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Zawodowy start

Istotnym wymiarem funkcjonowania systemów edukacji i rynku pracy jest ich wymiar przestrzenny. Wiąże się z nim
wiele zależności i uwarunkowań wynikających z przestrzennych aspektów lokalizacji: miejsc zamieszkania, rozmieszczenia szkół oraz miejsc pracy. Celem analizy1 było uchwycenie i określenie relacji przestrzennych związanych zarówno
z edukacją zawodową (dojazdy do szkół), dalszym kształceniem, jak i z przejściem absolwentów na rynek pracy (pierwsza
praca, własna działalność gospodarcza, bezrobocie, bierność zawodowa). Badane relacje obejmowały zarówno charakterystyki przemieszeń (migracje stałe i sezonowe oraz codzienne dojazdy), jak i wpływ miejsca zamieszkania na sukces
edukacyjny i zawodowy.

Dojazdy do szkół
Najszerszy zasięg rekrutacji uczniów mają szkoły policealne – nieco
ponad 10% słuchaczy dociera do nich
z innych województw niż małopolskie,
a ponad jedna trzecia pochodzi z innego powiatu niż siedziba placówki.
W przypadku zasadniczych szkół zawodowych i techników tylko co czterdziesty uczeń rekrutuje się spoza województwa, a na dodatek są to lokalne
dojazdy z gmin i powiatów graniczących z Małopolską.
Szkoły policealne, będące pośrednim etapem między średnimi
a wyższymi, odznaczają się cechami
obu typów szkolnictwa. Dojazdy do
umiejscowionych (mapa 1) w większych ośrodkach (Kraków, Tarnów)
mają ponadlokalny charakter i często
wykraczają poza granice regionu, co
upodabnia je do szkół wyższych. Ponadlokalne są też dojazdy do szkół po-

Mapa 1. Dojazdy do szkół policealnych
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licealnych o wysoko specjalistycznym
charakterze. Dojazdy do placówek
działających w mniejszych ośrodkach,

szczególnie do niewielkich, funkcjonujących w ramach zespołów szkół zawodowych, mają zasięg lokalny.

1
Niniejsza analiza, autorstwa Roberta Guzika i Krzysztofa Wiedermanna, została przygotowana z wykorzystaniem danych zebranych podczas drugiej edycji „Badania losów
absolwentów szkół zawodowych”, którego realizatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Badanie zostało przeprowadzone w 2012 roku (sierpień–październik). Uczestniczyły w nim osoby, które uczyły się w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach
policealnych funkcjonujących na terenie Małopolski.

Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych
losów absolwentów

Dojazdy do techników (mapa 2)
są krótsze niż do szkół policealnych
i zwykle domknięte w granicach powiatów, z wyjątkiem powiatów grodzkich, których naturalnym zapleczem
rekrutacyjnym są otaczające powiaty
ziemskie. Poza Krakowem i Nowym
Sączem strefy dojazdów tworzą odrębne, w niewielkim stopniu zachodzące
na siebie, obszary – czasami obejmujące cały powiat (tatrzański, miechowski), ale najczęściej dzielące go na kilka mniejszych pól. Strefy dojazdów do
miast pokrywają się z funkcjonalnymi
obszarami miejskimi i pokazują zaplecze usługowe miejscowości. Przedstawione zasięgi są mniejsze niż zakładano przed badaniem. Spodziewano się,
że duże zróżnicowanie oferty edukacyjnej i brak powtarzalności struktury
oferowanych zawodów i specjalności
w poszczególnych powiatach będzie
oznaczał większe przemieszczenia.
Okazało się, że dojazdy szkolne uwarunkowane są funkcjonowaniem komunikacji publicznej, a ta zorganizowana
jest w taki sposób, że w ramach powiatu zapewnia dobry dostęp do miasta powiatowego oraz miejscowości
leżących na najważniejszych szlakach
komunikacyjnych. Komplementarność
techników jest więc iluzoryczna (poza
największymi miastami) – z perspektywy terenu, szczególnie peryferyjnie
położonych gmin wiejskich, często nie
ma żadnej alternatywy poza dojazdem
do najbliższej miejscowości i wyborem
dostępnej tam oferty edukacyjnej.
Zasięg i kierunki dojazdów do zasadniczych szkół zawodowych (mapa 3)
są bardzo podobne do przedstawionych
wyżej do techników. Warto zwrócić uwagę, że dojazdy do zasadniczych szkół
zawodowych, znacznie częściej niż to
ma miejsce w przypadku techników,
przecinają granice powiatów oraz granice województwa. Jest to, paradoksalnie,
konsekwencja mniejszej dostępności zasadniczych szkół zawodowych oraz ich
większej specjalizacji.

