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Abstrakt 

Słowa kluczowe

Artykuł dotyczy doświadczeń zawodowych młodych dorosłych, analizowanych w kontekście kariery 

zawodowej. Teoretyczne ramy analizy stanowią teorie karier: E. Scheina oraz D. Supera, który łączy 

rozwój zawodowy człowieka z czynnikami roli i czynnikami sytuacyjnymi. W przeprowadzonych ba-

daniach w paradygmacie jakościowym z wykorzystaniem metody studium indywidualnego przypad-

ku (technika wywiadu quasi-biograficznego) przedmiotem analiz uczyniono przebieg doświadczeń 

zawodowych młodych dorosłych łodzian, osiągających demograficzną dorosłość w roku akcesji Polski 

do UE, realizujących role zawodowe w warunkach rozwoju społeczeństwa rynkowego w Polsce prze-

łomu wieków. Przeprowadzone analizy wskazują, że kariery zawodowe łódzkich trzydziestolatków 

są karierami poziomymi i w głąb, zróżnicowanymi według płci i poziomu wykształcenia oraz sytuacji 

w rodzinach pochodzenia na etapie wzrastania bohaterów biografii, ale mają też cechy wspólne. Ścieżki 

zawodowe badanych obejmują w wielość miejsc pracy i stanowisk, na ogół niestabilnych i niepewnych.
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Dorobek 1 naukowy dokumentuje wzrost zain-

teresowania sytuacją zawodową ludzi mło-

dych od początku lat 80. XX wieku, zintensyfiko-

wany na przełomie wieków. Składa się na to wiele 

przyczyn. Przede wszystkim w dekadach przełomu 

wieków w Polsce, podobnie jak w innych krajach 

unijnych, młodzi ludzie doświadczają trudności na 

rynku pracy w rozumieniu zarówno gorszego ich 

dostępu do zatrudnienia, co potwierdzają ich niskie 

wskaźniki aktywności zawodowej, wysokie wskaź-

niki bezrobocia i niska pozycja rynkowa. Nie roz-

wijając tego wielowątkowego tematu, podkreślmy 

znaczenie pracy zawodowej w życiu człowieka, jed-

nego z podstawowych komponentów ludzkiego ży-

cia. Poprzez pracę zawodową człowiek rozwija się 

w różnych obszarach funkcjonowania społecznego, 

określa swój status i pozycję społeczną, i – co jest 

szczególnie znaczące w biografiach ludzi młodych – 

osiąga niezależność materialną i społeczną. 

Analizy sytuacji ludzi młodych na rynku pracy obej-

mują na ogół kategorię osób w wieku 15–24 lata. Ich 

teoretyczne ramy stanowią różne koncepcje, między 

innymi segmentacji rynku pracy, pracy prekaryjnej, 

łączenia pracy zawodowej z kształceniem i obowiąz-

kami rodzinnymi2, bo pozycja rynkowa współcze-

snych młodych ludzi jest pochodną procesów spo-

łeczno-ekonomicznych, jakie dokonują się w sferze 

kształcenia, pracy i życia rodzinnego w ostatnich 

kilku dekadach (Zielińska 2014; 2018: 11). 

1 Artykuł przygotowano w ramach projektu NCN pt. Polityki 
społeczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce, (UMO-2014/2015/B/
HS5/03284), realizowanego w latach 2015–2019 pod kierun-
kiem J. Grotowskiej-Leder w Katedrze Socjologii Ogólnej Uni-
wersytetu Łódzkiego.
2 Także teorie ekonomiczne, np. insider-outsider, niepisanych 
kontraktów (Kwiatkowski 2002: 174–177, 197–198).

Podjęte w artykule analizy dotyczą młodych doro-

słych, kategorii, która zyskuje ostatnio na zainte-

resowaniu, do której zalicza się najczęściej osoby 

między 25 a 30 rokiem życia. Granice tego etapu 

wyznaczane są także przez szerszy przedział 18–35 

lat, niektórzy badacze wydłużają nawet jego gór-

ną granicę do ponad 40 lat (por. Piotrowski 2013: 

27), przede wszystkim wskutek procesu „uszkol-

nienia”, niepewności na rynku pracy i różnico-

wania się przejść z młodości do dorosłości (m.in. 

Beck 2002; 2012; DuBois-Reymond, López-Blasco 

2003; Walther 2006; Heinz 2009; Zielińska 2018). 

Doświadczenia zawodowe osób należących do ka-

tegorii młodych dorosłych obejmują – nawet tych, 

którzy kończą studia wyższe – relatywnie długi 

okres życia zawodowego, który można analizować 

w kategoriach kariery zawodowej. Celem artyku-

łu jest analiza doświadczeń zawodowych młodych 

trzydziestoletnich łodzian w teoretycznych ramach 

kariery zawodowej i metodologicznym paradyg-

macie jakościowym. Empiryczną podstawę analiz 

stanowi jedenaście życiorysów zawodowych osób 

urodzonych w latach 1986–1993, to znaczy w latach 

restytucji gospodarki rynkowej, europeizacji życia 

i kształtowania się postmodernistycznego rynku 

pracy w Polsce. 

Współczesny rynek pracy – rama 
realizacji karier zawodowych 
współczesnych ludzi młodych 

Postfordowski rynek pracy ukształtowały procesy 

społeczno-ekonomiczne końca XX wieku i przeło-

mu XXI wieku, między innymi: strukturalne zmia-

ny w gospodarce mające źródło w nowoczesnych 

technologiach i rozwoju wiedzy, transformacji pro-
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dukcji przemysłowej w usługową, procesy globali-

zacji i masowych migracji oraz zmiany w procesie 

kształcenia. Ujawniły one kruchość zabezpieczeń 

ekonomicznych, a z drugiej strony wzrost aspiracji 

edukacyjnych i materialnych. Reakcją na zmiany 

w gospodarce są bowiem: zwiększenie elastyczno-

ści i rozwój niestandardowych form zatrudnienia 

(ma miejsce zróżnicowanie czasu i miejsca pracy, 

prawnej podstawy wykonywania pracy, wynagro-

dzeń, organizacji pracy, por. Kalinowska i in. 2015: 

5–7) oraz zapotrzebowanie na wiedzę ekspercką 

i wysokokwalifikowanych specjalistów. W rezul-

tacie współczesny rynek pracy cechuje segmenta-

cja z pogłębiającymi się podziałami na poziomie 

zabezpieczenia praw i potrzeb pracujących. Jego 

strukturę stanowią: obszar stabilnych miejsc pra-

cy, które wymagając wysokich kwalifikacji, gwa-

rantują wysokie zarobki i zabezpieczenia socjalne 

(na wypadek choroby i dezaktywacji zawodowej 

w związku z wiekiem), oraz sektor prekaryjnych 

miejsc pracy (por. Standing 2011; Poławski 2012): 

niepewnych, z niskimi zarobkami, brakiem zabez-

pieczeń socjalnych, niewymagających kwalifikacji. 

Zatrudnienie prekaryjne występuje w gospodar-

ce formalnej i nieformalnej, nie jest przymusowe, 

coraz częściej jest dobrowolne. Pracownicy świa-

domie podejmują ryzyko mniej sformalizowanej, 

niepewnej pracy w zamian za różne korzyści wy-

nikające z tej formy zatrudnienia: wyższe zarobki, 

niezależność, mobilność i tym podobne. We współ-

czesnym świecie praca coraz częściej przestaje być 

traktowana jako „posada na całe życie”. W dzisiej-

szym społeczeństwie informacyjnym i opartym 

na wiedzy pozycja społeczna jednostki w dużym 

stopniu zależy od jej poziomu wykształcenia, przy 

czym nie postrzega się już kształcenia jako line-

arnego procesu, bo wiedza dzisiaj coraz bardziej 

i coraz szybciej się dezaktualizuje i koniecznie jest 

kształcenie permanentne (Broszkiewicz 2014: 76). 

Dynamicznie zmieniający się, pełen ryzyk, nie-

pewny świat wymaga od człowieka planowania 

własnej trajektorii życiowej, w tym zawodowej. 

Młodzi ludzie muszą nie tylko podejmować ważne 

decyzje życiowe dotyczące zawodu, pracy, zakła-

dania rodziny w warunkach ogólnej niepewności 

(m.in. Furlong, Cartmel 1997; Wyn, White 1997; 

DuBois-Reymond 1998; Zielińska 2014), ale także 

korygować plany w zależności od zmieniających 

się warunków otoczenia (Sińczuch 2002; Zielińska 

2009). 

