
RAPORT Z BADAŃ

TO Z KIM WŁAŚCIWIE JEST
COŚ NIE TAK?

MENEDŻEROWIE O 
MILLENIALSACH 



Założenia badania i metodyka



1. Hipoteza główna: 
Millenialsi/pokolenie Z ma specyficzne cechy i wykazuje się szczególnymi zachowaniami w pracy, które 

odróżniają ich od pokolenia, które obecnie nimi zarządza (pokolenie X).
Założenie: W różnych klasyfikacjach jako Millenialsów traktuje się przeważnie osoby urodzone po 1980 roku 

życia, jako pokolenie Z – osoby urodzone po 1995 r. życia. W badaniu dla uproszczenia posługujemy się 
kategorią osób < 30 roku życia (późni Millenialsi/pokolenie Z), które jednak konsekwentnie nazywamy w 

raporcie Millenialsami lub pokoleniem Y. 
2. Hipotezy szczegółowe:
I. Zarządzanie osobami z pokolenia < 30 lat sprawia obecnie menedżerom szereg wyzwań. Pytanie badawcze: Jakie wyzwania 

wiążą się z zarządzaniem Millenialsami? 

II. Istnieją konkretne zachowania menedżerów, które sprawiają, że lepiej/efektywniej zarządza im się osobami < 30 roku życia. 
Pytanie badawcze: Jakie zachowania menedżerów sprawiają, że lepiej zarządza im się Millenialsami?

III. Istnieją konkretne cechy osób < 30 lat, które mogą się przysłużyć organizacjom (firmom). Pytanie badawcze: Jakie cechy 
charakterystyczne osób <30 roku życia mogą wnieść wartość dodaną dla organizacji?  

Hipotezy i pytania badawcze



I. Badanie, w formule kwestionariusza PAPI (Paper & Pen Personal Interview – wywiad 
bezpośredni z udziałem ankiety papierowej) z 3 pytaniami zamkniętymi i metryczką 
zrealizowano w miesiącach październik – grudzień 2018 r.

II. Kwestionariusz był dystrybuowany menedżerom podczas szkoleń 4Results i miał charakter 
anonimowy.

III.W badaniu wzięło udział 557 menedżerów z 17 firm. 
IV.W badaniu wzięli udział przede wszystkim zarządzający z dużych (250+) firm (83% próby), z 

różnych branż (patrz kolejny slajd). 48% uczestników badania pracuje w polskich firmach, 52% -
w firmach z zagranicznym kapitałem.  

Metodyka badania
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Uczestnicy badania
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Wyniki badania



Menedżerowie wskazują, że największymi wyzwaniami w zarządzaniu Millenialsami jest to, że nie są oni przywiązani do firmy, mają nadmierne 
oczekiwania oraz małą cierpliwość, łatwo się nudzą. Mało istotne są takie wyzwania jak brak „wspólnego języka”, słaba umiejętność budowania 
relacji, czy brak akceptacji hierarchii. 

Brak przywiązania do firmy, roszczeniowość, mała cierpliwość – to 
największe wyzwania dla menedżerów zarządzających Millenialsami

*Q2.Pani/Pana zdaniem, jakie cechy/zachowania osób poniżej 30 roku życia są największym wyzwaniem dla zarządzających nimi menedżerów?
(Maksymalnie 3 odpowiedzi) 
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JAKIE CECHY/ZACHOWANIA MILLENIALSÓW SĄ WYZWANIEM DLA MENEDŻERÓW?*



Wiek nieznacznie różnicuje podejście do wyzwań w zarządzaniu Millenialsami –
starsi menedżerowie mocniej akcentują brak przywiązania do firmy i roszczeniowość
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JAKIE CECHY/ZACHOWANIA MILLENIALSÓW SĄ WYZWANIEM DLA MENEDŻERÓW?*
Brak przywiązania do firmy, łatwość decyzji o odejściu Mała cierpliwość/ łatwość nudzenia się Roszczeniowość, nadmierne oczekiwania

Zainteresowanie zyskiem, a nie satysfakcją z pracy Zarozumiałość tych osób; poczucie, że wie się lepiej Nadmiernie skupienie na sobie samym

Niskie zaangażowanie w realizację zadań

We wszystkich grupach wiekowych brak przywiązania do firmy Millenialsów jest najistotniejszym wyzwaniem dla zarządzających, natomiast 
najbardziej akcentują go osoby starsze niż 40 lat. Drugim kluczowym czynnikiem jest roszczeniowość / nadmierne oczekiwania – najbardziej 
akcentowane w grupach wiekowych 30+. Trzecie wyzwanie (najmocniej akcentowane w grupie poniżej 30 r.ż), to mała cierpliwość. Najstarsi 
akcentują również wysoką istotność wyzwania „zainteresowanie zyskiem, a nie satysfakcją z pracy Millenialsów”.

