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I. Wprowadzenie
Istotnym wymiarem funkcjonowania systemów edukacji i rynku pracy jest wymiar przestrzenny. Wiąże
się z nim wiele zależności, relacji i uwarunkowań wynikających z nakładania się różnych układów przestrzennych: miejsc zamieszkania, rozmieszczenia szkół i miejsc pracy. To, co łączy te układy, to infrastruktura transportowa i system transportowy, których funkcjonowanie także odznacza się przestrzenną
nierównomiernością. Oznacza to, że różne miejsca w przestrzeni (miejscowości, gminy) będą się cechować
różną dostępnością do szkół oraz miejsc pracy (możliwości zatrudnienia). Znajduje to odzwierciedlenie
w różnicach w zasobach kapitału ludzkiego na poziomie regionalnym i lokalnym z wciąż istotną różnicą
w wykształceniu między obszarami wiejskimi a miastem (tabela 1).

Tabela 1. Struktura wykształcenia ludności wybranych województw w 2011 roku
Odsetek osób w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia
ogółem
wyższe
POLSKA

16,98

średnie
31,56

miasta
zasadnicze
zawodowe

wyższe

średnie

21,67

21,42

35,34

zasadnicze
zawodowe
18,64

MAŁOPOLSKIE

17,16

31,13

22,80

24,53

35,91

17,14

mazowieckie

23,56

33,66

16,71

29,92

37,33

12,80

opolskie

13,57

28,53

23,90

18,25

33,58

19,70

pomorskie

17,60

31,31

21,87

21,64

33,84

18,88

śląskie

15,92

32,44

25,22

17,12

33,70

23,92

podkarpackie

14,48

30,26

21,72

21,69

36,16

16,33

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2011
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1.1 Edukacja i kapitał ludzki
Edukacja jest tą dziedziną życia społecznego, o której często mówi się w kategoriach szans życiowych
bądź wyrównywania tych szans. Poziom zdobytego wykształcenia należy do podstawowych wyznaczników przyszłej pozycji społecznej i zawodowej ludzi. Jedną z podstawowych, a zarazem fundamentalnych
zasad demokracji, jest równość rozumiana jako równość szans, najpełniej wiążąca się z szansami edukacyjnymi (Kwieciński 1995). Stwarzanie i wyrównywanie szans edukacyjnych jest celem polityki oświatowej państw demokratycznych (Borowicz1988). Ma to związek zarówno z koncepcją realizacji etycznego
postulatu sprawiedliwości społecznej, jak i pragmatycznym postulatem lepszego wykorzystania potencjalnego zasobu zdolności ludzkich (Anasz, Błuszkowski 1974). Konkurencyjność ekonomiczna państw,
regionów i poszczególnych miejscowości zależy od zdolności do pełnego wykorzystania tkwiącego w nich
kapitału ludzkiego (Jakubowicz 1998). Pojęcie kapitału ludzkiego, spopularyzowane przez noblistę Theodora W. Schultza (1961), było pierwotnie używane w ekonomii jako określające całość zasobów wiedzy,
umiejętności i doświadczenia zawartego w każdym człowieku oraz dla określonej jednostki terytorialnej
jako suma tych zasobów. Obecnie kapitał ludzki jest jednym z kluczy w opartej na endogenicznych zasobach polityce rozwoju lokalnego i regionalnego. Uchodzi także za jeden z najważniejszych czynników
atrakcyjności inwestycyjnej (Guzik i in. 2012; Pike i in. 2006).

1.2 Dostępność przestrzenna
Kluczowym pojęciem dla analizy i rozumienia relacji przestrzennych jest koncepcja dostępności przestrzennej. Najczęściej jest ona deﬁniowana jako łatwość osiągnięcia określonej lokalizacji z innej/innych
lokalizacji (miejsc) (Guzik 2003). Dostępność jest pojęciem relacyjnym, gdyż nie istnieje jako cecha miejsca lub osoby, sama w sobie – zawsze musi być dookreślona przez wskazanie miejsc, między którymi jest
mierzona, użytkownika tej dostępności oraz środków, jakimi pokonywana jest przestrzeń (Nutley 1983;
Guzik 2013). Dostępność można mierzyć odległością, czasem lub/i kosztem pokonania przestrzeni (Pacione 1989). O ile dostępność wyraża relację przestrzenną między wybranymi miejscami, o tyle mobilność
odnosi się do zdolności poruszania się i pokonania tej przestrzeni (Hanson 1995). W badaniach regionalnych czy planowaniu przestrzennym dostępność i powiązana z nią mobilność odnoszą się do odległości,
których pokonywanie wymaga użycia transportu. Wówczas dostępność przestrzenna rozpatrywana jest
jako dostępność transportowa, zaś celem funkcjonowania transportu jest zapewnienie mobilności mieszkańców i dóbr (Knowles i in. 2008).
Dostępność transportowa, poprzez wpływ na szereg sfer, m.in. poziom i jakość życia czy atrakcyjność
inwestycyjną, jest istotnym elementem organizacji przestrzeni znajdującym odzwierciedlenie w zróżnicowanej atrakcyjności poszczególnych miejsc (Komornicki i in. 2010; Guzik i in. 2012). Coraz częściej pojęcie dostępności przestrzennej staje się częścią politycznej agendy powiązanej z retoryką sprawiedliwości
społecznej, walką z wykluczeniem społecznym czy wyrównywaniem szans (Farrington 2007; Guzik 2013;
Keeling 2009). Podkreśla się, że dostępność urządzeń infrastruktury społecznej (szczególnie placówek
edukacyjnych i służby zdrowia) oraz miejsc pracy jest wyznacznikiem szans życiowych (Mooseley 1979,
Pacione 1989, Farrington i Farrington 2005, Taylor 1999). Deﬁcyty w tym względzie są jednym z wymiarów
wykluczenia społecznego (Farrington 2007) i coraz częściej stają się przedmiotem analiz z perspektywy sprawiedliwości społecznej (Foley 2004). Dostępność i infrastruktura transportowa determinują mobilność przestrzenną, która z kolei należy do podstawowych potrzeb człowieka (Adey 2010; Urry 2009).
Warto zwrócić uwagę, że potrzeba mobilności jest konsekwencją przestrzennej separacji różnych typów
miejsc czy form i sposobów organizacji przestrzeni. Realizacja tej potrzeby i w konsekwencji rozwój systemów transportowych przyczyniają się do przeorganizowania przestrzeni i jeszcze większej separacji
różnych typów miejsc, co z kolei oznacza zwiększone zapotrzebowanie w zakresie mobilności i dalszego
rozwoju transportu (Hanson 1995). W konsekwencji osoby, które są z różnych przyczyn wykluczone z korzystania ze środków komunikacji publicznej (niepełnosprawność, ubóstwo, brak transportu zbiorowego)
mogą mieć coraz większą trudność w realizacji podstawowych potrzeb na skutek postępującej separacji
istotnych życiowo miejsc (mieszkanie, nauka, zdrowie, praca). Mobilność i paradygmat badania mobilności (Urry 2009) staje się w ostatnich latach jednym z centralnych tematów na styku geograﬁi transportu,
socjologii i studiów miejskich (Cresswell 2006; Sheller, Urry 2006).
Dostępność transportowa jest jedną z barier w systemie edukacji (Piwowarski 1992), która ma szczególne znaczenie na obszarach wiejskich (Farrington 2007; Guzik 2013; Taylor 1999; Woods 2008). Jest także
jedną z najważniejszych barier dostępu mieszkańców wsi do rynku pracy (Dej 2010; Guzik i Wiedermann
2012). R. Guzik (2003) w badaniach dostępności szkolnictwa ponadpodstawowego w Małopolsce (1950-
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2001) wykazał, że dostępność czasowa szkół (czas dojazdu do nich) była kluczowym czynnikiem różnicującym poziom wykształcenia mieszkańców, a z kolei poziom wykształcenia był istotnie skorelowany
z przedsiębiorczością (pozytywnie) i bezrobociem (negatywnie), a także innymi wskaźnikami poziomu
życia (pozytywnie). Obecnie w dobie transformacji obszarów wiejskich waga tej zależności jest szczególnie istotna. Ma to związek ze spadkiem znaczenia rolnictwa jako podstawy utrzymania i głównego zajęcia
na wsi (Bański 2008; Woods 2008). Receptą na sukces gospodarczy i hamowanie procesów depopulacji jest
wielofunkcyjny, endogeniczny rozwój bazujący m.in. na wykształceniu mieszkańców (Bański 2008; Dej
i Guzik 2011). Warto zwrócić uwagę, że województwo małopolskie należy do regionów Polski, gdzie wciąż
ponad połowa ludności mieszka na wsi.
Dostępność transportowa zależy od rozmieszczenia miejsc zamieszkania (układ osadniczy), rozmieszczenia celów dostępności (np. szkoły, miejsca pracy) oraz infrastruktury transportowej, która łączy te
miejsca (Moseley 1979). Kluczowym aspektem jest z tej perspektywy właściwe funkcjonowanie transportu
publicznego. Dzieje się tak, gdyż kwestia dostępności zapewnianej przez system transportu publicznego
ma szczególne znaczenie dla osób i grup o ograniczonej możliwości przemieszczania się za pomocą indywidualnej motoryzacji (Guzik 2013; Nutley 1998). Grupy bardzo zależne od transportu publicznego to
nie tylko osoby o niskim poziomie zamożności, ale także dzieci w wieku szkolnym, osoby o ograniczonej
sprawności ruchowej czy też starsze (Cass i in. 2005). Realizacja potrzeby mobilności za pomocą komunikacji publicznej lub bez użycia samochodu (pieszo, rowerem) jest też zgodna z postulatem zrównoważonego rozwoju (Banister i in. 2000; Guzik 2013).
Dla badań dostępności szkolnictwa wykorzystuje się najczęściej miary dostępności ﬁzycznej (odległość
w metrach lub kilometrach do szkoły) oraz czasowej (czas dojazdu i/lub dojścia do szkoły). Przykładem
badania dostępności czasowej jest wspomniana wcześniej praca R. Guzika (2003), gdzie dla 1892 miejscowości województwa małopolskiego obliczono, ile zajmuje dotarcie na godzinę 8:00 do najbliższej – pod
względem czasu dotarcia – szkoły. Odrębnie oceniano dostępność liceów ogólnokształcących, średnich
szkół zawodowych (zob. mapa 1) oraz zasadniczych szkół zawodowych. Na czas dotarcia składało się
dojście piesze z centrum wsi do przystanku transportu publicznego, czas przejazdu do miejscowości ze
szkołą danego typu oraz długość oczekiwania na rozpoczęcie zajęć o godz. 8:00. Ujawnione na mapie
bardzo długie czasy dotarcia (powyżej 90 minut) wynikały albo z braku transportu publicznego i konieczności dojścia do przystanku w innej miejscowości, albo z niedostosowania rozkładu jazdy do potrzeb
dojazdów do szkół – autobus przyjeżdżał do miasta przed godziną 7:00 lub 6:00. Wynikało to z podporządkowania rozkładu jazdy dojazdom pracowniczym.
Bardziej zawansowaną metodą badań w omawianym zakresie jest metoda potencjału. Pozwala ona
uwzględnić jednocześnie dostępność do wielu miejsc czyli taką, która obejmuje zarówno komponent
transportowy (odległość, czas dojazdu), jak i komponent związany z zagospodarowaniem przestrzennym
(rozmieszczenie szkół) (Guzik 2013; Rosik 2012). Metodę potencjału wykorzystano w niniejszym badaniu
do oceny dostępności szkół zawodowych, a jej opis zawarto w rozdziale metodycznym (rozdział 2.2).
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Mapa 1. Dostępność czasowa techników w województwie małopolskim w roku
szkolnym 1998/1999

n = 1892 miejscowości
średni czas = 55 minut

czas dotarcia na godzinę 8:00 /minuty/
30
45
60
90
120

Źródło: R. Guzik (2003).

1.3 Cel i zakres badań
Słaba dostępność niewątpliwie jest utrudnieniem, ale może być także barierą w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego, a następnie zawodowego. Na dodatek w miejscach o słabej dostępności wybór szkoły i zawodu
może być determinowany możliwością dotarcia do określonej placówki, zamiast odzwierciedlać preferencje i predyspozycje uczniów.
Wymiar przestrzenny funkcjonowania edukacji i rynku pracy jest relatywnie rzadko badany. Dzieje się tak
ze względu na trudny dostęp do danych i konieczność ich samodzielnego zbierania. Prowadzone przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji badanie losów absolwentów szkół zawodowych stworzyło wyjątkową okazję do szerszego uwzględnienia wymiaru
przestrzennego w badaniach łączących aspekty edukacji i startu zawodowego. Niniejszy raport uzupełnia
podstawowe opracowanie wyników tego badania właśnie o aspekty przestrzenne.
Badanie ma charakter eksploracyjny i jego celem jest uchwycenie i określenie relacji przestrzennych
związanych zarówno z edukacją zawodową (dojazdy do szkół) i dalszym kształceniem, jak i z przejściem
absolwentów na rynek pracy (pierwsza praca, własna działalność, bezrobocie, pasywność zawodowa). Badane relacje obejmują zarówno charakterystyki przemieszeń (migracje stałe i sezonowe oraz codzienne
dojazdy), jak i wpływ miejsca zamieszkania na sukces edukacyjny i zawodowy. Cele analizy można ująć
w postaci następujących pytań badawczych:
1. Jaka jest skala i zasięg codziennych dojazdów związanych z kształceniem zawodowym?
2. Jaka jest skala i zasięg codziennych dojazdów związanych z aktywnością zawodową absolwentów
szkół zawodowych?
3. Jak przestrzennie, w obrębie województwa małopolskiego, zróżnicowane są codzienne dojazdy do
szkół i pracy?
4. W jaki sposób dojazdy i dostępność przestrzenna szkół zawodowych znajdują odbicie w sukcesie edukacyjnym uczniów szkół zawodowych (matura, egzamin zawodowy)?
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5. W jaki sposób miejsce zamieszkania i dojazdy do szkoły i pracy znajdują odbicie w sukcesie zawodowym absolwentów szkół zawodowych (praca, zarobki, bezrobocie, bierność zawodowa)?
6. Jaka jest przestrzenna dostępność szkolnictwa zawodowego w Małopolsce?
7. W jaki sposób dostępność szkolnictwa zawodowego różni się od dostępności szkolnictwa ogólnokształcącego w Małopolsce?
8. W jaki sposób dojazdy do szkół zawodowych różnią się od dojazdów do szkół ogólnokształcących?
Pytania 6, 7, 8 wykraczają poza zbierane w ramach badania absolwentów zagadnienia i dane. Stanowią zatem rozszerzenie podjętej tematyki o dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS oraz inne badania
autorów tego opracowania (Guzik i in. 2010; Domański i in. 2010).
Przedstawione w raporcie wyniki badania są przede wszystkim adresowane do władz samorządowych
wszystkich szczebli i administracji rządowej, a w mniejszym stopniu do obecnych i przyszłych uczniów
szkół zawodowych i ich rodziców.
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II. Metody i charakterystyka badania
Główną metodą wykorzystaną przy przygotowywaniu opracowania była analiza przestrzenna. Dane pochodzące z ankiety wśród absolwentów zostały zwizualizowane i przeanalizowane w różnych układach
przestrzennych, a także odniesione do wybranych danych statystycznych pochodzących z Banku Danych
Lokalnych GUS. Narzędziem znacząco wspomagającym procesy analizy i wizualizacji były geograﬁczne
systemy informacyjne (GIS), które wymagały wcześniejszego powiązania wyników ankiety oraz danych
statystycznych z bazą danych przestrzennych.
Badanie dostępności szkolnictwa zawodowego w Małopolsce wraz z odniesieniem do dostępności szkolnictwa ogólnokształcącego oparto na metodzie ilorazu potencjału, która jest dla realizacji powyższego
celu metodą najlepszą (Guzik 2003). Omówiono ją na końcu tego rozdziału.
Prace badawcze prowadzono w obrębie ośmiu bloków (modułów) przedstawionych na schemacie postępowania badawczego (wykres 1). Moduły pierwszy i ósmy mają charakter techniczny i podsumowujący,
zaś moduły od drugiego do siódmego stanowią odrębne części merytoryczne. Szkielet badania opiera
się na analitycznych modułach drugim, trzecim i czwartym, których omówieniu poświęcono odrębne
rozdziały (rozdziały od trzeciego do piątego). Wyniki prac przeprowadzonych w ramach modułu piątego
zostały przedstawione przy okazji omawiania powiązanych z nim modułów drugiego, trzeciego i czwartego, a także w podsumowaniu. Wyniki modułu siódmego (porównanie dojazdów do liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych) znalazły się w rozdziale o dojazdach szkolnych (rozdział 3) jako podrozdział.
Badanie i porównanie dostępności metodą potencjału (moduł szósty), z uwagi na odrębność metodyczną
względem pozostałych części badania, zostało wyłączone do odrębnego rozdziału (rozdział 6).
Badanie zostało oparte na wynikach ankiety wypełnianej w 2012 roku (sierpień–listopad) przez absolwentów szkół zawodowych (policealnych, techników i zasadniczych szkół zawodowych) z roku szkolnego
2010/2011. Objęło ono osoby, które były wcześniej (w 2011 roku) badane jako uczniowie ostatnich klas
i udostępniły wówczas swoje dane kontaktowe. Łącznie przeankietowano 7 000 osób technikami CATI
i CAWI, wykorzystując narzędzie przygotowane przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy
i Edukacji. Ta edycja badania różniła się od poprzednich między innymi pytaniami o relacje i aspekty
przestrzenne. Szczegółowe omówienie jej wyników stanowi treść odrębnego raportu przygotowywanego
przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. W tym miejscu zostanie zademonstrowana
jedynie przestrzenna charakterystyka próby, mająca wpływ na dalsze wnioskowanie, oraz metoda badania dostępności szkół (iloraz potencjału), której naświetlenie ma na celu ułatwienie czytelnikowi pełną
interpretację wyników.
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Wykres 1. Schemat postępowania badawczego
MODUŁ 1 PRACE WSTĘPNE/BAZA DANYCH
przygotowanie bazy danych i narzędzi analizy przestrzennej. Integracja wyników ankiety z bazą danych przestrzennych
zgromadzenie niezbędnych danych statystycznych (BDL GUS)

MODUŁ 2 DOJAZDY DO SZKÓŁ

MODUŁ 3 DOJAZDY DO PRACY

MODUŁ 4 MIGRACJE

analiza i wizualizacja

analiza i wizualizacja

analiza i wizualizacja

MZ

DP

M

MODUŁ 5 DOJAZDY I MIEJSCE ZAMIESZKANIA A SUKCES SZKOLNY I ZAWODOWY
analiza i wizualizacja

MZ i DP  E, AA, PP, AP, D, ASB, B, BZ, N, S, M
MODUŁ 7 DOJAZDY DO SZKÓŁ ZAWODOWYCH
A DOJAZDY DO LO

MODUŁ 6 OKREŚLENIE DOSTEPNOŚCI PRZESTRZENNEJ
SZKÓŁ ZAWODOWYCH (model potencjału)

analiza i wizualizacja

analiza i wizualizacja

MZ

MODUŁ 8 PRZYGOTOWANIE RAPORTU
przygotowanie tekstu raportu i ilustracji
przygotowanie prezentacji PowerPoint

Źródło: Opracowanie własne.

2.1 Charakterystyka geograﬁczna próby
Badaniem ankietowym objęto 7 000 absolwentów, czyli aż 25,5% wszystkich absolwentów szkół zawodowych, którzy ukończyli szkoły w 2011 roku (tabela 2). Relatywnie najsłabiej przebadaną grupę stanowili
absolwenci szkół policealnych, a najlepiej – absolwenci techników. Nie wnikając w genezę tych różnic1 warto zwrócić uwagę, że szkoły policealne były nie tylko słabo reprezentowane w badaniu. Ich specyﬁka (specjalizacja i ponadregionalny zasięg rekrutacji) oraz zróżnicowany wiek absolwentów i wynikające z tego
różnice w sytuacji życiowej badanych (na przykład posiadanie dzieci) oznaczają, że relacje przestrzenne
mogą mieć w przypadku szkół policealnych istotnie różny charakter niż w przypadku techników i zasadniczych szkół zawodowych. Dlatego większość tych relacji pokazano odrębnie według typów szkół.

Tabela 2. Liczba i odsetek absolwentów objętych badaniem
typ szkoły

liczba przebadanych
absolwentów

liczba absolwentów w 2011 r.

udział absolwentów objętych
badaniem w 2011 r.

policealna

810

6 803

11,9%

technikum

4 521

13 181

34,3%

zasadnicza zawodowa

1 669

7 566

22,1%

ogółem

7 000

27 550

25,5%

Źródło: Opracowanie własne. Do obliczenia udziałów wykorzystano dane BDL GUS.
1 Szczegółowy opis próby i realizacji badania znajduje się w głównym raporcie z badania losów absolwentów, tam też wyjaśniono genezę różnych liczebności prób.
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Znacznie większym wyzwaniem niż struktura próby okazał się jej odpowiedni rozkład geograﬁczny.
Jest on bardzo trudny do uzyskania, zwłaszcza jeśli w niewielkich miejscowościach szkoła (w 2011 roku)
odmówiła udziału w badaniu uczniów lub sama młodzież nie zgodziła się uczestniczyć w badaniu absolwentów. Dodatkowo nie było ono od początku zaprojektowane jako mające spełniać kryterium równomiernego rozkładu przestrzennego – pomysł przeanalizowania tego typu relacji pojawił się na etapie
między badaniem uczniów a badaniem absolwentów, kiedy nie dało już się ingerować w pierwotną próbę.
Odsetek absolwentów objętych badaniem według powiatów przedstawia mapa 2, a wartości dla najlepiej
i najsłabiej przebadanych powiatów pokazano w tabeli 3. Pokazany rozkład udziału absolwentów objętych
badaniem według powiatów jest nierównomierny i różni się w zależności od typu szkoły. Nie przekreśla
to zasadności i wiarygodności dalszych analiz przedstawionych w raporcie, natomiast istotnie rzutuje na
możliwość porównań, w szczególności skali dojazdów i gęstości relacji przestrzennych. Należy pamiętać
na przykład, że pokazane w dalszej części opracowania niewielkie dojazdy do szkół w Nowym Targu nie
oznaczają, że są one mniejsze niż do Bochni, a jedynie wynikają z niewielkiej liczby respondentów. Mimo
to wciąż pokazują, skąd młodzież dojeżdża do Nowego Targu, ile czasu zajmuje dojazd oraz z jakimi
ośrodkami szkolnymi konkuruje Nowy Targ, jeśli chodzi o przyciąganie uczniów.
Wśród powiatów względnie najsłabiej reprezentowanych w badaniu znalazły się powiaty nowotarski i wadowicki, a także Kraków, w przypadku którego zaniżenie ogólnego udziału ma związek z licznymi, a słabo
zbadanymi szkołami policealnymi. Należy mieć to na uwadze przy interpretacji wyników analizy. Jednocześnie odsetek absolwentów krakowskich techników, którzy wypełnili ankietę, wyniósł 33,6%, a więc był
zbliżony do wartości średniej dla całego badania. Dodatkowo wielkość Krakowa sprawia, że mimo nawet
niższych odsetków absolwentów jego relacje przestrzenne zostały najlepiej i najbardziej wiarygodnie
zbadane.

