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Szanowni Państwo,

spójny rozwój Małopolski to efekt zbiorowych wysiłków opartych na indywidualnych aspira-

cjach i zdolnościach. Jednym z zadań władz samorządowych jest tworzenie warunków, które 

będą umożliwiać aktywizację mieszkańców. Idea tworzenia szans stanowi podstawę dla Stra-

tegii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020. Strategia koncentruje się na 

wszystkich aspektach życia mieszkańców. Jednym z nich jest kapitał intelektualny Małopolan, 

którego wzrost w połączeniu z ich aktywnością oraz przedsiębiorczością przyczyniać się ma 

do rozwoju nowoczesnej gospodarki. Z punktu widzenia powyższych celów ważnym zada-

niem jest opis warunków do rozwoju kapitału intelektualnego oraz monitorowanie zmian 

w tym obszarze. Badanie losów absolwentów szkół zawodowych wskazuje, czy perspektywy 

oferowane przez szkoły zawodowe są wystarczające, oraz czy szanse, które młodym ludziom 

stwarza ten specyfi czny typ kształcenia, są przez nich wykorzystywane. 

Badanie pokazuje, jakiej części młodzieży w rok po ukończeniu szkoły zawodowej udało się 

odnieść sukces oraz jakie czynniki przyczyniły się do tego sukcesu. To, co sprzyjało podejmo-

waniu pracy oraz dalszej edukacji, powinno stanowić podpowiedź dla absolwentów, którzy 

jeszcze nie znaleźli swojego miejsca na rynku pracy. Dla władz samorządowych natomiast 

będzie wskazówką, jakie rozwiązania należy wspierać tak, by ułatwić młodzieży start na rynku 

pracy lub dalszą edukację. Tego typu działania są już podejmowane, m.in. w projekcie „Mo-

dernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Doposażenie pracowni szkolnych, dodat-

kowe zajęcia ogólnokształcące oraz zawodowe, w szczególności te umożliwiające zdobywa-

nie certyfi katów i uprawnień – to przedsięwzięcia, które sprzyjają szybkiemu odnalezieniu się 

młodego człowieka w życiu poza murami szkoły zawodowej. 

Publikacja, którą składam na ręce czytelników, jest odzwierciedleniem wagi, jaką władze Ma-

łopolski przykładają do tworzenia warunków dla pomyślnego rozwoju mieszkańców regionu. 

Informacje zawarte w raporcie szczególnie interesujące będą dla szkół i organów prowadzą-

cych, młodzieży, pracodawców oraz władz samorządowych szczebla regionalnego i lokalne-

go. Zachęcam Państwa zwłaszcza do lektury rekomendacji płynących z dokonanych analiz 

oraz refl eksji nad tym, co można jeszcze zrobić, by szanse, jakie stwarza szkolnictwo zawodo-

we, były w jeszcze większym stopniu wykorzystywane. 

Roman Ciepiela 

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
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I. Metodologia

Badanie losów absolwentów pokazuje, jak przebiega kariera edukacyjno-zawodowa osób 

kończących naukę w szkołach zawodowych:

zasadniczych zawodowych �

technikach �

szkołach policealnych. �

Badanie składa się z dwóch etapów (por. Schemat 1): 

I.  badania uczniów ostatnich klas realizowanego w większości szkół zawodowych w Mało-

polsce, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Głównym celem badania jest zebranie od 

uczniów danych teleadresowych (adres e-mail, telefon), które umożliwią kontakt z nimi po 

skończeniu szkoły. W toku badania identyfi kowane są również plany edukacyjno-zawodo-

we respondentów.

II.  badania absolwentów realizowanego na podstawie danych kontaktowych z pierwszego 

etapu. Badanie daje odpowiedź na pytanie, co dzieje się z absolwentami przez rok od mo-

mentu ukończeniu przez nich szkoły. 
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Schemat 1. Etapy badania losów absolwentów szkół zawodowych

I ETAP

wrzesień – listopad 2009 r.

lipiec – sierpień 2011 r.

II ETAP
badanie absolwentów internetowe lub telefoniczne

Oświadczenie Ankieta

badanie uczniów ostatnich klas
(”Twój zawód. Twoja przyszłość?”)

Ankieta dotycząca kariery zawodowej po ukończeniu
szkoły i przydatności przygotowania szkolnego

z danymi
kontaktowymi i zgodą

na udział w drugim
etapie badania

dotycząca planów
na przyszłość

i uczestnictwa
w zajęciach

pozalekcyjnych

uczniowie kończą szkołę
czerwiec 2010

Badanie absolwentów jest prowadzone co roku według tej samej metodologii. 

1. Realizacja badania

W pierwszej edycji badania absolwentów wzięło udział 5 991 osób spośród 12 105, które 

przekazały dane teleadresowe w 2009 roku. Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu 

telefonicznego (CATI) i ankiety internetowej (CAWI), na podstawie narzędzia przygotowane-

go przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. 

Tabela 1. Liczba absolwentów objętych badaniem

technika liczba absolwentów %

wywiad telefoniczny 4 223 71%

ankieta internetowa 1 572 26%

wywiad telefoniczny z osobą zorientowaną w sytuacji absolwenta 

przebywającego za granicą1

196 3%

ogółem 5 991 100%

Większość respondentów stanowili absolwenci technikum (71%). Odpowiada to jednemu 

z założeń badania, jakim było odwzorowanie struktury operatu, tj. zachowanie proporcji po-

między absolwentami technikum a pozostałych typów szkół (75:25).

1 Najczęściej byli to rodzice absolwenta. Osoby zorientowane odpowiadały na kilka pytań dotyczących m.in. 

kraju emigracji, obecnego zajęcia, zarobków i zamiaru powrotu.
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Tabela 2. Liczba respondentów w podziale na typ szkoły

typ szkoły liczba absolwentów %

policealna 504 8,4%

technikum 4 270 71,3%

zasadnicza zawodowa 1 203 20,1%

brak danych 14 0,2%

ogółem 5 991 100%

Udało się przebadać 22% spośród wszystkich absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2010 

roku (patrz Tabela 3). Najmniej liczną grupę respondentów stanowiły osoby po szkołach po-

licealnych. Wynika to z faktu, że zazwyczaj są to placówki niepubliczne, które już na etapie 

badania uczniów odmawiały udziału w przedsięwzięciu (nie zgodziły się na zebranie danych 

wśród swoich słuchaczy).

Tabela 3. Liczba absolwentów objętych badaniem a liczba absolwentów 

w Małopolsce w 2010 roku

typ szkoły
liczba przebadanych 

absolwentów

liczba absolwentów 

w 2010 r.2

udział absolwentów 

objętych badaniem 

w liczbie absolwentów 

2010

policealna 504 7 027 7%

technikum 4 270 11 953 36%

zasadnicza zawodowa 1 203 7 915 15%

brak danych o typie 

szkoły

14 - -

ogółem 5 991 26 895 22%

Badaniem objęto absolwentów z 214 zespołów szkół zawodowych z Małopolski. Zgodnie 

z początkowymi założeniami powinno wziąć w nim udział przynajmniej 6 tys. absolwentów 

(oczekiwany response rate 50%)3. Podjęto próbę kontaktu ze wszystkimi absolwentami, którzy 

udostępnili swoje dane. Przyczyny, dla których nie udało się osiągnąć założonego poziomu 

prezentuje Tabela 4. 

Tabela 4. Powody braku realizacji wywiadów

powód braku realizacji badania liczba absolwentów %

brak odpowiedzi pomimo wielokrotnych prób kontaktu 

telefonicznego (powyżej 20 razy) i / lub mailowego

3 264 53%

brak telefonu w bazie, brak odpowiedzi na e-mail 1 618 27%

błędny numer telefonu 875 14%

odmowa udziału w badaniu 316 5%

inne 41 1%

ogółem 6 114 100%

2 Na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

3 Założono, że z każdej szkoły zostanie przebadanych 50% absolwentów, pod warunkiem, że w bazie znajdowa-

ło się co najmniej 15 kontaktów.
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II. Wyniki badania

1. Co robią absolwenci po skończeniu szkoły?

Zawodowi absolwenci pracują 

Szkoły zawodowe przygotowują przede wszystkim do podjęcia pracy. Nie dziwi zatem, że 

największą grupę wśród absolwentów (niemal połowę) stanowią osoby pracujące (patrz Wy-

kres 1). Uwagę zwraca natomiast spora grupa osób (jedna czwarta wszystkich absolwentów), 

które w rok od ukończenia szkoły ani nie pracują, ani się nie uczą. Określa się ich angielskim 

skrótem NEETs, czyli not in employmet, education or training – bez pracy, poza kształceniem 

i szkoleniami. 

Wykres 1. Absolwenci po roku od ukończenia szkoły

34%

15%

25% 26%

pracują pracują i uczą się nie pracują
i nie uczą się

uczą się

N= 5 975
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NEETsi nie stanowią jednorodnej grupy. Część w ciągu roku między ukończeniem szkoły a ba-

daniem podejmowała jakąś aktywność: pracowała i / lub uczyła się. Większość chciałaby pod-

jąć pracę i jej aktywnie poszukuje. Takie osoby będą dalej opisywane jako bezrobotne (rozdz. 

1.3). NEETsi, którzy mimo braku zajęcia nie poszukują pracy, będą dalej traktowani jako bierni 

zawodowo (rozdz. 1.4).

Wykres 2. NEETsi a poszukiwanie pracy

30%

70%

nie szukają pracy

szukają pracy

absolwenci, którzy 
obecnie nie pracują 
i nie uczą się 
(NEETs)

bezrobotni

bierni

N= 1 542

Wykres 3. NEETsi a aktywność podejmowana po skończeniu szkoły

30%

6%

13%

51%

pracowali i uczyli się

uczyli się

nie pracowali i nie uczyli się 

pracowali

absolwenci, którzy 
obecnie nie pracują 
i nie uczą się 
(NEETs)

wcześniej,
po ukończeniu 
szkoły

N= 1 542

Miasto najlepszym przyjacielem absolwenta

Sytuacja absolwentów w rok po ukończeniu szkoły w poszczególnych powiatach jest bardzo 

zróżnicowana. Prezentacja statusów absolwentów pozwala na orientację, w których powia-

tach edukacja zawodowa bardziej kierunkuje uczniów do dalszej edukacji, a w których na 

potrzeby rynku pracy. Prezentowane na wykresie dane świadczą nie tylko o poziomie przygo-

towania absolwentów i jakości kształcenia szkół, ale również o sytuacji na lokalnych rynkach 

pracy. Oddzielenie tych efektów na poziomie dostępnych danych nie jest możliwe. 
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Wykres 4. Status absolwenta w rok po ukończeniu szkoły

33% 19% 32% 13% 3%wielicki

44% 16% 24% 12% 5%

40% 21% 20% 12% 7%krakowski

35% 21% 23% 13% 7%Kraków

38% 18% 22% 16% 6%

25% 13% 39% 17% 6%

30% 15% 31% 17% 7%chrzanowski

35% 18% 23% 16% 8%olkuski

22% 15% 38% 16% 8%miechowski

37% 16% 22% 17% 8%

34% 15% 25% 19% 7%suski

34% 15% 25% 18% 8%

33% 18% 23% 21% 5%brzeski

35% 15% 24% 20% 6%

32% 10% 30% 20% 8%

23% 8% 40% 23% 6%

35% 18% 18% 24% 6%proszowicki

32% 13% 25% 23% 7%wadowicki

33% 12% 25% 22% 9%Tarnów

31% 9% 27% 22% 11%gorlicki

30% 9% 25% 26% 9%limanowski

28% 11% 22% 27% 11%nowotarski

29% 7% 23% 25% 15%tarnowski

pracuje bezrobotny biernyzawodowo

N= 5 779

Najlepiej radzili sobie absolwenci, którzy ukończyli szkołę w powiecie: wielickim, oświęcim-

skim i krakowskim (łączny udział osób bezrobotnych i biernych zawodowo był tutaj najmniej-

szy). Najgorzej radzili sobie absolwenci, którzy uczyli się w powiatach: tarnowskim, nowotar-

skim, limanowskim, gorlickim i mieście Tarnowie. Przestrzenne rozmieszczenie osób biernych 

zawodowo oraz bezrobotnych wskazuje, że duży wpływ na sytuację absolwentów ma bli-

skość Krakowa (powiaty w jego bezpośrednim sąsiedztwie cechują się lepszą sytuacją) oraz 

pogranicze z województwem śląskim (powiaty oświęcimski, chrzanowski i olkuski). Zatem 

sprzyjająca dla absolwentów jest bliskość dużych miast.
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Schemat 2. Udział NEETs w powiatach

wielicki
16%

Kraków
21%

Tarnów
31%

bocheński
22%

krakowski
16%

chrzanowski
24%

myślenicki
24%

olkuski
24%

miechowski
25%

oświęcimski
16%

suski
26%

tatrzański
26%

nowotarski
39%

limanowski
26%

wadowicki
26%

nowosądecki
28%

gorlicki
28%

dąbrowski
29%

proszowicki
29%

brzeski
26%

tarnowski
41%

Nowy Sącz
23%

do 20%
pomiędzy 21% a 25%
pomiędzy 26% a 30%

pomiędzy 31% a 35%
powyżej 35%

1.1 Praca

Zdobyć pracę to nie wszystko… utrzymać ją to sztuka

Najczęściej spotykaną aktywnością uczniów po szkole zawodowej jest praca. Spośród absol-

wentów, którzy wzięli udział w badaniu, aż 48% w momencie badania pracowało, a 15% łączy-

ło pracę z dalszą nauką. Charakterystyczny jest wysoki udział osób, które w rok po ukończeniu 

nauki szkolnej pracowały zarobkowo, ale w momencie badania tej pracy już nie miały. 16% 

z nich skończyło się zatrudnienie czasowe lub staż, w związku z czym poszukiwało nowej 

posady. W rok po ukończeniu szkoły dwie trzecie absolwentów miało kontakt z pracą, 

lecz tylko trzy czwarte z nich zdołało ją utrzymać.

