
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Jakich kwalifikacji potrzebuje rynek pracy? 

Niezależnie od wykonywanego zawodu najważniejszymi dla pracowników cechami 
poszukiwanej pracy są umowa o pracę (59 proc.) oraz pełny etat (55 proc.) – wynika 
z badania zrealizowanego przez Kantar na zlecenie OLX. Oprócz formy zatrudnienia 
istotne są także elastyczny czas pracy i możliwość zdalnego wykonywania 
obowiązków, co dowodzi, że przejście wielu firm na tryb home office podczas 
pandemii zachęciło kandydatów do starania się o to udogodnienie w przyszłości. 

Pracodawcy oczekują od kandydatów przede wszystkim umiejętności stricte 
zawodowych w tym praktycznych, np. obsługi maszyn, urządzeń i programów 
specjalistycznych oraz tzw. wiedzy branżowej. Poszukiwane są także kompetencje 
społeczne, np.: komunikatywność, współpraca w zespole, umiejętność szybkiego 
uczenia się i chęć do pracy. Według przedstawicieli branż kandydatom często brakuje 
umiejętności zawodowych, np.: znajomości przepisów prawa, norm oraz procedur 
obowiązujących w danej branży, czy wiedzy z zakresu konkretnej technologii. Podobnie 
jest z niedostateczną znajomością języków obcych, niezbędnych np. w branży 
turystycznej. Przyczyna tkwi, zdaniem badanych, przede wszystkimi w niedopasowaniu 
programów i form kształcenia do rzeczywistości branżowej.  

Na popularnych portalach z ofertami pracy prym wiodą trzy branże: handel (35% ofert), 
budownictwo (17,6%) i transport (15,3%). Oferty dla specjalistów o wysokich 
kwalifikacjach stanowią 37% wszystkich ogłoszeń, jednak najwięcej, bo aż 55% ofert 
skierowanych jest do pracowników szeregowych i fizycznych.   



 

 

Zanieczyszczone powietrze może szkodzić psychice 

Nerki, płuca czy serce to niejedyne narządy, które cierpią, gdy w powietrzu czają się 
niebezpieczne cząstki i gazy. Być może toksyczne substancje zaburzają też 
prawidłowe działanie psychiki. Dowiedz się, jakie hipotezy stawiają naukowcy  
na podstawie zaobserwowanych korelacji między psychiką a narażeniem  
na zanieczyszczone powietrze. 

Jak to zwykle jest z większością działających na człowieka elementów środowiska, także  
w przypadku jakości powietrza kluczowe znaczenie ma dzieciństwo. Skutki bowiem 
mogą trwać przez resztę życia. 

Osoby narażone na najwyższe stężenie zanieczyszczeń w dzieciństwie okazały się być  
o 48 proc. bardziej zagrożone schizofrenią. W przypadku choroby dwubiegunowej 
wzrost zagrożenia wyniósł 29 proc., zaburzeń osobowości – 62 proc., a depresji –  
51 proc. Naukowcy podejrzewają, że toksyny uszkadzają mózg za pośrednictwem 
stanów zapalnych, potwierdzają to badania prowadzone na zwierzętach, wskazujące, 
że zapalenia mogą wywoływać objawy depresji. 

O to, aby w miarę możliwości przebywać w czystym powietrzu szczególnie powinny 
troszczyć się przyszłe mamy, co doskonale pokazuje badanie przeprowadzone  
na National Taiwan University. Każde dodatkowe 10µg/m3 cząstek PM 2,5 średnio  
o 9 proc. opóźniało rozwój ruchowy oraz personalno-społeczny maluchów. Według 
naukowców wpływ wspomnianych cząstek jest silniejszy przed narodzinami niż po 
przyjściu na świat.   



 

 

Mobbing: przemoc w białych rękawiczkach 

Mobbing to najczęściej przemoc w białych rękawiczkach – dlatego tak trudno  
go zidentyfikować i się z nim uporać. Na pewno można powiedzieć zarówno  
o skutkach krótko jak i długoterminowych.  

Krótkoterminowe to pojawiające się poczucie winy, wzmożone odczuwanie irytacji, 
złości, przygnębienia, apatii, zniechęcenia, bezradności, obniżenie poczucia własnej 
wartości, pewności siebie, świadomości swoich kompetencji. 