Kariera zawodowa jako rama analiz 
doświadczeń zawodowych

Czasy dynamicznych zmian, niepewności i ko-

nieczności ciągłego podejmowania ryzyka stawia-

ją człowieka wobec szeregu wyzwań życiowych 

i zawodowych (por. Giddens 2001; Bauman 2002; 

Beck 2002), a rynek pracy wymusza wpasowanie 

się jednostek w jego nowe oblicze. Konsekwencją 

takiego stanu rzeczy jest zwiększenie mobilności 

i elastyczności oraz otwartości na zmiany i uczenie 

się, co różnicuje wzory przebiegu życia zawodowe-

go (por. Piorunek 2004a; 2004b). Uniwersalne for-

my drogi zawodowej sprzed etapu transformacji 

ustrojowej przeobrażone zostały w wachlarz szans 

i możliwości, obaw i ryzyka zawodowego (por. 

Kozielska 2018). Planowanie ścieżki edukacyjno-

-zawodowej stało się koniecznością i problemem 

każdego młodego człowieka i przedmiotem wzra-

stającego zainteresowania badawczego w polskiej 

socjologii (m.in. A. Bańka, M. Piorunek, Solarczyk-
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-Ambrozik), ale te wybory nie są eksplorowane 

z zastosowaniem kategorii kariery zawodowej3.

Dotychczasowe socjologiczne ujęcia kariery zawo-

dowej definiują kategorię jako: sekwencję ról i po-

zycji zawodowych zajmowanych przez jednostki 

w różnych fazach cyklu życiowego (Rokicka 1995), 

osiąganie hierarchicznie ułożonych pozycji zawo-

dowych i zajmowanie kolejnych coraz wyższych 

szczebli (Najduchowska 1969), przebieg zmian za-

wodowych, awansów, degradacji (Pikuła 2017: 85). 

Ujmując szeroko, kariera zawodowa to osiąganie 

kolejnych poziomów rozwoju zawodowego i to-

warzyszących temu profitów finansowych (wyż-

szych zarobków), wyższej pozycji, bardziej odpo-

wiedzialnego stanowiska, wzrastającego wpływu 

na otoczenie, zyskiwanie na znaczeniu poprzez 

zarządzanie coraz większą firmą/zespołem pra-

cowników, rozszerzanie liczby odbiorców działal-

ności. 

Kariera zawodowa to kategoria odnosząca się do 

zróżnicowanych sytuacji zawodowych osoby/osób 

w jakimś przedziale czasowym. Do bardziej zna-

nych prób porządkowania tych doświadczeń nale-

ży zaliczyć koncepcję Edgara Scheina, który wy-

różnił kariery: pionową (awansowanie na coraz 

wyższe stanowiska w firmie/instytucji o struktu-

rze hierarchicznej), poziomą (poszerzenie wiedzy, 

kompetencji, specjalizowanie się, zmiana stano-

wisk i zakresu wykonywanych obowiązków, roz-

wój w danej dziedzinie) i karierę „w głąb” (zwięk-

3 Kariera zawodowa nie jest dzisiaj często przedmiotem analiz, 
choć można wskazać kilka przykładów: badania karier wg płci 
(m.in. Reszke 1994; Herr, Cramer 2001; Pikuła 2017), karier osób 
starszych (Pikuła 2016a; 2916b), karier nauczycieli (Piróg 2018), 
karier migrantów (Grabowska-Lusińska 2012).

szające się uznanie związane z długoletnim stażem 

pracy, wynik doświadczenia zawodowego)4 (Sche-

in, Van Maanen 2013). Niektórzy badacze zwracają 

uwagę na powiązanie kariery zawodowej z inny-

mi rolami społecznymi. Dla D. Browna i L. Bro-

oksa kariera zawodowa to proces, który obejmuje 

całe życie i wchodzi w interakcje ze wszystkimi 

rolami społecznymi pełnionymi przez jednostkę 

(za: Szczupaczyński 1998), według D. E. Supera to 

połączenie sekwencji kolejnych prac zawodowych 

i innych ról życiowych wyrażające zaangażowanie 

zawodowe danej osoby w jej ogólnym wzorcu sa-

morozwoju. Pełniona przez jednostkę seria stano-

wisk, od okresu młodzieńczego do emerytalnego, 

obejmuje połączenia ról zawodowo związanych 

z tą pracą, to znaczy role ucznia, pracownika czy 

emeryta, z rolami pozazawodowymi: rodzinnymi 

czy obywatelskimi (za: Pikuła 2017: 96). Współcze-

śnie zmienia się zasadniczo stosunek do pracy, jej 

rozumienie i wykonywanie. Pracobiorcy, częściej 

młodzi, zwiększają zainteresowanie dla miejsc 

pracy, w których pracodawcy respektują podmio-

towość pracownika i jego prawo do wysokiej jako-

ści środowiska pracy. W decyzjach o miejscu pra-

cy na znaczeniu zyskuje równowaga praca−życie 

(work-life balance), to znaczy pracownicy nie chcą 

koncentrować się na samej pracy, cenią możliwość 

jej łączenia z innymi wymiarami życia ludzkiego, 

4 Schein opracował także model powiązania indywidualnych 
i organizacyjnych aspektów rozwoju kariery, wskazując na 
kompetencje zawodowe (kotwice kariery): a. kompetencje me-
nadżerskie (zdobywanie kolejnych umiejętności menadżer-
skich: zarządzanie przedsiębiorstwem, podejmowanie decyzji, 
dążenie do niezależności finansowej, zarządzanie czasem), 
b. kompetencje zawodowe (ciągły rozwój w jednym kierunku, 
zdobywanie nowych doświadczeń, zwiększanie wydajności 
i produktywności), c. kreatywność (rozwiązywania nieszablo-
nowych zadań i problemów), d. bezpieczeństwo i stabilizacja 
(dążenie do pracy stałej i bezpiecznej) oraz e. niezależność (dą-
żenie do autonomii) (Schein, Van Maanen 2013).
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na przykład domem, rodziną, zdrowiem, zainte-

resowaniami i tak dalej (por. Balcerowicz-Szkut-

nik 2015). Obserwuje się przechodzenie: od karier 

ograniczonych zakresem obowiązków, struktura-

mi organizacji do karier bez granic (Bohdziewicz 

2010), od karier linearnych przewidywalnych w ra-

mach jednej organizacji lub stanowiska w toku ży-

cia zawodowego do karier złożonych (Mrozowicki 

2011). Kariery zawodowe stają się mniej wertykal-

ne, a bardziej horyzontalne (Florida 2010). Jednost-

ka coraz częściej identyfikuje się z pracą/zadania-

mi, a nie z firmą. 

Doświadczenia zawodowe i szerzej – ścieżki życio-

we, szczególnie ludzi młodych, podlegają proce-

som destandaryzacji, rozciągają się w czasie, coraz 

bardziej różnicują się i są coraz mniej przewidy-

walne (Walther 2006). Obserwuje się biografizację 

karier życiowych i zawodowych, ich indywidual-

ne kreowanie (Beck 2002), świadome kierowanie 

swoim życiem, podejmowanie decyzji w oparciu 

o swoje preferencje, cele i możliwości. 

Współczesne doświadczenia zawodowe ludzi mło-

dych są warunkowane czynnikami strukturalny-

mi, miedzy innymi społecznym podziałem ról ze 

względu na płeć, wykształcenie, status rodziny po-

chodzenia, czynniki kulturowe (znaczenie pracy 

w aktywności człowieka) oraz predyspozycje oso-

biste. Łatwiej osiągać sukces na rynku pracy męż-

czyznom niż kobietom, absolwentom szkół wyż-

szych niż legitymującym się niższym poziomem 

wykształcenia, osobom wywodzącym się z rodzin 

prawidłowo funkcjonujących i dobrze sytuowa-

nych niż wzrastającym w rodzinach dysfunkcyj-

nych i w warunkach materialnych niedoborów. Na 

obecnym etapie rozwoju rynku pracy, mimo wzro-

stu przeciętnego poziomu wykształcenia kobiet, 

nierówność płci nadal się utrzymuje (Domagała 

2018: 9), ponieważ w społeczeństwach postindu-

strialnych role zawodowe kobiet nadal powiązane 

są z ich rolą prokreacyjną i rolą opiekunki i or-

ganizatorki życia rodzinnego (Łukasik 2013: 67). 