Niepracujący niepracującemu nierówny

Sytuacja absolwentów pod względem pracy w rok po ukończeniu nauki znacząco róż-

ni się ze względu na typ ukończonej szkoły. Najlepiej wypadają osoby, które ukończyły 

szkołę policealną: 60% nadal pracuje, a tych, którzy mieli kontakt z pracą, lecz teraz nie są 

zatrudnieni, jest tylko 12%. Z kolei spośród absolwentów techników aktualnie pracuje tylko 

45%. Aż 18% miało doświadczenie z pracą, lecz krótkotrwałe (w momencie badania nie byli 

już zatrudnieni). Absolwenci szkół zasadniczych zawodowych plasują się po środku. Różni-

ce w aktywności zawodowej absolwentów wynikają z możliwości, które daje uczniom 

kształcenie w danym typie szkoły: policealna skoncentrowana jest na zdobyciu zawodu 

w krótkim czasie4, podczas gdy technikum umożliwia zdobycie zawodu oraz wykształcenia 

średniego potwierdzonego egzaminem maturalnym. Duża część absolwentów technikum 

decyduje się zatem na kontynuację nauki.

4 W szkole policealnej uczniowie uczą się tylko przedmiotów zawodowych, najczęściej w trybie rocznym, 

dwuletnim lub półtorarocznym. Główną motywacją do podjęcia nauki w zawodzie było: zainteresowanie 

zawodem oraz konieczność szybkiego zdobycia zawodu i związana z tym możliwość zdobycia pracy.
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Wykres 5. Czy po ukończeniu szkoły pracowałeś(aś) zarobkowo? – odpowiedzi 

w podziale na typ szkoły

48% 45%
50% 50%

60%
16% 18% 14% 14%

12%

36% 37% 36% 36% 28%

ogółem technikum uczniowie zsz młodociani zsz szkoła policealna

nie

tak, ale 
już nie 
pracuję

tak i nadal 
pracuję

Branża społeczno-medyczna – inna niż wszystkie

Jeszcze większe zróżnicowanie jest widoczne, gdy przyjrzeć się sytuacji absolwentów na 

rynku pracy z punktu widzenia branż, w których absolwenci uzyskiwali zawód5. Rozpiętość 

aktualnie pracujących waha się od 39% dla branży usługowej, aż do 66% dla społeczno-me-

dycznej. W przypadku absolwentów z tej drugiej branży wysoki udział pracujących w trakcie 

realizacji badania bierze się stąd, że zawodów przyporządkowanych do niej uczy się niemal 

wyłącznie w szkołach policealnych6. Absolwenci tych szkół oraz tej branży pod względem 

sytuacji zawodowej znacząco wyróżniają się na tle pozostałych. Wynika to m.in. stąd, że 

są to osoby starsze od pozostałych absolwentów, mają za sobą pierwsze doświadczenia na 

rynku pracy (niejednokrotnie negatywne związane z bezskutecznym poszukiwaniem pracy) 

oraz lepsze wykształcenie ogólne (zdana matura, mimo że nie jest ona wymagana dla pod-

jęcia nauki w tym trybie). W grupie tej występują również osoby, które pracując w danym 

zawodzie zostały poproszone o formalne uzupełnienie kwalifi kacji. A zatem praca, którą ak-

tualnie wykonują, jest tą, którą posiadali jeszcze zanim trafi li do szkoły policealnej. 

Wykres 6. Czy po ukończeniu szkoły pracowałeś zarobkowo? – odpowiedzi 

w podziale na branże*

nie

tak, ale 
już nie 
pracuję
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48%

39% 40%
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* Branże, w których absolwenci uzyskali zawód.

5 Podział zawodów na branże zastosowany w raporcie przedstawiony został w Aneksie.

6 95% absolwentów z zawodem z branży społeczno-medycznej to osoby, które kształciły się w szkołach police-

alnych.
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Schemat 3. Udział aktualnie pracujących w wybranych zawodach 

w poszczególnych branżach

społeczno-medyczna (66%)

najwyższy

asystentka stomatologiczna (92%)

higienistka stomatologiczna (90%)

najniższy

dietetyk (30%)

technik masażysta (35%)

mechaniczno-mechatroniczna (57%)

najwyższy

technik górnictwa podziemnego (100%)

operator obrabiarek skrawających (73%)

najniższy

mechanik-monter maszyn i urządzeń (28%)

blacharz samochodowy (33%)

rolno-przetwórcza (50%)

najwyższy

technik mechanizacji rolnictwa (65%)

stolarz (64%)

najniższy

technik weterynarii (33%)

technik technologii drewna (40%)

budowlana (48%)

najwyższy

monter izolacji budowlanych (68%)

technik drogownictwa (60%)

najniższy

technik elektryk (30%)

posadzkarz (40%)

turystyczno-gastronomiczna (47%)

najwyższy

piekarz (78%)

kucharz (59%)

najniższy

technik agrobiznesu (37%)

kucharz małej gastronomii (40%)

informatyczno-elektroniczna (46%)

najwyższy

elektromechanik pojazdów samochodowych (69%)

technik elektronik (54%)

najniższy

technik informatyk (40%)

monter-elektronik (44%)

administracyjno-biurowa (40%)

najwyższy

technik administracji (53%)

technik logistyk (46%)

najniższy

technik ekonomista (38%)

usługowa (39%)

najwyższy

technik ochrony fi zycznej osób i mienia (59%)

fryzjer (49%)

najniższy

technik architektury krajobrazu (25%)

technik technologii odzieży (26%)

N>107

Technik na rozwidleniu dróg wybiera dalszą naukę

Jak widać na Schemacie 3, w grupie zawodów o najwyższym udziale aktualnie pracujących 

zdecydowanie dominują te, których naucza się w zasadniczej szkole zawodowej (siedem 

zawodów na 16 wyróżnionych) oraz szkole policealnej (pięć na 16). Z kolei w grupie zawo-

dów o najniższym udziale aktualnie pracujących pojawiają się przede wszystkim profesje, 

których edukacja odbywa się w technikach (10 na 15). To pokazuje, jaki jest główny cel 

kształcenia w poszczególnych typach szkół zawodowych: w przypadku szkół police-

alnych i zasadniczych szkół zawodowych jest to przede wszystkim rynek pracy, nato-

miast w przypadku technikum – dalsza edukacja. Powyższe spostrzeżenia w znacznym 

stopniu korespondują z powodami, dla których uczniowie wybierali naukę w danym zawo-

dzie8: ci ze szkół policealnych i zasadniczych zawodowych wskazywali na „zainteresowanie 

zawodem” oraz „możliwość szybkiego zdobycia zawodu”, podczas gdy uczniowie techni-

kum większą wagę przywiązywali do „możliwości zdawania matury”, jak również „opinii 

o szkole”. Prezentowane dane pokazują zatem, jakie są główne ścieżki edukacyjno-zawo-

dowe młodzieży po ukończeniu poszczególnych typów szkół.

7 Pod uwagę brane były wyłącznie te zawody, w których liczba przebadanych absolwentów była nie mniejsza 

niż 10.

8 Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2009/2010, Kraków: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2011.
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1.1.1 Poszukiwanie pracy

Pracujących uczniów praca znajduje sama

Większość osób podejmując naukę w szkole zawodowej bierze pod uwagę to, jakie zyskają 

możliwości z punktu widzenia pracy i dalszej edukacji. Uczniowie szkół policealnych wy-

bierają je, by w krótkim czasie zdobyć zawód i zatrudnienie lub by utrzymać pracę, którą 

aktualnie wykonują. To, że jednym z motywów, jakimi się kierowali, był wymóg uzupeł-

nienia bądź potwierdzenia dotychczasowych kwalifi kacji, widać po udziale osób, którzy 

w momencie ukończenia szkoły mieli pracę. Aż jedna trzecia osób, które po szkole po-

licealnej pracowały, nie szukała pracy, gdyż w momencie ukończenia szkoły już ją 

miała. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku młodocianych pracowników kształcą-

cych się w zasadniczych szkołach zawodowych: 30% z nich nie poszukiwało pracy, gdyż 

miało ją zagwarantowaną – głównie tam, gdzie odbywali praktyczną naukę zawodu (78%)9. 

Rzadziej na nieposzukiwanie pracy z powodu gwarancji zatrudnienia lub możliwość kon-

tynuowania pracy w zakładzie, gdzie odbywała się praktyczna nauka zawodu, wskazywali 

uczniowie szkół zawodowych (17% nie poszukiwało pracy, gdyż miało ją zagwarantowaną, 

z czego 44% – w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu). Najniższy udział gwarancji 

zatrudnienia w momencie ukończenia szkoły wskazywali uczniowie technikum (12%). To, co 

odróżnia techników od osób kończących pozostałe typy szkół, to stosunkowo najczęstsze 

wskazania na rodzinną fi rmę jako miejsce zagwarantowanej pracy (24%).

Wykres 7. Gdzie miałeś(aś) zagwarantowaną pracę?

szkoła policealna

32%

44%

78%

14%

31%

15%

14%

4%

24% 3%

53% 42% 18% 62% 66%

ogółem uczniowie zsz młodociani zsz technikum

w innej firmie

w rodzinnej firmie

tam gdzie
odbywałem(am)
praktyczną
naukę zawodu

Miesiąc do końca nauki, czas szukać pracy!

Spośród tych absolwentów, którzy pracowali w momencie badania, 84% zmuszonych było 

do poszukiwania pracy. Najczęściej absolwenci podejmowali pierwsze wysiłki na rzecz 

znalezienia pracy na miesiąc przed zakończeniem nauki (27%). Absolwenci szkół poli-

cealnych częściej poszukiwali zatrudnienia jeszcze w trakcie trwania nauki szkolnej (27% 

z nich wskazało, że na trzy miesiące przed końcem nauki i wcześniej). Najpóźniej poszukiwa-

nie zatrudnienia rozpoczynały osoby z zasadniczych szkół zawodowych, uczące się w try-

bie ucznia (największy udział tych, którzy rozpoczynają poszukiwanie pracy w momencie 

9 Osoby te uczą się częściowo w szkole (teoretyczna nauka zawodu), a częściowo w zakładzie pracy (praktyczna 

nauka zawodu), w oparciu o umowę o pracę. Jak pokazują badania (Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca? 

Raport z badania praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców, Kraków: Woje-

wódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2009), znaczna część pracodawców skora jest zatrudniać dotychczasowych 

uczniów, traktując ich pobyt w zakładzie jako okres przygotowania do wykonywania zawodu, a także selekcji 

najlepszych pracowników.
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ukończenia szkoły i później). Poszukiwanie kończy się sukcesem najczęściej w przypadku 

absolwentów szkół policealnych, a w drugiej kolejności absolwentów techników. Świadczy 

o tym wysoki udział w obu grupach osób, które szybko radzą sobie ze znalezieniem pracy 

– 60% w momencie ukończenia szkoły już ją znalazło. 