*Q2.Pani/Pana zdaniem, jakie cechy/zachowania osób poniżej 30 roku życia są największym wyzwaniem dla zarządzających nimi menedżerów? 
(Maksymalnie 3 odpowiedzi)



Menedżerowie wskazują, że kluczowymi zachowaniami, wspierającymi zarządzanie  Millenialsami (osobami poniżej 30 roku życia), są zlecanie 
ciekawych zadań, wykorzystywanie nowoczesnych metod komunikacji, prezentowanie jasnej ścieżki awansu i celów. Mniej istotne są częste 
interakcje, cierpliwe tłumaczenie i słuchanie, czy próby wczuwania się w myśli i emocje pracowników.

Ciekawe zadania, nowoczesne metody komunikacji, jasna ścieżka awansu –
najbardziej pomocne zachowania w zarządzaniu Millenialsami
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JAKIE ZACHOWANIA MENEDŻERÓW POMAGAJĄ W ZARZĄDZANIU MILLENIALSAMI*? 

*Q1.Pani/Pana zdaniem, jakie zachowania menedżerów najbardziej przydają się, aby lepiej, efektywniej zarządzać osobami poniżej 30 roku życia?
(Maksymalnie 3 odpowiedzi) 



O ile menedżerowie z przedziału 30-40 lat oraz 41-50 lat wskazują na podobne zachowania pomocne w zarządzaniu millenialsami (ciekawe 
zadania, nowoczesne metody komunikacji, jasna ścieżka awansów, poszanowanie czasu prywatnego), różnice dostrzegalne są w grupie 
najmłodszych i najstarszych. Młodzi menedżerowie (będący sami Millenialsami), bardzo akcentują potrzebę ciekawych zadań, częściej niż w 
pozostałych grupach wskazują też na wartość elastycznych godzin pracy oraz skracania dystansu – mniejszą wagę natomiast przywiązują do 
nowoczesnych metod komunikacji, które są na czołowych pozycjach w grupie 41-50 lat oraz 51 lat i więcej.    

Wiek menedżerów różnicuje podejście do zachowań pomocnych w 
zarządzaniu Milleniallsami

*Q1.Pani/Pana zdaniem, jakie zachowania menedżerów najbardziej przydają się, aby lepiej, efektywniej zarządzać osobami poniżej 30 roku życia?
(Maksymalnie 3 odpowiedzi) 
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JAKIE ZACHOWANIA MENEDŻERÓW POMAGAJĄ W ZARZĄDZANIU MILLENIALSAMI*? 
Zlecanie ciekawych dla nich zadań Prezentowanie jasnej ścieżki awansu i celów Skracanie dystansu, partnerskie relacje

Umożliwianie elastycznych godzin pracy Częste dawanie informacji zwrotnej Częste docenianie, nagradzanie

Budowanie przyjaznej atmosfery Poszanowanie czasu prywatnego Używanie nowoczesnych metod komunikacji



Menedżerowie wskazują, że największą wartość dodaną w pracy Millenialsów dostrzegają w takich obszarach jak otwartość na zmiany, otwartość 
na nowe technologie oraz kreatywność. Mało istotne są takie czynniki jak zorientowanie na cel, gotowość do pracy w zespołach rozproszonych, 
czy pracowitość.

Millenialsi zdaniem zarządzających do firmy wnoszą przede wszystkim 
otwartość na zmiany, łatwość adaptacji nowych technologii oraz kreatywność  

*Q3. Pani/Pana zdaniem, jakie cechy charakterystyczne dla pracowników poniżej 30 roku życia najlepiej mogą wspierać cele Pani/Pana firmy?