Wskazane przez wspomnianego wyżej D. Supera 

typologie męskich i kobiecych karier zawodowych 

nie straciły na aktualności. Typologia karier mę-

skich obejmuje: karierę stabilną (podjęcie pracy 

bezpośrednio po ukończeniu szkoły, bez próbne-

go, przygotowawczego etapu); karierę konwencjo-

nalną (eksperymentowanie z pracą przed pełnym 

zatrudnieniem, obejmujące kolejno: zatrudnienie 

czasowe, próbne, pracę stabilną); karierę niesta-

bilną (obejmującą próbne okresy pracy, czasową/

krótkoterminową stabilizację zawodową, ale pra-

cownik dalej poszukuje drogi do kariery); karierę 

wielokrotnych prób (zatrudnienie niestabilne, czę-

ste zmiany pracy). Układ kobiecych wzorów karier 

zawodowych jest bardziej zróżnicowany, bowiem 

obejmuje: karierę gospodyni domowej (rezygna-

cja z pracy zawodowej przed jej podjęciem/krótko 

po jej podjęciu na rzecz prowadzenia domu, praca 

zawodowa ma dla kobiety charakter drugoplano-

wy); karierę konwencjonalną (podjęcie pracy po 

zakończeniu edukacji i jej kontynuowanie po wyj-

ściu za mąż, praca jest formą ucieczki od obowiąz-

ków domowych); karierę stabilnej pracy (podjęcie 

pracy jako rola do wypełnienia w tej fazie życia); 

karierę dwutorową (łączenie pracy zawodowej po 

założeniu rodziny z obowiązkami domowymi, 

a dla uzyskania równowagi zmniejszenie tempa 

rozwoju zawodowego); karierę przerywaną (satys-

fakcjonująca aktywność zawodowa przerywana 
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okolicznościami rodzinnymi, np. zamążpójściem, 

urodzeniem dziecka); oraz dwa typy podobne do 

wzorów męskich: kariera niestabilna (etapy pracy 

zawodowej i zajmowania się domem przeplatają 

się, praca podejmowana w okresach trudności fi-

nansowych w rodzinie) i karierę wielokrotnych 

prób (częste zmiany pracy powodowane zazwy-

czaj różnymi potrzebami rodziny) (Super 1953: 60 

za: Pikuła 2017: 4, por. także Bańka 1995).

Większe szanse na uzyskanie pracy (i karierę za-

wodową) mają dzisiaj osoby: elastyczne i posiada-

jące bogaty, wciąż uzupełniany „portfel” kwalifi-

kacji, kompetencji i umiejętności profesjonalnych, 

co zwiększa dostęp do ofert pracy (por. Kozielska, 

Piorunek 2008; Długosz 2014; Kozielska 2018). Na-

tomiast osoby o niskich kwalifikacjach zawodo-

wych, mniej zaradne życiowo, niepełnosprawne, 

starsze i doświadczające trwałego bezrobocia mają 

mniejszy dostęp do rynku pracy, bo nie są w stanie 

sprostać jego wymaganiom (Pikuła 2014: 8).

Metodologiczne założenia analiz 

Celem artykułu jest analiza karier zawodowych 

trzydziestoletnich łodzian. Objęto nią mieszkanki 

i mieszkańców Łodzi w wieku 26–33 lata, to zna-

czy osoby, które demograficzną dorosłość (18 lat) 

uzyskały na przełomie XX i XXI wieku w realiach 

budowania w Polsce wolnego rynku i demokra-

cji w warunkach akcesji do UE, którzy, podobnie 

jak wszyscy ich rówieśnicy, podejmowali decyzje 

zawodowe w okresie ważnych uwarunkowań ze-

wnętrznych (Mach 2003; Szafraniec 2010). Podsta-

wowe pytanie postawione w analizach brzmi, ja-

kie kariery zawodowe realizują młodzi Łodzianie 

w formatywnej fazie życia. W analizach podjęto 

próbę odpowiedzi na cztery pytania: 1. Kiedy, w ja-

kich okolicznościach podejmowali oni pierwszą 

pracę zarobkową? 2. Czy ich kolejne zatrudnienia 

układały się w pewien ciąg, to znaczy były przej-

ściami płynnymi, planowanymi czy doświadcza-

li zmian (awansów, degradacji) oraz przerw (pla-

nowanych, nieplanowanych, w tym bezrobocia)? 

3. Jaki typ kariery realizowali? oraz 4. Czy prze-

bieg doświadczeń zawodowych różnicuje płeć i sy-

tuacja w rodzinie pochodzenia? 

Poszukując odpowiedzi na postawione pytania, 

posłużono się metodą zbiorowego studium przy-

padku (Silverman 2009: 169) z zastosowaniem 

techniki wywiadu quasi-biograficznego. W wybo-

rze metody założono między innymi, że badanie 

każdego pojedynczego przypadku jest wartościo-

we, a metoda ta opisuje niekoniecznie sytuacje ty-

powe, lecz niepowtarzalne i indywidualne (Turlej-

ska 1998: 86 za: Pikuła 2017: 101). Zdaniem Davida 

Silvermana metoda studium przypadku jest czę-

sto jakościową strategią badawczą, która pozwa-

la na pewne uogólnienia na podstawie niewiel-

kiej, dobranej celowo liczby dokładnie opisanych 

przypadków stanowiących przykłady pewnego 

zjawiska społecznego. Kluczową kwestią w tego 

typu studiach jest odpowiednio przeprowadzona 

selekcja przypadków, a jednym ze sposobów jest 

ich dobór celowy ze względu na wyróżnione kry-

teria w oparciu o stworzoną typologię (Silverman 

2009: 167–169)5. Zakładając, co dokumentują bada-

5 Inne sposoby doboru przypadków obejmują przypadki: sta-
tystycznie najczęstsze, dobrane pod kątem teorii stanowiącej 
ramy analiz, typowe, ekstremalne, odstające, ale zazwyczaj 
dąży się do zapewnienia maksymalnej zmienności w próbie 
(por. Flick 2010: 60–61).
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nia, że doświadczenia i sukcesy zawodowe róż-

nicują płeć, poziom wykształcenia oraz sytuacja 

w rodzinie pochodzenia w kontekście jej zasobów 

i wsparcia, w oparciu o te kryteria utworzono ma-

trycę sytuacji badanych. W analizie karier zawo-

dowych młodych dorosłych zoperacjonalizowa-

no przyjęte kryteria, kategoryzując wykształce-

nie jako: wyższe, średnie i co najwyżej niepełne 

średnie, a sytuację w rodzinie pochodzenia jako 

wzrastanie tylko w rodzinie biologicznej, wzra-

stanie także w różnych formach pieczy zastęp-

czej. Zgodnie z powyższym życiorysy zawodowe 

młodych dorosłych łodzian wybrano spośród re-

spondentów stanowiących próbę badawczą w jed-

nym z zadań w projekcie Polityki publiczne na rzecz 

pełnej dorosłości w Polsce (NCN, UMO-2014/2015/B/

HS5/03284)6. 

Analizy podjęte w artykule dotyczą doświadczeń 

zawodowych jedenastu Łodzian urodzonych w la-

tach 1986–1993, to znaczy w wieku 26–33 lata. Dla 

zagwarantowania anonimowości badanym – pię-

ciu mężczyznom i sześciu kobietom – nadano im 

imiona w sposób losowy, według kolejności alfa-

betycznej dla każdej płci (odpowiednio: Andrzej, 

Bogdan, Cezary, Daniel, Edward oraz Anna, Bar-

bara, Celina, Dominika, Ewa, Franciszka). Zesta-

wienie ich podstawowych charakterystyk zawiera 

tabela nr 1.

6 Celem projektu jest odtworzenie złożonego procesu osią-
gania pełnej dorosłości definiowanej jako realizacja podsta-
wowych ról człowieka dorosłego, tzn. roli zawodowej, roli 
bycia samodzielnym ekonomicznie i roli rodzinnej, poprzez 
analizę stosowanych przez nich strategii i wskazanie ich 
złożonych uwarunkowań (szerzej o projekcie: Grotowska-
-Leder, Rek-Woźniak, Kudlińska 2016).

Biografie zawodowe badanych 
wielkomiejskich trzydziestolatków

Zgodnie z założeniem badań jakościowych przyję-

to, że badacz posługując się tekstem wywiadu jako 

materiałem empirycznym, wychodzi od koncepcji 

społecznego tworzenia badanych rzeczywistości, 

skupia się na punktach widzenia uczestników ba-

dań, ich codziennych praktykach oraz wiedzy doty-

czącej przedmiotu badania (Flick 2010: 22–23). 

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe bada-

nych trzydziestolatków prezentowane są zgodnie 

z przyjętymi założeniami w powiązaniu z ich sy-

tuacją rodzinną i decyzjami dotyczącymi eduka-

cji. Sześć życiorysów dotyczy osób wzrastających 

w rodzinach biologicznych, pozostałe to biografie 

trzydziestolatków, którzy w młodości dłużej lub 

krócej przebywali w formach opieki pieczy zastęp-

czej (dom dziecka, rodzina zastępcza, placówka 

opiekuńczo-wychowawcza, dom samotnej matki). 

Wykształceniem wyższym legitymuje się czterech 

badanych, a średnim i niepełnym średnim – odpo-

wiednio trzech i czterech. 

Andrzej (IDI/Ł/R2)

Rocznik 1986, pochodzi z pełnej, dobrze sytuowanej 

rodziny, wykształcenie wyższe, kawaler. 

Andrzej po ukończeniu liceum podjął studia licen-

cjackie na kierunku geografia. Część studiów re-

alizował za granicą w ramach programu Erasmus. 