Długoterminowe skutki to między innymi utrata motywacji do pracy, obniżony nastrój, 
zaburzenia koncentracji, trudności w wyrażaniu swoich myśli, trudności z pamięcią, 
uzależnienia (sięganie po alkohol, leki, narkotyki) podejmowanie zachowań 
ryzykownych, nałogowych, zaburzenia snu, odżywiania, przewlekłe bóle głowy, 
wypalenie zawodowe, zaburzenia lękowe, nerwice, zespół stresu pourazowego (PTSD), 
depresja, a nawet myśli i próby samobójcze. 

Jak się bronić przed mobbingiem? Poznawać siebie, swoje mocne strony, swoje zasoby 
i znać swoje nie tyle słabe strony, co obszary do pracy. Nie oceniajmy się, lecz raczej 
sprawdzajmy, co mogę z tym zrobić, jakie mam umiejętności, by sobie z tym poradzić. 
Dobrze jest się otaczać pozytywnymi, sympatycznymi ludźmi, mieć pasje  
i zainteresowania. To daje poczucie, że nasz świat to nie tylko ten jeden obszar, który 
dostarcza nam trudnych sytuacji i nieprzyjemnych emocji, ale że mamy coś innego  
co dodaje nam energię i szansę na poczucie się lepiej, na odreagowanie 
nieprzyjemnych emocji.    



 

 

Polacy coraz rzadziej myślą o odejściu z pracy 

W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej myślą o zmianie posady, a poziom 
lojalności względem pracodawców wzrósł u nas do poziomu obserwowanego  
w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem w Europie lojalność pracowników 
wciąż spada – wynika z badania firmy doradczej Kincentric. 

Od kilku lat na całym świecie obserwowane jest zjawisko „Great Resignation” – 
polegające na masowym odchodzeniu z dotychczasowej pracy. Jedną z przyczyn tego 
stanu rzeczy jest brak satysfakcji i samorealizacji w pracy oraz częste zmiany 
priorytetów życiowych. Zjawisku sprzyjają: rynek pracownika oraz niski poziom 
bezrobocia. O zmianie posady najczęściej myślą osoby, które chcą zarabiać więcej lub 
nie widzą możliwości rozwoju czy pogodzenia swojego stylu życia z wymaganiami 
firmy.  

Poziom lojalności polskich pracowników jest wyższy niż pracowników w innych krajach 
UE. Z ustaleń Kincentric wynika, że w porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej 
chcą odchodzić z pracy. Poziom lojalności względem pracodawców wzrósł z 52 proc.  
do 58 proc. – do poziomu obserwowanego w 2020 r. Tymczasem w Europie lojalność 
pracowników wciąż spada (z 55 proc. do 51 proc.).  

Badanie Kincentric wskazuje także na globalne obniżenie zaangażowania pracowników 
(o 6 proc.), czyli poza omawianą już lojalnością, także poczucia motywacji do pracy  
i chęci polecania pracodawcy. Inaczej na tym tle wypada Polska, gdzie zaangażowanie 
wzrosło na koniec pierwszego kwartału 2022 r. o 3 punkty procentowe, do poziomu  
54 proc.  



 

 

Czy choroby przewlekłe to tylko problem pracownika? 

Choroby układu krążenia i oddechowego, nowotwory, cukrzyca, zaburzenia 
mięśniowo-szkieletowe, a także problemy dotyczące zdrowia psychicznego  
to najczęściej występujące choroby przewlekłe, jakie dotykają obecnie pracowników 
w Polsce. To także źródło istotnych problemów dla zakładów pracy.  

Według Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) w 2020 roku w Polsce 
blisko co piąta osoba w wieku 30–44 lata deklarowała występowanie długotrwałych 
problemów zdrowotnych. W grupie wiekowej 45–59 lat dotyczyło to już co trzeciej osoby,  
a wśród osób w wieku 60–74 lata – 60 proc. 

Słabsza kondycja zdrowotna personelu przekłada się na absencję chorobową lub 
prezenteizm, a te na niższą produktywność. Częste korzystanie ze zwolnień lekarskich 
przez pracowników wpływa na produktywność firmy poprzez np. obniżoną produkcję, 
problemy z realizacją kontraktów, niższą jakość i wydajność pracy. 

Głównymi czynnikami ryzyka chorób przewlekłych są nadwaga i otyłość, palenie 
papierosów, nadmierne spożywanie alkoholu oraz wysoki poziom stresu. W Polsce 
czynniki ryzyka związane ze stylem życia odpowiadały za 44% zgonów oraz za utratę 36 
proc. lat przeżytych w zdrowiu (w grupie wiekowej 50–69 lat odpowiednio 54 proc.  
i 43 proc.).   