(Maksymalnie 3 odpowiedzi) 
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JAKĄ WARTOŚĆ DODANĄ WNOSZĄ DO TWOJEJ FIRMY MILLENIALSI?



Menedżerowie w wieku 41-50 lat mocniej niż w pozostałych grupach akcentują otwartość na nowe technologie Millenialsów, z kolei 
menedżerowie poniżej 30 r.ż. wskazują częściej „szybkie uczenie się” jako istotną wartość dodaną.  

Wiek menedżerów nieznacznie różnicuje podejście do wartości dodanej 
Millenialsów

*Q3. Pani/Pana zdaniem, jakie cechy charakterystyczne dla pracowników poniżej 30 roku życia najlepiej mogą wspierać cele Pani/Pana firmy?
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JAKĄ WARTOŚĆ DODANĄ WNOSZĄ DO TWOJEJ FIRMY MILLENIALSI?
Otwartość na nowości, zmiany w ogóle Otwartość na nowe technologie Szybkie uczenie się
Kreatywność, nieszablonowość Energia/zapał do pracy Nacisk na rozwój
Mobilność, gotowość do podróżowania



Wnioski i rekomendacje



Aż 7 na 10 menedżerów wskazuje, że brak przywiązania do firmy Millenialsów jest dla zarządzającyh największym 
wyzwaniem (szczególnie trudne jest to dla kierowników w wieku 40+ lat). Zarazem 6 na 10 wszystkich badanych 
wskazuje, że trudne są dla nich, ich zdaniem, nadmierne oczekiwania młodego pokolenia (im starszy menedżer tym 
jest to większym wyzwaniem). Pokazuje to, że dzisiejszy zarządzający żyją w lęku przed tym, że młodzi pracownicy za 
chwilę zdecydują o odejściu z firmy, a w zamian za zmianę zdania będą stawiali żądania, którym ich przełożeni nie 
będą mogli, lub potrafili sprostać.

Nasze rekomendacje: 
Po pierwsze, warto, aby zarządzający zrozumieli, że coraz częściej przyjdzie im się mierzyć z niepewnością w biznesie, 
łącznie z tą związaną ze stabilnością i przewidywalnością zespołu.  Pojęcie VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, 

Ambiguity) na stałe zagościło już w słownikach wielu firm. Istnieją konkretne taktyki radzenia sobie z taką 
niepewnością poprzez zarządzanie swoimi emocjami, Zwinne Przywództwo (Agile Leadership) czy zmianę podejścia 

do zespołu (Koncepcja 3Z – Zwinność, Zaangażowanie               i Zaufanie).
Po drugie, w sytuacji gdy menedżerowie są trzymani w szachu przez oczekiwania podwładnych, bardzo łatwo wpaść 

w jedną                     z dwóch postaw: 1) Uległość  lub 2) Konfrontacja. Tymczasem żadna z tych postaw nie pomoże w 
realizacji celów – menedżer, który jest samoświadomy, powinien analizować własne emocje i racjonalnie zarządzać 

oczekiwaniami podwładnych, idąc na ustępstwa pod warunkiem realizacji konkretnych celów przez pracownika.

Menedżerowie: pełni obaw o przyszłość



Niepewność dotycząca ryzyka odejścia Millenialsa z pracy wiąże się z faktem, że w pracy szukają oni na starcie 
wyzwań i interesujących zadań, a menedżerowie nie potrafią im ich zapewnić. Nie przez przypadek jednym z 
głównych wyzwań dla menedżerów w pracy Millenialsów jest „łatwość nudzenia się” młodych. Zarazem, blisko 5 na 
10 menedżerów właśnie „zlecanie ciekawych zadań” postrzega jako sposób na zwiększenie efektywności pracy 
młodych pracowników. Millenialsi szukają „funu” w pracy, pokolenie X myśli o pracy zarobkowej w zupełnie innych 
kategoriach („Jest praca do wykonania, trzeba ją zrobić”).

Nasze rekomendacje: 
Po pierwsze, warto, aby menedżerowie szukali możliwości outsourcowania lub automatyzacji tych zadań, które są monotonne i 

powtarzalne. Jeśli jakieś zadanie może wykonywać maszyna, po co ma realizować je młody człowiek szukający wyzwań?   