Wykres 8. Kiedy zacząłeś(aś) szukać pracy?

16% 17%

30%

12%

32%

7% 4%

4%

5%

27%

11%

3%

3%

14%

3%

27%

22%

20% 31%

12%
11%

14%

8%

11%

7%
8%

11%
10%

7%

6%11%

17% 14%

10%

6%

10% 11% 12% 10%
6%

ogółem uczniowie zsz młodociani zsz technikum szkoła policealna

trzy miesiące po ukończeniu
szkoły i później

dwa miesiące po ukończeniu szkoły

miesiąc po ukończeniu szkoły

w momencie ukończenia szkoły

miesiąc przed ukończeniem szkoły

dwa miesiące przed ukończeniem szkoły

trzy miesiące przed ukończeniem
szkoły i wcześniej

nie szukałem(am) pracy, miałem(am)
ją zagwarantowaną

Szukasz pracy? Powiedz o tym innym

W jaki sposób absolwenci poszukiwali pracy, a w jaki ją znaleźli? Generalnie absolwenci kon-

centrowali swoje wysiłki na wypytywaniu rodziny i znajomych (55%) oraz dostarczaniu doku-

mentów aplikacyjnych do potencjalnych pracodawców (55%). Rzadziej strategia poszukiwania 

pracy uwzględniała takie metody jak poszukiwanie za pośrednictwem Internetu (45%) oraz 

powiatowych urzędów pracy (35%). Średnio każdy poszukujący wskazał dwa lub trzy sposoby 

poszukiwania pracy, które były przez niego wykorzystywane. Odpowiedzi na pytanie o tę 

kwestię pokazują, że w czasie poszukiwań koncentrowali uwagę na najbardziej skutecznych 

metodach. Najbardziej efektywne okazało się wypytywanie rodziny i znajomych (41%) 

oraz bezpośrednie zgłoszenie do pracodawcy (29%). Pozostałe sposoby poszukiwania 

pracy przyniosły sukces 30% pracującym absolwentom. 



Zawodowy start

www.obserwatorium.malopolska.pl16

Wykres 9. Sposób znalezienia pracy

2%

3%

8%

8%

27%

48%

1%

1%

7%

10%

29%

42%

1%

3%

11%

12%

28%

41%

1%

6%

14%

14%

37%

26%

poprzez prywatne biuro pośrednictwa pracy

odpowiedziałem(am) na ogłoszenie prasowe

odpowiedziałem(am) na ogłoszenie internetowe

skorzystałem(am) z oferty urzędu pracy

zgłosiłem(am) się bezpośrednio do pracodawcy

pomogli mi koledzy/za pośrednictwem rodziny

szkoła policealna technikum

młodociani zsz uczniowie zsz

Samodzielność przychodzi z wiekiem

To, co przykuwa uwagę, to efektywność poszukiwań pracy osób kończących różne typy szkół. 

Wśród badanych wyróżniają się absolwenci szkoły policealnej, którzy w mniejszym stopniu 

korzystają z pomocy rodziny i znajomych (26%), natomiast dużo częściej skupiają się na pró-

bach dotarcia ze swoją ofertą do pracodawców (37%). Nieznacznie wyższy w ich przypadku 

jest również odsetek wskazań na korzystanie z ofert powszechnie dostępnych (Internet i pra-

sa) oraz ofert urzędów pracy. Z jednej strony oznacza to, że osoby kończące szkołę police-

alną są dużo bardziej samodzielne, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy, z drugiej, że jeśli 

już korzystają z pomocy, to ma ona raczej charakter instytucjonalny. W przypadku osób 

z pozostałych typów szkół widać wyraźnie większą skłonność do korzystania z pomocy bli-

skich. Sprowadza się ona do wypytywania najbliższego otoczenia o informacje o możliwych 

miejscach zatrudnienia (prowadzonych rekrutacjach). Często zdarza się również sytuacja, kie-

dy inicjatywa jest po stronie pracodawcy – poszukując pracowników wypytuje osoby już za-

trudnione w jego fi rmie o kandydatów godnych zarekomendowania. Mniejsza samodzielność 

absolwentów szkół zasadniczych zawodowych oraz techników może być również wynikiem 

tego, że są młodsi, oraz że mają mniejsze doświadczenia w poszukiwaniu zatrudnienia. 

Zrób to sam, a efekty zaprocentują

Analiza sposobów znalezienia pracy oraz czasu jej utrzymania pokazuje, że osoby które wło-

żyły wysiłek w znalezienie posady (pozyskały ofertę z Internetu, prasy bądź samodzielnie 

dostarczały dokumenty aplikacyjne), kontynuują zatrudnienie częściej niż osoby, które 

skorzystały z pomocy znajomych lub pośrednictwa rodziny. Może to wynikać z większe-

go zaangażowania w to co się robi, jak również z chęci utrzymania tego, co z większym wy-

siłkiem udało się osiągnąć.

Jan nie musi się doszkalać, z tego co Jaś się nauczył 

Osoba, która opuszcza szkołę, rzadko kiedy jest w pełni przygotowana do pełnienia roli pra-

cownika. Zazwyczaj to, czego absolwent zdołał się nauczyć w szkole, musi zostać uzupełnio-

ne o specyfi czne umiejętności wymagane na stanowisku pracy. Adekwatność przygotowa-

nia zawodowego do wymagań pracodawcy świadczy o jakości kształcenia zawodowego, jak 

również wpływa na skłonność pracodawców do zatrudniania młodzieży. Czas koniunktury 

gospodarczej jest momentem, w którym pracodawcy chętniej godzą się na to, że przyjmo-

wani pracownicy nie spełniają 100 procent oczekiwań i gotowi są ich dokształcić na stanowi-
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sku pracy. Badanie małopolskich pracodawców10 pokazało, że 41% z nich oczekuje pełnego 

przygotowania pracowników do wykonywanych zadań, 48% zakłada częściowe doszkalanie, 

a 12% przewiduje, że nowo przyjmowani pracownicy przejdą w fi rmie pełne szkolenie. 

Niespełna połowa pracujących absolwentów wskazała, że była w pełni przygotowana do pra-

cy. Pełne szkolenie musiało przejść tylko 14%. Najlepiej przygotowani do roli pracownika byli 

uczniowie zasadniczych szkół zawodowych (57% w pełni przygotowanych), słabiej – ucznio-

wie techników (46%), najsłabiej – szkół policealnych (41%). Z odpowiedzi respondentów 

wynika, że osoby, które pracują zgodnie z wyuczonym zawodem, rzadziej potrzebują 

dodatkowych szkoleń niż osoby, które korzystają tylko z części zdobytych w szkole umiejęt-

ności, bądź pracują na stanowisku całkowicie niezwiązanym z wyuczonym zawodem. Widać 

zatem, że im lepsze przygotowanie uczniów, tym mniejsze koszty ponosi pracodawca przy 

ich zatrudnianiu. 

Wykres 10. Zakres doszkolenia przy podejmowaniu zatrudnienia

48%
57%

46%
41%

30%

24%

31%
32%

8%
8%

8%
9%

14% 12% 14%
18%

ogółem zsz technikum szkoła policealna

tak, przeszedłem (przeszłam)
pełne doszkolenie

tak, przeszedłem (przeszłam)
większe doszkolenie

tak, przeszedłem (przeszłam) 
niewielkie doszkolenie

nie, posiadałem(am) pełnego
przygotowania

Pierwsza praca była najczęściej ostatnią (…i aktualnie wykonywaną)

Absolwenci brali udział w badaniu rok po ukończeniu szkoły. W ciągu kilkunastu miesięcy 

wielu z nich udało się znaleźć pracę. Część z nich ją straciła i niejednokrotnie znalazła nową. 

Część absolwentów zmieniła pracę z własnej, nieprzymuszonej woli. W tej części raportu zna-

lazł się opis pierwszej oraz ostatniej wykonywanej pracy (jeśli była to inna praca niż pierw-

sza), biorąc pod uwagę takie cechy jak: forma zatrudnienia, sektor, do którego należała fi rma, 

wielkość fi rmy oraz uzyskiwane zarobki. W ten sposób można sprawdzić, jakim zmianom we 

wspomnianym okresie podlegała praca absolwentów oraz jak duża była ich dynamika. 

Spośród respondentów, którzy mieli doświadczenia z pracą, aż 72% nie zmieniała pra-

cy ani razu. 13% zmieniała pracę raz, a 15% więcej niż raz. 

Wszystkie te osoby można podzielić na takie, które:

pracowały nieprzerwanie w tym samym miejscu od momentu ukończenia szkoły (54%) �

po ukończeniu szkoły podjęły pracę, ale w momencie badania już jej nie wykonywały  �
(19%)

w momencie badania wykonywały pracę, ale nie była to pierwsza praca podjęta po szko- �
le (20%)

w momencie badania nie pracowały, ale od ukończenia szkoły zmieniały zatrudnienie  �
przynajmmniej raz (7%).

10 Pracodawca – Rynek – Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich praco-

dawców 2011, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2012.
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Osoby, które odeszły z pierwszej pracy, zrobiły to z różnych przyczyn. O tym, co zdecydowało 

o tej zmianie, informuje Schemat 4.

Schemat 4. Aktualna sytuacja zatrudnieniowa a zmiana miejsca pracy 

Ile razy zmieniałeś(aś) 

pracę od czasu zakończenia 

/ utraty pierwszej 

pracy wykonywanej po 

ukończeniu szkoły wiosną 

2010 r.?

ani razu przynajmniej 

raz

Czy po 

skończeniu 

nauki wiosną 

2010 r. 

pracowałeś(aś) 

zarobkowo?

tak i nadal 

pracuję

54% 20%

tak, ale już 

nie pracuję

19% 7%

Absolwenci zmieniają pracę, czy praca zmienia absolwentów?

Osoby, które nie pracowały w momencie badania, bez względu na to, czy w międzycza-

sie zmieniały pracę, czy nie, jako najważniejszy powód rezygnacji z pierwszego miejsca 

aktywności zawodowej wskazywały jej czasowy charakter (praca na czas określony, staż, 

praca sezonowa). Osoby z tej grupy różnicuje to, czy w międzyczasie zmieniały pracę, czy 

nie. Pierwsze wskazywały, że o odejściu decydowały również kontynuacja nauki oraz spra-

wy rodzinne. Osoby te średnio pracowały w jednym miejscu pięć miesięcy i jeden tydzień. 

W drugiej grupie wskazywano, że znaczenie miało niezadowolenie z warunków fi nansowych 

i pozafi nansowych. Osoby te pracowały najkrócej ze wszystkich opisywanych grup: cztery 

miesiące i dwa dni. Najdłużej (pięć miesięcy i trzy tygodnie) pracowali ci, którzy mieli 

zatrudnienie w momencie badania i od ukończenia szkoły zmieniali pracodawcę przy-

najmniej jeden raz. Twierdzili oni, że zmienili pracę na lepszą, oraz że w poprzedniej 

mieli niezadawalające warunki fi nansowe. A zatem w tym przypadku zmiana pracodawcy 

wiązała się z możliwością uzyskania lepszych warunków zatrudnienia, a co za tym idzie miała 

najmniej wymuszony czynnikami zewnętrznymi charakter.

aktualnie nie pracują, a od ukończenia 

szkoły zmieniali ją chociaż raz (7%) – 

średni czas pracy: 5,26 miesiąca

 zakończyłem(am) pracę na czas  �
określony / staż pracy / pracę 

sezonową (45%)

z powodu nauki (15%) �

 ze względów osobistych, rodzinnych  �
(14%)

po ukończeniu szkoły podjęli pracę, lecz już nie pracują (19%) 

– średni czas pracy: 4,16 miesiąca

 zakończyłem(am) pracę na czas określony / staż pracy / pracę  �
sezonową (34%)

 odszedłem (odeszłam) z powodu niezadowalających  �
warunków fi nansowych (20%)

 odszedłem (odeszłam) z powodu niezadawalających  �
warunków innych niż fi nansowe (16%)

aktualnie pracują, lecz wykonywana 

praca nie jest pierwszą podjętą po nauce 

w szkole (20%) – średni czas pracy: 5,62 

miesiąca

 otrzymałem(am) lepszą propozycję  �
pracy (31%)

 odszedłem (odeszłam) z powodu  �
niezadowalających warunków 

fi nansowych (23%)

 zakończyłem(am) pracę na czas  �
określony / staż pracy / pracę 

sezonową (22%)
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1.1.2 Pierwsza i aktualnie wykonywana praca

Po stażu czas na umowę

Absolwenci najczęściej pracowali w oparciu o umowę o pracę na czas określony (27%) 

oraz umowę zlecenie (20%). Trzeci wskazywany rodzaj umowy „na okres próbny” (w rze-

czywistości będący umową na czas określony) wskazywało 15% pracujących absolwentów. 