Tabela 3. Powiaty o najwyższym i najniższym udziale absolwentów objętych badaniem
typ szkoły

powiaty o najwyższym odsetku absolwentów
objętych badaniem

powiaty o najniższym odsetku absolwentów
objętych badaniem

policealna

limanowski
tarnowski
bocheński

38,5%
34,4%
33,6%

brzeski i dąbrowski
nowosądecki
tatrzański
wadowicki
wielicki

brak szkół policealnych
0%
0%
0%
0%

technikum

nowosądecki
dąbrowski
myślenicki

62,6%
46,2%
42,3%

wadowicki
proszowicki
nowotarski

17,7%
18,8%
24,3%

zasadnicza zawodowa

limanowski
nowosądecki
suski

36,2%
32,8%
31,4%

nowotarski
m. Tarnów
miechowski

2,5%
11,0%
14,9%

ogółem

nowosądecki
limanowski
bocheński

47,8%
37,9%
36,5%

nowotarski
wadowicki
m. Kraków

12,9%
16,9%
19,8%

Źródło: Opracowanie własne. Do obliczenia udziałów wykorzystano dane BDL GUS.

Liczbę przebadanych absolwentów, z uwzględnieniem struktury według typu szkół, przedstawiono na
mapie 3. Pokazuje ona, że wszystkie ośrodki szkolne są reprezentowane w badaniu i nawet w relatywnie słabo zbadanych powiatach nowotarskim i wadowickim liczba respondentów była wystarczająca do
przedstawienia większości istotnych i interesujących nas relacji przestrzennych.
Nie wszyscy udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania, dlatego liczba absolwentów uwzględnionych
w dalszej analizie jest zawsze mniejsza niż 7 000 i różna w zależności od zagadnienia.
Podsumowując kwestię rozkładu przestrzennego próby należy zaznaczyć, że jest on najbardziej równomierny dla absolwentów techników, a najmniej – dla szkół policealnych. Bardzo słabo w badaniu reprezentowane są powiaty nowotarski i wadowicki, co należy mieć na uwadze przy interpretacji i analizie map
zawartych w dalszej części raportu, pokazujących relacje przestrzenne.
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2.2 Badanie dostępności metodą ilorazu potencjału
W geograﬁcznych badaniach przestrzennego oddziaływania szczególne miejsce zajmują, cieszące się
dużą popularnością, modele grawitacji i potencjału. Zostały one przeniesione do badań przestrzennych
z ﬁzyki, a koncepcja wyznaczania obszarów rynkowych z użyciem modelu grawitacji W. Reilly’ego (1931)
oraz potencjału ludnościowego zaproponowana przez J. Stewarta (1941), szybko stały się podstawowymi
modelami tzw. ﬁzyki społecznej (zob. Chojnicki 1966; Guzik 2013).
Koncepcja modelu grawitacji, przez analogie do ﬁzyki Newtonowskiej, zakłada, że przyciąganie między
dwoma ośrodkami jest wprost proporcjonalne do ich masy (np. liczby mieszkańców, liczby uczniów itp.),
a odwrotnie proporcjonalne do odległości między nimi (opór odległości) (Chojnicki 1966). Wyraża to
pierwsze prawo geograﬁi W. Toblera (1970), które mówi, że wszystko w przestrzeni jest ze sobą związane,
ale rzeczy bliższe są ze sobą związane bardziej niż rzeczy odległe. Model grawitacji z perspektywy badania dostępności można wykorzystać do określenia wielkości oddziaływania między dwoma punktami
(miejscowościami, gminami, regionami). Oddziaływania te mogą być też interpretowane w kategoriach
prawdopodobieństwa interakcji przestrzennej. Podstawowy model grawitacji można wyrazić wzorem (1):

(1)
gdzie

Gij – spodziewana interakcja przestrzenna między i i j,
k – stała grawitacji (współczynnik kalibrujący jednostkę i wielkość w zależności od badanego zjawiska),
Mi – masa punktu i
Mj – masa punktu j
dij – odległość między i a j
b
– wykładnik oporu odległości.

Model grawitacji ma najczęściej zastosowanie do określenia przestrzennego oddziaływania między dwoma miejscami lub parami miejsc i jako taki słabo nadaje się do szerszych badań dostępności. Z pomocą
przychodzi jego pochodna – model potencjału. Do badania dostępności transportowej został on zastosowany po raz pierwszy przez G. Hansena (1959). Upraszczając, potencjał można określić jako sumę grawitacji w danym miejscu i przedstawić wzorem (2):

(2)
gdzie: Vi – potencjał w punkcie i
Mj – masa punktu j
dij – odległość między punktami i a j
b
– wykładnik oporu odległości.
Masą ośrodka będzie zjawisko, dla którego liczymy potencjał – dla potencjału ludnościowego będzie to
liczba mieszkańców, a dla dostępności szkół – liczba miejsc w pierwszej klasie lub zakładana wielkość rekrutacji. Zastosowanie wykładników zarówno przy masie (wielkości ośrodka), jak i odległości pozwalają na
urealnienie relacji przestrzennej i przyjęcie nieliniowego wzrostu/spadku skali interakcji przestrzennych
między ośrodkami i i j. Dopasowuje się je każdorazowo do badanego zjawiska. Przyjęto, że opór odległości (dij) ma charakter nieliniowy (wykładniczy) i zastosowano wykładnik oporu odległości (b = 1,2)2. Jako
miarę odległości przyjęto odległość w kilometrach. Dla ustalenia potencjału własnego punktu konieczne
jest przyjęcie odległości (dii), którą w badaniach potencjału wyznacza się najczęściej jako dii = 1 lub – jak
uczyniono tutaj – jako połowę promienia koła o powierzchni równej badanej jednostce d. Zrezygnowano
z wykładnika masy, gdyż ma on zastosowanie bardziej w badaniach transportowych, a dodatkowo brak
2 Przyjęcie takiego wykładnika może być dyskusyjne, jednak nie ma większego znaczenia przy zastosowaniu metody ilorazów
potencjału, gdzie w obu odnoszonych do siebie powierzchniach przyjęto takie same parametry. Nie zdecydowano się na b=1,
co w świetle tego, co powiedziano wyżej, byłoby najbardziej dogodnym rozwiązaniem – ze względu na chęć zaprezentowania,
wyłącznie dla celów demonstracyjnych, a nie oceny dostępności, obliczonej przykładowej powierzchni potencjału. Wtedy przy
b=1,2 jest ona bardziej rzeczywista niż przy b=1, natomiast kwestią otwartą (wymagającą badań i kalibracji modelu) pozostaje, czy nie bardziej właściwe byłoby b=1,4 lub więcej. Jednak powtórzmy: nie ma to znaczenia dla podstawowej metody tego
badania, jaką jest różnica potencjału.
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odpowiednich badań empirycznych nie pozwala na przyjęcie określonych wartości tego parametru. Obliczywszy wartości potencjału dla zbioru punktów (czyli w naszym przypadku gmin) można wykreślić
mapę powierzchni potencjału (mapa izoliniowa) lub kartogram pokazujący wartości dla gmin3. Absolwenci/uczniowie mieszkający w gminach na obrzeżach Małopolski mogą kontynuować naukę w ośrodkach
położonych w powiatach województw sąsiednich. Relacja ta może zachodzić w obie strony. Dlatego wartości potencjału policzono z uwzględnieniem gmin wszystkich powiatów sąsiadujących z Małopolską.
Dla określenia dostępności szkół zawodowych przyjęto, że mapa powierzchni potencjału liczby uczniów
w poszczególnych typach szkół jest miarą ich dostępności. Jest ona jednakże dość trudna do interpretacji
ze względu na własność potencjału i jego modelu, która sprawia, że przyjmuje on najwyższe wartości
w centrum i wartości te maleją na zewnątrz badanego układu. Rozwiązaniem jest wykorzystanie metody
różnic lub ilorazów powierzchni potencjału. Po raz pierwszy została ona zastosowana przez E. S. Dunna (1956).W polskiej literaturze spopularyzował ją R. Matykowski (1990), wykorzystując do badania dostępności różnych układów usług w stosunku do układu ludności w Gnieźnie. Metoda polega na nałożeniu
na siebie dwóch powierzchni potencjału. Na przykład R. Guzik (2003) porównywał dwie powierzchnię potencjału: liczby absolwentów szkół podstawowych, która wyrażała popyt z powierzchnią potencjału liczby miejsc w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych, która wyrażała podaż. Dla dowolnego punktu
(miejscowości, gminy) badanego układu można obliczyć wartości każdego z potencjałów (wyrażone jako
udział w całości potencjału), a następnie te wartości od siebie odjąć (różnica potencjału) lub je podzielić
(iloraz potencjału). Wynik dodatni (metod różnicy potencjału) lub większy od jedności (iloraz potencjału)
świadczy o nadwyżce dostępności (w odniesieniu do średniej dla układu), a wynik ujemny o niedoborze
dostępności. Dla przykładu: jeśli udział jakiejś gminy w potencjale liczby absolwentów gimnazjów (miara
popytu) wynosi 0,5% a jej udział w potencjale liczby miejsc w pierwszych klasach techników – 1% to oznacza to, że jest tam dwa razy lepsza dostępność do techników niż przeciętnie w województwie. Metoda ilorazu potencjału znosi częściowo problem granic oraz całkowicie problem potencjału własnego (dzieli się
przez siebie dwie powierzchnie potencjału tak samo obliczone). Porównanie popytu i podaży można też
dokonać zestawiając odpowiednie dane w układzie gmin lub powiatów. Tyle, że nie pozwala to uwzględnić przemieszczeń, czyli dojazdów do szkół między jednostkami – na tym właśnie polega główna zaleta
metody potencjału (nie ma ona takiego ograniczenia).
Zastosowana tutaj metoda nie jest doskonała, znacznie bardziej precyzyjny wynik dałoby zastąpienie
miar dostępności ﬁzycznej (odległość w kilometrach) czasem przejazdu i częstotliwością połączeń między
miejscowościami. Wiąże się to jednak z odrębnym, bardzo szerokim badaniem, znacznie wykraczającym
poza ramy niniejszego opracowania. Oznacza to także, że urealnienie metody, polegające na uwzględnieniu innych barier przestrzennych niż tylko odległość, podkreśliłoby tylko ukazane różnice w dostępności. Należy mieć na uwadze, że de facto są one większe niż tutaj pokazano.
Dla określenia i porównania dostępności różnych typów szkół ponadgimnazjalnych obliczono następujące układy potencjału:
a. liczby absolwentów gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011 (jako miara popytu);
b. liczby uczniów w pierwszych klasach liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2011/2012 (dostępność LO);
c. liczby uczniów w pierwszych klasach średnich szkół zawodowych (technika dla młodzieży) w roku
szkolnym 2011/2012 (dostępność techników);
d. liczby uczniów w pierwszych klasach zasadniczych szkół zawodowych (dla młodzieży) w roku szkolnym 2011/2012 (dostępność ZSZ);
także dla określenia dostępności szkół policealnych:
e. liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w roku szkolnym 2010/2011 (jako miara
popytu);
f. liczby uczniów szkół policealnych (dostępność szkół policealnych).
Przyjęte miary nie są idealne – liczba uczniów w pierwszych klasach nie musi w pełni oddawać dostępności. Byłoby tak, gdyby popyt zawsze był większy od podaży. Znacznie lepiej byłoby więc posługiwać się
liczbą miejsc w pierwszych klasach. Nie jest ona jednak dostępna w statystyce publicznej.

3 Z kartograﬁcznej perspektywy to drugie rozwiązanie jest błędne, gdyż kartogram służy do prezentacji wartości względnych
odnoszących się do całej gminy, jednakże walory prezentacyjne i łatwość porównania wartości średnich dla gmin przemawia
za jej nieortodoksyjnym zastosowaniem.
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Mapa 2. Odsetek absolwentów objętych badaniem według typów szkół
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Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 3. Absolwenci objęci badaniem według lokalizacji i typów szkół
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w miejscowości szkolnej
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Źródło: Opracowanie własne.
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III. Edukacja i dojazdy do szkoły
3.1 Dojazdy do szkoły
3.1.1 Skąd uczniowie dojeżdżają
Analizę dojazdów oparto na informacji pochodzącej od 6 810 respondentów, z czego 1 690 uczęszczało do szkoły w miejscu swojego zamieszkania, a aż 5 120 (75%) dojeżdżało do innej miejscowości (tabela 4). Biorąc pod uwagę, że nieco ponad dwie trzecie mieszkańców województwa zamieszkuje miasta
i wsie, w których są szkoły zawodowe, to skala dojazdów i ich zasięg może zaskakiwać. Wynikają one
jednak z wysokiej specjalizacji szkolnictwa zawodowego – nauka poszczególnych zawodów oferowana
jest w ograniczonej liczbie placówek, a to wiąże się z dojazdami, w tym z miejscowości, które posiadają
szkoły zawodowe. Świadczy to również o świadomym i celowym wyborze uczniów, którzy w większym
stopniu kierują się proﬁlem niż bliskością geograﬁczną placówki edukacyjnej.

Tabela 4. Struktura pochodzenia terytorialnego badanych uczniów według typu szkół
miejsce pochodzenia uczniów

typ szkoły
policealna

technikum

zasadnicza zawodowa

ogółem

ta sama miejscowość

268
33,5%

1 102
25,0%

320
20,1%

1 690
24,8%

ta sama gmina, inna
miejscowość

24
3,0%

493
11,2%

224
14,0%

741
10,9%

ten sam powiat, inna gmina

124
15,5%

1 407
31,9%

574
36,0%

2 105
30,9%

Małopolska, inny powiat

303
37,8%

1 305
29,6%

436
27,3%

2 044
30,0%

inne województwa

82
10,2%

106
2,4%

42
2,6%

230
3,4%

razem

801
100%

4 413
100%

1 596
100%

6 810
100%

Źródło: Opracowanie własne. Do obliczenia udziałów wykorzystano dane BDL GUS.
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Szkoły policealne to typ szkoły o najszerszym zasięgu rekrutacji uczniów – nieco ponad 10% dociera z innych województw, a ponad jedna trzecia pochodzi z innego powiatu niż siedziba szkoły. W przypadku
szkół zasadniczych i techników tylko co 40. uczeń rekrutuje się spoza województwa. Na dodatek są to lokalne dojazdy z gmin i powiatów graniczących z Małopolską do szkół położonych na jej obrzeżach (Kęty,
Ryglice, Jawiszowice, Brzeszcze, Skrzyszów, Szczucin, Wolbrom).
Pochodzenie terytorialne uczniów w poszczególnych miejscowościach według typów szkół przedstawiono na kolejnych mapach (mapa 4, 5, 6). Pokazane struktury odznaczają się wspólnymi cechami. Po
pierwsze im większy i ważniejszy ośrodek szkolnictwa zawodowego, tym większy w nim udział uczniów
pochodzących spoza miejscowości i gminy, w której jest szkoła. Po drugie, co sygnalizowano wcześniej,
dojazdy spoza województwa zaznaczają się wyraźnie w gminach przygranicznych i co ciekawe, poza
szkolnictwem policealnym nie odgrywają większej roli w Krakowie czy Nowym Sączu.

3.1.2 Droga do szkoły
Porównanie zasięgów oddziaływania szkół mierzonego odległością dojazdów i średnim czasem dojazdów pokazano w tabeli 5. Poza sygnalizowanymi już różnicami w tym zakresie warto zwrócić uwagę na
różnice w czasie docierania do szkoły: nie tylko między typami szkół, ale także między respondentami
dojeżdżającymi i tymi, którzy uczęszczali do szkoły w swojej miejscowości. Wynosiły one dziennie od 30
minut (zasadnicze szkoły zawodowe) do 50 minut (policealne)! W przypadku techników 40 minut dziennie
pomnożone przez średnio 190 dni szkolne w roku i 4 lata nauki daje łącznie sumę 30 400 minut, czyli
506 godzin. To z kolei można przeliczyć na 63 dni robocze (po 8 godzin)! O tyle więcej czasu spędza na
docieraniu do szkoły przeciętny dojeżdżający spoza miejscowości w stosunku do osoby, która ma szkołę
na miejscu. Warto zwrócić uwagę, że powyższe wyliczenie dotyczy wartości średniej, gdyby policzyć różnicę między 10% uczniów o najmniejszej stracie czasu na dojazdy (na przykład mieszkającymi w pobliżu
szkoły) a 10% tych o najdłuższych dojazdach, to różnica rośnie kilkukrotnie.

Tabela 5. Droga ucznia do szkoły
przeciętny czas dotarcia do szkoły (tam
i z powrotem) w minutach

średnia odległość do szkoły w km
typ szkoły

policealna

uczniowie
miejscowi
6,7

uczniowie
dojeżdżający
29,6

razem
20,1

uczniowie
miejscowi
51

uczniowie
dojeżdżający
105

razem
82

technikum

5,6

15,6

12,8

46

78

69

zasadnicza zawodowa

5,6

14,4

12,6

45

71

65

ogółem

5,8

16,6

13,6

47

77

70

Źródło: Opracowanie własne.

Z lokalizacją placówek edukacyjnych oraz czasem dotarcia do nich związany jest też sposób docierania
do szkoły (wykres 2, 3, 4). Na pierwszym wykresie (wykres 2) pokazano dane wyłącznie dla uczniów, którzy deklarowali tylko jeden sposób. Na drugim znalazły się również dane dla młodzieży, która podała ich
więcej (dane nie sumują się do 100%). Ostatni wykres (wykres 4) porównuje sposoby docierania do szkoły
w zależności od typu szkoły. Uczniowie miejscowi najczęściej docierali do szkoły pieszo (niemal połowa
deklarowała właśnie ten sposób), a jedna trzecia korzystała z komunikacji miejskiej. Samochód osobowy
był wyłącznym środkiem lokomocji dla co 12. ucznia, ale niemal co piąty deklarował – oprócz innych form
docierania do szkoły – dojeżdżanie samochodem osobowym. Niemal tyle samo uczniów miejscowych
deklarowało korzystanie z komunikacji autobusowej PKS lub typu bus. Zwykle te same osoby deklarowały także korzystanie z komunikacji miejskiej lub docierały do szkoły pieszo. Inne sposoby były bardzo
rzadko wymieniane: rower 3%, motocykl/skuter 0,1% oraz kolej 0,1% respondentów.
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Wykres 2. Sposób docierania do szkół zawodowych (wszystkich typów) – uczniowie,
którzy deklarowali tylko jeden sposób
uczniowie ogółem
(n=5 211)

30%

41%

17%

10%
3%

uczniowie dojeżdzający
(n=3 623)

56%

27%

11%

4%

uczniowie miejscowi
(n=1 588)

PKS/bus

38%

MPK (komunikacja miejska)

pieszo

48%

8%

samochód osobowy

PKP

rower

motocykl

Źródło: Opracowanie własne.

Dla uczniów, którzy dojeżdżali do szkoły położonej w innej miejscowości, podstawowym środkiem transportu była komunikacja autobusowa PKS lub typu bus (56%). Aż jedna czwarta respondentów wskazała
na komunikację miejską. Łącznie z koleją komunikacja publiczna jako wyłączny sposób docierania do
szkoły została zadeklarowana przez 82,9% przedstawicieli omawianej grupy młodzieży. A zatem sposób
funkcjonowania transportu zbiorowego i dostępność, jaką zapewnia, ma kluczowe znaczenie dla
szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży. Przeprowadzone badanie potwierdza również regres
w znaczeniu kolei – tylko 1,6% dojeżdżających do szkół deklarowało korzystanie z tej formy transportu

Wykres 3. Sposób docierania do szkół zawodowych (wszystkich typów) – wszyscy
uczniowie
0,2%
2%
1%
21%
19%

uczniowie ogółem
(n=6 817)

26%

motocykl
51%
rower

0,3%
2%
2%

PKP
22%

uczniowie dojeżdzający
(n=4 857)

samochód osobowy

8%
25%
67%

MPK (komunikacja miejska)

0,1%
3%
0,1%

uczniowie miejscowi
(n=1 952)

pieszo

PKS/bus
18%
48%
31%
18%

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 4. Sposób docierania do szkół zawodowych według typu szkoły
67%
69%

PKS/bus
46%
26%
26%

komunikacja miejska
17%
15%

samochód osobowy

21%

9%
8%

pieszo
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kolej/PKP

1%
1%
3%

rower

2%
1%

motocykl

48%

szkoły zasadnicze zawodowe
technika
szkoły policealne

1%
0,3%

Źródło: Opracowanie własne.

Różnice w sposobie docierania do szkół (wykres 4) są niewielkie w przypadku techników i zasadniczych
szkół zawodowych. Odmiennie natomiast kształtuje się sytuacja szkół policealnych. Tutaj najważniejszym środkiem transportu okazał się samochód osobowy, choć komunikacja autobusowa PKS/bus niewiele mu ustępowała. Ze względu na wyższą liczbę dojazdów na dłuższe odległości większe znaczenie niż
dla ogółu szkół, choć wciąż względnie niewielkie, ma docieranie koleją. Prawie nikt za to nie deklarował
dojazdów rowerem i motocyklem. Omawiany wykres jeszcze dobitniej pokazuje znaczenie komunikacji
publicznej dla dojazdów do techników i zasadniczych szkół zawodowych. Możliwość korzystania z samochodu osobowego jest w pewnym stopniu funkcją statusu i zamożności. Jest także ograniczona wiekiem
i związaną z nim możliwością posiadania prawa jazdy.