Istotnym momentem dla jego kariery zawodowej 

była decyzja o kontynuowaniu studiów na kierun-

ku zarządzanie odnawialnymi źródłami energii na 

Jolanta Grotowska-Leder



Przegląd Socjologii Jakościowej • www.przegladsocjologiijakosciowej.org 91

Tabela nr 1. Charakterystyka badanych trzydziestolatków wg podstawowych cech społeczno-

demograficznych i wybranych cech sytuacji życiowej

Lp. Płeć
Wiek
(lata)

Wykształ-
cenie

Sytuacja
rodzinna

Rodzina 
pochodzenia

Sytuacja 
zawodowa

Sytuacja 
mieszkaniowa

1.
Andrzej 
IDI/Ł/R2

M 32 wyższe kawaler biologiczna własna firma dom rodzinny

2.
Bogdan 

IDI/Ł/R13
M 31

niepełne 
średnie

partnerka biologiczna
praca 

dorywcza

mieszkanie 
samodzielne 

wynajęte

3.
Cezary 

IDI/Ł/R15
M 31

niepełne 
gimnazjalne

żona 
dziecko biologiczna

umowa 
o pracę na 

czas określony

mieszkanie 
samodzielne

wynajęte

4.
Daniel 

IDI/Ł/R18/
M 32

średnie 
z maturą

żona 
dziecko

biologiczna
dorabia 

w firmie ojca

mieszkanie 
samodzielne 

własne

5.
Edward 

IDI/IOW/R9 M 28
średnie

z maturą
partnerka
dziecko

rodzina 
zastępcza

umowa 
o pracę na 

czas określony

mieszkanie 
samodzielne

wynajęte

6.
Anna 

IDI/Ł/R9
K 33 wyższe panna biologiczna własna firma

mieszkanie 
samodzielne 

wynajęte

7.
Barbara 

IDI/Ł/R11
K 32 wyższe 

mąż 
dziecko biologiczna

umowa 
o pracę na czas 
nieokreślony

mieszkanie 
samodzielne, 
komunalne

8.
Celina 

IDI/IOW/R2
K 29 wyższe

mąż 
dziecko

dom dziecka 
rodzina 

zastępcza
nie pracuje

mieszanie 
samodzielne 

własne

9.
Dominika 

IDI/IOW/R3 K 26
niepełne 
średnie

partner 
dziecko

dom dziecka 
rodzina 

zastępcza

praca 
dorywcza

mieszanie 
samodzielne 

socjalne

10.
Ewa

IDI/IOW/R15 K 27
średnie

z maturą
partnerka

rodzina 
zastępcza

umowa 
o pracę na 

czas określony

mieszkanie 
samodzielne 

wynajęte

11.
Franciszka
IDI/Ł/R27

K 32
niepełne 
średnie

mąż
2 dzieci

biologiczna 
dom samot-

nej matki
nie pracuje 

 mieszkanie 
samodzielne 

wynajęte

Żródło: Opracowanie własne.
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Uniwersytecie w Newcastle w Anglii. Podkreśla, że 

jego droga edukacyjno-zawodowa nie byłaby moż-

liwa bez wsparcia finansowego i emocjonalnego ro-

dziców.

miałem świetny start (…) dostałem wykształcenie, 

dostałem wiedzę, doświadczenie, (…) wyjechałem 

gdzieś za granicę na studia, co bardzo otworzyło moją 

osobę, moją wizję świata w ogóle, tego, jak wszystko 

funkcjonuje (…) takie bezpieczeństwo finansowe czu-

łem, no ale też z drugiej strony takie poklepywanie 

po ramieniu i mówienie „Dasz radę” (…) „Komu ma 

się nie udać, jeżeli nie tobie?” (…) to daje dużo pew-

ności siebie. 

Jednocześnie dodaje: 

Nic nie uczy chyba tak człowieka jak wyjazd na parę 

miesięcy samemu z dala od mamy, taty, kolegów, zna-

jomych, mieszkanie na własną rękę, (…) nie miałem 

nikogo obok siebie, kto mógłby mnie na miejscu wes-

przeć...

Po skończeniu studiów wrócił do Polski. Plano-

wał założenie własnej firmy, ale ocenił, że nie jest 

jeszcze „na to gotowy, że trzeba trochę się na-

uczyć, zobaczyć, jak wygląda rynek, popracować, 

zdobyć troszeczkę wiedzy i doświadczenia”. Za 

pośrednictwem Internetu znalazł pracę zgodną 

z kierunkiem studiów na stanowisku managera 

w państwowym przedsiębiorstwie zajmującym 

się elektrowniami wiatrowymi. Po półtora roku 

założył firmę z szefem, który zaproponował mu 

współpracę. Świadomie kieruje kolejnymi etapami 

życia. Ocenił, że praca w firmie państwowej nie 

gwarantuje mu rozwoju, bo choć odnawialne źró-

dła energii są gałęzią przyszłościową, to w Polsce 

energetyka nadal opiera się na węglu. Zdecydo-

wał więc, że zakończy współpracę z byłym szefem 

i zacznie pracować na własny rachunek, zmieniając 

profil działalności. Buduje własną firmę, niezwią-

zaną z OZE, starając się o środki z różnych źródeł. 

Uzyskał dofinansowanie na działalność gospodar-

czą z urzędu pracy. Zamieszkał ponownie z rodzi-

cami, aby inwestować w firmę tak zaoszczędzone 

pieniądze. Argumentuje:

nie jest to dobry czas, żeby inwestować pieniądze 

w mieszkanie (…) mogę te pieniądze lepiej wykorzy-

stać i gdzieś je pomnożyć (…) nie wszystko idzie po 

naszej myśli, a wręcz prawie nigdy nie idzie po na-

szej myśli i trzeba się przyzwyczaić do tego, że będzie 

wiele niespodzianek i przeciwności losu.

Ma świadomość osiągniętego sukcesu materialnego, 

ale nie czuje się spełniony, bo choć jest samodzielny 

materialnie i spełniony ekonomicznie, to nie założył 

jeszcze rodziny prokreacji.

Bogdan (IDI/Ł/R13)

Rocznik 1987, pochodzi z rodziny pełnej o niskim 

kapitale edukacyjnym, wykształcenie gimnazjalne, 

kawaler, niestałe związki partnerskie.

Bogdan od dziecka zajmował się intensywnie skate-

boardingiem, który stał się jego stylem życia i wybo-

rów życiowych. Ten sport określił jego drogę zawo-

dową. Po skończeniu gimnazjum kilka razy zmieniał 

szkołę średnią, zakończył naukę w trzeciej klasie li-

ceum. Koncentruje się na swoich zainteresowaniach, 

na samorozwoju, ale w ramach, które sam wyznacza. 

Jolanta Grotowska-Leder
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Pracę zawodową traktuje instrumentalnie. Zaczął 

pracować zarobkowo w wieku siedemnastu lat, bo 

potrzebował środków na realizację hobby; przyzna-

je, że do 25 roku życia głównie imprezował. Podej-

mował różne niestabilne prace przynoszące dochód 

– kolejno jako: kucharz, operator dźwigów i alpini-

sta przemysłowy (każda nie dłużej niż 2 lata), choć 

nie były to dla niego zajęcia satysfakcjonujące. Ak-

tualnie prowadzi wolontaryjnie szkółkę deskorol-

kową dla dzieci ze świetlicy środowiskowej porad-

ni MONARU, zajmuje się też jogą (którą ocenia jako 

pracę prawdziwą, bo „nie każda praca musi wiązać 

się z pieniędzmi”) i zarabia jako kucharz w restau-

racji. Towarzyszy mu świadomość zaniedbania pra-

cy zawodowej jako ważnego obszaru życia (konsta-

tuje, „kwestia zawodowa całkowicie jakoś gdzieś mi 

ucieka ostatnio. Jestem zajęty czymś innym”). Pozy-

tywnie ocenia dotychczasowe swoje doświadczenia 

i szuka innych możliwości:

U mnie jest ciągła zmiana (…) lubię zmiany, bardziej 

chodzi o przejaw jakieś takiej indywidualności. Nie-

wchodzenie w pewnego rodzaju schematy (…) każdy 

ma swój klucz do swojego zamka. Jedna zasada nie 

jest uniwersalna.

Chciałby zostać terapeutą zajęciowym i podjął dzia-

łania w tym kierunku. Po wieloletniej przerwie uzu-

pełnia wykształcenie w wieczorowej szkole średniej. 

Marzy też o własnej firmie, ale wie, że nie ma kapitału.

Cezary (IDI/Ł/R15)

Rocznik 1987, wzrastał w rodzinie niepełnej, re-

konstruowanej, rodzina zastępcza spokrewniona, 

wykształcenie gimnazjalne, zamężny, 1 dziecko. 

