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Transkrypcja do infografiki – 1 maja Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi 
Pracy. 

 

Na górze na środku grafiki znajduje się tytuł  1 maja Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Ludzi Pracy. Pod tym tytułem link do strony www.porp.pl. 

Pod spodem, bliżej lewej strony nagłówek Pracujący, pod spodem Ogółem 1029, 
pod spodem Mężczyźni: 574, pod spodem Kobiety: 455. Pod spodem źródło: dane 
GUS, stan na IV kwartał 2020. Po prawej stronie grafika postaci ludzi w dwóch 
rzędach po pięć w każdym rzędzie w różnych odcieniach czerwonego. 

Pod spodem od lewej strony wykres słupkowy przedstawiający na pierwszym 
słupku ilość miejsc pracy w lutym 2022, która wynosi 8068. Na drugim słupku ilość 
miejsc pracy w marcu 2022, która wynosi 10536. Po prawej stronie nagłówek 
Miejsca pracy, a pod spodem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 
w województwie pomorskim. Pod spodem źródło: dane WUP w Gdańsku, stan na 
03.2022. 

Pod spodem po lewej stronie nagłówek Wynagrodzenie, przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w grupie przedsiębiorstw, 6220,04 zł. Grafika monet. Pod 
spodem źródło: dane GUS, luty 2022. 

Po prawej stronie nagłówek 10 umiejętności, pod spadem Najważniejsze 
umiejętności w 2025 r. wg. World Economic Forum: 

1. Analityczne myślenie i innowacje. 

2. Aktywne uczenie się.  

3. Rozwiązywanie problemów. 

4. Krytyczne myślenie i analiza. 

5. Kreatywność i oryginalność.  

6. Przywództwo.  

7. Korzystanie z technologii. 

8. Projektowanie technologii i programowanie. 

9. Odporność psychiczna. 

10. Wnioskowanie i tworzenie idei. 

Pod spodem, wyśrodkowane 44% młodych Polaków woli pracę zdalną od pracy w 
biurze. Natomiast dla 6% pełnowymiarowa praca zdalna jest jednym z elementów,  
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których nie zaakceptowaliby w miejscu pracy. Źródło: Młodzi Polacy na rynku pracy 
2021, Raport PwC 

Pod spodem bliżej lewej strony nagłówek Ważne w pracy, pod spodem: 

Zdobycie doświadczenia zawodowego - 49.8%  

Wysokie zarobki - 46.9%  

Przyjazna atmosfera - 46.0%  

Poczucie sensu wykonywanej pracy - 43.4%  

Praca zgodna z zainteresowaniami - 36.4% 

Źródło: Młodzi Polacy na rynku pracy 2021, Raport PwC 

Pod spodem po prawej stronie Sukces zawodowy to dla 36,3% badanych praca, 
która jest pasją. Pod spodem zdjęcie siedzącej kobiety przy biurku patrzącej  
z uśmiechem na komputer i wyciągającej ręce ku górze, w pozycji zwycięzcy. 
Źródło: Młodzi Polacy na rynku pracy 2021, Raport PwC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transkrypcję opracowała: Klaudia Zagórowicz - Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, 
WUP w Gdańsku 