Tabela 6. Odległość do szkoły a sposób dotarcia do niej (liczba uczniów
dojeżdżających do szkoły w innej miejscowości, którzy deklarowali tylko jeden sposób
docierania)
sposób dotarcia do szkoły

odległość między szkołą a miejscem zamieszkania w czasie nauki
0–5 km

5–10 km

10–15 km

15–20 km

20–30 km

>30 km

pieszo lub rowerem

100
28,1%

23
2,6%

4
0,5%

3
0,4%

2
0,4%

1
0,4%

samochodem lub motocyklem

52
14,6%

102
11,4%

111
12,8%

46
6,8%

52
9,2%

42
17,4%

PKS/bus

122
34,3%

504
56,3%

515
59,5%

427
63,2%

344
60,9%

127
52,5%

komunikacja miejska

80
22,5%

266
29,7%

231
26,7%

188
27,8%

146
25,8%

53
21,9%

2
0,6%

0
0,0%

5
0,6%

12
1,8%

21
3,7%

19
7,9%

356
100%

895
100%

866
100%

676
100%

565
100%

242
100%

kolej (PKP)
razem
Źródło: Opracowanie własne.

Sposób docierania do szkoły jest też funkcją odległości – dojście piesze, a także dojazd rowerem były deklarowane niemal wyłącznie w przypadku szkół położonych do pięciu kilometrów od miejsca zamieszkania. Udział kolei jako środka transportu uwidaczniał się przede wszystkim przy najdalszych podróżach.
Na przykład przy odległości powyżej 30 km dojazdy pociągami deklarowało 8% uczniów. Co ciekawe,
odsetek dojeżdżających samochodem osobowym nie wykazuje żadnej prawidłowości związanej z odległością do szkoły – jak wcześniej wspomniano jest bardziej funkcją wieku ucznia. Różnice uwidaczniają
się w przypadku typów szkół, a nie odległości. Można jedynie wskazać, że najmniej osób dojeżdża wła-
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snym samochodem z odległości 15–20 km, a także 20–30 km, co należy wiązać z wysokimi kosztami
takich dojazdów w porównaniu do cen komunikacji publicznej. Szczególnie, jeśli w jej ramach dostępne
są udogodnienia taryfowe – na przykład bilety okresowe (miesięczne, semestralne). Wysoki i stały udział
komunikacji miejskiej bez względu na odległość świadczy o nierozróżnianiu przez część respondentów
autobusowej komunikacji miejskiej od autobusowej komunikacji PKS/bus. Te dwie kategorie można właściwie traktować łącznie jako komunikację publiczną.

3.1.3 Kierunki i zasięg oddziaływania
Kierunki i zasięg oddziaływania ośrodków szkolnictwa zawodowego pokazują kolejne mapy 7, 8, 9. Naniesiono na nie dojazdy poza własną miejscowość (mapa 7), poza własną gminę (mapa 8) oraz poza własny
powiat (mapa 9). Wyraźnie widać domknięcie większości dojazdów w obrębie powiatów, z wyjątkiem powiatów grodzkich oraz tatrzańskiego, których zapleczem są gminy z powiatów sąsiednich. Drugą
charakterystyczną cechą jest wyraźna zależność wielkości ośrodka szkolnego i zasięgu jego oddziaływania. Dojazdy do Krakowa, Nowego Sącza czy Tarnowa, ale także do Nowego Targu i Oświęcimia
mają znacznie szerszy zasięg niż te do mniejszych ośrodków. Jest to zgodne z potwierdzonym i znanym
w geograﬁi ekonomicznej prawem i modelem grawitacji, według którego przyciąganie ośrodka jest wprost
proporcjonalne do jego masy (tutaj wielkości i rangi jako ośrodka szkolnictwa zawodowego). Dzieje się tak
dlatego, że ośrodki te oferują szerszy wachlarz oferty edukacyjnej, ale również dlatego, że system transportu publicznego zapewnia ich lepszą dostępność. Przykładowo komunikacją publiczną w powiecie limanowskim można dojechać do Limanowej, ale już do Tymbarku, który także jest ośrodkiem szkolnictwa
zawodowego, trzeba w większości wypadków dojeżdżać liniami, które wiodąc do Limanowej, przechodzą
przez Tymbark – czyli tylko tymi z północno-zachodniej części powiatu. O wadze transportu publicznego
świadczy też największa gęstość dojazdów między gminami i powiatami położonymi wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Szczególnie dobrze widać to w korytarzach Kraków–Bochnia–Brzesko–Tarnów–Dębica, Oświęcim–Chrzanów i Nowy Sącz–Limanowa. Z drugiej strony między graniczącymi
powiatami chrzanowskim i olkuskim, przy braku powiązań komunikacyjnych, występują tylko pojedyncze dojazdy szkolne. Podobnie słabe powiązania występują między powiatami miechowskim a olkuskim
czy wadowickim i oświęcimskim. Wszystkie one mają lepsza komunikację z Krakowem niż między sobą.
Nic dziwnego zatem, że więcej uczniów dojeżdża z nich do bardziej odległej stolicy Małopolski niż do
sąsiednich miejscowości.

Mapa 4. Pochodzenie terytorialne uczniów szkół policealnych
Liczba badanych uczniów
w miejscowości szkolnej
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Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 5. Pochodzenie terytorialne uczniów techników
Liczba badanych uczniów
w miejscowości szkolnej
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Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 6. Pochodzenie terytorialne uczniów zasadniczych szkół zawodowych
Liczba badanych uczniów
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Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 7. Dojazdy do szkół zawodowych

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)

1
2-3
4-5
6-10
11-25

Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 8. Dojazdy do szkół zawodowych poza własną gminę

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)
1-3
4-5
6-10
11-25
26-70

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 9. Dojazdy do szkół zawodowych poza własny powiat

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)
1-3
4-5
6-10
11-20
21-50
51-100
101-400

Źródło: Opracowanie własne.

3.1.4 Dojazdy do szkół policealnych
Szkolnictwo policealne, mimo że tego typu szkoły występują aż w 42 miejscowościach województwa
(w tym w 10 wiejskich), jest bardzo silnie skoncentrowane w największych ośrodkach (podobnie
jak szkolnictwo wyższe). Na 220 szkół policealnych w roku szkolnym 2010/2011 aż 84 (38%) zlokalizowane były w Krakowie, a 72 w pozostałych miastach subregionalnych (Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ
i Oświęcim). Koncentracja mierzona liczbą absolwentów jest jeszcze wyższa – na Kraków przypada 60%
absolwentów, a na Kraków i miasta subregionalne – 85%. Udział innych miejscowości w szkolnictwie policealnym mierzony liczbą absolwentów lub liczbą uczniów to zaledwie 15%. W miarę dobrze oddają to
mapy dojazdów.
Szkoły policealne, będące pośrednim etapem między szkolnictwem średnim a szkolnictwem wyższym,
odznaczają się cechami obu typów szkolnictwa. Dojazdy do nich (mapa 4, wykres 5, mapa 10), jeśli położone są w większych ośrodkach (Kraków, Tarnów), mają ponadlokalny charakter i często wykraczają poza
granice regionu. Upodabnia to szkoły policealne do uczelni (zob. Guzik i in. 2010). Ponadlokalny charakter
mają też dojazdy do szkół policealnych o wysoko specjalistycznym charakterze. Przykładem może być
Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Suchej Beskidzkiej, kształcące m.in. ratowników medycznych, którego zasięg dojazdów ustępuje tylko szkołom krakowskim (wykres 5). Szkoły policealne z mniejszych ośrodków, szczególnie niewielkie, funkcjonujące w ramach zespołów szkół zawodowych, nie różnią
się specjalnie pod względem dojazdów od techników czy zasadniczych szkół zawodowych.
Wraz z wielkością i rangą ośrodka szkolnictwa policealnego rośnie średnia odległość i czas dojazdów
(wykres 5). Ten ostatni jest prostą funkcją odległości, którą da się wyjaśnić aż 90% zróżnicowania w tym
względzie. Wynika to z relatywnie dużego udziału dojazdów do szkół policealnych samochodem osobowym. Na przykład w Suchej Beskidzkiej, gdzie relacja czasu dojazdu do odległości jest najlepsza, wszyscy
docierający do niej z innych miejscowości korzystali z auta.
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Wykres 5. Średnia odległość i czas dojazdu do szkół policealnych
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Źródło: Opracowanie własne.

3.1.5 Dojazdy do średnich szkół zawodowych (technikum)
Dojazdy do średnich szkół zawodowych (mapa 11, 13-16) są krótsze niż do szkół policealnych i zwykle domykają się w granicach powiatów, z wyjątkiem powiatów grodzkich, których naturalnym zapleczem rekrutacyjnym są otaczające powiaty ziemskie. Dodatkowo można zauważyć, że 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
stref (mapa 11). W tym drugim wypadku zwykle występuje jeden większy obszar związany z dojazdami
do stolicy powiatu (na przykład wokół Oświęcimia lub Gorlic) oraz jeden lub kilka mniejszych z dojazdami do innych miejscowości szkolnych (w powiecie oświęcimskim do Kęt, a w gorlickim do Bobowej).
Strefy dojazdów do miast pokrywają się z funkcjonalnymi obszarami miejskimi i pokazują ich zaplecze
usługowe, a sama analiza dojazdów szkolnych jest wykorzystywana do delimitacji takich obszarów (zob.
Guzik i in. 2010). Przedstawione kierunki i zasięgi dojazdów pokazują, że średnie szkoły zawodowe świadczą usługi edukacyjne o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (poziom powiatowy). Nawet w ośrodkach
subregionalnych (mapa 13) ich zasięgi rzadko przekraczają granice powiatów, czyli obejmują więcej niż
dany subregion. Dotyczy to również Krakowa, w przypadku którego zasięgi dojazdów przekraczają co
prawda granicę najbliższych powiatów krakowskiego i wielickiego, ale i tak nie obejmują całego subregionu, a tylko gminy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W tym świetle zasięgi dojazdów są mniejsze
niż pierwotnie zakładano przed badaniem: spodziewano się, że duże zróżnicowanie oferty edukacyjnej
i brak powtarzalności struktury proponowanych zawodów i specjalności między powiatami będzie oznaczał większe przemieszczenia. Z drugiej strony w świetle tego, co pokazano wcześniej: dojazdy szkolne
uwarunkowane są funkcjonowaniem komunikacji publicznej, a ta zorganizowana jest w taki sposób, że
w ramach powiatu zapewnia dobrą dostępność do jego stolicy oraz wzdłuż najważniejszych szlaków tranzytowych przez niego wiodących. W tym drugim wypadku jest to związane z dobrą dostępnością Krakowa
oraz innych miast powiatowych. A zatem komplementarność średnich szkół zawodowych (techników), podobnie zresztą jak i zasadniczych szkół zawodowych, jest iluzoryczna (poza największymi
miastami) – z perspektywy terenu, szczególnie peryferyjnie położonych gmin wiejskich, często nie ma
żadnej alternatywy poza dojazdem do najbliższej miejscowości, a co za tym idzie – wyborem dostępnej tam oferty edukacyjnej.
Specyﬁczną cechą Małopolski, odróżniającą ją od Polski zachodniej i północnej, jest gęsta sieć
szkół, której węzłami są także miejscowości wiejskie (mapa 16). Warto zwrócić uwagę, że dojazdy do
nich nie ustępują zasięgowi dojazdów do miast niebędących siedzibą powiatu (mapa 15). W przypadku
techników są to często szkoły o proﬁlu rolniczym, ogrodniczym, gastronomicznym lub związanym z arwww.obserwatorium.malopolska.pl

25

Zawodowy start

chitekturą krajobrazu. Przyciągają one wielu uczniów z miast, co powoduje odwrócenie klasycznego kierunku przemieszczeń (Nowy Sącz–Nawojowa, Nowy Sącz–Marcinkowice, Kraków–Modlnica itp.). Dojazdy
do szkół położonych w miejscowościach wiejskich częściej niż dla ogółu techników wiązały się z korzystaniem z prywatnego samochodu (28%), a rzadziej z komunikacji miejskiej (17%), która dociera tylko do
niektórych z badanych miejscowości.

3.1.6 Dojazdy do zasadniczych szkół zawodowych
Zasięg i kierunki dojazdów do zasadniczych szkół zawodowych (mapa 12) są bardzo podobne do przedstawionych wyżej (dotyczących techników). Często są to dojazdy do tych samych zespołów szkół zawodowych, w ramach których są zarówno klasy technikum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej. Warto
zwrócić uwagę, że mimo znacznie mniejszej skali badania w zasadniczych szkołach zawodowych (niemal
trzykrotnie mniejsza liczba respondentów niż w przypadków techników) na mapie dojazdów do nich jest
znacznie więcej linii przecinających granice powiatów oraz granice województwa. Jest to, paradoksalnie,
konsekwencja mniejszej dostępności zasadniczych szkół zawodowych niż techników oraz prawdopodobnie większej specjalizacji tych pierwszych (mniejsza uniwersalność przestrzenna). Wszystko to generuje
dojazdy z różnych kierunków.

Mapa 10. Dojazdy do szkół policealnych

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)
1
2-3
4-5
6-10
11-25

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 11. Dojazdy do technikum

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)
1
2-3
4-5
6-10
11-25

Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 12. Dojazdy do zasadniczych szkół zawodowych

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)
1
2-3
4-5
6-10
11-25

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 13. Dojazdy do technikum – do Krakowa i miast subregionalnych

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)
1
2
3
4-5
6-16

Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 14. Dojazdy do technikum – do miast powiatowych

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)
1
2
3
4-5
6-16

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 15. Dojazdy do technikum – do pozostałych miast

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)
1
2
3
4-5
6-16

Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 16. Dojazdy do technikum – położonych w miejscowościach wiejskich

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)
1
2
3
4-5
6-16

Źródło: Opracowanie własne.
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3.2 Dojazdy a sukces edukacyjny – matura i egzamin zawodowy
Jednym z motywów wyboru szkół zawodowych jest możliwość zdobycia zawodu, a w przypadku techników również otwarta dalsza kariera edukacyjna, do której przepustką jest matura. Analiza tej części
badania miała dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy istnieją przestrzenne prawidłowości w zakresie poziomu przystępowania do egzaminów zawodowych i matury oraz w zdawalności tych egzaminów. Pytanie
to można wyrazić także w ten sposób: czy miejsce zamieszkania oraz odległość do szkoły mają wpływ na
wyniki egzaminu zawodowego i matury?

3.2.1 Odległość do szkoły a zdawalność egzaminów zawodowych
Spośród absolwentów, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie o egzamin zawodowy (n= 6706), tylko 7,2%
nie przystąpiła do niego, ale aż 18,2% go nie zdało. Zdanym egzaminem zawodowym zakończyło szkołę
74,6% uczniów, przy czym poziom sukcesu był najwyższy w zasadniczych szkołach zawodowych (86,4%),
a najniższy w technikach (69,5%) (tabela 7).

Tabela 7. Zdawalność egzaminu zawodowego według typu szkoły, z uwzględnieniem
dojazdów (odsetek uczniów)
odległość do szkoły
typ szkoły
szkoły policealne

wynik egzaminu
zdał egzamin

10–20 km

>20 km

razem

75,6%

74,6%

83,0%

78,4%

5,4%

3,5%

11,2%

4,1%

5,8%

nie zdał egzaminu

17,2%

20,9%

14,2%

12,8%

15,8%

zdał egzamin

68,1%

69,8%

78,4%

72,5%

69,5%

9,4%

7,6%

5,8%

6,9%

8,3%

nie podszedł do egzaminu
zasadnicze szkoły
zawodowe

<10 km

77,4%

nie podszedł do egzaminu

technika

uczniowie
miejscowi

nie zdał egzaminu

22,5%

22,5%

15,8%

20,5%

22,2%

zdał egzamin

79,4%

88,0%

88,2%

89,4%

86,4%

9,1%

4,2%

3,9%

4,0%

5,1

11,5%

7,7%

7,8%

6,6%

8,4%

nie podszedł do egzaminu
nie zdał egzaminu

Uwaga: kolorem szarym oznaczono wartości lepsze niż średnia (kolumna „razem”) dla danego typu szkoły.
N = 6 706 (w tym szkoły policealne n=753; technika n=4 374; szkoły zasadnicze zawodowe n= 1 579 uczniów).
Źródło: Opracowanie własne.

Analiza zdawalności egzaminu przy uwzględnieniu faktu dojeżdżania do szkoły (uczniowie miejscowi
– uczniowie niemiejscowi) oraz odległości dojazdu (tabela 7) ujawnia bardzo interesujące prawidłowości. Okazało się, że uczniowie miejscowi radzili sobie najgorzej, a najlepsze rezultaty osiągnęli
uczniowie, którzy dojeżdżali z punktów średnio- i bardzo oddalonych (> 20km). Prawidłowość ta jest
słabiej widoczna dla szkół policealnych, ale bardzo wyraźna dla dwóch pozostałych typów szkół.
Kilka czynników może wyjaśniać to zjawisko. Z jednej strony większość badaczy uważa, że dojeżdżanie
– poprzez swoją uciążliwość i obciążenie budżetu czasu – powinno negatywnie przekładać się na wyniki
szkolne (a więc i na egzamin zawodowy i maturę) (Szyszko-Bohusz 1974, Kwieciński 1975, Piwowarski
1992, Guzik 2003). Z drugiej strony jednak należy wziąć pod uwagę argument Kozakiewicza (1975). Badając kariery szkolne młodzieży wiejskiej zwracał on uwagę, że młodzież ta, jeśli już dociera do szkół średnich, to jest znacznie lepiej wyselekcjonowana niż miejska. Słabsi uczniowie odpadają na wcześniejszych
etapach. Ponadto wiejscy uczniowie (i rodzice), wkładając większy wysiłek w edukację, bardziej dbają o jej
efekt końcowy. Do tego dochodzą współczesne uwarunkowania – w pierwszej dekadzie XXI wieku szkolnictwo zawodowe było wciąż w odwrocie, młodzież o wyższych aspiracjach (i lepszym przygotowaniu
szkolnym) wybierała licea ogólnokształcące jako najprostszą drogę na studia wyższe. Na tym zapewne
polegała i polega jedna z różnic między miastem a wsią: w tej drugiej częstsze są postawy pragmatyczne
– studia są pożądane, ale bardziej niż w mieście ceni się wcześniejsze zdobycie zawodu. Warto pamiętać
również o tym, że dzieci zwykle aspirują o jeden szczebel wykształcenia wyżej niż rodzice. Rodzice z obszarów wiejskich najczęściej legitymowali się wykształceniem zasadniczym zawodowym, ci zaś z miast
– średnim (Szymański 1988). Innymi słowy na obszarach wiejskich poziomem aspiracji jest wykształcenie
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średnie. Wreszcie ostatni czynnik, który częściowo może wyjaśniać pokazane różnice, wiąże się z faktem, że częścią egzaminu, która sprawia młodzieży większe trudności, jest część praktyczna. Uczniowie
dojeżdżający pochodzą najczęściej z obszarów wiejskich, gdzie mają więcej kontaktu z urządzeniami
mechanicznymi i narzędziami niż uczniowie miejscowi (najczęściej mieszkańcy miast).

3.2.2 Odległość do szkoły a zdawalność egzaminów maturalnych
Uczniowie techników oprócz egzaminu zawodowego mogli zdawać także maturę. Z tych, którzy udzielili
odpowiedzi na pytania z nią związane (n=4 373), zdecydowana większość (91%) podjęła próbę jej zaliczenia. W tym przypadku zdawalność była nieco wyższa niż egzaminu zawodowego, a różnice przy uwzględnieniu odległości do szkoły – niewielkie (tabela 8). Mniejsze różnice zdawalności w przypadku małych
i dużych odległości wynikają z nałożenia się dwóch przeciwstawnych tendencji. Z jednej strony widać ten
sam efekt, co przy egzaminie zawodowym: uczniowie dojeżdżający z daleka są bardziej zdeterminowani
i wyselekcjonowani niż uczniowie miejscowi i dojeżdżający z bliska. Z drugiej strony na zdawalność matury wpływ ma także cała ścieżka edukacyjna (jakość szkoły podstawowej i gimnazjum) oraz uwarunkowania środowiska społecznego (np. wykształcenie rodziców), a to z kolei stawia na uprzywilejowanej pozycji uczniów pochodzących z większych miejscowości. W efekcie uczniowie miejscowi osiągnęli lepsze
wyniki na maturze. Jednak warto jeszcze raz podkreślić, że te dwie tendencje są przeciwstawne i znoszą
się wzajemnie. Ostatecznie więc różnice w zależności od faktu dojeżdżania i jego odległości okazują się
względnie niewielkie.

Tabela 8. Zdawalność egzaminu maturalnego a odległość dojazdu do technikum
(odsetek uczniów)
odległość do szkoły
wynik egzaminu
zdał egzamin
nie podszedł do egzaminu
nie zdał egzaminu

uczniowie
miejscowi

<10 km

10–20 km

>20 km

razem

76,6%

73,1%

74,5%

75,5%

74,8%

7,4%

9,5%

10,6%

8,0%

9,0%

16,0%

17,4%

15,0%

16,5%

16,2%

Uwaga kolorem szarym oznaczono wartości lepsze niż średnia (kolumna „razem”) dla techników.
N = 4373.
Źródło: Opracowanie własne.