Umowa o pracę na czas nieokreślony, uznawana za najbardziej pożądaną, wskazywana była 

tylko przez 12% pracujących respondentów. Jedna dziesiąta absolwentów wskazywała, że 

pracuje na czarno (głównie w branży budowlanej, rzadziej w hotelach i gastronomi oraz han-

dlu). Zmieniając miejsce pracy uczestnicy badania głównie przesuwali się w kierunku dwóch 

najbardziej popularnych form zatrudnienia: udział osób pracujących na czas określony wzrósł 

o 9 p.p., natomiast tych, którzy zatrudniani byli na umowę zlecenie – o 2 p.p. Znaczny spa-

dek udziału odnotował staż absolwencki (o 6 p.p.). Spadek udziału odnotowały również takie 

formy zatrudnienia jak odpłatny staż (o 2 p.p.), umowa o pracę na okres próbny (o 2 p.p.) 

oraz bez umowy (o 1 p.p.). W tym miejscu warto odnotować, że osoby, które zmieniały 

pracę, rzadko kiedy zmieniały przy tym formę zatrudnienia (np. osoby, które dotychczas 

pracowały w oparciu o umowę o dzieło, w nowym miejscu w większości również pracowały 

z wykorzystaniem tej formy zatrudnienia). Wyjątek od tej zasady stanowiły osoby zatrudnione 

na okres próbny (w kolejnej pracy najbardziej popularna dla tych osób była umowa na czas 

określony) oraz osoby rozpoczynające karierę zawodową od stażu absolwenckiego, które naj-

częściej w kolejnym miejscu pracy zatrudniane były w oparciu o umowę na czas określony. Ze 

zmianą formy zatrudnienia wiążą się również zmiany kwot wynagrodzenia.

Wykres 11. Forma zatrudnienia

2%

1%

3%

9%

14%

13%

22%

36%

1%
1%

3%

3%

9%

10%

12%

15%

20%

27%

umowa o pracę na zastępstwo

umowa o dzieło

odpłatny staż

staż absolwencki (odbywany
za pośrednictwem urzędu pracy)

bez umowy

umowa o pracę na czas nieokreślony

umowa o pracę na okres próbny

umowa zlecenie

umowa o pracę na czas określony

na początku

po zmianie

Handel dla zawodowców

Najchętniej wybieranymi sektorami przez absolwentów przy podejmowaniu pierw-

szej pracy były: handel (18%), budownictwo (16%), przemysł przetwórczy (14%) oraz ho-

tele i gastronomia (12%). Zmiana zatrudnienia również odbywała się w ich ramach. Ogółem 

w czterech wymienionych sektorach zatrudnionych było aż 60% pracujących absolwentów. 

Sektorami, które przy zmianie pracy zyskały najbardziej, były: handel (o 6 p.p.), przemysł prze-

twórczy (o 2 p.p.) oraz transport (o 2 p.p.). Sektorami, od których absolwenci „odsuwali się”, 

były: hotele i restauracje (o 1 p.p.), motoryzacja (o 1 p.p.), a także administracja publiczna 

i ochrona zdrowia (w obydwu o 2 p.p.; powodem odejścia z pracy w tym przypadku prawdo-

podobnie było rozwiązanie umów stażowych, szczególnie popularnych w „budżetówce”). 
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Wykres 12. Sektor, w którym absolwenci podjęli zatrudnienie

2%

1%

2%

2%

5%

2%

2%

11%

16%

16%

24%

2%

2%

3%

3%

3%

4%

4%

12%

14%

16%

18%

łączność / telekomunikacja| IT

rolnictwo / leśnictwo / rybołówstwo

usługi naprawcze

motoryzacja

transport / logistyka / spedycja / gospodarka magazynowa

ochrona zdrowia / medycyna / farmacja / biotechnologia

administracja publiczna i samorządowa

hotele / gastronomia

przemysł przetwórczy / produkcja / FMCG

budownictwo / architektura / nieruchomości / geodezja

handel hurtowy i detaliczny

na początku

po zmianie

Duży ma większą moc przyciągania

Absolwenci znajdują zatrudnienie przede wszystkim w małych fi rmach: 65% z nich 

pierwszą pracę wykonywało w fi rmach zatrudniających do 49 pracowników, 36% w fi rmach 

zatrudniających do dziewięciu pracowników (mikrofi rmy). W tych ostatnich (m. in. w zakła-

dach rzemieślniczych prowadzących praktyczną naukę zawodu) częściej pracowali absolwen-

ci zasadniczych szkół zawodowych. Absolwenci szkół policealnych z kolei częściej zatrudniali 

się w podmiotach średnich i dużych (głównie w placówkach medycznych oraz jednostkach 

pomocy społecznej). Zmiana miejsca pracy najczęściej wiązała się z przechodzeniem do 

większej fi rmy: udział fi rm dużych wzrósł o 6 p.p., średnich o 4 p.p., a tych zatrudniających 

od 10 do 49 pracowników o 5 p.p. Udział mikrofi rm spadł o 15 p.p.

Wykres 13. Ilu pracowników zatrudniała fi rma?

24%
19%

12%

12%

29%

34%

15%
19%

6%
10%

4% 6%

pierwsza praca po zmianie

powyżej 1000

251-1000

51-250

10-50

6-9

do pięciu osób
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1360 zł na rękę na dobry początek

Na jakie wynagrodzenie mogli liczyć absolwenci przyjmowani do pracy? Przeciętne wynagro-

dzenie netto w pierwszej pracy to 1360 zł, przy czym dla absolwentów szkół zasadniczych 

zawodowych było nieco wyższe od średniej, dla technikum – niższe, a dla szkół policealnych 

– najniższe. Jak wynika z badania, jedna piąta absolwentów wskazywała, że zmieniła pracę 

ze względu na otrzymanie lepszej propozycji zatrudnienia oraz niezadowolenie z dotychcza-

sowych warunków fi nansowych. Średnio wynagrodzenie osób w nowym miejscu pracy było 

wyższe o 288 zł netto od początkowego wynagrodzenia w pierwszej pracy. Wzrost wynagro-

dzenia był najwyższy w przypadku absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (o 467 zł 

dla trybu ucznia i 429 dla młodocianego pracownika), a najniższy w technikum (o 235 zł).

Wykres 14. Miesięczne wynagrodzenie netto

1360
1481 1428

1352
1227

1648

1948
1857

1587 1589

ogółem uczniowie zsz młodociani zsz technikum szkoła policealna

pierwsza praca po zmianie

Budowlanka awangardą wynagrodzeń

Największe zróżnicowanie wynagrodzeń daje się zaobserwować, gdy spojrzeć na nie z per-

spektywy branż, w których kształcili się absolwenci. Przy pierwszej pracy najwyższe wyna-

grodzenia wiązały się z branżą budowlaną (1783 zł), rolno-przetwórczą (1629 zł) oraz me-

chaniczno-mechatroniczną (1507 zł). Najniższe wynagrodzenia oferowane były osobom, 

których zawód wyuczony łączył się z branżą usługową (1090 zł), społeczno-medyczną 

(1135 zł) oraz administracyjno-biurową (1196 zł). Po zmianie miejsca zatrudnienia nadal naj-

lepiej wynagradzane były osoby posiadające kwalifi kacje zawodowe związane z branżą bu-

dowlaną (jeden z najwyższych wzrostów płac – o 647 zł), ale już na drugim miejscu znalazła 

się branża mechaniczno-mechatroniczna (płaca po zmianie – 1846 zł), na trzecim zaś zawody 

społeczno-medyczne (1800 zł), które awansowały z niemal najgorszej lokaty w przypadku 

pierwszej pracy. Najmniejszy wzrost wynagrodzeń wiązał się z zawodami przyporządkowany-

mi do branży informatyczno-elektronicznej (o 107 zł) oraz administracyjno-biurowej (o 122 zł). 

W przypadku branży rolno-przetwórczej odnotowano spadek wynagrodzeń o 108 zł.
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Wykres 15. Wynagrodzenie netto według branż*
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1360
1215

1783

1424

1629
1507

1135 1090
1196

1648
1487

2430

1531 1521

1846 1800

1348 1318

* Branże, w których absolwenci uzyskali zawód.

Duży może więcej

Oprócz branży wynagrodzenia absolwentów różnicuje wielkość fi rmy: im większa fi rma, 

tym na większe wynagrodzenie mógł liczyć pracujący absolwent. W pierwszej pracy pracow-

nicy najmniejszych fi rm (do pięciu pracowników) otrzymywali średnio 1224 zł, podczas gdy 

największe zakłady pracy mogły zaoferować 1589 zł. W przypadku wynagrodzenia po zmia-

nie miejsca pracy prawidłowość jest zachowana (najniższe wynagrodzenie nadal jest w naj-

mniejszych fi rmach), lecz rozpiętość wynagrodzeń pomiędzy największymi i najmniejszymi 

zakładami jest mniejsza (dla pierwszej pracy wynosiła 365 zł, po zmianie – 311 zł). 

Więcej nie znaczy lepiej

To, co znacząco różnicuje wynagrodzenie, to również rodzaj umowy, który jest podstawą do 

uzyskiwania wynagrodzenia. Okazuje się, że najwyższe wynagrodzenie na rękę w pierw-

szej pracy oferuje praca bez umowy (1774 zł) oraz umowa o pracę na czas nieokreślony 

(1752 zł). Porównując tylko te dwie stawki widać, że koszty związane z zatrudnieniem pra-

cownika na czarno są dużo niższe – pracodawca nie musi odprowadzać podatków oraz opła-

cać ubezpieczenia społecznego. Z kolei osoba zatrudniona bez umowy musi liczyć się z tym, 

że nie są opłacane za nią nie tylko składki na ubezpieczenia społeczne, ale też zdrowotne. 

Dwie wspomniane wyżej formy zatrudnienia odróżnia również możliwość uzyskiwania lep-

szego wynagrodzenia w nowym miejscu pracy w przypadku osób pracujących w oparciu 

o umowę. Osoby zmieniające pracę i zatrudniające się w oparciu o umowę o pracę na czas 

nieokreślony uzyskiwały znacząco lepsze wynagrodzenie (2219 zł) niż osoby zatrudniające się 

w nowym miejscu pracy bez umowy (2082 zł).

Formami zatrudnienia, które pod względem wynagrodzeń najbardziej odstają od pozosta-

łych, są staże. W tym przypadku wynagrodzenia są przeszło o połowę mniejsze od tych ofe-

rowanych przy umowie o pracę na czas nieokreślony lub przy zatrudnieniu bez umowy. Dla 

staży organizowanych przez powiatowe urzędy pracy wynoszą one 820 zł, dla pozostałych 

– 819 zł. Najwięcej staży zorganizowanych było w handlu oraz administracji, mniej w hotelach 

i restauracjach oraz ochronie zdrowia. 
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Wykres 16. Wynagrodzenie a typ umowy

na początku

po zmianie pracy
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1700

1281

1740

1600
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2219

2082

819
855

820

1185

1210

1344

1439

1451

1752

1774

odpłatny staż

staż absolwencki (odbywany za pośrednictwem 
urzędu pracy)

umowa o pracę na zastępstwo

umowa zlecenie

umowa o pracę na okres próbny

umowa o pracę na czas określony

umowa o dzieło

umowa o pracę na czas nieokreślony

bez umowy

Młodociani pracownicy w zgodzie z wyuczonym zawodem

W kontekście jakości kształcenia zawodowego szczególnie interesujący jest poziom wyko-

rzystania w wykonywanej pracy umiejętności związanych z wyuczonym zawodem. Spośród 

pracujących 43% wskazała, że wykonywana praca nie jest zgodna z wyuczonym zawo-

dem. Pełną zgodność wyuczonego zawodu z wykonywaną pracą deklarowało 37% pracu-

jących absolwentów, a 20% – częściową. Najwyższy poziom zgodności pracy z wyuczo-

nym zawodem deklarowali absolwenci zasadniczych szkół zawodowych kształcący się 

w trybie młodocianego pracownika oraz absolwenci szkół policealnych. Na podejmo-

wanie pracy zgodnej z wyuczonym zawodem wpływ miało również to, czy dana osoba 

zdała egzamin zawodowy. Ci którzy go zdali, częściej pracowali w zawodach całkowicie lub 

częściowo zgodnych z wyuczonym zawodem, pozostali pracowali poza fachem. Najniższy 

poziom wykorzystania wiedzy zawodowej pojawił się u osób, które nawet nie podeszły do 

egzaminu zawodowego. 