W dotychczasowym życiu Cezarego kilka wydarzeń 

miało wpływ na przebieg jego kariery zawodowej. 

W wieku 16 lat, po śmierci jego ojca jego prawnym 

opiekunem został przyrodni brat. Cezary przerwał 

wówczas naukę w gimnazjum i za niewielkie wyna-

grodzenie zaczął pracować w warsztacie samocho-

dowym brata, bo wówczas ważniejsze było „pomóc 

w domu, niż pójście do szkoły”. W roku uzyskania 

pełnoletniości zarejestrował się w urzędzie pracy 

jako bezrobotny. Skorzystał z pierwszej oferty pracy 

i jako ochroniarz przepracował blisko 10 lat w jed-

nej firmie. Awansował do stanowiska koordynatora 

pracowników ochrony. Miał pod opieką kilkanaście 

sklepów, szkolił pracowników, planował i organi-

zował pracę innym. Gdy uznał, że jego zaangażo-

wanie w pracy nie zostało docenione (nie podwyż-

szono mu pensji), odszedł z firmy. Zarejestrował się 

ponownie w urzędzie pracy i sam znajdował kolej-

ne zatrudnienia. Jego aktywność zawodowa w tym 

czasie obejmuje krótkotrwałe zatrudnienia przez 

agencje tymczasowe. Gdy uznał, że jego niskie kwa-

lifikacje szkolne ograniczają mu możliwość skorzy-

stania z wielu ofert pracy, podjął decyzję o uzupeł-

nieniu wykształcenia gimnazjalnego w Centrum 

Kształcenie Ustawicznego. Konstatuje, że „łączenie 

nauki z pracą nie jest łatwe”, ale pracodawca dopa-

sowuje mu grafik w pracy do lekcji. Od 4 lat ma sta-

bilną pracę na umowę o pracę, choć na czas określo-

ny (dodaje, że większość osób w firmie tak pracuje). 

Awansował ze stanowiska ochroniarza na doradcę 

klienta, zmienił charakter pracy na pracę z ludźmi, 

więcej zarabia, poprawił pozycję zawodową, ocenia, 

że „zaczął być inaczej postrzegany”. Rozwija swo-

je kompetencje, uczestnicząc w organizowanych 

w firmie szkoleniach zawodowych, między innymi 

w zakresie komunikacji z klientem, i w targach pro-
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duktów, które sprzedaje. Pracując na etacie, jeszcze 

dorabia między innymi jako rikszarz i sprzątacz 

posesji, bo zarobki – mimo, że żona także pracuje – 

z trudem pozwalają zabezpieczyć potrzeby trzyoso-

bowej rodziny, pokryć koszty utrzymania mieszka-

nia i spłatę zobowiązań kredytowych. 

Daniel (IDI/Ł/R18)

Rocznik 1986, podchodzi z rodziny pełnej, do-

brze sytuowanej, wykształcenie średnie, zamężny, 

1 dziecko.

Życiorysy edukacyjny i zawodowy Daniela nie są 

bogate w wydarzenia. Po ukończeniu liceum ogól-

nokształcącego w trybie stacjonarnym studiował 

turystykę i hotelarstwo, zaliczył 5 semestrów i za-

kończył naukę. 

Jego pierwsze doświadczenia zawodowe obejmują 

pracę w OHP w wakacje, gdy miał 16 lat. Było to 

dorywcze zarobkowanie w weekendy w czasie stu-

diów. Po przerwaniu edukacji pracował jako pra-

cownik administracyjny w biurze. Momentem prze-

łomowym było zatrudnienie w hurtowni w charak-

terze sprzedawcy ubrań. Realizował duże transak-

cje, dobrze zarabiał. Miał przez kilka lat stabilną 

sytuację zawodową i dobre – w jego ocenie – mate-

rialne warunki życia. Kupił mieszkanie na kredyt 

hipoteczny, wyjeżdżał z rodziną na wypoczynek 

za granicę. Gdy pracodawca z powodu problemów 

musiał ograniczyć skalę działalności, Daniel został 

zwolniony. To drugi istotny moment w jego życiu 

zawodowym. Zarejestrował się w urzędzie pra-

cy jako bezrobotny, ale nie uczestniczy w żadnych 

kursach doszkalających i nie korzysta z ofert pracy. 

Dorywczo pomaga ojcu w prowadzeniu rodzinnej 

firmy remontowo-budowlanej. Ma mało sprecyzo-

wane plany zawodowe. Chciałby znaleźć pracę od-

powiadającą jego oczekiwaniom finansowym – za-

robki na poziomie 5000 zł miesięcznie – lub podjąć 

własną działalność gospodarczą. 

Edward (IDI/IOW/R9)

Rocznik 1990. Pochodzi z rodziny rozbitej, rodzina 

zastępcza spokrewniona, wykształcenie średnie, 

związek partnerka i 1 dziecko (6 lat).

Prezentując swoją biografię, Edward podkreśla brak 

wsparcia ze strony rodziny w wyborach życiowych: 

kiedy się kończy gimnazjum, kiedy się wybiera (…) 

jakiś profil klasy w liceum, no bo wydaje mi się, że 

to powinno się robić jakoś przemyślanie, tak prze-

myśleć to, żeby później ten profil pomógł w dosta-

niu się na konkretne studia… Ja nie miałem takiego 

wsparcia.

Do 25 roku życia utrzymywał się z renty po mat-

ce. Ucząc się w liceum, dorabiał jako sprzątacz. Trzy 

razy rozpoczynał studia w trybie stacjonarnym na 

różnych kierunkach, żeby utrzymać zasiłki z MOPS 

i ZUS. Gdy zrezygnował z nauki, zaczął szukać sta-

łego zatrudnienia, bo trudno było mu się utrzymać 

z niewysokich zasiłków. Przez jakiś czas bezsku-

tecznie odpowiadał na oferty pracy. Podejmował 

doraźne prace: w spółdzielni mieszkaniowej jako 

sprzątacz (na miejsce znajomego ciotki, który po-

szedł na urlop), w firmie kolegi, odbył jeden staż 

w urzędzie pracy, chociaż przez długi czas był zare-

jestrowany jako bezrobotny:
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Na początku uwierzyłem chyba za bardzo w urzędy 

pracy i że (…) zaproponują coś pode mnie, ale się my-

liłem, tak. Nic mi nie znaleźli konkretnego, oprócz 

tam trzymiesięcznego stażu (…) to był mój pierwszy 

i ostatni raz w urzędzie pracy i później nawet się nie 

rejestrowałem (…) wolałem szukać sobie samemu… 

Poszerzał jednak kwalifikacje, wykorzystując do-

stępne dofinansowanie (kurs prawa jazdy, kurs ję-

zyka angielskiego), ale nie są one przydatne w jego 

aktualnej pracy. Jest zadowolony z pracy, którą wy-

konuje, ponieważ, jak mówi: 

umowa o pracę daje jakiś tam większy komfort i moż-

na zacząć myśleć wtedy właśnie bardziej długofalowo 

(…) o kupnie mieszkania. [Mimo, że sytuacja na ryn-

ku pracy poprawiła się - przyp. AGL] od (…) ponad 

dwóch lat już jestem na stałe (…), nie szukam pracy 

innej. 

Bardziej stabilną pracę – na umowę zlecenie – pod-

jął w Rossmanie, ale zrezygnował, gdy nie chciano 

go zatrudnić na etat. Obecnie jako sprzątacz zatrud-

niony jest na umowę o pracę w spółdzielni mieszka-

niowej, w której już wcześniej pracował. 

Anna (IDI/Ł/R9)

Rocznik 1986, pochodzi z pełnej, dobrze sytuowanej 

rodziny, wykształcenie wyższe, panna.

Droga zawodowa Anny związana jest z jej hobby. 

Od 13 roku życia uprawia jeździectwo. To ważny 

moment dla jej późniejszych doświadczeń zawodo-

wych. Wiedziała, że jest to drogi sport i musi za-

rabiać, dobrze zarabiać. Już jako licealistka opłacała 

część karnetu, pracując jako wolontariusz w stajni. 

Po liceum podjęła studia dzienne na pedagogice 

opiekuńczo-wychowawczej z promocją zdrowia, bo 

jeszcze wtedy rodzice mieli wpływ na jej wybory. 

Kolejne jej decyzje były już samodzielne, ale nie za-

wsze przez rodziców akceptowane. 

Pierwszą pracę zawodową podjęła na I roku stu-

diów jako przedstawiciel handlowy, po pół roku za-

mieniła na bardziej opłacalną pracę przedstawiciela 

medycznego, pracując na tym stanowisku w korpo-

racji przez kolejne pół roku. Rozwijała kompetencje 

zawodowe na niestacjonarnych studiach II stopnia 

na kierunku zdrowie publiczne na Uniwersytecie 

Medycznym. W czasie studiów pracowała dodat-

kowo jako instruktor rekreacji. Choć pracowała na 

etacie, zmieniała miejsca pracy „minęły dwa lata, 

człowiek popracował chwilę, przestał pracować 

i tak w kółko”. Momentem zwrotnym w jej karierze 

zawodowej był 2013 rok. Po zmianie kierownictwa 

w korporacji medycznej zwolniono ją z pracy. Wte-

dy podjęła decyzję o założeniu własnej firmy, pro-

dukuje ubrania jeździeckie. 