3.2.3 Przestrzenne zróżnicowanie zdawalności egzaminów zawodowych i maturalnych a lokalizacja szkoły
W świetle wyżej opisanych tendencji ważne wydaje się sprawdzenie, czy występują różnice regionalne
(między powiatami lub gminami) w zdawalności egzaminów zawodowych i maturalnych. Na ile przedstawiona argumentacja da się obronić po zapoznaniu się z rozkładem przestrzennym zdawalności egzaminów w obrębie województwa? Analiza, która da odpowiedź na to pytanie, została podzielona na dwie części: w tym podrozdziale opisano zróżnicowanie według miejscowości szkolnych, a w następnym (rozdział
3.2.4) – według gmin (miejsc zamieszkania uczniów).
Wyniki egzaminów zawodowych według typów i lokalizacji szkół przedstawiono na kolejnych mapach
(mapa 18–20), podobnie wyniki matury w średnich szkołach zawodowych (mapa 21). W większości przypadków ryciny potwierdzają wcześniej przedstawioną tezę: najsłabsze rezultaty zanotowano głównie
w największych miastach (dla techników w Krakowie i Tarnowie), i to zarówno w przypadku egzaminów
zawodowych, jak i matury. Oczywiście może to mieć też związek z wyższym poziomem i wymaganiami
w tamtejszych szkołach, ale jest to wytłumaczenie mniej prawdopodobne. Inne miasta o słabych wynikach to Olkusz, Miechów, Gorlice, Chrzanów i Trzebinia a także Nowy Targ. Ciekawy jest przypadek Nowego Sącza: wśród większych ośrodków jego uczniowie uzyskali najlepsze rezultaty, jednak potwierdza to
przyjętą linię wyjaśnienia, gdyż Nowy Sącz odznaczał się wśród większych miast najwyższym udziałem
uczniów dojeżdżających.
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Mapa 17. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2010–2012*

>55
50-55
<50

* Średnia ocen (w %) egzaminów gimnazjalnych w gminach (lata 2010–2012) – łącznie część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza
Źródło: Guzik i in. 2012.

Warto zwrócić uwagę, że przedstawione wyniki nie pokazują żadnej korelacji ani z poziomem wykształcenia mieszkańców Małopolski (wpływ środowiska społecznego), ani z poziomem egzaminów gimnazjalnych (mapa 17). Te ostatnie zresztą są skorelowane z wykształceniem mieszkańców. O ile
efekty edukacji w liceach ogólnokształcących są powiązane i z wykształceniem mieszkańców, i z wynikami egzaminów gimnazjalnych, o tyle szkolnictwo zawodowe cechuje się wysoką specyﬁką. Warto pamiętać o jego dużej różnorodności i specjalizacji, a także o sygnalizowanych procesach selekcji młodzieży
i wyboru szkół, które to procesy zachodzą po ukończeniu gimnazjum.

Mapa 18. Egzamin zawodowy – szkoły policealne
Książ
Wielki

Liczba uczniów, którzy udzielili informacji
o egzaminie zawodowym
75

Miechów

Olkusz

30

Koniusza

15

Chrzanów

Proszowice

8
Libiąż

Trzebinia
Bochnia

Modlnica

Oświęcim

Kraków

Brzeszcze

Czernichów

Tarnów
Sobolów

Cieżkowice Ryglice

Kęty
Myślenice

Udział uczniów według przebiegu
egzaminu zawodowego:
nie przystąpili do egzaminu zawodowego
nie zdali egzaminu zawodowego
zdali egzamin zawodowy

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 19. Egzamin zawodowy – technikum
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Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 20. Egzamin zawodowy – zasadnicze szkoły zawodowe
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Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 21. Egzaminy maturalne – technika
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Źródło: Opracowanie własne.

3.2.4 Przestrzenne zróżnicowanie zdawalności egzaminów zawodowych i maturalnych a miejsce zamieszkania uczniów
Przestrzenne zróżnicowanie sukcesu egzaminacyjnego uczniów pokazuje dodatkowe, wcześniej słabo
zaznaczające się prawidłowości. Lepsze wyniki zarówno w zakresie egzaminu zawodowego (mapa
22), jak i matury (mapa 23) charakteryzują gminy wiejskie i niektóre małe miasta. Ta tendencja nie
zaznacza się na obszarze powiatów miechowskiego i olkuskiego, gdzie przy ogólnie słabych wynikach
najniższym poziomem zdawalności wyróżniają się peryferyjnie położone gminy wiejskie. W tym miejscu
można przywołać popularne wyjaśnienie odwołujące się do różnic historycznych, mających swoje źródło
w czasach rozbiorów (obszar objęty tymi powiatami wchodził w skład zaboru rosyjskiego). Jest to tłumaczenie atrakcyjne, ale trudne do udowodnienia.
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Mapa 22. Egzamin zawodowy a miejsce zamieszkania uczniów*
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90-100%

* Odsetek uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy
Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 23. Matura a miejsce zamieszkania uczniów*

<40%
40-60%
60-70%
70-80%
80-100%

* Odsetek uczniów technikum, którzy zdali maturę
Źródło: Opracowanie własne.

Być może zjawisko to należy wiązać z rolniczym charakterem terenów wiejskich położonych w obrębie
tych powiatów, słabą komunikacją publiczną oraz mniejszymi niż na pozostałych obszarach województwa
tradycjami szkolnictwa zawodowego (Guzik 2003). Ta ostatnia przyczyna częściowo ma swoje źródła we
wspomnianym okresie formowania się szkolnictwa średniego w końcu XIX wieku. Warto zwrócić uwagę, że
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powiat miechowski jest jedynym, w którym wyniki matury były znacznie lepsze w jego stolicy niż w pozostałych gminach. Może to potwierdzać hipotezę, że przez kilka ostatnich dekad kluczowe znaczenie ma
i miała komunikacja publiczna. Badania autora dotyczące dostępności szkolnictwa w Małopolsce (1950–
2002) pokazały, że obszar obecnego powiatu miechowskiego oraz północnej części powiatów olkuskiego
i proszowickiego cechowały się bardzo ograniczoną dostępnością instytucji edukacyjnych. Wynikało to
z bardzo słabo rozwiniętej komunikacji publicznej, co z kolei miało związek z rolniczym charakterem
obszaru (niski popyt) (Guzik 2003). W efekcie teren ten odznaczał się bardzo niskim poziomem wykształcenia mieszkańców, co dodatkowo było podkreślane przez selektywne migracje – częściej opuszczały go
osoby lepiej wyedukowane. Opisany splot czynników sprawił, że tradycje edukacyjne omawianego regionu są nieco inne niż w południowej i środkowej części województwa. Należy mieć również na uwadze,
że obszar ten wciąż pełni ważne funkcje rolnicze. Ze względu na lepszą strukturę agrarną niż przeciętna
w województwie, a także bardzo dobre gleby i bliskość rynków zbytów (Krakowa i konurbacji katowickiej
– na przykład dla produkcji ogrodniczej) może być obecnie atrakcyjnym miejscem pracy. Dlatego część
młodzieży pochodzącej z tych terenów – mając zapewnione miejsce pracy w gospodarstwie rodziców lub
perspektywę jego przejęcia – nie ma bardzo silnej motywacji do zdobywania wykształcenia.
Na koniec warto zauważyć, że duże miasta oraz miasta powiatowe wypadają pod względem zdawalności
egzaminów przeciętnie: albo nie wyróżniają się spośród otaczających gmin, albo wręcz wypadają słabiej,
jak to ma miejsce w przypadku Oświęcimia, Myślenic, Bochni, Brzeska i innych.

3.3 Dojazdy do szkół zawodowych a dojazdy do liceów
ogólnokształcących
Przy przeprowadzaniu analizy porównawczej dojazdów do szkół zawodowych i liceów oparto się na projekcie zatytułowanym „Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie
małopolskim”. Projekt został zrealizowany przez Instytut Geograﬁi i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Domański, Noworól 2010). W trakcie jego realizacji zebrano informacje z 238 liceów ogólnokształcących, znajdujących się na terenie województwa małopolskiego i powiatów przygranicznych województw sąsiednich. Uzyskano dane o miejscu zamieszkania
63,5 tys. licealistów uczących się w roku szkolnym 2009/2010.
W oparciu o dane z powyższych badań wykreślono mapy przedstawiające rozmieszczenie liceów ogólnokształcących w województwie i ich wielkość mierzoną liczbą uczniów w roku szkolnym 2009/2010, a także udział uczniów dojeżdżających spoza miejscowości zamieszkania (mapa 24 i 25). Liczby bezwzględne
dotyczące młodzieży z liceów w poszczególnych ośrodkach są pochodną wielkości tych ośrodków oraz
potencjału demograﬁcznego zaplecza poszczególnych miast. Zdecydowanie najwięcej licealistów mamy
więc w Krakowie, a następnie w największych ośrodkach subregionalnych – Tarnowie i Nowym Sączu.
Kolejnymi centrami średniego szkolnictwa ogólnokształcącego są: Olkusz, Myślenice, Bochnia, Nowy Targ
i Chrzanów. W przypadku Oświęcimia niska wielkość omawianego miernika wynika z dużej konkurencji
sąsiednich ośrodków, w tym także zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Jednym bowiem
z najważniejszych czynników decydujących o wyborze szkoły, oprócz odległości od miejsca zamieszkania, jest jakość kształcenia. Za najlepsze licea uważa się te o długiej tradycji, dobrej opinii oraz wysokich
wynikach uzyskiwanych przez uczniów podczas egzaminów maturalnych i olimpiad przedmiotowych.
Według „Ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych” przygotowanego przez „Rzeczpospolitą”
i „Perspektywy” w czołowej pięćdziesiątce – obok znajdujących się tam od wielu lat krakowskich liceów
(I, II i V LO) – w roku szklonym 2007/2008 w pierwsze setce najlepszych szkół pondgimnazjalnych pojawiły się także placówki oświatowe z Kęt i Libiąża , które to miasta są położone w bezpośrednim sąsiedztwie
Oświęcimia (www.perspektywy.pl).
Wybór liceum podyktowany jest głównie chęcią zdobycia umiejętności i wiedzy umożliwiających podjęcie
dalszej nauki na studiach wyższych. W związku z tym rywalizację o ucznia wygrywają przede wszystkim
szkoły w dużych miastach, które na ogół są w stanie zapewnić lepszy poziom kształcenia – dzięki wysoko
wykwaliﬁkowanej kadrze pedagogicznej i bogatszej ofercie zajęć dydaktycznych. W małych ośrodkach
miejskich, gdzie obecnie istniejące licea ogólnokształcące w przeszłości były szkołami o proﬁlu zawodowym, poziom nauczania, a co za tym idzie odsetek uczniów, którzy zdają egzamin maturalny, jest często
niższy niż w dużych miastach.
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Mapa 24. Struktura uczniów liceów ogólnokształcących w podziale na uczniów
miejscowych i dojeżdżających
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Guzik i in. 2010.

Udział uczniów miejscowych w stosunku do dojeżdżających pokazuje zależność pomiędzy wielkością
ośrodka kształcenia średniego ogólnokształcącego a liczbą osób, które przyjeżdżają od niego z innych
miejscowości. Do pewnego stopnia generalizując możemy wnioskować, że im większy ośrodek, tym większy udział uczniów miejscowych. Najbardziej jest to widoczne w przypadku Krakowa, który ma zdecydowanie najmniejszy odsetek osób dojeżdżających, oraz kilku miejscowości gminnych o małej liczbie
uczniów, w których udział osób dojeżdżających przekracza 85% (mapa 25).

Mapa 25. Uczniowie dojeżdżający do liceów ogólnokształcących
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Guzik i in. 2010.
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Stolica województwa małopolskiego swoją bezpośrednią strefą wpływu w zakresie dojazdów do liceów
obejmuje przede wszystkim powiaty wielicki i krakowski, z wyjątkiem gmin Krzeszowice i Sułoszowa.
W przypadku Skawiny i Słomnik oddziaływanie Krakowa nakłada się na oddziaływanie własne tych miast.
Do krakowskich liceów dojeżdżają także uczniowie ze znacznej części powiatu proszowickiego oraz gmin
znajdujących się m.in. w powiecie bocheńskim, chrzanowskim, miechowskim, myślenickim, olkuskim
i wadowickim. Wpływ stolicy regionu rozciąga się szczególnie na północny wschód od niej, gdzie w niektórych miejscach przekracza nawet granicę województwa świętokrzyskiego. Nieco słabiej oddziałuje ona
w kierunku południowo-zachodnim. Wynika to z konkurencji z takimi miastami jak Skawina, Myślenice,
Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska (mapa 26).

Mapa 26. Uczniowie dojeżdżający do liceów ogólnokształcących w Krakowie
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Źródło: Guzik i in. 2010.

Na północnym wschodzie województwa zaznacza się szczególnie pozycja Tarnowa. Przestrzenny zasięg
oddziaływania tego miasta obejmuje część powiatu tarnowskiego, a także gminy w powiecie brzeskim
i dąbrowskim. W kierunku południowym jego oddziaływanie ograniczają mniejsze miasta takie jak Ryglice, Tuchów i Zakliczyn (mapa 27). Do Nowego Sącza dojeżdżają prawie wyłącznie uczniowie z powiatu
nowosądeckiego oraz trzech gmin sąsiadującego powiatu: Łukowicy, Ochotnicy Górnej i Uścia Gorlickiego.
Oddziaływanie miasta najsłabiej zaznacza się w kierunku południowym i wschodnim, co jest efektem bliskiego sąsiedztwa Starego Sącza oraz Grybowa. Zasięg większości miast powiatowych ma charakter lokalny, nawiązujący głównie do granic administracyjnych powiatu lub jego części (m.in. Bochnia, Chrzanów,
Miechów czy Nowy Targ). Na tym tle poniżej oczekiwań prezentują się Brzesko i Zakopane, znajdujące
się pod wpływem silnej konkurencji (odpowiednio Bochni wraz z Tarnowem oraz Nowego Targu). Istnieje
także grupa miast, które mają licea ogólnokształcące, a mimo to uczniowie z nich pochodzący w większości wybierają szkoły poza miejscem zamieszkania. W szczególności należy wymienić tu Czchów, Maków
Podhalański, Ryglice, Trzebinię oraz Żabno (mapa 27).
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Mapa 27. Zasięg dojazdów uczniów do liceów ogólnokształcących
Granice bezpośredniego wpływu ośrodka
Granice gmin
Strefa bezpośrednich wpływów
Strefa dominujących dojazdów
85-100
70-84,9
50-69,9
Strefa przeważających dojazdów
40-49,9
Strefa nakładających się wpływów

Główny kierunek ciążenia
40% i więcej
30-39,9%

0 10

20 30 km

20-29,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Guzik i in. 2010.

Porównując rozkład przestrzenny i skalę dojazdów uczniów do szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących widzimy, że mapy te przedstawiają bardzo zbliżone obrazy (mapa 7-9 oraz 27). Niemniej jednak
w przypadku szkolnictwa zawodowego mniejszą rolę odgrywają największe miasta (szczególnie
Kraków), cechujące się większym stopniem rozwoju szkolnictwa ogólnokształcącego. Z kolei w przypadku obszarów peryferyjnych większa jest skala dojazdów na dłuższe odległości do liceów niż
szkół zawodowych.

3.4 Dalsza nauka
Dalszą naukę po ukończeniu szkoły zawodowej podjęło 40% absolwentów. Rok później kontynuowało ją
już tylko niespełna 32% (mapa 28). Z kształceniem wiążą się dojazdy i przemieszczenia, które okazały się
jedną z barier – uczniowie mieszkający w miejscowościach, w których znajdują się szkoły, częściej decydowali 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
30). 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 regionu do dynamiki i funkcjonowania lokalnej gospodarki.
Część respondentów po skończeniu szkoły zawodowej kontynuowało dalszą naukę. Znacznie częściej podejmowali ją absolwenci techników i szkół policealnych niż zasadniczych szkół zawodowych (mapa 28).
Uczniowie techników byli też najbardziej wytrwali: odsetek ich absolwentów, którzy podjęli naukę, a potem ją zaniechali, okazał się najniższy.
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Mapa 28. Dalsza nauka po skończeniu szkoły zawodowej
policealne

67%

technika

58%

zasadnicze zawodowe

61%

10%

8%

9%

23%

34%

30%

nie podjęli nauki
podjęli naukę ale jej
nie kontynuują
kontynuują naukę

razem

59%

9%

32%

Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 29. Podjęcie dalszej nauki po ukończeniu szkoły zawodowej*

<30%
30-40%
40-50%
>50%

* Odsetek uczniów, którzy pojęli dalszą naukę
Źródło: Opracowanie własne.

Przestrzenne zróżnicowanie faktu podjęcia dalszej nauki (mapa 29) i jej kontynuacji w momencie badania
(jesień 2012) (mapa 30) odznacza się specyﬁcznym wzorcem – odmiennym od przestrzennego rozkładu
poziomu zdawalności egzaminów zawodowych i matury. Obserwowane różnice między gminami są bardzo duże. Najmniej osób podejmowało dalszą naukę w gminach powiatów miechowskiego, tatrzańskiego,
limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego, tarnowskiego i południowej części powiatów nowotarskiego i gorlickiego (mapa 29). Przy niezróżnicowanym poziomie odpadu szkolnego (zaniechanie edukacji
w trakcie jej trwania) obraz poziomu kontynuacji nauki w czasie przeprowadzania badania (mapa 30)
jest bardzo podobny. Obszary o wysokim odsetku uczniów, którzy podjęli dalszą naukę i nie rezygnowali
z niej, to powiaty krakowski, chrzanowski, bocheński, brzeski, suski, północna część powiatów gorlickiego i nowotarskiego. Obraz ten nie jest łatwy do wyjaśnienia, gdyż jest wypadkową kilku procesów – począwszy od selektywnego wyboru szkoły pogimnazjalnej (konkurencja liceów ogólnokształcących), aż po
poziom zdawalności egzaminów, które są przepustką do dalszego kształcenia (matura). Na to nakłada się
sytuacja na rynku pracy – chęć dalszej nauki w obszarach stwarzających duże szanse na podjęcia zatrudnienia może wiązać się z wysokimi aspiracjami zawodowymi. Z kolei w przypadku obszarów, w których
trudno o pracę, może być wyrazem determinacji i szukaniem szansy na jej zdobycie poprzez zdobycie

40

www.wup-krakow.pl

Edukacja i dojazdy do szkoły

wykształcenia. W efekcie w różnych miejscach poziom kontynuowania edukacji może być podobny, jednakże przy różnych motywacjach do jej podejmowania.

Mapa 30. Dalsza edukacja – uczniowie, którzy podjęli naukę i nadal ją kontynuowali
w czasie badania

<30%
30-40%
40-50%
>50%

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejnym czynnikiem, którego nie można pominąć, to dostępność oferty w zakresie dalszego kształcenia.
Jak pokazano w dalszych podrozdziałach – jego głównym ośrodkiem jest Kraków. Dlatego pokazane mapy
dojazdów związanych z kontynuowaniem nauki są wysoko skorelowane z dostępnością stolicy województwa, a także innych miast ważnych pod omawianym względem (takich jak Nowy Sącz, Tarnów, Nowy
Targ, Bochnia, Sucha Beskidzka). Nieprzypadkowo najwięcej osób pochodzących z Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego i gmin wokół wyżej wymienionych miejscowości kontynuowało dalszą naukę. Nie da
się jednak w ten sposób wyjaśnić niskiego stopnia dalszego kształcenia wśród uczniów zamieszkujących
gminy powiatów tarnowskiego czy wadowickiego. Ponadto w przypadku kontynuacji nauki w szkołach
wyższych ich dostępność nie jest aż tak istotna jak w przypadku liceów uzupełniających czy szkół policealnych. Być może przedstawione zróżnicowanie wyjaśniłaby odrębna analiza przeprowadzona według
typów szkół. Nie jest ona jednak możliwa, gdyż po odpowiednim podzieleniu zbioru w wielu gminach
byłoby zbyt mało uczących się absolwentów4.

4 Już przy zbiorczej analizie w pojedynczych gminach liczba badanych absolwentów wynosiła pięć osób, czyli rezygnacja z
nauki jednego respondenta zmienia wskaźnik kontynuowania edukacji aż o 20%.
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3.4.1 Technika i licea uzupełniające
Kontynuację nauki w technikach i licach uzupełniających (mapa 31) deklarowało 457 absolwentów, w przeważającej większości zasadniczych szkół zawodowych.

Tabela 9. Kontynuacja nauki w technikach i liceach uzupełniających (ośrodki wskazane
przez co najmniej 10 badanych)
miejscowość

uczniowie miejscowi

Nowy Sącz

uczniowie dojeżdżający
17

razem
49

66

Tarnów

5

39

44

Kraków

23

20

43

Limanowa

8

24

32

Oświęcim

16

13

29

Nowy Targ

1

16

17

Brzesko

1

11

12

Chrzanów

6

5

11

Źródło: Opracowanie własne.

Ośrodki szkolne, które przyciągnęły do liceów uzupełniających największą liczbę absolwentów, to Kraków, Nowy Sącz i Tarnów (tabela 9). We wszystkich tych miastach przeważali uczniowie dojeżdżający,
natomiast uczniowie miejscowi niekiedy jeździli do innych ośrodków. Zasięg dojazdów do liceów uzupełniających jest nieco większy niż w przypadku techników i zasadniczych szkół zawodowych. Może mieć
to związek z poszukiwaniem bardziej specjalistycznych szkół, a także z mniejszym uzależnieniem od
transportu publicznego – część uczniów liceów uzupełniających jest w stanie korzystać z samochodów
osobowych.

Mapa 31. Dalsza nauka – dojazdy do liceów uzupełniających

Olkusz

Chrzanów
Kraków
Tarnów

Oświęcim
Bochnia

Brzesko

Wadowice
Myślenice

Sucha Beskidzka

Limanowa
Gorlice
Nowy Sącz

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)
1
2
3-4
5-7

Źródło: Opracowanie własne.
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3.4.2 Szkoły policealne
Szkoły policealne (mapa 32) jako miejsce dalszej edukacji wskazało 524 badanych absolwentów szkół
zawodowych. Podobnie jak w przypadku liceów uzupełniających większość z nich to uczniowie dojeżdżający do innych miejscowości (tabela 10).

Tabela 10. Kontynuacja nauki w szkołach policealnych (ośrodki wskazane przez
co najmniej 10 badanych)
miejscowość

uczniowie miejscowi

uczniowie dojeżdżający

razem

Kraków

92

84

176

Tarnów

11

45

56

Nowy Sącz

8

42

50

Oświęcim

10

24

34

Miechów

7

12

19

Gorlice

7

9

16

Chrzanów

8

7

15

Olkusz

2

11

13

Bielsko-Biała

0

12

13

Źródło: Opracowanie własne.