Mapa 2. Dojazdy do technikum
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Mapa 3. Dojazdy do zasadniczych szkół zawodowych
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Z lokalizacją szkół związany jest
czas i sposób docierania do nich (wykres 1, tabela 1). Zdecydowana większość uczniów zasadniczych szkół
zawodowych i techników korzystała
z różnych form transportu publicznego.
Natomiast wśród uczących się w szkołach policealnych nieco większe znaczenie odgrywał samochód osobowy.
Warto zwrócić uwagę, że dojazd
do szkoły wiąże się ze znacznym obciążeniem czasowym (mimo względnie
niewielkich odległości). W przypadku
uczniów dojeżdżających spoza miejscowości, w której mieści się szkoła, czas
dotarcia jest o 30 minut dłuższy niż
podróż uczniów miejscowych.

Wykres 1. Sposób dotarcia do szkół zawodowych według ich typu
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Tabela 1. Droga ucznia do szkoły
typ szkoły

przeciętny czas dotarcia do szkoły
(tam i z powrotem) w minutach

średnia odległość do szkoły w km
uczniowie
miejscowi

uczniowie
dojeżdżający

razem

uczniowie
miejscowi

uczniowie
dojeżdżający

razem

szkoły policealne

6,7

29,6

20,1

51

105

82

technika

5,6

15,6

12,8

46

78

69

zasadnicze szkoły zawodowe

5,6

14,4

12,6

45

71

65

ogółem

5,8

16,6

13,6

47

77

70

Migracje uczniów i absolwentów
Migracje ludności ze względu na
swoją specyﬁkę (dwukierunkowość) są
jednym z najważniejszych wskaźników
nie tylko demograﬁcznych, ale i gospodarczych. Ponieważ analizujemy je
pod kątem czynników wypychających
i czynników przyciągających, są łatwym
sposobem na zbadanie atrakcyjności
danego obszaru pod kątem mieszkalnictwa, szkolnictwa, ochrony zdrowia itp.
Na mapie 4 przedstawiono migracje,
które zachodziły w województwie małopolskim między miejscem pochodzenia
absolwentów a ich obecnym miejscem
zamieszkania. W tym zakresie najwyższe wartości wskaźnika salda migracji są charakterystyczne dla miasta
Krakowa. Wysoki odpływ absolwentów
(powyżej 15%) występuje głównie na
obszarach peryferyjnych województwa,

Mapa 4. Saldo migracji – miejsce
pochodzenia a obecne miejsce zamieszkania
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szczególnie przy granicy z województwem podkarpackim oraz w południowo-zachodniej części Małopolski. Duży

odpływ jest także charakterystyczny dla
powiatu limanowskiego oraz znacznej
części gmin powiatu miechowskiego.

Na mapie 5 przedstawiono migracje absolwentów pomiędzy miejscem
pochodzenia a miejscem nauki. Wynika z niej, że na ponad połowie obszaru województwa migracje są niewielkie
(0-5%). Główne obszary ruchów ludności dotyczą Krakowa oraz jego strefy
podmiejskiej (gmina Zabierzów i Wielka
Wieś) i świadczą o dojazdach młodzieży
do szkół znajdujących się w stolicy województwa. Podobna sytuacja jest w innych
małopolskich miastach, np. w Oświęcimiu, Zakopanem, Suchej Beskidzkiej,
Tarnowie, Starym Sączu, Limanowej, Dobczycach, Bochni, Bukownie. Sieć szkół
średniego szczebla w tych miejscowościach jest lepiej rozwinięta niż w gminach sąsiednich. Największe odpływy
migracyjne spowodowane dojazdami do
miejsca nauki notuje się na obszarach
peryferyjnych województwa (gminy Lipnica Wielka, Jabłonka, Ujście Gorlickie,
Gręboszów, Pałecznica i inne).
Migracje absolwentów między miejscem, gdzie się uczyli, a obecnym miejscem zamieszkania przedstawiono na
kolejnej mapie (mapa 6). Porównanie
ich z zasięgiem i kierunkami dojazdów
do szkoły (mapa 2) wyraźnie pokazuje,
że lokalizacja placówki oświatowej nie
determinuje późniejszego miejsca pobytu.
Oznacza to, że obecny adres zamieszkania (w znacznym stopniu zdeterminowany tym, gdzie absolwent podjął pracę)
często nie jest miejscem, w którym dana
osoba się kształciła. Z analizy poprzedniej mapy (mapa 5) wynika, że wiele
obszarów peryferyjnych nie jest atrakcyjnych jako miejsce podjęcia nauki. Badani absolwenci wyjeżdżali bowiem z takich
obszarów (wysokie wskaźniki odpływu
w okresie kształcenia), a po ukończeniu
szkoły często do nich wracali – stąd wysokie saldo napływu w tym momencie
(mapa 6). Proces ten w największym
stopniu dotyczy następujących gmin: Ujście Gorlickie, Klucze, Bolesław, Kalwaria Zebrzydowska, Babice, Bukowina Tatrzańska, Ochotnica Dolna, Raciechowice
oraz gminy powiatu proszowickiego.