 

 

Czy wybieramy ekologiczne środki transportu? 

Czterech na pięciu Polaków ocenia swoją postawę ekologiczną dobrze. Tymczasem 
według najnowszych badań wpływ danego środka transportu na środowisko  
to kwestia, którą najrzadziej bierzemy pod uwagę, wybierając sposób 
przemieszczania się. Najistotniejszy nie jest też aspekt finansowy, ani nasze 
bezpieczeństwo.  

Tegoroczny raport „Ekologiczne zachowania Polaków” dla Ministerstwa Klimatu  
i Środowiska pokazuje, że prawie połowa z nas (47%) decyduje się na dojazd do pracy 
autem chętniej niż w inny, bardziej ekologiczny sposób. W odpowiedzi na pytanie  
o to, jakie kwestie respondenci biorą pod uwagę wybierając środek transportu, 
najrzadziej – bo jedynie w 8% – deklarowano wpływ danego środka transportu  
na środowisko. Aspekt finansowy w kontekście wyboru sposobu przemieszczania się 
znalazł się dopiero na szóstym miejscu – wskazało go 28% wszystkich respondentów. 

Badanie wykazało także, że jeszcze mniej znaczące są dla nas pora dnia i natężenie 
ruchu (22%) i własne poczucie bezpieczeństwa związane z korzystaniem z danego 
środka transportu (16%). 

Najnowsze badanie na zlecenie Beesafe pokazało, że na wybór środków transportu 
patrzymy bardzo pragmatycznie – najbardziej liczy się dla nas po prostu odległość, 
którą mamy do przebycia – tę odpowiedź wskazała równo połowa respondentów.  
W drugiej kolejności bierzemy pod uwagę pogodę (38% wskazań), a w trzeciej to, czy 
akurat się spieszymy – tak uznało 35% ankietowanych.   



 

 

Polacy są masowo okradani i oszukiwani w sieci 

Wysyłanie fałszywych maili o zaległych płatnościach, podszywanie się pod 
pracowników banków czy popularnych serwisów aukcyjnych, to coraz 
powszechniejsze praktyki cyberprzestępców. Choć coraz częściej słyszymy 
ostrzeżenia o możliwych kradzieżach, nie zawsze w pełni dbamy o bezpieczeństwo 
swoich danych i pieniędzy – wynika z badań dotyczących bezpieczeństwa w sieci. 

Prawie 45% osób miało zainfekowany komputer lub telefon złośliwym 
oprogramowaniem, a aż 23% padło ofiarą kradzieży lub oszustwa przez Internet – 
alarmują wyniki najnowszych badań.  

Liczba tego typu przestępstw wciąż rośnie, a sposobów na oszustwo i kradzież jest 
coraz więcej. Phishing czy malware, to tylko niektóre z najbardziej powszechnych 
sposobów. Choć ich nazwy wydają się skomplikowane, warto pamiętać, że przede 
wszystkim sprowadzają się do tego, aby okraść użytkowników sieci. Przestępcy bazują 
nie tylko na naiwności internautów, ale przede wszystkim na ich niewiedzy dotyczącej 
skutecznej ochrony swoich danych i pieniędzy w sieci.  

Z badania wynika też, że wraz z rosnącymi zarobkami zwiększa się szansa  
na to, że zostaniemy okradzeni lub w inny sposób oszukani w sieci. Podczas gdy osoby  
z dochodem do 1000 zł netto miesięcznie tylko w 18% przypadków miały nieszczęście 
stracić pieniądze w oszustwie internetowym, to już co 4 osoba dysponująca dochodem 
przekraczającym 5000 zł padła ofiarą kradzieży lub oszustwa w sieci. Odsetek ten może 
z czasem rosnąć.   



 

 

Aktywność fizyczna – najlepsza inwestycja 

Pracownicy biurowi blisko 2/3 dobowego wymiaru czasu pracy spędzają w pozycji 
siedzącej, co nie pozostaje obojętne dla ich zdrowia i samopoczucia. Praca w pozycji 
siedzącej zwiększa ryzyko dolegliwości układu mięśniowo−szkieletowego chorób 
takich jak: nowotwory, otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia. Regularna 
aktywność fizyczna oddziałuje stymulująco na cały organizm, niwelując ryzyko 
występowania tych schorzeń. 