Była to szybka decyzja, bez budżetu, bez niczego tak 

naprawdę i bez żadnego wsparcia, bo firmę trzeba 

było otwierać szybko i się zdecydować, żeby coś ta-

kiego w ogóle zrobić. Jest to pierwsza firma marki jeź-

dzieckiej w Polsce.

Rozwijała firmę dynamicznie jako start-up, ale po-

czątki były trudne. Nie mając statusu osoby bezro-

botnej, nie mogła skorzystać z kredytu na rozwój 

działalności własnej. Pierwsze projekty odzieży 

jeździeckiej finansowała z pensji i realizowała 

dosyć chałupniczo. Obecnie formalnie prowadzi 
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jeszcze działalność jednoosobową, ale buduje ze-

spół i tworzy infrastrukturę. Korzysta z inkuba-

torów, z programów stażowych, także z leasingu 

dla sfinansowania niezbędnych inwestycji, sięga-

jąc po środki unijne. Nie jest to łatwe, bo w pro-

jektach kryteria dostępu do środków są bardzo  

różne: 

W jednym projekcie albo moja maszyna jest za ta-

nia, a w drugim za droga, w trzecim się w ogóle nie 

mieszczę wiekowo, a w czwartym mam firmę za 

dużą, a w piątym jeszcze za małą.

Inwestuje w swoje kompetencje: „nie zakończyłam 

swojej edukacji w momencie, kiedy dostałam pa-

pier za uczelnię wyższą, tylko ja cały czas jestem 

w fazie poszukiwania”. Ukończyła 3-letnie studia 

jeździeckie. Dokształca się – uczestniczy „w szko-

leniach z biznesu i z jeździectwa”, wykorzystując 

dostępne środki, także dla swoich pracowników. 

Anna jest dumna ze swoich osiągnięć: „mało kto 

ma się pochwalić międzynarodową marką.” Na-

wiązała kontakty i wysyła swoje produkty do 

Rosji i USA. Docenia znaczenie kapitału rodzin-

nego. Przypomina, że znajomość języka obcego za-

wdzięcza rodzicom, którzy posłali ją do prywatnej 

szkoły podstawowej, a w momentach zwątpienia 

wspiera ją babka. Swoje życie zawodowe podsumo-

wuje słowami: 

przekułam pasję na biznes. Od kiedy pamiętam, mó-

wiłam, że docelowo chcę mieć firmę, która będzie z tą 

pasją związana (…) moja firma jest moją rodziną i moi 

ludzie (…) podchodzę do życia, jak do pasji (…) jeste-

śmy kreatorem własnego życia.

Ma ambitne plany zawodowe. Chce zbudować dom 

ze stajnią i ośrodek szkoleniowy, założyć portal jeź-

dziecki, żeby skupiać podobnych sobie i populary-

zować życie zawodowe oparte na pasji. Marzy o by-

ciu inwestorem i „aniołem biznesu”.

Barbara (IDI/Ł/R11)

Rocznik 1986, pochodzi z rodziny pełnej, śred-

nio sytuowanej, wykształcenie wyższe, mężatka, 

1 dziecko.

Barbara rozpoczęła studia w Kolegium Pracowników 

Służb Społecznych i w tym czasie podjęła pierwszą 

pracę na umowę na czas określony jako sprzedawca 

w sklepie odzieżowym. Momentem znaczącym dla 

późniejszej jej kariery zawodowej była wyprowadz-

ka z domu rodzinnego i zamieszkanie z partnerem. 

Z perspektywy lat ocenia tę decyzję jako mało prze-

myślaną, bo pogodzenie pracy zawodowej z organi-

zacją codziennego życia okazało się trudne, szczegól-

nie gdy została matką. Z powodu pracy przerwała 

studia, a po urodzeniu córki zrezygnowała z pracy 

na 2 lata. Zajmowała się dzieckiem, domem i była na 

utrzymaniu męża. Miała status osoby bezrobotnej. 

„Pomimo, że naprawdę nie miałam czasu czasem, 

żeby zjeść, czułam się gorsza, że ja nie jestem aktyw-

na zawodowo (…) brakowało mi realizacji właśnie 

siebie”. Opiekując się dzieckiem, wznowiła studia 

w Kolegium i kontynuowała kształcenie na niestacjo-

narnych studiach licencjackich na kierunku pedago-

gika resocjalizacyjna. Gdy dziecko poszło do żłobka, 

podjęła pracę w zawodzie pracownika socjalnego na 

umowę o pracę na czas nieokreślony. To moment sta-

bilizacji zawodowej – drugi znaczący etap jej kariery 

zawodowej. Z perspektywy kilku lat pracy uważa, 
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że jest spełniona zawodowo „pracuję, bo chcę tam 

pracować”. Strategię życiową określa słowami: „dom 

to dom, praca to praca; niekoniecznie to się zawsze 

wszystko udaje idealnie”. Planuje rozwój kompeten-

cji zawodowych. Jest kuratorem społecznym, myśli 

o pracy kuratora sądowego lub o studiach podyplo-

mowych z zakresu terapii uzależnień / terapii zaję-

ciowej do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. 

Celina (IDI/IOW/R2)

Rocznik 1990, pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej 

(problem alkoholowy, przemoc), pobyt w domu 

dziecka i w rodzinie zastępczej, wykształcenie wyż-

sze, mężatka, 1 dziecko.

Celina w wieku 5 lat trafiła do domu dziecka, 

a w wieku 15 lat – po śmierci rodziców – do rodziny 

zastępczej. To ważny moment w jej biografii. Mat-

ce zastępczej, która była nauczycielką, zawdzięcza 

dbanie o jej zdrowie (od dziecka choruje na choro-

bę genetyczną) i zdobycie wykształcenia. Po ukoń-

czeniu liceum studiowała w Kolegium Nauczyciel-

skim. Po uzyskaniu licencjatu pojęła studia na kie-

runku pedagogika społeczna z niedostosowaniem 

społecznym. 

Przebieg kariery zawodowej Celiny jest pochodną 

strategii wychowania w rodzinie zastępczej, sta-

nu zdrowia i ciąży na ostatnim roku studiów. Od 

pierwszej klasy liceum i przez całe studia pracowała 

dorywczo jako opiekunka dzieci. Opowiada, że pra-

ca była dla niej wówczas ważna: 

nie wyobrażałam sobie siedzieć w domu i tylko, żeby 

mama mi dawała pieniądze (…) jak się studiuje, to już 

chce się mieć swoje pieniądze (…) byłam już dorosła, 

więc wiedziałam, że muszę sama iść zapracować na 

te pieniądze.

W czasie studiów wyprowadziła się z domu i za-

mieszkała z obecnym mężem; uznała, że może już 

być samodzielna. Będąc w ciąży, starała się o zatrud-

nienie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Gdy 

ujawniała chorobę i sytuację rodzinną, pracodawca 

wycofał się z umowy. Była zawiedziona. Od ponad 

dwóch lat zajmuje się opieką nad dzieckiem. Mimo 

poważnej choroby ma plany zawodowe – chce pra-

cować w więziennictwie, ale 

na razie temat zawisł w powietrzu (...) jak dziecko 

pójdzie do przedszkola, może coś pomyślę. Myślałam 

nad jakąś działalnością w domu (…). Ale to są na razie 

marzenia. 

Dominika (IDI/IOW/R3)

Rocznik 1993, pochodzi z rodziny dysfunkcyj-

nej (problem alkoholowy), pobyt w domu dziecka 

i ośrodku wychowawczym, wykształcenie niepełne 

średnie, związek partnerski, 1 dziecko (3 lata).

Dominika stwarzała trudności wychowawcze 

w domu dziecka i została skierowana do ośrodka 

wychowawczego dla dziewcząt. Tam ukończyła 

gimnazjum przygotowujące do zawodu – kierunek 

krawiectwo. W procesie usamodzielniana otrzyma-

ła mieszkanie chronione. Podejmowała kilka prób 

kontynuacji nauki w liceum ogólnokształcącym dla 

dorosłych, prawdopodobnie w celu utrzymania za-

siłku z MOPS-u, ale bez sukcesu, bo zaszła w ciążę 

i urodziła dziecko. Ukończyła kilka kursów organi-

Aktywność zawodowa łódzkich trzydziestolatków w perspektywie kariery zawodowej w świetle analiz jakościowych



©2019 PSJ Tom XV Numer 498

zowanych przez urząd pracy, gdzie jest zarejestro-

wana od 18 roku życia: „Pierwszy krok na rynku 

pracy” oraz kursy: komputerowy, stylistki paznok-

ci, opiekunki. 