Po drugie – coraz częściej (do czego zarządzający z pokolenia X nie są przyzwyczajeni), kadra zarządzająca powinna tworzyć 
środowisko pracy, które jest atrakcyjne i ciekawe dla młodego pokolenia. Godnym rozważania pomysłem może być stworzenie 

„wskaźnika ciekawości zadań”, który będzie obrazował, jak bardzo dana praca jest bliska preferencjom, zainteresowaniom młodego 
pracownika. 

Po trzecie - przecież można łączyć zadania rutynowe z bardziej interesującymi oraz pokazywać szerszy kontekst podwładnemu: 
szereg „nudnych” zadań, doprowadzi do możliwości realizacji tych bardziej interesujących. (Np. uzupełnienie tabelek w Excel 

sprawi, że będzie można zająć się ciekawszym zajęciem przygotowaniem multimedialnej prezentacji, w której pracownik będzie 
relacjonował efekty swoich obliczeń).

Młodzi się nudzą i frustrują, zarządzający z trudem próbują zaciekawić 



Jedynie 3 na 10 menedżerów stwierdza, że częste dawanie informacji zwrotnej może przyczynić się do 
zwiększenia efektywności pracy Millenialsów, a jedynie 2 na 10 wskazuje na cierpliwe tłumaczenie i słuchanie, 
docenianie i nagradzanie. Tymczasem wiele innych badań (Np. „NextGen: A global generation study” firmy PwC) 
wskazuje, że młodzi pracownicy oczekują kultury stałego feedbacku. Młodzi chcą widzieć swoje postępy w pracy i 
być za nie doceniani. 

Nasze rekomendacje: 
Warto, aby szczególnie w młodych zespołach menedżerowie nabyli kompetencje dawania feedbacku, a także 

wiedzieli, jak w umiejętny sposób doceniać i nagradzać podwładnych.
Dodatkowo, warto, aby menedżerowie nabyli cały zestaw umiejętności i know-how związanych z zarządzaniem 
różnorodnością, obejmujących odpowiadanie na oczekiwania młodych pracowników, wdrażanie odpowiednich 

systemów i sposobów pracy, używanie nowoczesnych metod komunikacji. 

Menedżerowie nie doceniają podstawowych narzędzi kultury feedbacku



Ponad połowa menedżerów twierdzi, że Millenialsi mogą przysłużyć się celom firmy poprzez swoją otwartość na 
zmianę    i nowości, a także łatwość adaptowania nowych technologii – czyli kompetencje, które są 
charakterystyczne dla czasów VUCA, a które dla generacji X są „twardym orzechem do zgryzienia”. 4 na 10 
zarządzających docenia kreatywność młodych. Zarazem tylko 8% menedżerów widzi „pracowitość” młodych jako 
istotną wartość dodaną, co wskazuje na zupełnie inne definiowanie tego pojęcia przez zarządzających. O ile 
młodzi pracownicy chcieliby aby praca była ciekawa, a zadanie realizowane sprytnie i efektywnie dzięki nowym 
technologiom, pracowitość dla menedżerów oznacza nierzadko siedzenie po godzinach, realizowanie 
nieciekawych zadań bez mrugnięcia okiem, czy zaangażowanie w zadania „wbrew sobie”. 

Nasze rekomendacje: 

Warto, aby menedżerowie z pokolenia X w kontakcie z innymi pokoleniami stale zadawali sobie pytanie: „To z 
kim właściwie jest coś nie tak?” i starali się zrozumieć, że fakt odmienności młodego pokolenia nie musi być 

ciężarem, ale szansą dla organizacji, ale jedynie pod warunkiem: a) dogłębnego zrozumienia oczekiwań i 
motywacji pokolenia Y, b) gotowości menedżera do zaakceptowania różnic międzypokoleniowych, c) gotowości 

do zmiany środowiska pracy, a w końcu – zmiany własnych nawyków – na takie, które z jednej strony uwzględnią 
cele organizacji, z drugiej – zatroszczą się, w miarę możliwości, o potrzeby podwładnych.  