Absolwenci są zainteresowani pracą w wyuczonym zawodzie, lecz mają problem z jej znale-

zieniem. Aż 55% pracujących niezgodnie z wyuczonym zawodem wskazało, że nie zna-

lazło pracy, która odpowiadałaby zdobytym kwalifi kacjom (na trudności tego rodzaju 

częściej uskarżali się absolwenci techników). Z kolei 17% absolwentów wskazało, że wybrało 

lepiej płatną ofertę, a 15% nie chciała pracować w swoim zawodzie (na te powody proporcjo-

nalnie częściej wskazywali młodociani pracownicy). 
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Wykres 17. Zgodność pracy z wyuczonym zawodem według typów szkół
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N= 3 693

Poziom wykorzystania wiedzy i umiejętności zawodowych w pracy różni się w poszcze-

gólnych zawodach: najwyższy odnotowano w zawodach społeczno-medycznych (65% 

całkowicie zgodnych), a najniższy w zawodach informatyczno-elektronicznych (20%). 

W poszczególnych branżach możliwe było wskazanie zawodów o najwyższym poziomie 

zgodności wyuczonego zawodu z wykonywaną pracą. Były to11:

1. Branża społeczno-medyczna (65%)

 a. technik farmaceutyczny (89%)

 b. asystentka stomatologiczna (73%)

 c. technik dentystyczny (73%)

2. Branża usługowa (53%)

 a. fryzjer (83%)

 b. sprzedawca (74%)

 c. technik usług fryzjerskich (48%)

3. Branża budowlana (48%)

 a. monter izolacji budowlanych (63%)

 b. murarz (59%)

 c. monter instalacji i urządzeń sanitarnych (59%)

4. Branża turystyczno-gastronomiczna (35%)

 a. cukiernik (53%)

 b. kucharz małej gastronomii (51%)

 c. kelner (46%)

5. Branża mechaniczno-mechatroniczna (33%)

 a. technik górnictwa podziemnego (92%)

 b. technik poligraf (65%)

 c. elektromechanik (50%)

6. Branża rolno-przetwórcza (33%)

 a. stolarz (63%)

 b. technik rolnik (42%)

 c. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (42%)

7. Branża administracyjno-biurowa (28%)

 a. technik handlowiec (46%)

 b. technik administracji (29%)

8. Branża informatyczno-elektroniczna (20%)

 a. elektromechanik pojazdów samochodowych (40%)

 b. monter-elektronik (33%)

 c. technik elektronik (23%).

11 Wskazane są tylko zawody, w których pracowało więcej niż 10 osób.
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Wykres 18. Zgodność pracy z wyuczonym zawodem według branż*
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* Branże, w których absolwenci uzyskali zawód.

Praca w wyuczonym zawodzie – to się opłaca!

Zmieniając pracę absolwenci w znaczącej mierze decydowali się na zatrudnienie 

o mniejszym poziomie zgodności z zawodem niż dotychczasowe (dla całej badanej grupy 

udział pracy całkowicie niezgodnej z tą, której respondent nauczył się w szkole, wzrósł z 43% 

do 50%). Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Schemat 5. Widać z niego, że zmia-

ny związane z „obniżeniem zgodności” wykonywanej pracy nie były kompensowane tymi, 

które powodują podniesienie zgodności wykonywanej pracy. Najmniejsze spadki zgodności 

wykonywanej pracy miały miejsce w tych obszarach, w których był on najniższy (technikum). 

Największy spadek poziomu zgodności miał miejsce w grupie młodocianych pracowników 

(o 19 p.p. dla wskazań dotyczących całkowitej zgodności z wyuczonym zawodem), następnie 

osób uczących się w trybie ucznia w zasadniczej szkole zawodowej (o 11 p.p.) oraz absolwen-

tów szkoły policealnej (o 7 p.p.). 

Zmiany zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem pokazują, że możliwe jest 

uzyskanie stosunkowo wysokiej premii za wykorzystywanie pozyskanych w szkole kwalifi ka-

cji – chociaż nie od razu. Praca zgodna z wyuczonym zawodem w pierwszym miejscu zatrud-

nienia jest niżej wynagradzana niż ta całkowicie niezgodna (97 zł różnicy), ale już nowa praca, 

jeśli całkowicie zgadza się z wyuczonym zawodem, jest zdecydowanie wyżej wyceniana niż 

praca całkowicie niezgodna z nim (różnica o przeszło 163 zł). Zatem podejmowanie pracy 

zgodnej z wyuczonym zawodem oraz realizacja kariery z wykorzystaniem wyuczonych 

kwalifi kacji opłaca się absolwentom dużo bardziej – zarówno pod względem płacy jak 

i kumulacji umiejętności zawodowych – niż podejmowanie pracy niezgodnej z wy-

kształceniem zawodowym (mimo wyższego wynagrodzenia na początku).
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21%

14%

9%

35%

9%

16%

49%

70%

77%

Schemat 5. Poziom zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem 

i wynagrodzenia

PIERWSZA PRACA PO ZMIANIE

zgodna (37%)
1298 zł

zgodna (33%)
1727 zł

częściowo zgodna (20%)
1396 zł

częściowo zgodna (17%)
1746 zł

niezgodna (43%)
1395 zł

niezgodna (50%)
1564 zł

Zmiany zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem wraz ze zamianą miejsca pracy:

 – duży wzrost / spadek

 – umiarkowany wzrost / spadek

 – ten sam poziom.

1.1.3 Prowadzenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcą nie trzeba się urodzić

Do grupy osób, które pracowały, zaliczone zostały również te, które prowadziły działalność 

gospodarczą. Na stworzenie własnego stanowiska pracy zdecydowało się 128 absol-

wentów (przy czym 21 z nich w momencie badania działalności gospodarczej już nie prowa-

dziło). Oznacza to, że samozatrudnienie jako formę aktywności zawodowej wybrało niespeł-

na 2% respondentów, przy czym utrzymywało się wysokie zainteresowanie nią – założenie 

własnej fi rmy rozważało 18% wszystkich absolwentów. To, co skłaniało do podjęcia takiej de-

cyzji, to przede wszystkim chęć bycia niezależnym (50%), perspektywa wyższych zarobków 

(39%) oraz chęć sprawdzenia swoich umiejętności (34%). Jedna czwarta podmiotów powstała 

z wykorzystaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Średni zysk netto fi rm nale-

żących do absolwentów wyniósł 3419 zł i był wyższy dla tych, które powstały bez udziału do-

tacji ze środków publicznych (3589 zł wobec 2853 zł). 87% osób, które prowadziły działalność 

gospodarczą, była z tego faktu zadowolona, przy czym ocena ta uzależniona była m.in. od 

osiąganego zysku – właściciele fi rm, które odnotowały stratę, wyrażali się o jej prowadzeniu 

mało entuzjastycznie. Z tą oceną współgra zatrudnianie pracowników: 14% podmiotów go-

spodarczych, na czele których stali absolwenci szkół zawodowych, zatrudniało inne osoby 

(w niespełna połowie przypadków była to jedna osoba) i wszyscy oni pozytywnie ocenili fakt 

prowadzenia własnego biznesu. 
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Samozatrudnienie jak praca najemna – raczej nie w zawodzie

Wśród fi rm, które zostały założone przez absolwentów szkół zawodowych, dominowa-

ły podmioty działające w sektorach: budownictwo, handel, rolnictwo i motoryzacja. 

Na prowadzenie działalności najczęściej decydowali się: technicy mechanicy (14 osób), techni-

cy budownictwa (12), technicy ekonomiści (7), technicy informatycy (5), mechanicy pojazdów 

samochodowych, technicy architektury krajobrazu, fryzjerzy i masażyści (po 4 osoby). Spo-

śród aktualnie prowadzących fi rmę 69 osób to absolwenci technikum, 21 – zasadniczej 

szkoły zawodowej, a 17 – szkoły policealnej.

Profi l prowadzonej działalności raczej nie pokrywał się z wyuczonym w szkole zawodem 

- w 41% przypadków nie był on zgodny z wyuczonym zawodem, w 22% wykorzystywanych 

było część zdobytych w szkole umiejętności, a w pozostałych 37% przypadków profi l fi rmy 

był zgodny z wyuczonym zawodem. Poziom wykorzystania przy samozatrudnieniu szkolnej 

wiedzy i umiejętności był taki sam jak przy rozpoczynaniu pracy najemnej (kolejno: 43%, 20% 

i 37%). Zawodami, w których poziom wykorzystania kwalifi kacji zawodowych w prowadzeniu 

fi rmy był większy niż średni, były: technik budownictwa, technik mechanik, fryzjer, technik 

masażysta, ratownik medyczny, technik architektury krajobrazu oraz technik agrobiznesu.

1.1.4 Migracje

Praca za granicą – grzech nie skorzystać?

Spośród 5 991 osób, które wzięły udział w badaniu, 2 878 w momencie jego przeprowadzania 

pracowało. Dla 263 osób przebadanych miejscem pierwszej pracy była zagranica12. Najpopu-

larniejsze kraje migracji zarobkowej to Niemcy oraz Wielka Brytania (po 28%). 

O popularności obu krajów decydowały:

rozmiary rynków pracy �

w przypadku Niemiec kształcenie specjalistów (pod warunkiem dobrej znajomości języ- �
ka niemieckiego)

obecność innych Polaków. �

O tym, że wyjeżdżając za granicę młodzi ludzie wykorzystują swoje kontakty, świadczą od-

powiedzi na pytanie o powód emigracji: najczęściej mieli taką okazję i postanowili z niej sko-

rzystać (62%). Ponadto 73% emigrantów wskazało, że w momencie wyjazdu mieli już zapew-

nioną pracę.

12 W przypadku 125 osób informacje o tym, co dzieje się z daną osobą, udało się uzyskać za pośrednictwem 

rodziny (w rozmowie telefonicznej uczestniczył krewny absolwenta – w trzech czwartych przypadków był to 

rodzic), natomiast pozostałe 138 osób osobiście wzięło w badaniu, uzupełniając ankietę internetową.
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Wykres 19. Kraje migracji zarobkowej

Niemcy; 28%

Wielka Brytania; 28%

Irlandia; 9%

Holandia; 
7% Austria; 

6%

Norwegia; 5%

Francja; 4%

Belgia; 3%

Szwajcaria; 2%

Hiszpania; 2%

Włochy; 2%

USA; 1%
Finlandia; 1%

Grecja; 1%
Kanada; 1%

Słowacja; 1%
Turcja; 1%

Praca za granicą – z dala od domu, z dala od zawodu

Czy osoby wyjeżdżające za granicę mają możliwość wykorzystywania tego, czego nauczyły 

się w szkole? Okazuje się, że dużo mniejszą niż ich koledzy, którzy zdecydowali się na pracę 

w Polsce. Udział emigrantów wskazujących na pracę całkowicie zgodną z wyuczonym 

zawodem jest dwa razy mniejszy niż tych, którzy pozostali w kraju. Zawodami, z który-

mi wiązało się całkowite bądź częściowe wykorzystanie szkolnej wiedzy i umiejętności poza 

granicami Polski, były: technik budownictwa, murarz, technik mechatronik, technik ogrodnik, 

rolnik, opiekun medyczny, monter izolacji budowlanych i stolarz. 