Dominika mieszka z partnerem, który prowadzi 

firmę remontowo-budowlaną i dużo pracuje poza 

miejscem zamieszkania. Jej kariera zawodowa obej-

muje wiele prac nierejestrowanych (jako opiekunka 

do dziecka, kelnerka w chińskim barze i w dyskote-

ce). Przerwała zatrudnienie (ciąża i prokreacja). 

Aktualnie wychowuje dziecko i jako stylistka pa-

znokci pracuje „na czarno” w domu. Wyjaśnia, że 

tylko taka forma zatrudnienia pozwala jej na łącze-

nie obowiązków domowych i zawodowych. Także 

dorabia: „złapię, jakąś fuszkę (…) odśnieżenie, zgra-

bienie”. Ma plany zawodowe – chciałaby otworzyć 

własny salon.

Ewa (IDI/IOW/R15)

Rocznik 1991, pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej 

(alkoholizm, przemoc), po śmierci matki była pod 

opieką ciotki jako rodziny zastępczej, wykształce-

nie średnie, w związku partnerskim.

Ewa od młodych lat uprawiała koszykówkę. Po 

ukończeniu gimnazjum rozpoczęła naukę w trzy-

letniej szkole zawodowej przygotowującej do za-

wodu fryzjerki (babka sugerowała zdobycie szyb-

ko konkretnego zawodu), skończyła kurs sędziego 

sportowego, ukończyła liceum i uzyskała maturę, 

kolejno rozpoczęła naukę w szkole pomaturalnej, 

kierunek rachunkowość, ale jej nie ukończyła. My-

ślała o studiach na AWF-ie, bo wszystkie jej koleżan-

ki studiowały, ale nie zdecydowała się, bo nie wie-

rzyła w swoje możliwości. Do 25 roku życia utrzy-

mywała się z renty po matce i zasiłku na dokształ-

canie się. Swoje szkolne i późniejsze zawodowe 

wybory wyjaśnia jako skutek „braku wiary w siebie 

i niskie poczucie wartości, to wszystko się bierze 

stąd, że właśnie zmagałam się z takimi problemami 

w dzieciństwie” oraz braku wsparcia. W trudnych 

momentach życia mogła liczyć na wsparcie koleża-

nek z zespołu koszykarskiego. W dorosłym życiu 

przeszła terapię DDA. Swoje zawodowe „portfolio” 

budowała, uczestnicząc w różnych kursach do-

kształcających organizowanych w MOPS-ie (kursy: 

strzyżenia, handlowy, trenera koszykówki ze sta-

żem w Hiszpanii, sfinansowany przez klub Realu 

Madryt). 

Do 19 roku życia pracowała dorywczo w wakacje, 

głównie w gastronomii, jako sprzedawca w kiosku, 

sędziując mecze koszykówki i prowadząc zajęcia 

sportowe dla dzieci. Werbalizuje brak problemów 

z dostępem do pracy: 

zawsze byłam zaangażowana w swoją pracę (…) jak 

kończyła mi się jedna praca, to dostawałam następną, 

kończyła mi się następna i była następna.

Jej poważniejsza decyzja zawodowa i istotny mo-

ment w życiu zawodowym to praca streetworkera 

z trudną młodzieżą w świetlicy środowiskowej, 

którą wykonywała z kilkoma przerwami, uzyskując 

zatrudnienie na umowę zlecenie z wyższym wyna-

grodzeniem, ale zrezygnowała z tej pracy zpowo-

du atmosfery w zespole. Obecnie ustabilizowała się 

zawodowo – pracuje na umowę o pracę w ośrodku 

wsparcia dla osób, które planują założenie organi-
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zacji nonprofitowej. Pracowała tam wcześniej w róż-

nych projektach. Podjęła studia niestacjonarne, bo 

na stacjonarne się nie dostała na kierunku resocja-

lizacja. 

Mimo doświadczanych trudności (leczyła także 

współzależnie, bo opiekowała się bratem alkoholi-

kiem) ocenia swoje życie w kategoriach sukcesu: 

Miałam zawsze ludzi wokół siebie i (…) wiem, że 

wszystko się przyczyniło do tego, że jestem tu, gdzie 

jestem (…) w fajnym miejscu bardzo. Nie, nie miałam 

trudno. Miałam łatwo, jeżeli mówimy o wchodzeniu 

w taką dorosłość i o tym, co mnie spotykało (…) Ten 

kurs na trenera (…) ja nie szukałam pracy streetwor-

kera, ona mnie sama… jakby studia też… no pienią-

dze, które miałam na studia (…) jeżeli trafimy dobrze, 

jesteśmy pracowici i jakby robimy to dobrze, jeżeli coś 

fajnego robimy, to zawsze owocuje pracowitość nasza, 

zaangażowanie nasze zawsze owocuje.

Franciszka (IDI/Ł/R27)

Rocznik 1986, pochodzi z rodziny rozbitej, dys-

funkcyjnej (alkoholizm), wykształcenie zasadnicze 

zawodowe, zamężna 2 dzieci (8 i 2 lata), w trzeciej 

ciąży. 

Kariera edukacyjna i doświadczenia zawodowe 

Franciszki są mało zróżnicowane. Ukończyła za-

sadniczą szkołę zawodową w kierunku kucharz 

w małej gastronomii i podjęła naukę w technikum 

gastronomicznym, którego nie ukończyła z powodu 

obowiązków związanych z opieką nad chorą babką, 

a potem chorą matką, z którymi stanowiła gospo-

darstwo domowe. W wieku 22 lat, po śmieci matki, 

zamieszkała z chłopakiem, po zajściu w ciążę prze-

prowadziła się z nim do jego rodziców. Ustabilizo-

wała życie rodzinne, wychodząc za mąż za kolejne-

go partnera.

Pierwszym jej doświadczeniem zawodowym była 

praca przez pół roku na umowę w dużym barze, 

a kolejnymi: prace dorywcze w gastronomii na 

umowy śmieciowe. Jej kariera zawodowa obejmuje 

zatrudnienia w różnych formach zgodne z wyuczo-

nym zawodem z przerwami na opiekę nad kolej-

nymi dziećmi, a obecnie z powodu kolejnej ciąży. 

Aktualnie nie pracuje, utrzymuje się ze świadczenia 

500+, zasiłków rodzinnych i zarobków męża. Na py-

tanie o powrót do pracy odpowiada: „cztery, osiem 

godzin góra dla mnie by starczyło. Do ludzi wyjść, 

bo już za długo w domu, do ludzi pośmiać się, po-

rozmawiać z nimi”. Chciałby pracować w szkole 

albo w żłobku lub przedszkolu i przygotowywać 

posiłki dla dzieci. 

Podsumowanie 

Biografie zawodowe objętych analizą łódzkich trzy-

dziestolatków, wśród nich także kilku absolwen-

tów szkół wyższych, obejmują kilkunastoletnie 

doświadczania zawodowe, jeśli uwzględni się ich 

pierwsze prace zarobkowe. Objęte badaniem rocz-

niki (1986–1993) dzielą pewien zasób doświadczeń 

historycznych. Wchodzili w dorosłość w podobnych 

warunkach makrostrukturalnych, wśród których 

cztery procesy zdają się być najważniejsze: restytu-

cja społeczeństwa rynkowego i demokratycznego 

w Polsce, akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz 

informatyzacja życia i kryzys 2008 roku. Odcisnęły 

się one, choć w różnym stopniu, na biografiach za-
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wodowych badanych. Prawie wszyscy oni chcą się 

realizować zawodowo poprzez samozatrudnienie, 

co można interpretować w kategoriach zinternalizo-

wanej strategii self-mademana. Niektórzy z sukcesem 

podjęli już takie działania (Andrzej, Anna), prawie 

wszyscy pozostali werbalizują w tym zakresie plany 

lub marzenia. Z wypowiedzi badanych wybrzmie-

wa także, że starają się robić to, co lubią, co sprawia 

im przyjemność, a nie co muszą. Skoncentrowani 

na sobie, postrzegają otaczający ich świat w kate-

goriach barier, które można pokonywać, lub możli-

wości realizacji lepszych lub gorszych, ale własnych 

pomysłów na życie. Szukają – i znajdują – różnych 

sposobów radzenia sobie z ryzykami, na które jako 

młodzi ludzie są szczególnie narażeni, i korzystania 

z możliwości. 

Kariery zawodowe łódzkich trzydziestolatków trud-

no jednoznacznie zaklasyfikować do znanych z lite-

ratury przedmiotu typologii. Prawie wszyscy reali-

zują niestandardowe ścieżki karier zawodowych. Są 

to na ogół kariery poziome, horyzontalne i niestabil-

ne. Cechuje ich mobilność w zakresie miejsc pracy 

i stanowisk na tym samym poziomie hierarchicznej 

drabiny. Ich ścieżki zawodowe są alinearne, obejmują 

relatywnie często dość „przypadkowe” wybory. 