Menedżerowie doceniają otwartość młodych, ale inaczej definiują pracowitość



Komentarze eksperckie



Mądry dialog z Millenialsem
Menedżerowie mierzą się - w swoim mniemaniu - z „roszczeniowymi” młodymi pracownikami, a zarazem obawiają się ich odejścia.  Młody 
podwładny, przykładowo, przychodzi do przełożonego i mówi  „Bardzo chciałbym zmienić godziny pracy, to dla mnie ważne”.  Pierwsza 
pokusa zarządzającego – „boję się stracić pracownika, od razu ustąpię”. Jednak taki ruch może finalnie obrócić się przeciwko menedżerowi  
– pracownik przez jakiś czas będzie dostarczał wynik, a potem jego efektywność spadnie, a on poprosi o kolejne ustępstwa. Inna reakcja 
zarządzającego: tłumiona złość, rozdrażnienie i kategoryczne odmówienie prośbie, co również wpłynie na spadek wydajności reprezentanta 
pokolenia Y. 

Optymalnym rozwiązaniem powinno być zbudowanie platformy dialogu pomiędzy menedżerem a pracownikiem, wzajemne zrozumienie 
potrzeb, bez oceniania ich a priori. Być może w tym przykładzie po poważnej rozmowie okaże się, że pracownikowi bardzo zależy na 
wychodzeniu z pracy, ponieważ chodzi na siłownię, a rozwój fizyczny jest elementem jego pasji. I ta pasja jest ważnym elementem jego 
tożsamości. Menedżer, rozumiejąc tę potrzebę, może dać konkretny feedback, przedstawiając też własne oczekiwania  („Rozumiem, że to dla 
Ciebie ważne, ale jesteśmy jako zespół rozliczani z wyników. Pozwolę Ci na to, jeśli zobowiążesz się, że będziesz terminowo dostarczał to i 
to”). To mądre budowanie zdrowej, dojrzałej relacji pomiędzy przełożonym, a podwładnym. 

Komentarze eksperckie

Rafał Zdańkowski 
Psycholog i terapeuta, trener 4Results



Zaciekawić Pokolenie Y
Z badania wynika, że „zlecanie ciekawych zadań” jest jednym z najczęściej wymienianych przez menedżerów sposobów na lepsze 
zarządzanie Millenialsami. Żyjemy w czasach, w których codziennie o naszą uwagę walczą tysiące informacji. Spośród nich dopuszczamy do 
siebie przede wszystkim te najciekawsze. Dlatego coraz większego znaczenia nabiera różnorodność i atrakcyjność "bodźców", jaką menedżer 
może zaoferować pracownikom z najmłodszych pokoleń.

Komentarze eksperckie

Michał Kubiak
Trener 4Results

Fun z pracy
Millenialsi chcą mieć w pracy tzw. fun. Dziś wyzwaniem dla kadry zarządzającej jest zmiana podejścia: nie tylko „jak dowieźć wynik”, ale: jak 
zaciekawić młodego pracownika z pozoru monotonnym zadaniem? 

Sławek Błaszczak
Partner Zarządzający 4Results



Millenialsi uczą nas doceniania różnorodności

Wg szacunków Deloitte w ciągu najbliższych 10 lat przedstawiciele pokolenia Y i Z będą stanowić 75% siły roboczej na świecie.

Z tej perspektywy trudno mówić o tym, że sposób w jaki młode pokolenia postrzegają swoją rolę w biznesie, ich oczekiwania i głoszone 
wartości to jedynie ciekawostka i futurologia, wprawiająca we frustrację menadżerów przyzwyczajonych do działania zgodnie z 
dotychczasowymi modelami pracy.

Młodzi ludzie, już teraz wyraźnie wpływają na rynek pracy i sposób funkcjonowania firm. Oznacza to, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebna 
jest wzajemna ciekawość, zrozumienie i otwarcie się stron na siebie. Wielopokoleniowość daje nam wielką szansę na czerpanie z potęgi 
różnorodności.

Jako menadżer z pokolenia X, dodam, że również my mamy sporo do zrobienia w kwestii szukania porozumienia i współpracy w zespołach. 
Zarówno od starszych jak i młodych pokoleń możemy się wiele nauczyć. Jeśli tylko będziemy na to gotowi.

Komentarze eksperckie

Arkadiusz Grochala

Dyrektor merytoryczny, trener 4Results
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