Wykres 20. Zgodność pracy z wyuczonym zawodem według miejsca pracy

17%

37%19%

20%

64% 43%

migracja w kraju

brak

częściowa

całkowita

1.2 Nauka

Pół na pół

Wielu respondentów po skończeniu szkoły zawodowej zdecydowało się kontynuować naukę 

(50%), przy czym absolwenci technikum w większości podjęli dalsze kształcenie, natomiast 

absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i policealnych zwykle poprzestali na dotychcza-

sowej edukacji. 
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Wykres 21. Czy po skończeniu szkoły w 2010 r. kontynuowałeś(aś) naukę?

40%

31%

45%

28%

10%

10%

10%

12%

50% 59% 45% 60%

ogółem zasadnicza
zawodowa

technikum policealna

nie

tak, ale już się nie uczę

tak i nadal się uczę

N= 5 792

Jeśli chodzi o branże, to naukę zdecydowali się kontynuować przede wszystkim absolwenci 

administracyjno-biurowej i informatyczno-elektronicznej (dwie trzecie). W branży rolno-prze-

twórczej czy mechaniczno-mechatronicznej kształcenie podjęło ok. 40% absolwentów.

Wykres 22. Czy po skończeniu szkoły podjąłeś(aś) dalszą naukę?

nie

tak, ale już się nie uczę

tak i nadal się uczę

41%

59%
55%

39% 38%
32%

30% 28% 27%

10%

8%
12%

8% 10%
12% 12% 12%

8%

49% 33% 33% 53% 52% 56% 58% 60% 65%
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N= 5 795

Uczestnicy badania, dla których w rok po ukończeniu szkoły zawodowej nauka była jedynym 

zajęciem, stanowili 25% ogółu, przy czym w zasadniczych szkołach zawodowych i policeal-

nych – około 15% , w technikach natomiast – 29%. Widać więc, że technika otwierają drogę 

do dalszej edukacji, a zasadnicze szkoły zawodowe i policealne przygotowują przede 

wszystkim do wejścia na rynek pracy.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy zdecydowali się kontynuować 

kształcenie, najczęściej wybierali liceum uzupełniające – szczególnie ci, którzy zdoby-

li zawód z branży usługowej (76%). Do technikum uzupełniającego szli głównie absolwenci 

z branży informatyczno-elektronicznej (62%). 
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Wykres 23. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów szkoły 

zasadniczej zawodowej

absolwenci 
zasadniczej szkoły 
zawodowej 
kontynuowali 
naukę w:

5%

42%

54%

na kursach

technikum uzupełniającym

liceum uzupełniającym

N= 467

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ uczniowie mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.

Z technikum na studia 

Absolwenci technikum, którzy kontynuowali naukę, w zdecydowanej większości roz-

poczęli studia (83%). Absolwenci szkoły policealnej, którzy postanowili dalej się uczyć 

(a trzeba pamiętać, że było ich stosunkowo niewielu), też najczęściej wybierali uczelnie 

wyższe. Co jednak ciekawe, aż jedna trzecia postanowiła zdobyć kolejny zawód w szkole po-

licealnej, a jedna piąta – dokształcać się na kursach. W przypadku pozostałych typów szkół 

dokształcanie w formie kursowej było zdecydowanie mniej popularne – skorzystało z niego 

około 5% absolwentów szkół zasadniczych zawodowych i techników, którzy kontynuowali 

edukację. 

Wykres 24. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów technikum 

i szkoły policealnej

absolwenci 
technikum i szkoły 
policealnej, którzy 
zdecydowali się 
kontynuować 
naukę, wybrali:

21%

33%

53%

6%

14%

83%

kursy

szkołę policealną

studia

technikum policealna

N= 2 497

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ uczniowie mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.

Studia w zawodzie 

Patrząc na kierunki studiów, jakie wybrali absolwenci, można powiedzieć, że zazwy-

czaj decydowali się kontynuować kształcenie w swoim zawodzie. I tak np. osoby, które 

zdobyły zawód z branży turystyczno-gastronomicznej, najczęściej studiowały turystykę i re-

kreację, a z branży budowlanej – budownictwo. Najpopularniejsze kierunki i uczelnie wybie-

rane przez absolwentów z poszczególnych branż prezentuje Tabela 5.
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Tabela 5. Najpopularniejsze kierunki i uczelnie w podziale na branże, w jakich 

kształcili się absolwenci w szkole zawodowej

branża najpopularniejsze kierunki – liczba 
absolwentów, którzy podjęli kształcenie

najpopularniejsze uczelnie

turystyczno-
gastronomiczna

turystyka i rekreacja 49 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 38

budowlana 43 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 38

informatyczno-elektroniczna 26 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 28

rolno-przetwórcza 21 Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla 
w Krakowie

25

technologia żywności i żywienie 
człowieka

19 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 25

pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna

18 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 23

budowlana budownictwo 71 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 86

geodezja i kartografi a 19 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 29

inżynieria środowiska 13 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 24

energetyka 12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 12

elektrotechnika 11

informatyczno- 
elektroniczna

informatyka 99 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 102

informatyka stosowana 40 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 102

elektrotechnika 36 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 26

elektronika i telekomunikacja 27 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 25

automatyka i robotyka 18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 21

mechanika i budowa maszyn 16

rolno-
przetwórcza

zarządzanie i inżynieria produkcji 6 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 11

leśnictwo 4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 6

dietetyka 3 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 3

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nowym Targu

3

mechaniczno- 
mechatroniczna

mechanika i budowa maszyn 35 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 49

automatyka i robotyka 13 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 43

mechatronika 9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 14

transport 9

społeczno-
medyczna

promocja zdrowia 15 Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna 
w Podkowie Leśnej

15

ratownictwo medyczne 6 Uniwersytet Jagielloński 7

pielęgniarstwo 4 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego

6

fi zjoterapia 4 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 6

kosmetologia 4 Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia 5

technologia chemiczna 4

usługowa pedagogika 12 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 15

architektura krajobrazu 7 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego

7

ogrodnictwo 5 Uniwersytet Jagielloński 6

pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna

4 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu 6

administracyjno-
biurowa

fi nanse i rachunkowość 142 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 140

ekonomia 97 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 82

zarządzanie 92 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 54

administracja 32 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 25

pedagogika 22 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 23

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, fi lia w Nowym 
Targu

23

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 20
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Studia w trybie niestacjonarnym

62% absolwentów, którzy podjęli studia, zdecydowało się na studia w trybie niesta-

cjonarnym. Studia w weekendy umożliwiają absolwentom podejmowanie pracy, więc wśród 

studentów niestacjonarnych przeszło połowa pracuje (51%), a ci, którzy pracy nie mają, za-

zwyczaj poszukują jej (68%). Studenci stacjonarni w większości skupiają się tylko na na-

uce: 68% stanowią osoby, które przez cały rok (od skończenia szkoły do momentu badania) 

nie pracowały, 20% osoby, które w tym czasie pracowały i przestały, a tylko 12% osoby, które 

łączą studia stacjonarne z zatrudnieniem. Ponadto studenci stacjonarni raczej nie szukają pra-

cy: tylko 30% z nich rozgląda się za posadą i są to najczęściej te osoby, które miały już okazję 

pracować. 

1.2.1 Argumenty za podjęciem nauki 
Absolwenci różnych szkół podawali różne powody dalszego kształcenia się. Dla absolwentów 

szkół zasadniczych zawodowych ważne były względy praktyczne: żeby mieć maturę, żeby 

znaleźć lepszą pracę. Dla absolwentów technikum liczyło się dążenie do zrobienia kariery 

i perspektywa wysokich zarobków, natomiast dla absolwentów szkół policealnych – rozwój 

osobisty i zawodowy: zainteresowanie zawodem, chęć zdobycia nowych kwalifi kacji. 

Wykres 25. Powody kontynuowania nauki

2%

4%

5%

14%

17%

23%

26%

35%

39%

42%

47%

49%

chęć podjęcie pracy naukowej**

brak innych planów zawodowych

trudności w znalezieniu pracy

żeby później iść na studia*

żeby zdobyć dyplom uczelni**

żeby łatwiej zdobyć pracę

szansa zrobienia kariery zawodowej

zainteresowanie zawodem

chęć zdobycia nowych kwalifikacji

perspektywa dobrych zarobków

perspektywa znalezienia lepszej pracy

żeby mieć maturę*

policealna

policealna

technikum

technikum

N= 2 950

* Odpowiedzi udzielali tylko absolwenci szkoły zasadniczej zawodowej (N= 471).

** Odpowiedzi udzielali tylko absolwenci technikum i szkół policealnych (N= 2 479).

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ uczniowie mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.

Strzałki oznaczają, że w tych kategoriach pojawiły się najwyższe wskazania danej odpowiedzi.

1.2.2 Powody niepodjęcia dalszej nauki 
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych rezygnację z dalszej nauki tłumaczyli pracą lub 

brakiem czasu (co przeważnie i tak oznaczało pracę, gdyż zdecydowana większość osób, któ-

re wskazały tę odpowiedź, to osoby zatrudnione). Absolwenci technikum zakończyli eduka-

cję ze względu na trudną sytuację materialną oraz niezdany egzamin, natomiast absolwenci 

szkół policealnych z powodów rodzinnych. Ponadto część absolwentów tych szkół uważa, że 

uczyła się już wystarczająco długo i nie ma potrzeby dalszego kształcenia. 
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Wykres 26. Powody niekontynuowania nauki

0,2%wiek

1%posiadanie wykształcenia wyższego

1%brak potrzeby dalszej edukacji

1%zły stan zdrowia lub niepełnosprawność 

1%zamiar kontynuowania nauki w przyszłości 

2%wyjazd za granicę

2%planowana przerwa w edukacji

2%brak miejsc w szkole

2%brak chęci do nauki

9%powody rodzinne

10%przekonanie, że nie warto się dalej uczyć

11%niezdany egzmin

22%podjęcie pracy / poszukiwanie pracy

27%materialne

28%brak czasu

policealna

policealna

technikum

technikum

zasadnicza

zasadnicza

N= 2 827

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ uczniowie mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.

Strzałki oznaczają, że w tych kategoriach pojawiły się najwyższe wskazania danej odpowiedzi.

1.3 Bezrobocie

Bezrobocie znaczy poszukiwanie pracy

Osoby bezrobotne to te, które nie pracują, nie uczą się oraz są zainteresowane podjęciem za-

trudnienia. A zatem o tym, czy osoby zaliczone zostały do bezrobotnych czy biernych zawo-

dowo, decydował fakt poszukiwania pracy, a nie rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. 

W momencie badania bezrobotni absolwenci stanowili 18%, przy czym grupa osób, 

które przez cały rok13 były bezrobotne, to 9% ogółu absolwentów.

Kim są bezrobotni absolwenci szkół zawodowych?14

ukończyli naukę w zawodzie z branży usługowej (24%) �

ukończyli naukę w szkołach z terenu powiatu nowotarskiego i limanowskiego (27%)  �
(por. Wykres 4.)

przystąpili do egzaminu zawodowego, ale go nie zdali (24%). Warto przy tym zauwa- �
żyć, że w grupie osób, które zdały egzamin zawodowy, występuje stosunkowo najmniej 

bezrobotnych (16%).

Typ ukończonej szkoły nie wpływa zasadniczo na kwestię bezrobocia: odsetek bezrobotnych 

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych wyniósł 21%, techników – 17%, a szkół poli-

cealnych – 16%. 

13 Od momentu ukończenia szkoły do momentu badania – w przybliżeniu rok.

14 Na podstawie udziałów w poszczególnych kategoriach (branże, powiaty, przystępujący do egzaminu).
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Wykres 27. Odsetek bezrobotnych absolwentów w poszczególnych branżach*

13%informatyczno-elektroniczna

13%społeczno-medyczna

16%administracyjno-biurowa

17%mechaniczno-mechatroniczna

18%rolno-przetwórcza

20%gastronomiczna-turystyczno

20%budowlana

24%usługowa

* Branże, w których absolwenci uzyskali zawód.