Szkolnictwo policealne jest silnie skoncentrowane – tylko dziewięć miast zostało wybranych przez więcej
niż 10 uczniów. Wśród nich znalazł się jeden ośrodek spoza województwa – Bielsko-Biała, który zaznacza
się także jako ważne miejsce dla podejmowania studiów wyższych. Zasięg i skala dojazdów są bardzo
podobne jak dla przedstawionych wcześniej dojazdów badanych absolwentów szkół policealnych (rozdz.
3.1.4) – z tą różnicą, że wcześniej badana grupa absolwentów szkół policealnych obejmowała także osoby,
które ukończyły liceum ogólnokształcące. Tutaj są wyłącznie osoby, które kontynuowały naukę w szkołach policealnych po ukończeniu technikum. Widać wyraźnie na załączonej mapie (mapa 32) znaczenie
Krakowa i ośrodków subregionalnych jako ośrodków szkolnictwa policealnego.

Mapa 32. Dalsza nauka – dojazdy do szkół policealnych

Miechów
Olkusz

Chrzanów
Kraków

Tarnów

Oświęcim
Bochnia

Bielsko-Biała
Gorlice

Sucha Beskidzka
Nowy Sącz

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)

Nowy Targ

1
2
3

Źródło: Opracowanie własne.
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3.4.3 Studia wyższe
Dojazdy i przemieszczenia wynikające z podjęcia studiów wyższych (mapa 33, 34, 35, 36) mają mniej
złożoną strukturę. Absolutnie dominują tutaj dojazdy do Krakowa (mapa 31), 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 34). Na obrzeżach województwa silnie zaznaczają się
dojazdy do ośrodków akademickich położonych w województwach śląskim i podkarpackim – do Bielska
Białej, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Rzeszowa, Krosna i Jasła (mapa 35). Spośród bardziej oddalonych od
Małopolski miast w Polsce najważniejsze znaczenie odgrywają Łódź, Warszawa i Wrocław (mapa 36).

Mapa 33. Dalsza nauka – dojazdy na studia do Krakowa

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)
1
2-3
4-6
7-10
11-15
dojazdy do pozostałych ośrodków

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 34. Dalsza nauka – dojazdy na studia do największych ośrodków w Małopolsce
(poza Krakowem)
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Oświęcim

Sucha Beskidzka

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)
1

Nowy Sącz
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11-15
dojazdy do pozostałych ośrodków

Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 35. Dalsza nauka – dojazdy na studia do największych ośrodków poza Małopolską
Kielce

Dąbrowa Górnicza

Katowice
Rzeszów

Bielsko-Biała

Krosno

Wielkość dojazdów
(liczba uczniów)
1
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dojazdy do pozostałych ośrodków

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 36. Dalsza nauka – miejsca podejmowania studiów poza Małopolską
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Źródło: Opracowanie własne.

Rzeszów

Dąbrowa Górnicza
Katowice

Krosno

IV. Praca i dojazdy do pracy
4.1 Pierwsza praca
4.1.1 Miejsce zamieszkania i pochodzenia a pierwsza praca
Dla zobrazowania przestrzennego rozkładu miejsc podejmowania przez badanych absolwentów pierwszej
pracy na dwóch poniższych mapach przedstawiono udziały tych, którzy ją podjęli (mapa 37) oraz nie podjęli (Aneks5, mapa 1). Dane, w oparciu o które opracowano poniższe zestawienia, zostały zagregowane według obecnego miejsca zamieszkania respondentów. Pozwoliło to na uzyskanie obrazu przedstawiającego
ich szanse na podjęcie zatrudnienia w poszczególnych regionach i gminach województwa małopolskiego.
Nie jest to oczywiście równoznaczne z atrakcyjnością poszczególnych gmin mierzoną wyłącznie wielkością lokalnego rynku pracy. Wpływ na wyższą bądź niższą wartość wskaźnika zatrudnienia ma także
dostępność komunikacyjna miejsc, gdzie można znaleźć pracę, oraz mobilność lokalnych społeczności.
Powyższe czynniki sprawiają, że znacznie łatwiej znaleźć posadę w regionach prężnie rozwijających się,
które dysponują silnie rozwiniętą i zróżnicowaną bazą ekonomiczną. Dotyczy to głównie miast cechujących się wielofunkcyjnym rozwojem gospodarczym, które są jednocześnie atrakcyjne dla lokalizacji
nowych działalności gospodarczych. W takich miejscach znacznie łatwiej jest rozpocząć, a następnie rozwinąć karierę zawodową. W zupełnie innej sytuacji znajdują się regiony peryferyjne, charakteryzujące się
mało rozwiniętą gospodarką lokalną oraz słabą dostępnością komunikacyjną.
Z pierwszego kartogramu łatwo odczytać wartości dla obszarów o najwyższym odsetku osób, które podjęły pracę (mapa 37). Najlepsza sytuacja pod tym względem jest w szeroko rozumianym obszarze funkcjonalnym Krakowa oraz w powiatach tatrzańskim, wadowickim, oświęcimskim i suskim. Praktycznie na
całym tym terenie odsetek osób, które podjęły zatrudnienie, przekracza 70%, a często nawet 85%. Na
kolejnej mapie (Aneks, mapa 1) możemy natomiast zidentyﬁkować kilkanaście gmin, znajdujących się na
przeciwległym biegunie. Wartość wskaźnika przedstawiającego udział osób, którzy nie podjęli pierwszej
pracy, przekracza tu 40%. Najczęściej są to gminy powiatów nowosądeckiego, tarnowskiego oraz limanowskiego.

5 Aneks dostępny w wersji elektronicznej w serwisie internetowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
www.obserwatorium.malopolska.pl
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Mapa 37. Udział absolwentów, którzy podjęli pierwszą pracę, według obecnego miejsca
zamieszkania

Odsetek osób podejmujących
pierwszą pracę (w%)
poniżej 40
40-55
55-70
70-85
powyżej 85

Źródło: Opracowanie własne.

Dla pełnego zobrazowania szans i możliwości zdobycia pierwszej pracy przez absolwentów, wcześniejszy obraz przedstawiający przestrzenne zróżnicowanie podejmowania pierwszej pracy przez badanych
absolwentów w miejscu zamieszkania, uzupełniono o dane dotyczące posiadania pierwszej pracy, w odniesieniu do miejsca pochodzenia absolwentów.
W przypadku badanych absolwentów szanse na rynku pracy determinuje w największym stopniu miejsce
urodzenia (mapa 38). Zdecydowanie lepiej radzą sobie osoby pochodzące z regionu krakowskiego oraz
powiatów oświęcimskiego, tatrzańskiego i olkuskiego. Odsetek respondentów, którzy znaleźli pierwszą
pracę, jest również dość wysoki w pewnych regionach peryferyjnych (np. powiat gorlicki). Zdecydowanie
w najgorszej sytuacji pod tym względem znajdują się absolwenci z zachodniej części powiatu nowotarskiego, limanowskiego oraz pogranicza powiatów nowosądeckiego i tarnowskiego.
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Mapa 38. Absolwenci, którzy podjęli pierwszą pracę według miejsca pochodzenia

Odsetek osób podejmujących
pierwszą pracę (w%)
poniżej 40
40-55
55-70
70-85
powyżej 85

Źródło: Opracowanie własne.

Różnicę między udziałem osób podejmujących pracę w miejscu zamieszkania i urodzenia możemy tłumaczyć tym, iż młodzież z obszarów o gorszych perspektywach, jeśli chodzi o pracę, ma możliwość przeniesienia się do ośrodków stanowiących lokalne lub regionalne bieguny wzrostu gospodarczego. Ośrodki te
charakteryzują się znacznie lepiej rozwiniętym rynkiem w zakresie podaży pracy. Zatem wyższe wartości
wskaźników podejmowania pracy przez absolwentów pochodzących z obszarów peryferyjnych w stosunku do aktualnie tam mieszkających będą świadczyły głównie o większej mobilności osób pochodzących
z tych obszarów. Z kolei w przypadku regionów cechujących się lepiej rozwiniętym rynkiem pracy wyższy
jest odsetek osób, które pracują, będąc ich mieszkańcami, niż tych, które z danego regionu pochodzą.
Wyjaśnić to można wyższym wskaźnikiem podejmowania zatrudnienia przez osoby, które do danego
miejsca się przeprowadzają.
W przypadku analizowanych danych dotyczących badanych absolwentów obrazy map podejmowania
pierwszej pracy według miejsca zamieszkania (mapa 37) i miejsca pochodzenia (mapa 38) są, nie licząc
pewnych wyjątków, praktycznie tożsame. Świadczy to w dużym stopniu o niskiej mobilności badanych
absolwentów. Niemniej jednak pewne różnice wynikające z poprawy sytuacji pomiędzy miejscem pochodzenia a obecnym miejscem zamieszkania widać, głównie w przypadkach gmin powiatu gorlickiego czy
limanowskiego. Szczególnie w powiecie gorlickim wartości wskaźnika podjęcia pracy przez absolwentów
stamtąd pochodzących są wyraźnie wyższe (dla zdecydowanej większości gmin przekroczyły 70%) niż
wśród obecnie tam mieszkających. Z kolei w przypadku powiatów krakowskiego czy chrzanowskiego, cechujących się zdecydowanie lepszą strukturą i wielkością rynku pracy, widać niewielką, ale jednak zmianę
wskaźników dotyczących podjęcia pracy. Korzystniej w tym przypadku przedstawia się sytuacja absolwentów, którzy podejmują pierwszą pracę zamieszkując na tych obszarach, niż tych, którzy z tych terenów
pochodzą.

4.1.2 Miejsce podjęcia pierwszej pracy
Zróżnicowanie przestrzenne miejsca podjęcia pierwszej pracy na poziomie gmin pokazuje, że w przypadku większości ośrodków największy udział miało zatrudnienie w innej lokalizacji niż miejscowość
obecnego zamieszkania (Aneks, mapa 2). Relatywnie duży odsetek pierwszej pracy podjętej w miejscu zamieszkania (powyżej 40%) dotyczył głównie największych ośrodków, np. Krakowa, Tarnowa czy Nowego
Sącza, bądź też mniejszych, ale stanowiących lokalne centra, np. Chrzanowa, Gorlic, Nowego Targu, Suchej
Beskidzkiej, Szczawnicy czy Zakopanego (mapa 39). Z tego rozkładu przestrzennego możemy wnioskować
więc, że są to najbardziej atrakcyjne miejsca pod względem podaży pracy. Innymi słowy na tych rynkach
znacznie łatwiej jest znaleźć i podjąć odpowiednie zatrudnienie.
www.obserwatorium.malopolska.pl
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Mapa 39. Udział absolwentów, którzy podjęli pierwszą pracę w miejscu zamieszkania

Odsetek osób, które podjęły pierwszą pracę
w miejscu zamieszkania (%)
poniżej 10
10-20
20-30
30-40
powyżej 40

Źródło: Opracowanie własne.

O atrakcyjności tych ośrodków świadczy także napływ pracowników z innych miejscowości, w których
odsetek pracy podejmowanej na miejscu jest niski. Widoczne na mapie (mapa 39) różne położenie tych
ośrodków dowodzi z jednej strony atrakcyjności miejscowych rynków pracy, z drugiej ich dostępności
przestrzennej. W północnej części województwa mniej jest miejscowości o najwyższym odsetku pierwszej
pracy podejmowanej na miejscu i są to przede wszystkim największe miasta – Kraków, Tarnów, Chrzanów
oraz Oświęcim. Natomiast w południowej części regionu tych miejscowości jest znacznie więcej. Nie wynika to z większej atrakcyjności tamtejszych lokalnych rynków pracy, a z ich gorszej dostępności komunikacyjnej oraz mniejszej podaży pracy. Skutkuje to niższą skłonnością wśród absolwentów do szukania
pierwszej pracy w większych odległościach od miejsca zamieszkania. To z kolei wpływa na wyższy odsetek osób podejmujących pierwszą pracę na miejscu. Stąd też wysoki udział jej podjęcia nie tylko w największych ośrodkach takich jak Nowy Sącz, Nowy Targ czy Zakopane, ale także w znacznie mniejszych
miejscowościach, takich jak Maków Podhalański, Zawoja, Ochotnica Dolna, Rabka Zdrój, Mszana Dolna,
Słopnice czy Ropa. W ten sam sposób możemy wytłumaczyć także wyższy odsetek podejmowanej na
miejscu pierwszej pracy w peryferyjnych gminach (Racławice i Słaboszów). To samo dotyczy położonego
w północnej części województwa powiatu miechowskiego.
Z przeprowadzonego badania wynika jednoznacznie, że w przypadku pierwszej pracy absolwentów niewielkie znaczenie mają obszary położone poza granicami kraju (mapa 40). Najwyższą wartość wskaźnika
przedstawionego na kartogramie, wynoszącą zaledwie 8% respondentów, uzyskało tylko 20 gmin województwa. Dla zdecydowanej większości gmin obszaru Małopolski nie przekroczyła ona 5%. Wynik ten
przeczy zachodzącym obecnie procesom dość powszechnych wyjazdów młodych ludzi za granicę w celu
podjęcia pracy: zarówno o charakterze sezonowym, jak i okresowym oraz stałym. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, należy się dopatrywać w mało reprezentatywnym doborze próby badawczej.
Badania objęły bowiem około jedną trzecią wszystkich absolwentów szkół średnich, do których udało się
dotrzeć. Ponieważ znacznie łatwiej pozyskać do badań absolwentów, którzy nie wyjechali z kraju, stąd
też odsetek osób, które znalazły pracę za granicą jest znacznie zaniżony. Niemniej jednak sam obraz
przestrzennego zróżnicowania zjawiska pokazuje obszary peryferyjne jako te, w których odsetek absolwentów podejmujących pracę za granicą jest znacząco większy.
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Mapa 40. Udział absolwentów, którzy podjęli pierwszą pracę za granicą

Odsetek osób, które podjęły pierwszą
pracę za granicą (%)
poniżej 2
2-4
4-6
6-8
powyżej 8

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.3 Struktura pierwszej pracy
Aby w pełni dokonać oceny atrakcyjności lokalnych i regionalnych rynków pracy, oprócz przedstawionej
powyżej analizy zróżnicowania przestrzennego miejsc podejmowania pierwszej pracy, w tej części przedstawiono jej zróżnicowanie strukturalne. Pozwoliło to na wyróżnienie typów zatrudnienia podejmowanego przez badanych absolwentów.
W pierwszej kolejności dokonano rozróżnienia pracy według rodzajów podejmowanej aktywności zawodowej (mapa 41). Przy podziale na pracę najemną, prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz
pomoc w jej prowadzeniu zdecydowanie dominuje ta pierwsza forma. We wszystkich powiatach przeważa
praca najemna, dla której średnia wartość wskaźnika przekracza 87%.
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Mapa 41. Miejsce obecnego zamieszkania a rodzaj pierwszej pracy
Liczba badanych absolwentów
750
500
250
100

Rodzaj pierwszej pracy
pomoc
w prowadzeniu
działalności
gospodarczej

praca
najemna
własna
działalność
gospodarcza

Źródło: Opracowanie własne.

Jeszcze wyraźniej wydać to po wartościach wskaźników na mapie 3 (Aneks) – udział absolwentów pracujących najemnie dla największej liczby gmin wynosił od 60 do 75%. Wśród gmin o najwyższym odsetku
pracy najemnej wyróżniają się gminy powiatu oświęcimskiego oraz sąsiadujące z Krakowem. Najniższy
jej udział (poniżej 45%) dotyczy głównie obszarów peryferyjnych – powiatów miechowskiego, limanowskiego, a także położonych we wschodniej części województwa. Wynika to z dużego udziału rolnictwa
w strukturze rynku pracy. Rolnictwo województwa małopolskiego bazuje na indywidualnej małoobszarowej działalności, charakteryzującej się bardzo niskim odsetkiem pracy najemnej. Konieczne są w tych
obszarach działania prowadzące do zmiany struktury gospodarczej w celu aktywizacji zasobów pracy
w działalnościach pozarolniczych.
W przypadku zestawienia form pierwszej pracy w miejscu pochodzenia z pierwszą pracą w miejscu obecnego zamieszkania obraz jest bardzo podobny. Największą rolę odgrywa oczywiście praca najemna, której udział w dużych miastach i ich otoczeniu wynosi powyżej 70%. Najwyższy jej wskaźnik odnotowano
dla regionu Krakowa, Oświęcimia, Olkusza i Brzeska. Najniższy z kolei dotyczy powiatów: nowotarskiego,
myślenickiego, wielickiego, miechowskiego i dąbrowskiego. W ich przypadku wynika to z dużego udziału
rolnictwa w strukturze rynku pracy, gdyż rolnictwo województwa małopolskiego bazuje na indywidualnej
drobnej działalności o bardzo niskim odsetku pracy najemnej (mapa 41). Konieczne są w tych obszarach
działania prowadzące do zmiany struktury gospodarczej w celu aktywizacji zasobów pracy w działalnościach pozarolniczych. W przypadku podziału absolwentów według płci zarówno wartość wskaźnika udziału osób posiadających pierwszą pracę (Aneks, mapa 4 i 5), jak i również struktura rodzajowa pracy (Aneks,
mapa 6 i 7) w miejscu pochodzenia w niewielkim stopniu różnią się od przedstawionego na powyższych
mapach wskaźnika dla miejsca zamieszkania (odpowiednio mapy 46 i 47 oraz Aneks, mapa 8 i 9).
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Mapa 42. Miejsce pochodzenia a rodzaj posiadanej pierwszej pracy – praca najemna

Odsetek osób, które jako pierwszą
pracę wskazały pracę najemną (%)
poniżej 40
40-55
55-70
70-85
powyżej 85

Źródło: Opracowanie własne.

Interesujący obraz wyłania się z kolejnych dwóch kartogramów (mapa 43 i 44). Przedstawiają one odsetek
osób, które jako formę pierwszej pracy deklarowały pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zarówno w zestawieniu względem obecnego miejsca zamieszkania jak i pochodzenia zróżnicowanie zjawiska jest bardzo podobne. Zdecydowanie najwyższy odsetek absolwentów, którzy w ten sposób wykonywali pierwszą pracę, dotyczy obszarów peryferyjnych, położonych w północnej części województwa oraz
części gmin położonych w Karpatach. W tym pierwszym przypadku wynika to z bardzo dużego udziału
indywidualnego rolnictwa w aktywizacji lokalnych zasobów pracy. Zdecydowanie najwyższe pod tym
względem wskaźniki w całym województwie osiągają powiaty miechowski oraz proszowicki. Natomiast
w przypadku gmin karpackich oprócz rolnictwa decydującym czynnikiem jest drobna przedsiębiorczość
w sektorze turystycznym. Szczególnie dotyczy to takich gmin jak Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Łapsze Niżne czy Zawoja, gdzie w bardzo dużym stopniu rozwinęła się noclegowa i gastronomiczna baza
turystyczna. Z drugiej strony bardzo mało jest na tych obszarach podmiotów, które umożliwiają podjęcie
pracy najemnej.
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Mapa 43. Miejsce zamieszkania a rodzaj podejmowanej pierwszej pracy – pomoc
w rodzinnej działalności gospodarczej

Odsetek osób, które jako pierwszą
pracę wskazały pomoc w rodzinnej
działalności gospodarcze (%)
poniżej 6
6-12
12-18
18-24
powyżej 24
brak pracujacych

Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 44. Miejsce pochodzenia a rodzaj podejmowanej pierwszej pracy – pomoc
w rodzinnej działalności gospodarczej

Odsetek osób, które jako pierwszą
pracę wskazały pomoc w rodzinnej
działalności gospodarczej (%)
poniżej 6
6-12
12-18
18-24
powyżej 24
brak pracujacych

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejne zestawienia pokazują charakter pierwszej pracy w rozróżnieniu na stałą oraz tymczasową i sezonową (mapa 45 i Aneks, mapa 10). Należy zwrócić uwagę, że w większości gmin przeważa zatrudnienie
o charakterze czasowym. Świadczy to o zdecydowanie niewystarczającej podaży pracy, a także dużym
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udziale prac sezonowych. W takich przypadkach pracodawcy najczęściej oferują pracę na krótki okres.
Z kolei absolwenci podejmują często zatrudnienie, które niekoniecznie im odpowiada, i sami starają się je
zmienić, traktując jako tymczasowe.
Największy udział pracy stałej jest w miastach położonych na terenie powiatów zachodniej części województwa (powiat oświęcimski, chrzanowski i olkuski), a także w powiecie bocheńskim i wielickim. Na tych
obszarach najczęściej mieści się on w przedziale 50-66%. Z kolei w ważnych ośrodkach turystycznych
takich jak Zakopane, Krynica-Zdrój, Muszyna czy Piwniczna Zdrój odnotowano największy odsetek pracy
o charakterze sezonowym lub tymczasowym.

Mapa 45. Miejsce obecnego zamieszkania a charakter podejmowanej pierwszej pracy –
praca stała

Odsetek osób,
dla których
pierwsza praca
miała charakter stały (%)
poniżej 15
15-30
30-45
45-60
powyżej 60

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.4 Pierwsza praca według płci
Na poniższych kartodiagramach (mapa 46 i 47) przedstawiono zróżnicowanie osób podejmujących pierwsza pracę według płci. Ze względu na niewystarczającą próbę dla wielu gmin dane do analizy zagregowano
do powiatów. W przeważającej większości z nich odsetek pierwszej pracy jest wyższy dla mężczyzn niż dla
kobiet. Przewaga pracujących kobiet występuje tylko w powiatach wielickim i tatrzańskim, czyli na obszarach zdominowanych przez usługi – w przypadku powiatu tatrzańskiego głównie obsługę turystów.
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Mapa 46. Udział absolwentów, którzy podjęli pierwszą pracę – mężczyźni

Odsetek osób podejmujących
pierwszą pracę (w %)
poniżej 75
75-78
78-81
81-84
powyżej 84

Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 47. Udział absolwentów, którzy podjęli pierwszą pracę – kobiety

Odsetek osób podejmujących
pierwszą pracę (w %)
poniżej 61
61-68
68-75
75-82
powyżej 82

Źródło: Opracowanie własne.