Poddane analizie indywidualne doświadczenia za-

wodowe badanych jawią się jako kombinacja różnych 

typów karier, bo obejmują duże spektrum sytuacji 

zawodowych powiązanych z wydarzeniami rodzin-

nymi, także na etapie metrykalnej niedorosłości. 

Wśród badanych są tacy, którzy realizują wzór ka-

riery stabilnej, poziomej w rozumieniu poszerzania 

kompetencji i rozwoju w określonej dziedzinie. To 

Andrzej i Anna, którzy w oparciu o społeczno-kultu-

rowy kapitał rodzinny założyli własne firmy i z suk-

cesem je rozwijają. Do tego typu zaliczyć można także 

karierę Barbary, która wykonuje zawód regulowany 

w państwowej instytucji w oparciu o umowę o pracę 

na czas nieokreślony, a zaczynała, pracując na etacie 

na czas nieokreślony. Ich kariery zawodowe są sta-

bilne i bardziej linearne, bo realizowane w oparciu 

o kapitał w postaci ukończenia studiów wyższych 

w połączeniu z konsekwencją w realizacji planów. 

Oni jawią się jako beneficjenci transformacji postmo-

dernistycznego społeczeństwa polskiego, choć budu-

ją swoje kariery nie bez kosztów. Dorosłość dwóch 

z nich nie jest pełna (completed adulthood [Bendit 

2006]) – nie założyli jeszcze rodzin prokreacji, a ka-

riera Barbary ma „domieszkę” kariery dwutorowej, 

bowiem stara się ona równoważyć satysfakcjonującą 

pracę z obowiązkami domowymi. Część objętych 

badaniem łódzkich trzydziestolatków realizuje ka-

riery niestabilne z cechami kariery w głąb (Bogdan 

i Cezary) i kariery konwencjonalnej (Edward, Ewa). 

Ścieżki zawodowe badanych ujawniają także karierę 

gospodyni domowej (Celina) oraz karierę gospodyni 

domowej w połączeniu z karierą wielokrotnych prób 

(Dominika, Franciszka). Natomiast doświadczenia 

zawodowe i szerzej – życiowe Daniela mają cechy de-

gradacji społecznej.

Kariery osób wzrastających w rodzinach biologicz-

nych, szczególnie lepiej sytuowanych, są bardziej 

linearne i stabilne (Andrzej, Anna), podczas gdy 

osoby pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, w do-

świadczeniu których jest pobyt w domu dziecka 

i rodzina zastępcza, realizują kariery niestabilne 

i kariery wielorakich prób. Swoją specyfikę mają 

kariery młodych dorosłych łodzianek, gdy zostają 

matkami i prowadzą gospodarstwo domowe z mę-
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żem/partnerem. Są to: kariery dwutorowa (Barba-

ra) lub wielokrotnych prób (Dominika, Franciszka). 

Poddane analizie życiorysy zawodowe są zindywi-

dualizowane, ale mają też cechy wspólne. Biografie 

młodych dorosłych łodzian ujawniają, że ich aktyw-

ność w rozumieniu pracy przynoszącej dochód jest 

dość wczesnym ich doświadczeniem. Pierwsze tego 

typu prace – na ogół dorywcze wakacyjne – podej-

mowali w 16–18 roku życia. Pracując na ogół sezono-

wo, relatywnie często w gastronomii (jako kelnerzy) 

i w handlu (jako sprzedawcy), zarabiali na potrze-

by charakterystyczne dla tego etapu życia. O tych 

swoich aktywnościach rzadko opowiadają w kate-

goriach przymusu (Cezary, Celina), częściej wybo-

ru, choć dla niektórych zarobkowanie było wpisane 

w strategię wychowania w rodzinie (Celina) lub ko-

niecznością z powodu złej sytuacji materialnej ich 

rodzin pochodzenia (Dominika, Edward). 

Wspólnym rysem doświadczeń zawodowych 

wszystkich interlokutorów jest normalizacja pre-

karyjnego zatrudnienia (Mrozowicki 2016; Mro-

zowicki, Maciejewska 2016; Mrozowicki, Karolak, 

Krasowska 2018). Często zmieniali miejsce pracy – 

odnotowują po kilka takich zmian w okresie kilku-

nastu lat ich metrykalnej dorosłości. W doświadcze-

niu większości występuje zatrudnienie w oparciu 

o umowy cywilnoprawne na czas nieokreślony oraz 

dorywcze, nieformalne, nisko opłacane i rzadko 

z zabezpieczeniem socjalnym. W momencie realiza-

cji wywiadów czterech badanych – Cezary, Edward, 

Ewa, Barbara – pracuje na umowę o pracę, w tym 

trzech na czas określony, tylko jedna – Barbara – na 

czas nieokreślony. Kolejnych troje – Bogdan, Daniel, 

Dominika – pracuje dorywczo, a Celina i Franciszka 

nie pracują. Natomiast wszyscy wspomniani mają 

w doświadczeniu kilka prekaryjnych okresów za-

trudnienia. Rozmówcy mają świadomość niepew-

ności, dużej płynności i deformalizacji zatrudnie-

nia, werbalizują te cechy dostępnego im rynku pra-

cy, ale w większości nie narzekają, nie wspominają 

o ryzyku zwolnienia i zagrożeniu bezrobociem; 

zmiany miejsca pracy postrzegają jako sytuacje na-

turalne, także w kategoriach wyboru i szansy. 

Inną wspólną cechą życiorysów łódzkich trzydzie-

stolatków jest współwystępowanie aktywności 

edukacyjnej i zawodowej, choć uzyskane rezultaty 

dokumentują różne warianty tych doświadczeń. Pra-

wie wszyscy badani łączyli naukę z pracą, to znaczy 

kształcąc się, podejmowali bardziej lub mniej sforma-

lizowaną aktywność zarobkową. Wielu pracując, kon-

tynuowało naukę (Anna, Barbara, Dominika, Ceza-

ry), uzupełniali formalne kompetencje, gdy uznali, że 

jest to ważne dla ich rozwoju i sukcesu zawodowego 

(Anna, Barbara, Cezary) lub niezbędne do poprawy 

sytuacji życiowej i zawodowej (Dominika). Wybory 

edukacyjne części badanych – na wcześniejszym eta-

pie kształcenia dokonywane także z udziałem rodzi-

ców – są poszukiwaniem możliwości rozwoju zawo-

dowego w połączeniu z zainteresowaniami, w opar-

ciu o które podejmują próby stabilizacji sytuacji za-

wodowej. Przykładem takich wyborów są życiorysy 

zawodowe Anny, Bogdana, Celiny, Ewy i Andrzeja.

Tranzycje zawodowe są „poszarpane”, niejedno-

rodne, obejmujące wiele zmian, w tym powroty do 

wcześniejszych stanów, głównie utraty zatrudnienia, 

a w dwóch przypadkach – Dominika, Cezary – tak-

że miejsc pracy. Jednocześnie prawie wszystkim ba-

danym (z wyjątkiem Daniela) towarzyszy poczucie 
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sprawczości – mimo doświadczanych przez niektó-

rych przeciwności losu (Celina, Dominika, Ewa, Fran-

ciszka, Edward) – i na ogół poczucie zadowolenia 

z życia. Ci werbalizują przekonanie, że kreują życie na 

swój sposób. 

Życiorysy zawodowe młodych dorosłych łodzian 

dokumentują wpływ procesów, które cechują rynek 

pracy w Polsce przełomu wieków, czynników struk-

turalnych (płeć i poziom wykształcenia) oraz ich in-

dywidualnych losów i wyborów życiowych. 
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The Professional Activity of Lodz’s Thirty-Year-Old Persons with Regard to a Career in 
the Light of Qualitative Analyses

Abstract: The article focuses on the professional experience of young adults, which are analysed in the context of a professional 
career. The theoretical framework of the analysis consists of two theories of career, namely that of Edgar Schein and that of Donald 
Super, the latter of whom combines human professional development with role and situational factors. The studies were conducted 
in the qualitative paradigm with the use of individual case study method (quasi-biographical interview). The subject of analyses 
was the course of the professional experience of young adult residents of Łódź, who – demographically – were entering the stage of 
adulthood in the year of Poland’s accession to the EU, thus performing professional roles in the development of the market society 
in Poland at the turn of the century. The conducted analyses indicate that the professional careers of thirty-year-olds in Łódź are 
horizontal and in-depth, as well as are differentiated by gender and level of education, and the situation in families of origin at the 
stage of growing up. However, they also have shared characteristics. The professional paths of the respondents include a multitude 
of jobs and positions, which are usually unstable and insecure.
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