Podejmę jakąkolwiek pracę – od zaraz

Jak już zostało wyżej wspomniane cechą odróżniającą bezrobotnych od biernych zawodowo 

był fakt poszukiwania pracy. Z kolei o tym, jak bardzo absolwenci byli zdeterminowani do 

znalezienia pracy, może świadczyć poziom kompromisu, na który gotowi byli pójść w kwe-

stii rodzaju zatrudnienia: 40% wskazało, że podjęłoby jakąkolwiek pracę, a 10%, że chciałoby 

podjąć pracę całkowicie niezwiązaną z zawodem. Niechęć do pracy w wyuczonym zawodzie 

świadczy o złym wyborze edukacyjnym, jaki dokonał się w gimnazjum. Warto wspomnieć 

w tym miejscu o badaniu uczniów ostatnich klas szkół zawodowych, którego wyniki pokaza-

ły, że 28% młodych ludzi nie jest zadowolona z wyboru zawodu i nie zdecydowałaby się na 

niego, gdyby mogła podjąć decyzję raz jeszcze15. 

Wykres 28. Zawód, w jakim poszukują pracy bezrobotni

10%

21%

29%

40%

pracy całkowicie niezwiązanej z zawodem,
którego się uczyłem(am)

w zawodzie, który pozwoli skorzystać
z części wiedzy i doświadczenia

w wyuczonym zawodzie

jakiejkolwiek pracy

zasadnicza i policealna

technikum i policealna

technikum

technikum

O sytuacji zawodowej oraz sposobach poszukiwania pracy w dużej mierze decyduje poziom 

przygotowania do wykonywania zawodu. Osoby zorientowane na znalezienie zatrudnienia 

zgodnego z wykształceniem to przede wszystkim te, które uzyskały potwierdzenie kwalifi ka-

cji oraz miały możliwość wykorzystywać je we wcześniejszej pracy. Dominują tutaj absolwen-

ci szkół policealnych i zasadniczych zawodowych, którzy uzyskali zawód związany z branżą 

budowlaną. 

Jeśli chodzi o osoby, które gotowe były podjąć jakąkolwiek pracę, to z reguły nie potwierdziły 

one kwalifi kacji na egzaminie (nie zdały go lub nie podeszły do niego) i w związku z tym – jeśli 

w ogóle dotychczas wykonywały pracę – to niezwiązaną z wyuczonym zawodem. W grupie 

tej większość stanowili absolwenci technikum w zawodach związanych z branżą turystyczno-

gastronomiczną oraz administracyjno-biurową. 

15 Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2009/2010, Kraków: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2010.
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Sztuka kompromisu 

O poziomie determinacji, jeśli chodzi o znalezienie pracy – oprócz zgody na pracę niezwiąza-

ną z wyuczonym zawodem – świadczyć może skłonność do zatrudnienia się w specyfi cznych 

warunkach. Tym, na co absolwenci najłatwiej zgodziliby się, była pełna dyspozycyjność oraz 

praca na nocną zmianę. Osoby, które nie były skłonne do żadnego kompromisu, stanowiły 

jedną trzecią poszukujących pracy. Generalnie najbardziej skorzy do ustępstw byli absolwen-

ci technikum, reprezentujący branżę administracyjno-biurową, informatyczno-elektroniczną 

oraz turystyczno-gastronomiczną. Grupą, która szczególnie często oświadczała, że żaden 

ze specyfi cznych warunków nie jest możliwy do zaakceptowania, byli absolwenci zasadni-

czych szkół zawodowych, którzy realizowali naukę w trybie ucznia, wykształceni w zawodach 

z branży mechaniczno-mechatronicznej. 

Wykres 29. Skłonność do podjęcia pracy w danych warunkach

34%żadne z powyższych

18%
wymagającej rezygnacji z planów rodzinnych w ciągu

najbliższych kilku lat (np. posiadania dzieci)

19%wymagającej uciążliwych dojazdów

26%w trudnych warunkach BHP (np. hałas, zapylenie)

29%
nisko płatnej – 800 zł netto na rękę (płaca minimalna

dla 1 roku zatrudnienia)

33%
wymagającej zdobycia dodatkowych kwalifikacji na

własny koszt

40%na nocną zmianę

42%wymagającej pełnej dyspozycyjności

N= 1 048

Niech płacą jak w pierwszej pracy

Oczekiwania płacowe osób poszukujących pracy różnią się16. Wybijają się szczególnie ab-

solwenci szkół policealnych, którzy skorzy są podjąć zatrudnienie przy niższej minimalnej 

kwocie wynagrodzenia. Ogólnie rzecz biorąc z punktu widzenia aktywności zawodowej na 

najniższe wynagrodzenie zgodziliby się absolwenci, którzy aktualnie uczą się, w drugiej kolej-

ności osoby zaklasyfi kowane jako bezrobotne. Najwyższe oczekiwania płacowe mają osoby 

bierne zawodowo. Taki stan rzeczy wynikać może stąd, że osoby posiadające wiedzę o realnej 

sytuacji na rynku pracy, popartą doświadczeniem związanym z poszukiwaniem zatrudnienia, 

dostosowują swoje oczekiwania płacowe do aktualnej sytuacji. Możliwe jest również inne wy-

tłumaczenie: sytuacja zawodowa jest konsekwencją zbyt wysokich aspiracji fi nansowych. 

Jeśli przyjrzymy się zawodom pogrupowanym w branże, to zobaczymy, że oczekiwania pła-

cowe poszukujących pracy bliskie były wynagrodzeniom w pierwszej pracy. Wyjątek stanowią 

trzy branże: mechaniczno-mechatroniczna (oczekiwane wynagrodzenie wyższe o 316 zł od 

wynagrodzenia w pierwszej pracy), informatyczno-elektryczna (o 244 zł) oraz społeczno-me-

dyczna (o 148 zł). Co ciekawe, w przypadku tych branż dużo wyższa była również skłonność 

absolwentów do poszukiwania pracy za granicą.

16 Na pytania dotyczące oczekiwań płacowych odpowiadały zarówno osoby bezrobotne, uczące się (ale równo-

cześnie poszukujące pracy) oraz bierne zawodowo (które aktualnie nie poszukują pracy, ale mają doświadcze-

nie związane z poszukiwaniem pracy oraz są w stanie określić swoje oczekiwania płacowe).
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Wykres 30. Kwota, która skłoniłaby do podjęcia pracy

1375

1460

1686

1190

1214

1250

1297

1555

1628

1780

1859

1278

1442

1474

1481

1459

uczący się

bezrobotny

bierny zawodowo

usługowa

społeczno-medyczna

turystyczno-gastronomiczna

administracyjno-biurowa

rolno-przetwórcza

informatyczno-elektroniczna

budowlana

machaniczno-mechatroniczna

szkoła policealna

młodociani zsz

uczniowie zsz

technikum

ogółem 

Poszukiwanie zatrudnienia – najtrudniejsza ze wszystkich prac

Z informacji o poszukiwaniu pracy udzielonych przez osoby bezrobotne wynika, że korzystają 

ze znacznie większej liczby sposobów poszukiwania pracy niż osoby pracujące (dla pracują-

cych były to średnio dwie metody, dla bezrobotnych trzy). To, co odróżnia poszukiwania bez-

robotnych od osób pracujących, oraz od strategii poszukiwawczych gwarantujących najlep-

sze efekty, to przede wszystkim dużo większa koncentracja na przeszukiwaniu Internetu, ofert 

prasowych oraz ofert w PUP (przeciętnie o 25 p.p.). Dla osób pracujących te strategie okazały 

się mało skuteczne. Zaangażowanie w wypytywanie rodziny oraz dostarczanie dokumentów 

do pracodawcy (dwie najbardziej skuteczne metody) były nieznacznie częściej wskazywa-

ne przez osoby bezrobotne, niż te dla których poszukiwanie pracy zakończyło się sukcesem. 

O poziomie zaangażowania osób bezrobotnych w poszukiwanie pracy świadczyć może ilość 

dostarczonych dokumentów aplikacyjnych pracodawcy (przeciętnie 12) oraz liczba odbytych 

rozmów o pracę (średnia 2,74). Najbardziej aktywni w obu obszarach byli absolwenci szkół 

policealnych, najmniej uczniowie zasadniczych szkół zawodowych. 
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Wykres 31. Sposób poszukiwania pracy

8%

8%

27%

35%

45%

55%

55%

14%

11%

52%

63%

74%

60%

64%

poszukiwałem(am) ofert pracy w prywatnym
biurze pośrednictwa pracy

zamieszczałem(am) informacje o sobie w Internecie

przeszukiwałem(am) ogłoszenia prasowe

przeszukiwałem(am) oferty pracy w urzędzie pracy

przeszukiwałem(am) ogłoszenia internetowe

samodzielnie dostarczałem(am) dokumenty
pracodawcom (m.in. CV, list motywacyjny)

wypytywałem(am) rodzinę/znajomych

bezrobotni

pracujący

N= 1 043

Brak doświadczenia + brak ofert pracy = brak zatrudnienia

Bezrobotni absolwenci spytani o to, dlaczego nie mogą znaleźć pracy, w pierwszej 

kolejności wskazywali, że brak im doświadczenia i umiejętności. Szczególnie często 

dotyczyło to osób po technikum oraz takich branż jak: administracyjno-biurowa, informa-

tyczno-elektroniczna oraz rolno-przetwórcza. W drugiej kolejności absolwenci wskazywali na 

czynniki od nich niezależne, takie jak: brak ofert na lokalnym rynku pracy czy ogólnie trudna 

sytuacja gospodarcza kraju. Tutaj szczególnie wyróżniali się absolwenci szkół policealnych 

oraz reprezentowana przez nich branża społeczno-medyczna. Trudna sytuacja na lokalnym 

rynku pracy szczególnie często wskazywana była przez absolwentów powiatów dąbrowskie-

go, gorlickiego, miechowskiego i miasta Nowy Sącz.

Wykres 32. Dlaczego nie możesz znaleźć pracy?

9%nie dość intensywnie poszukuję pracy

10%pracodawcy nie chcą mnie zatrudnić,
ale nie wiem dlaczego

11%moje oczekiwania rozmijają się z propozycjami
pracodawców

15%mam zawód, w którym szczególnie trudno
znaleźć pracę

16%działania urzędów pracy są nieskuteczne

21%brak mi umiejętności, których wymagają
pracodawcy

29%oczekiwania pracodawców są bardzo wygórowane

34%decyduje o tym ogólna sytuacja gospodarcza kraju

51%brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy

56%nie mam doświadczenia

N= 1 023
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1.3.1 Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

Powiatowy urząd pracy ds. ubezpieczenia zdrowotnego

W powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82% osób bezrobotnych w rozumie-

niu niniejszego raportu. Często rejestrowały się w nich również osoby, które później podej-

mowały naukę (w momencie badania uczyły się). W ich przypadku rejestracja była epizodem 

w karierze zawodowej (rejestrowali się zaraz po szkole) lub też odbywali naukę w trybie nie-

stacjonarnym (najczęściej w szkołach wieczorowych) i równocześnie poszukiwali pracy (wi-

zyta w urzędzie miała zwiększyć szanse na jej znalezienie). Trzecią grupą, która znalazła się 

w rejestrach PUP, były osoby bierne zawodowo. 

Największy udział w grupie bezrobotnych stanowili absolwenci technikum oraz za-

sadniczej szkoły zawodowej, którzy odbyli kształcenie w trybie ucznia. Rejestracja 

w urzędzie związana była przede wszystkim z chęcią uzyskania ubezpieczenia zdro-

wotnego (75%) oraz skorzystania z dostępnych w urzędzie ofert pracy (74%). Najmniej na 

ubezpieczeniu zdrowotnym zależało absolwentom szkół policealnych – ważniejsza była dla 

nich możliwość skorzystania z instrumentów poszukiwania pracy będących w dyspozycji PUP. 

Z możliwości dofi nansowania otwarcia własnej fi rmy najczęściej chcieli skorzystać absolwenci 

szkoły zasadniczej z branży rolno-przetwórczej oraz mechaniczno-mechatronicznej. 