Podejmowana przez kobiety i mężczyzn praca bardzo różni się od siebie (Aneks, mapa 11 i 12). Prowadzenie działalności gospodarczej jako pracy początek kariery zawodowej zdarza się rzadko, ale w przypadku
kobiet taka aktywność jest zupełnie znikoma (Aneks, mapa 13 i 14). Dotyczy to szczególnie obszarów peryferyjnych, gdzie odsetek własnej działalności wśród kobiet spada poniżej 1%. Nieco inaczej jest w przypadku mężczyzn, którzy częściej decydowali się na założenie własnej ﬁrmy pracę zaraz po skończeniu
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szkoły. Najwyższe odsetki przedsiębiorczości, osiągające wartość wskaźnika powyżej 5%, dotyczą takich
powiatów jak miechowski, proszowicki i nowotarski.
Istotnym elementem wpływającym na atrakcyjność lokalnych rynków pracy jest wysokość płac. Przedstawione na poniższych kartogramach (mapa 48 i Aneks, mapa 15) przestrzenne zróżnicowanie wynagrodzeń po podjęciu pierwszego zatrudnienia nie w pełni odzwierciedla aktualną sytuację na rynku pracy.
Jest to m.in. wynikiem dość dużej rozpiętości płac, na co znaczący wpływ miała także długość czasu
pracy liczona w godzinach w tygodniu. Różnice w tym przypadku są bardzo duże, co jest także wynikiem
różnego charakteru podejmowanej pierwszej pracy.
Pomimo tych zastrzeżeń warto odnotować bardzo wyraźną prawidłowość, jaką jest znacząca dysproporcja
pomiędzy płacami mężczyzn i kobiet. Szczególnie jest ona widoczna na obszarach peryferyjnych, takich
jak powiaty limanowski, tarnowski czy suski, gdzie różnica w zarobkach przekracza jedną trzecią wynagrodzenia Aneks, mapa 16). Dla lepszego unaocznienia zjawiska przedstawiono je także na wykresie 6.

Mapa 48. Średnia wysokość płacy w pierwszej pracy według gmin

Średnia wysokość płacy na początku
pierwszej pracy (zł)
poniżej 1 000
1 000-1 200
1 200-1 400
1 400-1 600
powyżej 1 600

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 6. Średnie zarobki na początku pierwszej pracy
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Źródło: Opracowanie własne.

4.1.5 Pierwsza praca a proces edukacji
Z punktu widzenia dopasowania szkolnictwa do aktualnej sytuacji na rynku pracy najważniejsza wydaje
się odpowiedź na pytanie, na ile podejmowane zatrudnienie jest zgodne z wyuczonym zawodem bądź
przynajmniej z wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w procesie edukacji.
W przypadku badanych absolwentów zróżnicowanie przestrzenne dopasowania szkolnictwa do rynku
pracy jest bardzo podobne w całym województwie (mapa 49, 50 i 51). Największy rozdźwięk między charakterem kształcenia a pierwszą pracą zaobserwowano w powiatach olkuskim oraz miechowskim. W dalszej kolejności należałoby wskazać na absolwentów z powiatów chrzanowskiego i proszowickiego. W pozostałej części województwa udział osób, które nie wykorzystują wiedzy i umiejętności nabytych w procesie edukacji, wynosi około jednej trzeciej. Co ciekawe, nie ma znaczenia, czy są to obszary peryferyjne
o dominacji terenów wiejskich, czy też duże miasta. Konieczna wydaje się więc weryﬁkacja programów
nauczania i proﬁli klas, szczególnie szkół zawodowych, tak aby w znacznie większym stopniu dopasować
proces kształcenia do popytu na późniejszą pracę absolwentów. Dotyczy to przede wszystkim północnej części województwa (powiaty olkuski i miechowski). Jest to szczególnie ważne w okresie obecnego
i planowanego rozwoju infrastruktury transportowej, który znacznie poprawi konkurencyjność regionu
dla lokalizacji nowych inwestycji. Z tej perspektywy największą barierą rozwoju terenów peryferyjnych
północnej części województwa nie będzie już słaba dostępność komunikacyjna, a nieodpowiednio wykwaliﬁkowane i przygotowane do pracy zasoby siły roboczej.
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Mapa 49. Struktura pierwszej pracy z punktu widzenia zgodności wykonywanej
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Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 50. Pierwsza praca zgodna z wyuczonym zawodem

Odsetek osób, dla których
pierwsza praca była w wyuczonym
zawodzie (%)
poniżej 25
25-30
30-35
35-40
powyżej 40

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 51. Pierwsza praca częściowo zgodna z wyuczonym zawodem

Odsetek osób, dla których
pierwsza praca była częściowo
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poniżej 25
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Źródło: Opracowanie własne.

4.1.6 Dojazdy do pierwszej pracy na obszarze województwa małopolskiego
Na poniższych kartodiagramach wstęgowych przedstawiono zasięg oraz wielkość dojazdów do pierwszej
pracy (mapa (52-54). Dane o dojazdach zostały zagregowane według kategorii funkcjonalnej ośrodków.
Największą wielkością oraz zasięgiem terytorialnym dojazdów do pracy cechuje się Kraków, który jest ośrodkiem o oddziaływaniu ponadregionalnym (mapa 52). Dojazdy absolwentów do tego ośrodka
jako miejsca pierwszego zatrudnienia dotyczą obszaru całego województwa, natomiast największe ciążenie odnosi się do powiatów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Na kartodiagramie
widoczne jest również nasilenie dojazdów ze wschodniej części województwa – szczególnie z powiatów
bocheńskiego, tarnowskiego, a także limanowskiego i nowosądeckiego. Jednak największa liczba absolwentów dojeżdżających do Krakowa do pierwszej pracy pochodziła z ośrodków subregionalnych – Nowego Sącza, Tarnowa, Oświęcimia. Najmniejsze znaczenie stolicy województwa jako miejsca rozpoczęcia
kariery zawodowej dotyczy powiatów: gorlickiego, olkuskiego i chrzanowskiego. W przypadku powiatu
gorlickiego tłumaczyć można to peryferyjnym położeniem obszaru względem ośrodka centralnego, natomiast w przypadku powiatów olkuskiego i chrzanowskiego – bliskością konurbacji katowickiej, która
generuje więcej miejsc pracy niż Kraków.
Omawiany kartodiagram przedstawia także dojazdy do ośrodków subregionalnych. Zostały one wyróżnione w oparciu m.in. o najnowszą strategię rozwoju województwa małopolskiego. Zgodnie z jej założeniami subregionalnymi ośrodkami są kolejno Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim i Nowy Targ. Skala oraz
wielkość dojazdów do nich jest dość zróżnicowana: są one pochodną zarówno wielkości miast, jak i ich
funkcji oraz położenia względem innych ważnych ośrodków.
Największe dojazdy absolwentów do pierwszej pracy dotyczą Tarnowa i Nowy Sącza. Wynika to z ich
wielkości (kolejno drugie i trzecie miasto województwa pod względem liczby mieszkańców), a także z pełnionych funkcji (do 1999 r. miasta wojewódzkie). Nie bez znaczenia jest fakt, że ośrodki te znajdują się
w podobnej odległości od Krakowa (około 100 km), zatem przejmują część funkcji wyższego rzędu, np.
szkolnictwo wyższe, opiekę medyczną itp. Z tego wynika największe powiązanie między tymi ośrodkami
a Krakowem. Ciążenie do Tarnowa i Nowego Sącza jako miejsca podjęcia pierwszej pracy dotyczy głownie
obszarów sąsiednich.
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Czwarte pod względem liczby mieszkańców miasto województwa małopolskiego, Oświęcim, nie wykazuje
oddziaływania o tak dużym znaczeniu jak poprzednie ośrodki subregionalne. Wynika to z jego mniejszego potencjału społecznego i gospodarczego, a także z dużej atrakcyjności rynku pracy w sąsiednim
województwie (region Tychów, Bierunia i Bielska-Białej).
Nowy Targ charakteryzuje się najmniejszą wielkością dojazdów do pierwszej pracy spośród wszystkich
ośrodków subregionalnych. Jest on zdecydowanie najmniejszy. Barierą są także czynniki naturalne – położenie w otoczonej pasmami górskimi Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i związana z nim izolacja.
Następny kartodiagram (mapa 53) przedstawia dojazdy do miast powiatowych. Spośród nich największe znaczenie pod względem wielkości i zasięgu dojazdów do pierwszej pracy ma Zakopane. Jest to
ośrodek oferujący pracę w dużej mierze sezonową, szczególnie w branży hotelarskiej, gastronomicznej,
rekreacyjno-sportowej i ochrony zdrowia (gabinety odnowy biologicznej). Dzięki temu jest atrakcyjnym
rynkiem pracy dla absolwentów. Stąd też wynika jego równomierne oddziaływanie na znaczny obszar
województwa małopolskiego, niespotykane w przypadku innych, podobnej wielkości miast powiatowych.
Duże znaczenie w tej kategorii miejscowości mają również dojazdy do Bochni, Myślenic i Chrzanowa.
Wśród pozostałych stolic powiatów przedstawionych na mapie największe wielkości i zasięg dojazdów
ma Sucha Beskidzka.
Ostatnia mapa dojazdów do pierwszej pracy (mapa 54) przedstawia dojazdy do pozostałych ośrodków.
W tym przypadku największe znaczenie ma Krynica-Zdrój, która podobnie jak w przypadku Zakopanego
jest ośrodkiem generującym miejsca pracy sezonowej i związanej z obsługą turystów oraz pensjonariuszy. Stanowi zatem atrakcyjny rynek pracy dla absolwentów wykształconych w branżach hotelarskiej,
gastronomicznej i ochrony zdrowia. Wzrost znaczenia Krynicy-Zdroju jako ośrodka narciarskiego oraz
centrum konferencyjnego pozwala prognozować dalszy rozwój rynku pracy na jej obszarze.
Innymi przykładami znaczących dojazdów do miast w tej kategorii są Niepołomice i Skawina. Są to
ośrodki położone w streﬁe podmiejskiej Krakowa, charakteryzują się dobrze rozwiniętym sektorem przemysłowym. I to właśnie sektor przemysłowy generuje relatywnie duże dojazdy.
Wśród miejscowości wiejskich charakteryzujących się względnie dużymi dojazdami do pracy (mapa 54)
dominują wsie położone w obrębie aglomeracji miejskich. Wśród nich najwięcej skupionych jest w regionie miejskim Krakowa (Krakowski Obszar Metropolitalny), tzn. w Zabierzowie, Wielkiej Wsi, Liszkach
czy Zielonkach. Kilka miejscowości o relatywnie dużych dojazdach zlokalizowanych jest także w obszarze podmiejskim Nowego Sącza.

www.obserwatorium.malopolska.pl

61

Zawodowy start

Mapa 52. Dojazdy do pierwszej pracy – Kraków i ośrodki subregionalne
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Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 53. Dojazdy do pierwszej pracy – pozostałe miasta powiatowe
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Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 54. Dojazdy do pierwszej pracy – pozostałe ośrodki

Niepołomice
Skawina

Dobczyce
Andrychów

Wielkość dojazdów
(liczba absolwentów)
1
2-3

Krynica-Zdrój

Ujście Gorlickie

4-6
7-10
11-15

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.7 Dojazdy do pierwszej pracy poza obszar województwa małopolskiego
Kartodiagram z dojazdami do ważnych rynków pracy w sąsiedztwie województwa małopolskiego
(mapa 55) wykazuje duże dysproporcje pomiędzy powiązaniami na zachodzie (region bielski, tyski
i dąbrowski), gdzie występują dość silne ciążenia, a powiązaniami na wschodzie (Pilzno, Dębica
i Rzeszów). Obserwujemy zatem wyraźnie słabsze oddziaływanie ośrodków województwa podkarpackiego na małopolski rynek pracy oraz brak punktów przyciągających w południowej części województwa
świętokrzyskiego.
Rozkład dojazdów do pierwszej pracy w układzie krajowym przedstawiono na poniższych dwóch kartodiagramach (Aneks, mapa 17 i mapa 56). Na pierwszej rycinie dokonano agregacji danych w zakresie
dojazdów według poszczególnych województw. Wyraźnie widać dominację województwa śląskiego, do
którego szczególnie wielu absolwentów dojeżdżało z zachodniej części województwa małopolskiego.
Względnie duże dojazdy dotyczyły także województw: podkarpackiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Warto zwrócić uwagę, że po uwzględnieniu odległości, o względnie dużym udziale możemy mówić
także w przypadku województwa zachodniopomorskiego. Wynika to z podejmowanej sezonowo pracy
w znajdujących się tam kurortach nadmorskich.
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Mapa 55. Dojazdy do pierwszej pracy – ośrodki o istotnych dojazdach spoza
województwa małopolskiego
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Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 56. Dojazdy do pierwszej pracy – miejscowości w Polsce
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Źródło: Opracowanie własne.
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4.2 Aktualna praca
Mapa przedstawiająca odsetek osób, które zakończyły edukację i aktualnie pracują, wykazuje duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa małopolskiego (mapa 57). Najwyższy odsetek pracujących absolwentów odnotowano w przypadku powiatów bezpośrednio sąsiadujących
z Krakowem (powiaty krakowski i wielicki) oraz w powiecie oświęcimskim i tatrzańskim. Najniższa skłonność do podejmowania zatrudnienia dotyczy natomiast południowo-wschodniej części
województwa (w tym obszarze najniższa wartość wskaźnika zatrudnienia dotyczy powiatów limanowskiego i sądeckiego) oraz powiatów miechowskiego i chrzanowskiego. Wynika to przede
wszystkim ze zdecydowanie gorszej sytuacji na tamtejszych lokalnych rynkach pracy.
Kartogram przedstawiający osoby, które zakończyły edukację i aktualnie pracują, wykazuje duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi gminami województwa małopolskiego (mapa 58). W przypadku najliczebniejszej ich grupy odsetek osób posiadających pracę mieści się w przedziale pomiędzy 50 a 65%. Najwięcej gmin o najwyższych wartościach odsetka zatrudnienia jest położonych w obrębie Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego, w powiecie oświęcimskim, tatrzańskim oraz w południowo-wschodniej części
powiatu nowotarskiego.
Aby pełniej przedstawić obraz pracujących uzupełniono go o kolejną mapę, przedstawiającą wskaźniki
dotyczące absolwentów, którzy po ukończeniu szkoły średniej nie zakończyli jeszcze edukacji, a równocześnie podjęli zatrudnienie (Aneks, mapa 18). W tym przypadku największy odsetek dotyczy obszaru
Krakowa oraz gmin powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego.
Odsetek absolwentów obecnie pracujących w aktualnym miejscu zamieszkania przedstawiono na kolejnej
mapie (mapa 59). Zdecydowanie najwyższe udziały w tym przypadku odnotowano w dużych miastach
takich jak Kraków, Tarnów czy Nowy Sącz. Warto zwrócić także uwagę na miejscowości mniejsze, ale stanowiące lokalnie ważne ośrodki wzrostu: Sucha Beskidzka, Bochnia, Chrzanów, Limanowa, Mszana Dolna,
czy Zakopane. Natomiast interpretując wartości dla niektórych małych gmin należy mieć świadomość,
że w ich przypadku próba badawcza w tym zestawieniu była mało reprezentatywna, co może skutkować
bardzo skrajnymi wynikami. W rezultacie kilka małych miejscowości odnotowało bardzo wysoki wskaźnika tego zjawiska.
Aktualną sytuację absolwentów na rynku pracy przedstawiono także dla różnych typów szkół (Aneks,
mapa 19 oraz mapa 60). Dane te są trudno porównywalne ze względu na różną wielkość próby. W przypadku techników była ona na tyle duża, że zestawienie przedstawiono w układzie gmin i powiatów, natomiast
dla szkół policealnych i zasadniczych zawodowych konieczna była agregacja na poziomie powiatów, gdyż
dla dużej liczby gmin było zbyt mało danych, aby uzyskać reprezentatywny wynik.
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Mapa 57. Struktura rynku pracy w układzie powiatowym oraz udział obecnie
pracujących absolwentów
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Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 58. Udział obecnie pracujących absolwentów
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Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 59. Udział obecnie pracujących absolwentów w aktualnym miejscu zamieszkania
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Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 60. Absolwenci poszczególnych typów szkół na rynku pracy według miejsca
zamieszkania
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Źródło: Opracowanie własne.

4.2.1 Dojazdy do aktualnej pracy
W przypadku liczby osób pracujących w momencie realizacji badania należy zwrócić uwagę na znacznie
mniejsze dojazdy do aktualnej pracy. Świadczy to w dużym stopniu o tymczasowym charakterze pierwszego zatrudnienia, wynikającym najczęściej z sezonowości. Jest to doskonale widoczne, gdy przeanalizujemy zarówno zasięg, jak i wartości dojazdów do pierwszej i aktualnej pracy. W porównaniu z mapami,
na których przedstawiono dojazdy do pierwszej pracy, zauważamy zmniejszenie się wartości. Na początku kariery zawodowej absolwenci mogą kierować się chęcią zdobycia doświadczenia, więc skłonni są pokonywać większe odległości. Później mają więcej możliwości znalezienia pracy na miejscu. Poza tym jak
już zaznaczono wyżej, pierwsza praca ma często charakter sezonowy, co wpływa na okresowe dłuższe
dojazdy do miejsc jej świadczenia.
Na mapach (mapa 61 i 62) przedstawiono wielkość oraz zasięgi dojazdów do aktualnych miejsc pracy absolwentów, zlokalizowanych na obszarze województwa małopolskiego. Pierwszy kartodiagram (mapa 61)
dotyczy zasięgu i skali dojazdów do Krakowa oraz miast stanowiących ośrodki subregionalne. W przypadku stolicy Małopolski ich zasięg ma wyraźnie charakter regionalny, natomiast w przypadku pozostałych ośrodków – znacznie bardziej lokalny.
Pozostałe ośrodki wyraźnie wyróżniają się również większą skalą dojazdów do miast powiatowych
(mapa 61). Wśród tych ostatnich zdecydowanie największe znaczenie ma Zakopane, a także Myślenice,
Brzesko, Bochnia, Limanowa, Dąbrowa Tarnowska oraz Olkusz. Ośrodki niebędące siedzibami powiatów
nie odgrywają znaczącej roli, jednak można wśród nich wyróżnić kilka miejscowości znajdujących się
w aglomeracji krakowskiej (Niepołomice, Skawina czy Zabierzów), w przypadku których skala dojazdów
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dorównuje tej z miast powiatowych. Wynika to z przyciągania przez samorządy tych gmin licznych inwestycji, w tym dzięki znajdującym się na ich terenie dużym strefom przemysłowym. O atrakcyjności inwestycyjnej Zabierzowa (jedynego ośrodka wiejskiego z relatywnie dużą skalą dojazdów do pracy) decyduje
także położenie na obszarze gminy portu lotniczego Balice.

Mapa 61. Dojazdy do obecnej pracy – Kraków i ośrodki subregionalne

Tarnów

Kraków

Oświęcim

Nowy Sącz

Wielkość dojazdów
(liczba absolwentów)
Nowy Targ

1
2-3
4-6
7-10
11-15

Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 62. Dojazdy do obecnej pracy – pozostałe ośrodki
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Źródło: Opracowanie własne.
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4.3 Własna działalność
Własna działalność gospodarcza na początku kariery zawodowej absolwentów zdarza się wyjątkowo rzadko. Zróżnicowanie wskaźnika przedsiębiorczości na poziomie powiatów waha się od 1% do
5%. Przy niższym poziomie agregacji danych w wielu gminach działalność gospodarcza jako pierwsza
praca w ogóle nie występuje (mapa 63). Najwyższy jej odsetek (powyżej 10%) zanotowało zaledwie siedem
gmin znajdujących się w powiatach wadowickim, nowotarskim, krakowskim i tatrzańskim. Warto zwrócić
uwagę, że odsetek przedsiębiorczości na poziomie 10% populacji jest uznawany za wartość oczekiwaną,
tzn. około jedna osoba na 10 powinna statystycznie prowadzić działalność gospodarczą. Wartość niższa
wynika więc głównie z bardzo krótkiego stażu na rynku pracy, gdyż na prowadzenie ﬁrmy najczęściej
decydują się osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.
Najniższa wartość omawianego wskaźnika dotyczy obszaru powiatów nowosądeckiego, brzeskiego i tarnowskiego. Ze względu na niewielką różnicę w procentowym udziale przebadanych właścicieli ﬁrm można
przyjąć, że sytuacja w pozostałej części województwa jest wyrównana.

Mapa 63. Własna działalność gospodarcza jako rodzaj pierwszej pracy
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7,5-10,0
powyżej 10,0
brak własnej działalności

Źródło: Opracowanie własne.

4.4 Bezrobocie i bierność zawodowa (NEETs)
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 ich mianem NEETs (not in education, employment, or training), co oznacza, że są to osoby, które
nie posiadają pracy oraz nie uczestniczą w edukacji ani w szkoleniach prowadzących do podniesienia
kwaliﬁkacji zawodowych. Problem ten dotyczy w dużej mierze młodych absolwentów szkół, którzy z różnych względów nie potraﬁą odnaleźć się na trudnym rynku pracy. W ostatnim czasie, a szczególnie od
2009 roku, proces wzrostu odsetka NEET-sów ulega nasileniu, nie tylko w przypadku województwa
małopolskiego, ale także całej Polski i Europy. Na poziomie powiatów wśród badanych absolwentów
mieścił się on w przedziale od niespełna 10% w powiecie olkuskim do prawie 20% w powiecie
tarnowskim ziemskim. W strukturze NEETs zdecydowanie przeważają osoby bezrobotne, czyli takie,
które aktywnie poszukują pracy.
Zróżnicowanie zjawiska wśród respondentów na poziomie gmin (mapa 64) mieści się w przedziale od
niespełna 8% w gminach o najwyższej aktywności zawodowej absolwentów, do ponad 32% w gminach
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w najmniejszym stopniu podlegających oddziaływaniu najważniejszych ośrodków miejskich Małopolski
(Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz Nowy Targ). Relatywnie duże wartości wskaźnika NEET-sów obserwowane są także w północnej części województwa (powiat miechowski). Najniższy odsetek bezrobocia oraz
bierności zawodowej w Małopolsce charakteryzuje region podmiejski Krakowa (mapa 64). Niski (w skali
województwa) udział NEET-sów notuje się również na obszarach powiatu tatrzańskiego, co jest związane
z popularnością Zakopanego i okolic jako ośrodka turystycznego – jednego z największych w kraju. Pozytywnym aspektem dotyczącym struktury NEET-sów jest fakt, że (jak już to zostało wyżej zasygnalizowane)
zdecydowanie przeważają wśród nich osoby bezrobotne, czyli takie, które aktywnie poszukują pracy.