Mapa 5. Saldo migracji – miejsce
pochodzenia a miejsce nauki
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Mapa 6. Saldo migracji – miejsce
nauki a obecne miejsce zamieszkania
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Dojazdy do pracy
Mapa przedstawiająca odsetek
osób, które zakończyły edukację i aktualnie pracują, wykazuje duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi powiatami
województwa małopolskiego (mapa 7).
Najwyższy odsetek pracujących absolwentów jest w przypadku powiatów
bezpośrednio sąsiadujących z Krakowem (powiaty krakowski i wielicki) oraz
w powiecie oświęcimskim i tatrzańskim.
Najniższa skłonność do podejmowania
zatrudnienia dotyczy natomiast wschodniej części województwa oraz powiatów
miechowskiego i chrzanowskiego. Wynika to przede wszystkim ze zdecydowanie
gorszej sytuacji na tamtejszych lokalnych rynkach pracy. Najniższa wartość
wskaźnika pracujących jest w powiatach
limanowskim i sądeckim.
W przypadku stolicy Małopolski dojazdy do aktualnej pracy mają charakter
wyraźnie regionalny, natomiast w przypadku pozostałych ośrodków – znacznie
bardziej lokalny. Pozostałe ośrodki wyraźnie wyróżniają się również większą
skalą dojazdów do miast powiatowych.
Wśród tych ostatnich zdecydowanie największe znaczenie ma Zakopane, a także Myślenice, Brzesko, Bochnia, Limanowa, Dąbrowa Tarnowska oraz Olkusz.
Ośrodki niebędące siedzibami powiatów
mają niewielkie znaczenie. Jednak można wśród nich wyróżnić kilka miejscowości znajdujących się w aglomeracji
krakowskiej (Niepołomice, Skawina czy
Zabierzów), w przypadku których skala
dojazdów dorównuje tej z miast powiatowych. Wynika to z przyciągania przez
samorządy tych gmin licznych inwestycji – szczególnie duże strefy przemysłowe znajdują się właśnie na obszarach
trzech wyżej wymienionych miejscowości. O atrakcyjności inwestycyjnej Zabierzowa (jedynego ośrodka wiejskiego z relatywnie dużą skalą dojazdów do pracy)
decyduje także położenie na obszarze
gminy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

Mapa 7. Miejsce zamieszkania a sytuacja zawodowa absolwentów
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Mapa 8. Dojazdy do aktualnej
pracy do Krakowa
i ośrodków subregionalnych
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Mapa 9. Dojazdy do aktualnej
pracy – pozostałe ośrodki
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Nauka absolwentów
Dalszą naukę po ukończeniu szkoły
zawodowej podjęło 51% absolwentów.
Rok później kontynuowało ją już tylko
41%. Z kształceniem wiążą się dojazdy i przemieszczenia, które okazały się
jedną z barier – uczniowie mieszkający
w miejscowościach, w których znajdują się szkoły, częściej decydują się na
kontynuowanie edukacji niż ich dojeżdżający koledzy. Na przykład spośród
absolwentów techników, którzy zdali
maturę i obecnie mieszkają w Krakowie, aż 78% podjęło studia wyższe.
Ogólnie większa skłonność do kontynuowania nauki obserwowana jest
w miastach (zwłaszcza powiatowych),
strefach podmiejskich większych miast
oraz w szeroko rozumianym Krakowskim
Obszarze Metropolitalnym. Pozytywnie
wyróżniają się pod tym względem także gminy powiatów nowotarskiego i suskiego (mapa 10). Przyczyny tego stanu
rzeczy tkwią w zróżnicowaniu poziomu
rozwoju gospodarczego oraz poziomu
przedsiębiorczości w obrębie województwa. Jest to również dowód na
dość dobre dopasowanie aspiracji edukacyjnych mieszkańców do dynamiki
i funkcjonowania lokalnej gospodarki.
Istotnym elementem z punktu widzenia dalszej kariery absolwentów jest
umiejętność pogodzenia nauki z zatrudnieniem. Osoby kończące szkoły
zawodowe powinny być przygotowane
do wejścia na rynek pracy, a jednocześnie szkolnictwo na poziomie średnim
powinno zachęcać do kontynuowania
edukacji. Pogodzenie nauki i pracy niewątpliwie nie jest łatwe, ale w największym stopniu poszerza perspektywy
przyszłego rozwoju zawodowego. Zdecydowanie najwyższa wartość wskaźnika osób uczących się, które jednocześnie pracują, jest charakterystyczna
dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz powiatów: tatrzańskiego
i wschodniej części nowotarskiego. Na
tych obszarach jego wartość najczę-