Ćwiczenia fizyczne stymulują układ immunologiczny, zwiększają odporność organizmu. 
Aktywni pracownicy rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich, lepiej oceniają swój 
stan zdrowia, cieszą się lepszą jakością życia. Wszystko to sprawia, że inwestowanie  
w podnoszenie poziomu aktywności fizycznej pracowników jest opłacalne: są oni 
przecież największym kapitałem przedsiębiorstwa, a ich zdrowie warunkuje jego 
sukces. Promowanie aktywności fizycznej w przedsiębiorstwach przynosi korzyści 
zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Jednak żaden program zdrowotny w firmie 
nie odniesie sukces bez zaangażowania pracowników.  

Niestety, z badań CBOS nt. czasu wolnego Polaków dowiadujemy się, że najbardziej 
rozpowszechnioną formą spędzania wolnego czasu przez Polaków jest oglądanie 
telewizji (52% ogółu badanych). Następnie pod względem kolejności są: angażowanie 
się w życie rodzinne (36%) oraz odpoczynek bierny – „siedzę, leżę, odpoczywam” 
(27%).   



 

 

Nie lekceważ grypy 

Chociaż to nierozsądne, często nie rezygnujemy z wykonywania obowiązków 
zawodowych, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, idziemy do pracy i staramy się 
jak najlepiej sprostać wymaganiom, by pogarszający się stan zdrowia nie miał 
wpływu na sytuację w miejscu pracy. Tymczasem, zarażamy współpracowników, 
przyczyniając się do rozprzestrzeniania wirusa i poważnie narażamy swoje zdrowie. 

W razie podejrzenia grypy w żadnym wypadku nie należy chodzić do pracy, ale zostać w domu 
i odpoczywać. Nie zależnie od tego czy motywuje nas nasze własne zaangażowanie czy presja 
otoczenia chodzenie do pracy z grypą jest nieodpowiedzialne wobec firmy i kolegów. Zarazić 
można niezwykle łatwo: podając rękę czy całując w policzek, używając tej samej klawiatury 
komputera, czy tylko przebywając w tym samym pomieszczeniu. Z powodu jednej osoby, która 
„nie chce przysparzać problemów”, na grypę zaczyna chorować większość pracowników.  

Czym grozi „bohaterskie” przychodzenie do pracy? 

Zaburzenia rytmu serca - co prawda zapalenie mięśnia sercowego zdarza się rzadko, nie warto 
ryzykować. Jeśli wirus grypy dopadnie serce, pobyt w szpitalu jest gwarantowany. 

Duszności - Duszności po przechorowaniu lub w czasie grypy mogą być jednym z pierwszych 
objawów bardzo niebezpiecznych powikłań ‒ tzw. pierwotnego zapalenia płuc.  

Omdlenia - Dla przeciążonego walką z grypą organizmu każdy dodatkowy wysiłek może być  
tą kroplą, która przeleje czarę. 

Długi powrót do zdrowia  



 

 

Kapitał społeczny 

O tym, że dobre relacje między pracownikami wpływają na szeroko pojęty dobrostan 
nie trzeba chyba nikogo przekonywać, okazuje się jednak, że korzyści nie kończą się 
jedynie na tym poziomie. Budowanie pozytywnych relacji w grupie pracowniczej 
przynosi wymierny zysk dla organizacji. 

W celu określenia wpływu więzi społecznych na dobrostan pracowników i wyniki 
gospodarcze przedsiębiorstw wprowadzono pojęcie kapitału społecznego, który może 
być definiowany w następujący sposób: 

„Kapitał społeczny odnosi się tu do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, 
normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa ułatwiając 
skoordynowane działania. Spontaniczna współpraca jest łatwiejsza dzięki społecznemu 
kapitałowi” 

Kapitał społeczny w pracy wiąże się z lepszymi relacjami między przełożonymi  
a szeregowymi pracownikami. Badania wykazały związek kapitału społecznego  
z przywiązaniem do organizacji, wykorzystaniem wiedzy i innowacyjnością. Związani 
społecznymi relacjami pracownicy wykazują wyższy poziom zaufania, są mniej 
oportunistyczni i bardziej skłonni do współpracy i dzielenia się informacjami.  

Jak wykazują badania kapitał społeczny nie pozostaje bez wpływu zarówno na zdrowie 
i wypadkowość wśród pracowników, jaki i na ich efektywność i zaangażowanie w pracę. 