Mapa 64. Udział osób bezrobotnych i biernych zawodowo w strukturze rynku pracy

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

brak*
* - próba poniżej 5 osób

Źródło: Opracowanie własne.

4.4.1 Bezrobocie
Przestrzenne zróżnicowanie zjawiska bezrobocia wśród ankietowanych absolwentów jest w układzie
gminnym bardzo duże (mapa 65). Najniższe wartości wskaźnika (poniżej 6% oraz w przedziale 6–12%) występują w regionie krakowskim (szczególnie w północnej części Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego),
nowosądeckim, w niektórych gminach powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego. Z kolei najwyższe wartości
dotyczyły gmin powiatu miechowskiego, limanowskiego, gorlickiego oraz południowej części powiatu
tarnowskiego. W tym drugim przypadku winą za obecną sytuację należy obarczyć peryferyjne położenie
tych terenów względem głównych ośrodków gospodarczego wzrostu województwa. Niższe wartości omawianego wskaźnika dla obszarów zachodnich wynikają ze znacznie wyższego rozwoju ekonomicznego
obszarów znajdujących się za zachodnią granicą województwa małopolskiego niż za wschodnią. Sytuację
na lokalnych rynkach pracy poprawia szczególnie bliskość położonych przy granicy z województwem
śląskim Bielska-Białej, Tychów oraz Dąbrowy Górniczej.
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Mapa 65. Udział osób bezrobotnych

Odsetek osób
bezrobotnych (%)
poniżej 6
6-12
12-18
18-24
24-30
powyżej 30

brak*
* - próba poniżej 5 osób

Źródło: Opracowanie własne.

4.4.2 Bierność zawodowa
Bierność zawodowa jest zjawiskiem występującym na dużo mniejszą skalę niż bezrobocie. Na przedstawionym poniżej kartogramie (mapa 66) widzimy, że w zdecydowanej większości gmin odsetek osób
ankietowanych niepracujących i jednocześnie nieposzukujących pracy wynosi mniej niż 2,5%.
W niewielu gminach jego wartość przekracza 5%, a już sporadycznie odsetek ten wynosi ponad 10%. Najwyższa wartość zanotowana została na obszarze następujących gmin: Ropa, Lipnica Murowana i Limanowa. Wszystko to świadczy w dużej mierze o aktywnej postawie osób, które nie posiadają pracy.
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Mapa 66. Udział osób biernych zawodowo

Odsetek osób
biernych zawodowo
(%)
poniżej 2,5
2,5-5,0
5,0-7,5
7,5-10,0
powyżej 10,0

brak*
* - próba poniżej 5 osób

Źródło: Opracowanie własne.

4.5 Dojazdy a start zawodowy
Sytuacja absolwentów na rynku pracy i ich sukces zawodowy są w znacznym stopniu zależne od miejsca
zamieszkania. W obszarach peryferyjnych relatywnie mniejsza liczba miejsc pracy w stosunku do liczby
ludności powodują, że mieszkańcy często zmuszeni są dojeżdżać do głównych ośrodków gospodarczych
regionu. Bardzo silna pozycja Krakowa stanowiącego główny biegun wzrostu powoduje, że najmniej atrakcyjne są obszary najbardziej od niego oddalone, tj. położone na południowym wschodzie i północnym
wschodzie województwa. Dobrze obrazują to poniższe wykresy, na których sukces zawodowy mierzony średnią wysokością płacy zestawiono ze średnią odległością od miejsca zatrudnienia. Na pierwszym
z nich (wykres 7) odległość wyrażona została w kilometrach, natomiast w drugim przypadku (wykres 8)
– poprzez czas dojazdu. Szczególnie w przypadku wskazań dotyczących odległości dojazdy z miejscowości położonych w pobliżu dużych i dobrze rozwiniętych ośrodków miejskich dają dużą szansę na pracę
zlokalizowaną w promieniu do 20 km od miejsca zamieszkania. Przykładami takich obszarów są powiaty:
chrzanowski, Kraków, wielicki, Tarnów, tatrzański, suski, krakowski i wadowicki. Na przeciwległym biegunie znalazły się takie peryferyjne obszary jak powiaty limanowski, nowotarski i gorlicki oraz – co jest do
pewnego stopnia zaskoczeniem – Nowy Sącz.
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Wykres 7. Sukces zawodowy a odległość od miejsca pracy
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Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 8. Sukces zawodowy a czas dojazdów do pracy
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Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku badanych absolwentów odległość od miejsca pracy przedstawiono na kartogramie (mapa 67).
Dla dokładniejszej i pełniejszej analizy konieczna byłaby większa próba danych. Niestety, w przypadku
wielu gmin liczba osób dojeżdżających była na tyle niewielka, że obraz przedstawiony na mapie jest obarczony pewnym błędem. Wystarczyło bowiem, że w gminie, w której jest mała liczba osób dojeżdżających,
znalazł się ktoś, kto pracuje w dużej odległości (np. w Warszawie), i wynik automatycznie staje się bardzo
zawyżony. Mimo powyższych zastrzeżeń jesteśmy wskazać najważniejsze prawidłowości, które na tej mapie są widoczne. Zdecydowanie najkrótsze dojazdy dotyczą obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, regionu Tarnowa oraz zachodniej części województwa. Po przeciwnej stronie zestawienia znajdują
się natomiast gminy, które są położone na pograniczu powiatów sądeckiego, gorlickiego i tarnowskiego
oraz limanowskiego i nowotarskiego.
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Mapa 67. Sukces zawodowy a odległość od miejsca pracy absolwentów zamieszkałych
obecnie w poszczególnych gminach

Długość dojazdów
do pracy (km)
poniżej 10
10-20
20-30
30-40
40-50
powyżej 50

Źródło: Opracowanie własne.
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V. Migracje
5.1 Migracje wewnętrzne
Migracje ludności ze względu na swoją specyﬁkę (dwukierunkowość) są jednym na 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 68 przedstawiono migracje, które zachodziły w województwie małopolskim między miejscem pochodzenia absolwentów a ich
obecnym miejscem zamieszkania. W tym okresie najwyższe wartości wskaźnika salda migracji są
charakterystyczne dla miasta Krakowa.

Mapa 68. Saldo migracji – pochodzenie a obecne miejsce zamieszkania

Saldo migracji (%)

poniżej -15%
miejscowości
wypychające

-15% - -5%
-5% - 0%
0% - 5%

miejscowości
przyciągające

5% - 15%
powyżej 15%

Źródło: Opracowanie własne.
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Wysoki odpływ absolwentów (powyżej 15%) występuje głównie na obszarach peryferyjnych województwa, 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 69 przedstawiono migracje absolwentów pomiędzy miejscem pochodzenia a miejscem nauki.
Wynika z niego, 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).

Mapa 69. Saldo migracji – pochodzenie a miejsce nauki

Saldo migracji (%)
poniżej -15%
miejscowości
wypychające

-15% - -5%
-5% - 0%
0% - 5%

miejscowości
przyciągające

5% - 15%
powyżej 15%

Źródło: Opracowanie własne.

Migracje absolwentów między miejscem, gdzie się uczyli, a obecnym miejscem zamieszkania przedstawiono na mapie 69. Porównanie ich z zasięgiem i kierunkami dojazdów do szkół na przedstawionych we
wcześniejszym rozdziale mapach wyraźnie pokazuje, że lokalizacja placówki oświatowej nie determinuje późniejszego miejsca pobytu. Można zauważyć również, 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 wynika, że wiele obszarów peryferyjnych nie jest atrakcyjnych jako miejsce podjęcia nauki. Badani absolwenci wyjeżdżali bowiem z takich terenów (wysokie
wskaźniki odpływu w okresie kształcenia), a po ukończeniu szkoły często do nich wracali – stąd wysokie
saldo napływu w tym momencie (mapa 70). Proces ten w największym stopniu dotyczy następujących
gmin: Ujście Gorlickie, Klucze, Bolesław, Kalwaria Zebrzydowska, Babice, Bukowina Tatrzańska, Ochotnica
Dolna, Raciechowice oraz gminy powiatu proszowickiego.
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Mapa 70. Saldo migracji – nauka a obecne miejsce zamieszkania

Saldo migracji (%)
poniżej -15%
miejscowości
wypychające
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5% - 15%
powyżej 15%

Źródło: Opracowanie własne.

Na poniższych mapach (mapa 71 oraz Aneks, mapa 20-21) przedstawiono zasięgi oraz skalę przemieszczeń migracyjnych pomiędzy miejscem pochodzenia a obecnym miejscem zamieszkania. W tendencjach
migracyjnych widać wyraźnie dominującą rolę Krakowa (mapa 71 i Aneks, mapa 20), co jest wynikiem
dużej atrakcyjności mieszkaniowej tego ośrodka, nie tylko w skali regionu, ale także całego kraju. Kolejne
największe miasta – Tarnów i Nowy Sącz – mają już znacznie mniejszy udział w ruchu migracyjnym badanych absolwentów (Aneks, mapa 21). Przemieszczenia do pozostałych ośrodków mają znikomy charakter, o czym świadczą wielkości oraz zasięg migracji dla Nowego Targu, Gorlic, Zakopanego i Oświęcimia
(Aneks, mapa 21).

Mapa 71. Napływ absolwentów do miast o istotnym napływie migracyjnym
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Źródło: Opracowanie własne.
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5.2 Migracje zagraniczne
Migracje zagraniczne wśród absolwentów uczestniczących w badaniu są bardzo niewielkie. Łączny odsetek osób, które wyjechały za granicę, wynosi poniżej 3% (tabela 11). Wartość ta jest wielokrotnie niższa od
wskaźników odpływu migracyjnego notowanego obecnie wśród mieszkańców Polski. Jest to konsekwencją przyjętej metody badania: jego próbę stanowili absolwenci, do których udało się dotrzeć ankieterom.
Ponieważ zdecydowanie łatwiejsze jest to w przypadku osób, które pracują bądź uczą się na miejscu,
odsetek absolwentów, którzy wyjechali za granicę, jest wśród badanych znikomy. W konsekwencji nie możemy wyciągnąć wniosków co do udziału osób rzeczywiście wyjeżdżających z Polski. Możemy natomiast
z pewnym prawdopodobieństwem przyjąć, że większość opuszczających kraj udawało się do pracy na
dłużej niż cztery miesiące. W przypadku badanej próby było to około 55% absolwentów.

Tabela 11. Cel wyjazdu zagranicznego (liczba i odsetek ankietowanych absolwentów,
którzy wyjechali zagranicę)
cel wyjazdu zagranicznego
krótkotrwały wyjazd do pracy/nauki
(do czterech miesięcy)
wyjazd do pracy/nauki na dłużej
(dłużej niż cztery miesiące)
wypoczynkowy
łączna liczba absolwentów, którzy wyjechali za granicę
Źródło: Opracowanie własne.
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odsetek absolwentów
%

liczba osób
81

1,1

102

1,5

1

0,01

184

2,6

VI. Dostępność szkolnictwa
zawodowego w Małopolsce
Metoda ilorazu potencjału przedstawiona w rozdziale 2.2 pozwala uwzględnić rozmieszczenie szkół średnich i liczbę miejsc, jakie one oferują, w stosunku do rozmieszczenia ludności i potencjalnego popytu na
nie – mierzonego liczbą absolwentów gimnazjów. Mapa ilorazu potencjału jest w istocie wynikiem porównania dwóch powierzchni potencjału (popytu i podaży), z których każda z osobna byłaby trudna do interpretacji. Pokazują to surowe mapy potencjału (mapa 72 i 73), przedstawione tutaj w celach dokumentacyjnych. Potencjał jest w każdym przypadku najwyższy w Krakowie, a poza badanym obszarem – na terenach
konurbacji górnośląskiej. Na odpowiednich mapach uwidaczniają się również gminy, które są znaczącymi
ośrodkami szkolnictwa, a zarazem dużymi ośrodkami miejskimi województwa, co wpływa na wysoką
wartość potencjału – np. Nowy Sącz, Tarnów, Oświęcim, Nowy Targ. Widać także, że w miarę oddalania się
od wymienionych obszarów potencjał maleje. Zarówno jego stopień natężenia, jak i tempo spadku są różne dla poszczególnych układów cech, stąd mapy ilorazów potencjału przedstawiają obraz dużo bardziej
zróżnicowany i ciekawy. I to dopiero na ich podstawie można powiedzieć coś więcej o dostępności.
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Mapa 72. Potencjał liczby absolwentów gimnazjów (popyt) w 2012 roku
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Źródło: Opracowanie własne.

Mapa 73. Potencjał liczby uczniów w pierwszych klasach techników (podaż)
w 2012 roku

wartość potencjału
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Źródło: Opracowanie własne.
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6.1 Dostępność szkół ponadgimnazjalnych
Liczba uczniów w pierwszych klasach szkół ponagimnazjalnych na koniec 2012 roku w przybliżeniu odpowiadała liczbie absolwentów gimnazjów z 2012 roku6, przy czym 44% miejsc przypadało na licea ogólnokształcące, 36% na technika a 20% na zasadnicze szkoły zawodowe. Gdyby w każdym ośrodku szkolnym były zachowane takie same proporcje miejsc, jak dla województwa, wtedy mapy ilorazów potencjału
byłyby takie same. Ich odmienność (mapa 75-77; tabela 12) wskazuje na występowanie różnych struktur
w obrębie regionu. Gdyby miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych były rozmieszone tak, jak absolwenci
gimnazjów, wtedy mapa różnic ilorazów byłaby zupełnie niezróżnicowana – wszędzie iloraz byłby równy
jedności (=1). Pokazane na mapach różnice i rozpiętości ilorazów wskazują na nierównowagę, która jest
niwelowana za pomocą przedstawionych w rozdziale trzecim dojazdów, przy czym w niektórych obszarach są to głównie dojazdy do liceów ogólnokształcących, a gdzie indziej do techników. W porównaniu do
wcześniejszego badania (Guzik 2003), które dotyczyło końca lat 90. XX wieku, nastąpiły istotne zmiany
w obrazie dostępności. Po pierwsze liczba miejsc w pierwszych klasach odpowiada mniej więcej liczbie
absolwentów. Poprzednio deﬁcyt miejsc wynosił (w zależności od powiatu) od 5 do aż 10%. Po drugie zróżnicowania nieco zmalały – większość gmin obecnie mieści się w zakresie 80–120% średniej dostępności
dla województwa (wtedy było to 70–130%). Po trzecie – i tutaj jest największa różnica – wcześniej najlepiej
były dostępne zasadnicze szkoły zawodowe, które teraz są słabo dostępne i zamieniły się pozycją z liceami ogólnokształcącymi.

Tabela 12. Ośrodki szkolne o najlepszej dostępności według typów szkół w 2012 roku –
wartości ilorazów potencjału
szkoły ponadgimnazjalne
razem

licea ogólnokształcące

Limanowa 1,63
Nowy Sącz 1,60
Nowy Targ 1,53
Tarnów 1,52
Bochnia 1,43
Oświęcim 1,41
Sucha Beskidzka 1,33
Kraków 1,25

Nowy Sącz 1,76
Tarnów 1,66
Kraków 1,51
Oświęcim 1,43
Bochnia 1,40
Limanowa 1,37
Nowy Targ 1,30
Olkusz 1,21

technika
Limanowa 1,69
Nowy Targ 1,65
Bochnia 1,50
Tarnów 1,46
Sucha Beskidzka 1,42
Oświęcim 1,40
Wadowice 1,30
Zakopane 1,27

zasadnicze szkoły zawodowe
Limanowa 2,10
Nowy Targ 1,86
Nowy Sącz 1,59
Sucha Beskidzka 1,55
Jordanów 1,53
Zakopane 1,48
Mszana Dolna 1,47
Oświęcim 1,41

Źródło: Opracowanie własne.

Ogólnie dostępność szkół ponadgimnazjalnych (bez względu na ich typ), czyli relacja rozmieszczenia
absolwentów gimnazjów do liczby uczniów w pierwszych klasach wszystkich szkół ponadgimnazjalnych
(mapa 74, tabela 12), odznacza się dwoma prawidłowościami. Przede wszystkim jest znacznie lepsza
w miastach, gdyż to tam koncentrują się miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych, zwłaszcza w miejscowościach będących istotnymi ośrodkami dojazdów szkolnych (zob. tabela 12). Warto zwrócić uwagę, że
najwyższe wartości ilorazów potencjału, czyli względną dostępność notują te miasta, w których znaczna
cześć uczącej się młodzieży dojeżdża z zewnątrz – dlatego Kraków mimo bardzo dobrej dostępności przy
tej metodzie ma nieco słabsze wyniki niż miasta o bezwzględnie mniejszych dojazdach (np. Limanowa).
Z wymienionych w tabeli 12 miejscowości tylko Oświęcim, Tarnów i Nowy Sącz mają dostępność lepszą
niż średnio w Małopolsce dla wszystkich typów szkół. Kraków nie mieści się w tej grupie z powodu słabej
dostępności zasadniczych szkół zawodowych.
Dostępność ma także związek ze zróżnicowaniami demograﬁcznymi – w obszarach wiejskich rodzi się
więcej dzieci i widać to po liczbie absolwentów gimnazjów, zaś miasta silnie się starzeją, co wiąże się
z mniejszym popytem przy niewiele zmieniającej się podaży miejsc w szkołach. Na to dodatkowo nakładają się procesy suburbanizacji, które przenoszą źródła popytu poza miasto. To z kolei wpływa na zmierzoną miejską nadwyżkę podaży. Drugą istotną cechą jest relatywnie słaba dostępność w południowej
i południowo-wschodniej części województwa, a zwłaszcza w powiatach gorlickim i nowotarskim.
Ma to związek z ich geograﬁą – niską gęstością sieci miejskiej i generalnie ośrodków szkolnictwa ponadgimnazjalnego, co rzutuje na potencjalnie dłuższe dojazdy do szkoły. Zwiększona odległość przekłada się
na szybki spadek potencjału i w efekcie zmierzoną gorszą dostępność. W skali powiatu gorlickiego liczba
miejsc w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych jest prawie taka sama, jak liczba absolwentów
6 Była nieznacznie (o 3%) niższa, co jest związane z większą skalą dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych poza województwo
niż w drugą stronę – zwłaszcza w subregionie zachodnim (powiaty oświęcimski, olkuski, chrzanowski), a także faktem, że
wbrew obowiązkowi szkolnemu część młodzieży nie kontynuuje dalszej nauki.
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gimnazjów – słaba dostępność jest więc pochodną konieczności długich dojazdów. Wiąże się także z bliskością gęsto zaludnionych gmin południowej części powiatu tarnowskiego, które generują popyt w większym stopniu obciążający Gorlice niż znacznie dalej położony Tarnów.

Mapa 74. Dostępność szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku

Iloraz
potencjału
<0,9
0,9-1,0
1,0-1,1
1,1-1,2
1,2-1,3
>1,3

Źródło: Opracowanie własne.

6.1.1 Dostępność liceów ogólnokształcących
Dostępność liceów ogólnokształcących (mapa 75; tabela 12) jest bardzo zbliżona do przedstawionej wyżej
dostępności wszystkich szkół ponadgimnazjalnych rozpatrywanych łącznie. Widać tutaj jeszcze przewagę
większych miast i ich stref podmiejskich jako obszarów o dobrej dostępności. Gminy o słabej dostępności
liceów ogólnokształcących w postaci zwartego obszaru koncentrują się w części południowej województwa oraz jako niewielkie skupienia na jego pozostałych terenach. W tym drugim wypadku jest to pochodna
odległości do miasta, a także struktury lokalnych szkół – np. miasto Brzeszcze w powiecie oświęcimskim
nie ma liceum dla młodzieży, za to może pochwalić się dość szeroką ofertą szkół zawodowych.
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Mapa 75. Dostępność liceów ogólnokształcących w 2012 roku

Iloraz
potencjału
<0,9
0,9-1,1
>1,1

Źródło: Opracowanie własne.

6.1.2 Dostępność techników
Dostępność techników (mapa 76, tabela 12) przypomina obraz dostępności liceów, tyle że jest przestrzennie bardziej wyrównana. Do tego w północnej części województwa nie ma gmin o bardzo słabej dostępności. Technika nie dominują tak silnie jak licea w dużych miastach i miejsca w nich są przestrzennie
bardziej rozproszone. Nie znaczy to, że jest dużo więcej miejscowości z technikami niż z liceami ogólnokształcącymi, a jedynie, że technika zlokalizowane w małych miejscowościach (małe miasta, wsie) są przeciętnie znacznie większe niż zlokalizowane tam licea, co daje bardziej wyrównany potencjał, a w efekcie
dostępność. Mimo że dalej najsłabsza dostępność techników jest obserwowana w południowej i południowo-wschodniej części województwa, to nie jest to obraz tak ostry, jak w przypadku liceów. Wynika to ze
znacznej przewagi szkolnictwa zawodowego nad ogólnokształcącym w tym obszarze – na przykład Zakopane nie wyróżniało się na mapie dostępności do liceów, a tutaj jest bardzo dobrze widoczne. Przeciętna
dostępność techników w południowej części powiatu gorlickiego (gmina Uście Gorlickie), w odróżnieniu
od bardzo słabej dostępności liceów, wynika z funkcjonowania zespołu szkół zawodowych na terenie
gminy (w Hańczowej).
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Mapa 76. Dostępność techników w 2012 roku

Iloraz
potencjału
<0,9
0,9-1,1
>1,1

Źródło: Opracowanie własne.