Mapa 10. Absolwenci kontynuujący
naukę rok po ukończeniu szkoły
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Mapa 11. Absolwenci kontynuujący
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Mapa 12. Dalsza nauka – dojazdy
do liceów uzupełniających
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ściej przekracza 30%, a w takich gminach jak Michałowice, Mogilany, Tomice oraz Bukowina Tatrzańska i Łapsze
Niżne wynosi nawet ponad 40%. Z kolei w części południowo-wschodniej
województwa w wielu gminach odsetek
absolwentów łączących edukację z pracą jest niższy niż 10%.
Przemieszczenia związane z dalszą nauką w liceach uzupełniających
i szkołach policealnych mają lokalny
charakter i najczęściej są domknięte
w granicach powiatów lub nieznacznie
je przekraczają (mapa 12, 13). Dojazdy wynikające z podjęcia studiów wyższych (mapa 14, 15) mają dużo bardziej
złożoną strukturę. Absolutnie dominują
tutaj dojazdy do Krakowa (mapa 14),
który jest najważniejszym i najczęściej
wybieranym ośrodkiem (65% studiujących absolwentów i 60% dojeżdżających). Nieśmiało konkurują z Krakowem
Tarnów, Nowy Sącz i Nowy Targ, które
przyciągają młodzież przede wszystkim
z własnych i sąsiadujących z nimi powiatów (mapa 14). Na obrzeżach województwa silnie zaznaczają się dojazdy
do ośrodków akademickich położonych
w sąsiednich województwach – do Bielska-Białej, Katowic, Dąbrowy Górniczej,
Rzeszowa, Krosna i Jasła (mapa 15).
Spośród bardziej oddalonych od województwa małopolskiego miast w Polsce, najważniejsze znaczenie odgrywają
Łódź, Warszawa i Wrocław.

Mapa 13. Dalsza nauka – dojazdy
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Mapa 14. Dalsza nauka – dojazdy na studia do największych ośrodków w Małopolsce
(poza Krakowem)
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Mapa 15. Dalsza nauka – dojazdy na studia
do miast w województwach sąsiednich
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Bezrobocie i bierność
Współcześnie jednym z najważniejszych problemów, zarówno społecznych, jak i gospodarczych, jest
zjawisko niepodejmowania pracy przez
osoby, które ukończyły proces edukacji. Z języka angielskiego określa się
je mianem NEETs (not in education,
employment, or training), co oznacza, że nie mają one pracy oraz nie
kształcą się i nie szkolą w celu podniesienia kwaliﬁkacji zawodowych.
Problem ten dotyczy w dużej mierze
młodych absolwentów szkół, którzy
z różnych względów nie potraﬁą odnaleźć się na trudnym rynku pracy. Odsetek
NEET-sów w ostatnim czasie (szczególnie od 2009 roku) rośnie, nie tylko
w przypadku województwa małopolskiego, ale także całej Polski i Europy.
Wśród badanych udział ten mieści się w przedziale od niespełna 8%
w gminach o najwyższej aktywności zawodowej absolwentów, do ponad 32%
w gminach w najmniejszym stopniu
podlegających oddziaływaniu najważniejszych ośrodków miejskich Małopolski (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz

Mapa 16. Miejsce zamieszkania a zjawisko bezrobocia i bierności zawodowej (NEETs)

Odsetek osób
bezrobotnych
oraz biernych zawodowo
(NEETs)
poniżej 8%
8%-16%
16%-24%
24%-32%
powyżej 32%
brak (próba poniżej 5 osób)

Nowy Targ). Relatywnie duże wartości
wskaźnika NEETs obserwowane są także w północnej części województwa
(powiat miechowski). Najniższy odsetek
bezrobocia oraz bierności zawodowej
w Małopolsce charakteryzuje region
podmiejski Krakowa. Niski (w skali województwa) udział NEET-sów notuje się
również na obszarach powiatu tatrzań-

skiego, co jest związane z popularnością Zakopanego i okolic jako ośrodka
turystycznego – jednego z największych
w kraju. Pozytywnym aspektem dotyczącym struktury NEET-sów jest natomiast fakt, że zdecydowanie przeważają wśród nich osoby bezrobotne czyli
takie, które aktywnie poszukują pracy.
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