6.1.3 Dostępność zasadniczych szkół zawodowych
Bardzo interesujący i niespodziewany biorąc pod uwagę wyniki wcześniejszych badań okazał się obraz
dostępności zasadniczych szkół zawodowych (mapa 77; tabela 12). Są one najlepiej dostępne w obszarach
o ogólnie słabej dostępności szkolnictwa ponadgimnazjalnego (na przykład w gminach powiatu nowotarskiego czy dąbrowskiego, gdzie w niektórych gminach są jedynymi szkołami ponadgimnazjalnymi),
a także wokół niektórych silnych ośrodków szkolnictwa zawodowego (Oświęcim, Wadowice, Tarnów, Limanowa, gdzie wciąż zaznaczają w strukturze swoje miejsce). Zmiana w stosunku do końca lat 90. XX wieku
to obszary o słabej dostępności, które wtedy obejmowały pojedyncze gminy (w tym Kraków), a obecnie
formują duży zwarty obszar na północ i zachód od Krakowa. W gminach powiatu krakowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego i miechowskiego dostępność zasadniczych szkół zawodowych jest znacznie mniejsza
niż średnio w Małopolsce – nastąpiła tutaj zamiana z liceami ogólnokształcącymi, które kiedyś wobec
dominacji w tym obszarze szkolnictwa zawodowego były słabo dostępne.
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Mapa 77. Dostępność zasadniczych szkół zawodowych w 2012 roku

Iloraz
potencjału
<0,9
0,9-1,1
>1,1

Źródło: Opracowanie własne.

6.1.4 Dostępność liceów ogólnokształcących a dostępność techników
Na koniec warto syntetycznie porównać dostępność liceów i techników ze wskazaniem obszarów, gdzie
jeden lub drugi typ szkoły jest bardziej dostępny. Mapa 78 przedstawiona pokazuje stosunek ilorazu
potencjału dostępności liceów do dostępności techników, czyli wartości powyżej jeden oznaczają tutaj
lepszą dostępność liceów. Należy pamiętać, że porównywane są względne dostępności – iloraz potencjału
równy jeden to średnia dla województwa, a ta, pamiętajmy, jest różna dla obu typów szkół. Taki sam iloraz będzie oznaczał nieco lepszą dostępność liceów ogólnokształcących. Dlatego przedstawiona na mapie
zdecydowana przewaga dostępności techników na większości obszaru województwa musi być odczytywana jako względna i oznacza tylko tyle, że odnosi się do bardziej dostępne. Nie ma tej wątpliwości
przy stosunku dostępności poniżej 0,85, gdzie także bezwzględnie przeważa dostępność techników nad
liceami. Do takich ośrodków o wyraźnie lepszej dostępności średnich szkół zawodowych niż liceów należą Zakopane, Wadowice, Nowy Targ, Limanowa, Mszana Dolna i Brzeszcze. Do obszarów, gdzie w strukturze szkół ponadgimnazjalnych dominują licea ogólnokształcące, a tym samym ich dostępność ma dużą
przewagę nad dostępnością techników, należą: niemal cały Krakowski Obszar Metropolitalny, Nowy Sącz
oraz Tarnów wraz z przyległymi gminami podmiejskimi. Silnie zaznaczają się także niewielkie ośrodki
szkolne, gdzie zlokalizowane są licea, a brak jest techników lub technika są znacznie mniejsze niż LO – na
przykład Rabka-Zdrój, Tymbark, Żegocina (pow. bocheński).
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Mapa 78. Dostępność techników a dostępność liceów ogólnokształcących

Stosunek ilorazów
potencjału dostępności liceów
ogólnokształcacych
do dostępności techników
< 0,85
0,85 - 1,0
1,0 - 1,15
> 1,15

}
}

lepsza dostępność techników

lepsza dostępność liceów ogólnokształcących

Źródło: Opracowanie własne.

6.2 Dostępność szkół policealnych
Konsekwencją koncentracji szkół policealnych w zaledwie kilku ośrodkach, a przy tym absolutnej dominacji Krakowa, jest przedstawiony obraz dostępności (mapa 79). Bardzo dobrą dostępnością cechuje
się Kraków, Oświęcim i Tarnów, gdzie jej nadwyżka sprawia, że w stosunku do innych obszarów także
sąsiadujące gminy cieszą się lepszą dostępnością niż przeciętnie w województwie. Im większy ośrodek,
tym wyspa dobrej dostępności wokół niego będzie większa. Pozytywne wyróżnianie się Oświęcimia wynika w równym stopniu z jego pozycji jako ośrodka szkolnictwa policealnego, jak i bliskości ośrodków
policealnych w woje(1)ództwie śląskim (Tychy, Bielsko-Biała), które wyraźnie poprawiają dostępność szkół
policealnych w tej części województwa. Bardzo słabą dostępnością szkół policealnych cechują się południowa i wschodnia część województwa, co w pewnym stopniu jest pochodną odległości do Krakowa,
który koncentruje większość miejsc w szkołach policealnych. Ośrodki takie jak Nowy Sącz czy Nowy Targ
wprawdzie zaznaczają się na tle swojego otoczenia, ale są zbyt małe, żeby odznaczyć się dużo lepszą
dostępnością szkół policealnych niż średnia.
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Mapa 79. Dostępność szkół policealnych w 2012 roku

Iloraz
potencjału
<0,9
0,9-1,1
>1,1

Źródło: Opracowanie własne.

Województwo małopolskie na tle kraju wyróżnia się bardzo dobrą dostępnością szkolnictwa ponadgimnazjalnego, co wynika z gęstej sieci ośrodków szkolnych nawiązującej do struktury osadniczej regionu
(Guzik 2003). Mimo to w jego obrębie obserwowane są znaczne różnice w dostępności poszczególnych
typów szkół. Różnice te są pochodną z jednej strony struktury szkolnictwa, z drugiej strony – rozmieszczenia miejscowości ze szkołami, które wpływa na odległości do szkoły, a tym samym na ich dostępność.
Najbardziej zrównoważoną przestrzennie dostępnością cechują się średnie szkoły zawodowe (technika),
choć oczywiście ten sąd nie uwzględnia ich różnorodności i specjalizacji. Szkołami o największych obserwowanych rozpiętościach w dostępności są szkoły policealne oraz – co jest pewną niespodzianką – zasadnicze szkoły zawodowe. Dostępność szkół policealnych nie jest zaskakująca biorąc pod uwagę, że z racji
specjalizacji potrzebują one szerokiego zaplecza rekrutacyjnego i w naturalny koncentrują się w ośrodkach usługowych wyższego rzędu (Kraków, miasta subregionalne). Z kolei szkoły zawodowe są bardzo
słabo dostępne w północno-zachodniej części województwa, gdzie struktura placówek oświatowych jest
absolutnie i nadmiernie zdominowana przez licea ogólnokształcące.
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VII. Podsumowanie i rekomendacje
Województwo małopolskie jest regionem o dużej gęstości relacji przestrzennych i powiązań między miejscowościami/gminami w zakresie dojazdów do szkół (Guzik i in. 2010) oraz do pracy (Domański, Noworól
2010; Kruszka 2010). Sprzyja temu gęsta sieć osadnicza, wysoka gęstość zaludnienia i relatywnie duże
miejscowości wiejskie. Powyższe parametry sieci osadniczej nie tylko ułatwiają organizację transportu,
który wiąże różne miejsca w przestrzeni, ale także ułatwiają dyfuzję idei i informacji dotyczących szkół,
a potem rynku pracy. Łatwiej w takim obszarze o kreowanie otwartego kapitału społecznego, a także
o rozwój społeczeństwa sieciowego (Castells 2007).
Szkolnictwo zawodowe (pogimnazjalne) jest usługą, której zasięg rozciąga się od lokalnego – w przypadku niewielkich szkół położonych w małych miastach oraz miejscowościach wiejskich, poprzez ponadlokalny (powiatowy) – szkoły zlokalizowane w większości miast powiatowych oraz w niektórych
ważniejszych ośrodkach szkolnictwa w mniejszych miastach, a także w pojedynczych miejscowościach
wiejskich. Jedynie w przypadku największych ośrodków szkolnictwa policealnego zasięg oddziaływania
jest ponadpowiatowy, ale i tak węższy niż subregionalny. Wynikają z tego konsekwencje dla planowania
sieci szkół, gdyż pokazuje to, że zaplecze rekrutacyjne placówek edukacyjnych ma dość ograniczony zasięg przestrzenny. To z kolei jest uwarunkowane organizacją systemu komunikacji publicznej, która jest
najważniejszym sposobem docierania do szkół i nawiązuje do ogólnych wzorców korzystania z usług.
Przedstawiona w rozdziale szóstym dostępność szkół ponadgimanzjalnych ujawniła spore zróżnicowanie
przestrzenne i obszary o deﬁcycie dostępności wszystkich szkół lub poszczególnych ich typów. Jest to
sygnał mówiący o konieczności przeprowadzenia szerszej analizy dostępności, wykorzystującej bardziej
precyzyjne metody – na przykład uwzględniające funkcjonowanie transportu publicznego, gdyż faktyczna dostępność jest z pewnością o wiele gorsza niż tutaj pomierzono7. O ile w obszarach północnej i zachodniej części województwa odległość silnie wiąże się z dostępnością (gęsta sieć transportowa), o tyle
zwłaszcza w południowej części, ze względu na warunki terenowe, dostępność jest dodatkowo kształtowana przez bariery naturalne. Wynikiem tej analizy powinny być rekomendacje dotyczące ewentualnego
zagęszczania sieci szkół w obszarach o słabej dostępności, a także celowego równoważenia struktury
szkolnictwa, choćby w celu eliminacji obszarów o bardzo słabej dostępności szkolnictwa zawodowego
(zwłaszcza zasadniczego zawodowego).
Analiza wyników egzaminów zawodowych i maturalnych prowadzi do postawienia hipotezy (do dalszej weryﬁkacji), że w okresie, kiedy badani uczniowie podejmowali naukę w szkołach zawodowych, zachodziła negatywna selekcja, szczególnie w miastach: lepsi uczniowie wybierali naukę w liceach ogólnokształcących. Ten7 W modelu potencjału korzystano z odległości między gminami mierzonej wzdłuż linii prostych.
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dencja ta była słabsza na obszarach wiejskich i dlatego mimo trudów dojeżdżania uczniowie pochodzący spoza miejscowości, w których zlokalizowane były szkoły, osiągali lepsze rezultaty od uczniów miejscowych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej miejsc pracy oraz zachowań migracyjnych ankietowanych absolwentów szkół zawodowych województwa małopolskiego można zaobserwować wiele procesów, które są wynikiem rozpoczętej wiele lat temu transformacji oraz uwarunkowań współczesnego
rynku pracy. Niewątpliwie najważniejszym ośrodkiem generującym miejsca zatrudnienia mieszkańców
(zatem i absolwentów) województwa małopolskiego jest Kraków. Dojazdy do tego ośrodka obejmują cały
obszar Małopolski. Często też przyciągają mieszkańców innych województw (szczególnie sąsiednich), jednak nie są oni objęci opracowaniem. Najsilniejsze powiązania, zarówno jeśli chodzi o dojazdy do pracy,
jak i procesy migracyjne, występują na obszarach leżących najbliżej miasta (powiaty krakowski, wielicki,
myślenicki, proszowicki, miechowski, bocheński), zatem w streﬁe Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. Wzajemne oddziaływanie oraz generowanie miejsc pracy są zatem wynikiem procesów metropolitarnych. Specyﬁczne położenie miasta, które w odległości niecałych 100 km sąsiaduje z konurbacją górnośląską, tworzy ponadregionalną sieć wzajemnych powiązań. Jedną z konsekwencji tego sąsiedztwa jest
także wymywanie funkcji centralnych z obszarów położonych pomiędzy tymi dwiema, dużymi w skali
kraju, aglomeracjami miejskimi. Wyraźnie widać ten proces na obszarze zachodniej części województwa
(powiaty krakowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski). Znaczenie miast powiatowych zlokalizowanych
w tym regionie jest osłabione w stosunku do innych miejscowości Małopolski, pełniących te same funkcje
i należących do tej samej kategorii wielkości (np. w stosunku do Myślenic, Bochni).
Rynek pracy południowej części województwa (powiaty tatrzański, nowotarski, suski, nowosądecki) determinuje atrakcyjne ukształtowanie terenu, które umożliwia rozwój usług – szczególnie turystycznych.
Nie ma tutaj silnych ośrodków przemysłowych, jednak widać dużą skłonność do migracji absolwentów
pochodzących z pozostałych obszarów Małopolski. Najsilniejszym ośrodkiem miejskim jest tutaj Nowy
Sącz, który jest byłym miastem wojewódzkim, trzecim miastem województwa pod względem liczby mieszkańców, ale również dużym ośrodkiem kształcącym przyszłych pracowników dla Krakowa. Silne jest znaczenie miasta dla subregionu: jako miejsca pracy, ale również ośrodka, z którego imigrują absolwenci. Na
szczególne wyróżnienie w skali województwa zasługuje miasto Zakopane, które – jak zostało to dokładnie
omówione w opracowaniu – jest bardzo dużym rynkiem, atrakcyjnej dla absolwentów, pracy sezonowej.
Wschodnia część województwa małopolskiego (powiaty gorlicki, tarnowski, dąbrowski) zdominowane są
przez przyciąganie Krakowa jako miejsca pracy, ale pozostają również pod pewnym wpływem miast sąsiedniego województwa podkarpackiego – szczególnie Dębicy, Rzeszowa, Pilzna. Tarnów, który jest głównym ośrodkiem subregionalnym, byłym miastem wojewódzkim oraz drugim miastem województwa pod
względem liczby mieszkańców, swoje dominujące znaczenie w regionie może dodatkowo zawdzięczać
stosunkowo słabo rozwiniętej gospodarce obszarów zlokalizowanych wokoło oraz słabnącemu procesowi oddziaływania Krakowa (szczególnie po swojej wschodniej stronie). To ostatnie zjawisko wynika
z odległości od centralnego miasta województwa. Należy jednak spodziewać się, że budowa autostrady
A4 w kierunku Podkarpacia uruchomi kolejne procesy, które zostaną zauważone na rynku pracy. Przede
wszystkim lepsza dostępność komunikacyjna może wzmocnić powiązania z Krakowem i Rzeszowem, ale
również zwiększyć migracje oraz stworzyć nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach, które zlokalizują
swoje zakłady przy nowo wybudowanej drodze.
Interesującym, a zarazem niepokojącym zjawiskiem jest absolutna dominacja Krakowa jako miejsca rozwoju i startu zawodowego. Ponad 95% absolwentów małopolskich szkół zawodowych, którzy zmienili swoje miejsce zamieszkania po skończeniu szkoły (na inną miejscowość w Polsce), wybrało Kraków. Wiąże się
to z niskimi szansami na znalezienie pracy w innych obszarach województwa. W dłuższym horyzoncie
czasowym może to prowadzić do utrwalenia tej różnicy i obniżenia spójności społecznej i terytorialnej
regionu. Kraków jest atrakcyjnym rynkiem pracy i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, a przyciągając
nowych mieszkańców dynamizuje swoją gospodarkę, popyt na dobra i usługi, w tym na rynku nieruchomości. Ogólnie jest to związane z procesem metropolizacji przestrzeni. Zjawisko to jest korzystne, pod
warunkiem zachowania troski o spójność i równoważenie poziomu życia. Szczególną rolę odgrywają tutaj
sfera edukacji i rynek pracy, a także infrastruktura transportowa i system transportu publicznego, które
powinny być szczególną troską władz publicznych.
Silną pozycję Krakowa podkreśla jego absolutna dominacja jako miejsca podejmowania przez badanych
absolwentów studiów wyższych (najczęściej w trybie niestacjonarnym). Tryb niestacjonarny umożliwia
podejmowanie pracy, dlatego też stolica Małopolski jest zarówno miejscem nauki, jak i pracy.

92

www.wup-krakow.pl

Podsumowanie i rekomendacje

Rekomendacje:
 Przestrzenna dostępność szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce wykazuje na tyle duże różnice, że
należy rekomendować działania prowadzące do niwelowania ich. Działania te powinny objąć zarówno
zagęszczanie sieci szkół, zwłaszcza na obszarach, gdzie zachodzi konieczność dalekich dojazdów, jak
i poszerzanie oferty w obecnie funkcjonujących ośrodkach, co przy dobrze zorganizowanym transporcie publicznym (zob. następna rekomendacja) jest najlepszym rozwiązaniem.
 Ujawniona dzięki przeprowadzonemu badaniu olbrzymia skala i niemały zasięg codziennych dojazdów
do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz rola transportu publicznego jako najważniejszego
sposobu docierania do tych placówek wiążą się z koniecznością rozwijania i wspierania transportu
publicznego. Jest to zgodne z wnioskami z innych badań (p. Guzik 2013), które mówią, że transport ten
jest podstawą kształtowania zrównoważonego rozwoju, składnikiem poziomu życia i wyznacznikiem
szans życiowych. Jego deregulacja w Polsce sprawiła, że w obszarach witalnych społecznie i gospodarczo, które generują duży popyt na tego typu usługi, zapewnia on dość dobrą dostępność, choć jego
jakość i bezpieczeństwo (np. busy) może budzić wątpliwości. Na wiejskich obszarach peryferyjnych
system transportu publicznego funkcjonuje bardzo słabo, gdyż nie opłaca się go organizować w oparciu o zasady rynkowe. To sprawia, że dostępność szkół zaczyna się coraz bardziej różnić. Mamy do
czynienia z dobrą sytuacją w obszarach sukcesu i coraz gorszą w obszarach problemowych. Zaprzecza
to idei spójności społecznej i spójności terytorialnej, które są podstawą polityki regionalnej na każdym
szczeblu jej prowadzenia. Rekomendujemy, wzorem krajów o dobrych praktykach w tym zakresie (np.
Republika Czeska, Szwajcaria, Austria, Słowacja), planowanie dostępności i wprowadzenie minimalnych standardów obsługi transportowej, która zapewnia dojazd i powrót ze szkół (także ponadgimnazjalnych) transportem publicznym (otwartym).
 Zróżnicowana oferta kształcenia zawodowego i jej odmienność w sąsiadujących powiatach nie jest
w pełni wykorzystana poprzez szerszy zasięg rekrutacji, gdyż ogranicza ją słaba organizacja transportu publicznego zogniskowanego na miasta powiatowe, względnie ośrodki subregionalne i Kraków.
Z tym wiąże się też sytuacja na rynku pracy, gdzie w pewnych obszarach koncentrują się zasoby pracowników o specyﬁcznych kwaliﬁkacjach, które nie zawsze mogą być absorbowane przez lokalny rynek pracy. Kluczem do jego rozwoju oraz wykorzystania wspomnianych zasobów jest – podobnie jak
przy dostępności szkół – gęsta sieć połączeń transportem publicznym, która zwiąże nie tylko miejscowości w ramach jednego powiatu, ale także powiaty ze sobą. Umożliwi ona dojazdy do pracy i podjęcie
aktywności zawodowej przez absolwentów.
 Samo zagęszczanie sieci połączeń transportem publicznym jest działaniem niewystarczającym dla
poprawy dostępności szkół oraz mobilności na rynku pracy. Towarzyszyć temu musi szereg działań
obejmujących m.in. poprawianie informacji pasażerskiej o dostępnych opcjach transportowych, koordynacja rozkładów jazdy (z maksymalnym czasem przesiadki 5–10 minut), zapewnianie infrastruktury
towarzyszącej (przystanki, punkty przesiadkowe), bezpieczeństwa itp. Istotnym wyzwaniem, a zarazem koniecznością jest odpowiednia polityka taryfowa, która sprawi, że transport publiczny będzie
dostępny dla uczniów czy osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Doświadczenia wielu krajów (np. Szwajcarii – zob. opis w Guzik 2013) pokazują, że paradoksalnie czym lepsza sieć o większej
częstotliwości kursów i niższe ceny (bogaty wybór różnych biletów okresowych), tym więcej pasażerów i w efekcie niższe dotacje do coraz lepszego transportu publicznego.
 Przedstawione zróżnicowanie przestrzenne wyników egzaminów zawodowych i maturalnych w kontekście dojazdów do szkół wskazuje na występowanie mechanizmu negatywnej selekcji przy wyborze
szkół zawodowych w gminach miejskich – wynika z tego rekomendacja dotycząca konieczności prowadzenia i intensyﬁkowania obecnych działań na rzecz pozytywnego wyboru szkół zawodowych. Ma
to znaczenie dla szkół i procesu nauczania w nich, dla samej młodzieży, której cześć mimo predyspozycji do podjęcia nauki w szkolnictwie zawodowym traﬁa do szkół ogólnokształcących i wreszcie dla
lokalnych rynków pracy, które w efekcie muszą stawiać czoła dwóm indukowanym przez mechanizmy
negatywnej selekcji problemom: po pierwsze brakowi wykwaliﬁkowanych technicznie pracowników,
po drugie nadmiernemu popytowi ze strony absolwentów szkół ogólnokształcących i szkół wyższych
o humanistycznym lub ekonomicznym proﬁlu kształcenia.
 Dominacja Krakowa jako miejsca podejmowania dalszej nauki, zwłaszcza w szkołach policealnych
oraz wyższych, a także jako kierunku migracji związanej z podjęciem pracy zarobkowej, odpowiada
roli i pozycji tego ośrodka w Małopolsce i szerzej w skali kraju. Skala tej dominacji budzi jednak obawy
o harmonijny rozwój i spójność terytorialną regionu w przyszłości i niebezpieczeństwo oderwania się
Krakowa i jego trajektorii rozwojowej od reszty regionu. W przedmiocie będącym tematem tego opracowania należy rekomendować wzmacnianie potencjału edukacyjnego ośrodków subregionalnych – tych
www.obserwatorium.malopolska.pl
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ukształtowanych (Tarnów, Nowy Sącz) oraz potencjalnych lub kształtujących się (Oświęcim, Chrzanów, Nowy Targ) a także innych ważnych ośrodków szkolnych (np. Bochnia, Sucha Beskidzka, Olkusz,
Wadowice, Gorlice, Limanowa, Zakopane). Ich siła i rozwój jest zależna zarówno od obecności i funkcjonowania placówek edukacyjnych, jak i funkcjonowania transportu publicznego. Pozycję Krakowa
determinuje m.in. względna łatwość dojazdu do niego – z wielu miejscowości wiejskich położonych
w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym jest obecnie łatwiej dojechać do stolicy województwa niż do
swojego miasta powiatowego, jeśli nie jest ono położone na trasie do Krakowa.
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