Wykres 33. Powód rejestracji w PUP

15%możliwość uzyskania dofinansowania na otwarcie własnej firmy

25%możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego

41%możliwość skorzystania ze szkoleń

50%możliwość skorzystania ze stażu

74%możliwość skorzystania z ofert pracy

75%uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego

1.4 Bierność zawodowa

Bierny zawodowo 3xNIE 

Jak zostało wyżej wspomniane, osoby bierne zawodowo to te, które nie pracują, nie uczą 

się oraz nie poszukują pracy. W badaniu udało się zidentyfi kować 441 takich respondentów, 

co stanowi niespełna 8% przebadanej grupy. Największy odsetek osób biernych zawodo-

wo utrzymywał się w branży rolno-przetwórczej (11%) i usługowej (10%), w powiatach: 

tarnowskim (15%), gorlickim (11%) i nowotarskim (11%) oraz wśród absolwentów szkół 

zawodowych (10%). Grupę biernych zawodowo stanowią osoby, które mają doświadczenie 

w poszukiwaniu pracy (jedna trzecia biernych zawodowo) oraz osoby, które nigdy pracy nie 

poszukiwały (dwie trzecie biernych zawodowo). Ci, którzy mają doświadczenie w poszukiwa-

niu pracy, dużo wyżej oceniają swoje szanse na jej znalezienie niż osoby bezrobotne bądź 

uczące się i jednocześnie poszukujące pracy (przekonanie o bardzo dużych szansach miało 

22% z nich wobec 10% bezrobotnych i uczących się). Również oczekiwania płacowe tej gru-

py były dużo wyższe od pozostałych: minimalna kwota wynagrodzenia, która skłoniłaby do 

podjęcia pracy osoby wchodzące w jej skład, to 1686 zł, podczas gdy dla bezrobotnych kwota 

ta wynosiła 1460 zł, a osób uczących się – 1375 zł. 
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2. Egzamin zawodowy a kariera

Mam zawód – potwierdzam

Egzamin zawodowy weryfi kuje przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu. Wszyscy, 

którzy kończą szkoły zawodowe, powinni do niego przystąpić. Niemniej jednak w 2010 roku 

próbę zdania go podjęło 93% absolwentów objętych badaniem, przy czym w przypadku 73% 

z nich zakończyła się ona powodzeniem. Najlepiej poradzili sobie uczniowie ze szkół zasadni-

czych zawodowych – 87% zdało egzamin, najgorzej uczniowie technikum – zdało 68%. 

Wykres 34. Czy wiosną 2010 przystąpiłeś(aś) do egzaminu zawodowego?

73%

87%

68%

80%

20% 7% 25% 12%

7% 6% 7% 8%

ogółem zasadnicza
zawodowa

technikum policealna

nie

tak, ale go nie
zdałem(am)

tak, i zdałem(am) go

N= 5 719

Najwyższą zdawalność egzaminu zawodowego osiągnęli absolwenci z branży społeczno-

medycznej (92% absolwentów zakończyło egzamin sukcesem). Najwięcej problemów mieli 

absolwenci z branży informatyczno-elektronicznej: 35% przystąpiło do egzaminu, ale go nie 

zdało. Najwyższy odsetek absolwentów, którzy w ogóle nie podeszli do egzaminu (9%), wy-

stąpił w branży mechaniczno-mechatronicznej.

Bez egzaminu zawodowego możesz zostać NEETsem

Zdany egzamin zawodowy sprawia, że absolwenci rzadziej znajdują się w grupie NEETsów 

(osób, które nie pracują i nie uczą się). Co więcej aż 45% osób z potwierdzonymi kwalifi kacjami 

zawodowymi nie poprzestaje na zdobytym wykształceniu (kontynuuje naukę). Z kolei absol-

wenci bez zdanego egzaminu zawodowego stawiają na pracę, ale blisko jedna trzecia z nich 

pozostaje bez zajęcia (nie uczy się i nie pracuje). 
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Wykres 35. Egzamin zawodowy a sytuacja na rynku pracy

32% 36% 40%

17% 11%
9%

28%
20% 19%

23%
32% 32%

tak, i zdałem(am) go tak, ale go nie
zdałem(am)

nie

nie pracują i nie uczą się

uczą się

pracują i uczą się

pracują

N= 5 719

Zdany egzamin – większa szansa na pracę w zawodzie

Wykres 36. Przystępowanie do egzaminu zawodowego a pierwsza praca

83%

13%

4%

74%

19%

7%

62%

28%

10%

przystąpił(a) i zdał(a) przystąpił(a), ale nie zdał(a) nie przystąpił(a)

pracuje w zawodzie pracuje częściowo w zawodzie pracuje nie w zawodzie

uczniowie, którzy po 
skończeniu szkoły 
pracowali w swoim 
zawodzie, w 96% 
podeszli do egzaminu 
zawodowego i w 
znakomitej większości 
go zdali

N= 3 660

Zdecydowana większość absolwentów przystąpiła do egzaminów organizowanych przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE – 93%). Pozostali zdawali w izbie rzemieślniczej / ce-

chu rzemiosł (7%). Najwięcej punktów17 udało się zdobyć absolwentom z części praktycznej. 

Szczegółowe wyniki prezentuje Tabela 6. 

Tabela 6. Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów na poszczególnych 

częściach egzaminu zawodowego

organizator egzaminu części egzaminu liczba absolwentów średnia liczba punktów

OKE teoretyczna – I część 4 031 72,03

teoretyczna – II część 3 940 74,80

praktyczna 3 945 80,59

izba / cech rzemiosła teoretyczna 493 3,76

praktyczna 495 3,81

17 średnia arytmetyczna
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Wyniki absolwentów, którzy w momencie badania pracowali, są gorsze niż osób, które pod-

jęły naukę. Warto jednak zauważyć, że zmieniają się one w zależności od tego, czy absolwent 

pracował w zawodzie, czy też nie. Ci, którzy pracowali w swoim zawodzie, nie tylko częściej 

przystępowali do egzaminu, ale osiągali na nim wyższe wyniki – zdecydowanie wyższe niż 

osoby, które pracowały w zupełnie innej profesji. O innych zależnościach traktuje Schemat 6.

Schemat 6. Czynniki wpływające na wyniki egzaminu zawodowego

Średnie wyniki są najwyż-

sze w grupie absolwentów, 

którzy:

kontynuują naukę �
 ukończyli kształcenie  �
w zawodach z branży 

społeczno-medycznej

 skończyli szkołę policeal- �
ną – w przypadku części 

pisemnej

 skończyli szkołę zasadni- �
czą zawodową – w przy-

padku części praktycznej.

Średnie wyniki są najniż-

sze w grupie absolwen-

tów, którzy:

nie pracują i nie uczą się �
ukończyli kształcenie  �
w zawodach z branży 

informatyczno-elektro-

nicznej

skończyli szkołę zasadni- �
czą zawodową – w przy-

padku części pisemnej

skończyli technikum –  �
w przypadku części prak-

tycznej. 

Skoro mam go nie zdać to po co przystępować?!

7% absolwentów nie podeszło do egzaminu zawodowego. Najczęściej wymienianym po-

wodem był brak wystarczającego przygotowania – młodzież nie czuła się na siłach, by go 

zdawać. Wskazywała również, że szkoła nie zapewniła odpowiedniego poziomu kształcenia. 

W tej kategorii oraz w kategorii „odradzano mi udział w egzaminie” pojawiały się liczne głosy, 

że to nauczyciel zasugerował, a czasem zmusił ucznia, by nie przystępował do egzaminu. We-

dług środowiska szkolnego18 często powodem takiego postępowania jest dbałość o „dobre 

statystyki” (wysoki poziom zdawalności egzaminu – licząc ten wskaźnik nie uwzględnia się 

osób, które powinny przystąpić do egzaminu, ale tego nie zrobiły). 

18 Konsultacje wyników badania ze środowiskiem szkolnym były prowadzone od października do grudnia 2011 r. 

Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Krakowie, wydziałów edukacji starostw powiatowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopol-

skiego. 
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Wykres 37. Dlaczego nie podszedłeś (podeszłaś) do egzaminu zawodowego?

5%inne

1%nie dotarłem(am) na egzamin

2%przygotowywałem(am) się do matury

4%ze względów formalnych (brak opłaty, brak dopuszczenia)

9%inne obowiązki m.in. praca

9%z powodów osobistych, zdrowotnych

10%odradzano mi udział w tym egzaminie

11%wyjechałem(am) za granicę

12%nie chciało mi się do niego przygotowywać

18%potwierdzone kwalifikacje nie są do niczego przydatne

26%prawdopodobnie nie poradził(a)bym sobie
(słabe oceny, niewystarczające przygotowanie w szkole)

technikum
budowlana

policealna
rolno-przetwórcza

zasadnicza
mechaniczno-mechatroniczna

zasadnicza
usługowa

policealna

N= 396

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ uczniowie mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.

Strzałki oznaczają, że w tych kategoriach pojawiły się najwyższe wskazania danej odpowiedzi.

3. Matura a kariera

Technikum – zawodowa droga na studia

37% osób, będąc jeszcze w technikum, wskazało, że wybrało tę szkołę ze względu na moż-

liwość zdawania matury. Niemal wszyscy deklarowali wtedy zamiar przystąpienia do egza-

minu dojrzałości (97%)19. Ostatecznie do matury podeszło 93% absolwentów, zdało 79%. 

Absolwenci szkół policealnych w zdecydowanej większości posiadali maturę jeszcze przed 

ukończeniem szkoły. Pozostali podzielili się niemal na pół: połowa przystąpiła, połowa nie. 

Wykres 38. Czy wiosną 2010 podszedłeś (podeszłaś) do matury?

79%

7%

14%

2%

81%

7% 10%

technikum policealna

nie

nie, ponieważ już mam  maturę

tak, ale nie zdałem(am)

tak, i zdałem(am)

N= 4 593

19 Por. Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2009/2010, Kra-

ków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2010.
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Wśród absolwentów technikum największą grupę stanowiły osoby, które zdały oba egzaminy: 

maturę i egzamin zawodowy (59%). Jednak to matura stanowiła dla uczniów priorytet (17% 

zdało maturę i nie zdało egzaminu zawodowego, 3% zdało maturę i w ogóle nie przystąpiło 

do egzaminu zawodowego, podczas gdy 6% zdało egzamin zawodowy, a nie zdało matury, 

2% zdało egzamin zawodowy i nie przystąpiło do matury). 2% absolwentów technikum nie 

podeszło ani do jednego, ani do drugiego egzaminu. 

Patrząc na absolwentów technikum i szkoły policealnej widać, że największy odsetek absol-

wentów ze zdanymi oboma egzaminami występuje w branży społeczno-medycznej, nato-

miast najmniejszy – w rolno-przetwórczej i mechaniczno-mechatronicznej. 

Wykres 39. Sukces na egzaminach w poszczególnych branżach*

60%

84%
66% 63%

62% 55% 52% 47% 46%

20%

7%

21%
15%

14%
36%

23%
21%

14%

8%

8%
4%

7% 13%

2%

14%
13%

17%

11%

1%

9%
15% 12%

7% 11%
19% 23%

oba egzaminy niezdane
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N= 4 593

* Branże, w których absolwenci uzyskali zawód.

Po maturze dalsza nauka

O osobach, które zdały maturę i egzamin zawodowy, można powiedzieć, że są nastawione 

na podnoszenie wiedzy i kwalifi kacji. Przygotowały się do obu egzaminów (co w przypadku 

uczniów technikum nie jest takie proste, gdyż egzaminy odbywają się niemal w tym samym 

czasie), zdały je i postanowiły kontynuować edukację (55%). Osoby, które nie mają matury, 

sporadycznie dalej się kształcą. Zdecydowanie najgorzej wygląda sytuacja absolwentów, któ-

rzy nie zdali ani jednego, ani drugiego egzaminu – aż 40% to NEETsi. 
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Wykres 40. Egzaminy a sytuacja zawodowa absolwentów

26%
34%

55%
42%

20%
14%

6%

7%

35% 26%
5%

11%

19%
26%

34% 40%

oba
egzaminy

zdane

tylko matura tylko
zawodowy

oba
egzaminy
niezdane

nie pracują i nie uczą się

uczą się

pracują i uczą się

pracują

Matura – po co mi to, skoro i tak nie zdam, a wszyscy mi to odradzają

Podobnie jak w przypadku egzaminu zawodowego najczęściej wymienianym powodem 

nieprzystępowania do matury było przekonanie absolwentów, że nie poradziliby sobie na 

egzaminie. Często za takimi deklaracjami krył się nacisk ze strony nauczycieli – sugerowali oni 

uczniom, że mają małe szanse na sukces. 

Wykres 41. Dlaczego nie przystąpiłeś(aś) do matury?

5%

6%

3%inne

1%przygotowywałem(am) się do egzaminu zawodowego

3%wyjechałem(am) za granicę

inne obowiązki

ze względów formalnych (brak opłaty, brak dopuszczenia)

6%z powodów osobistych, zdrowotnych

14%nie chciało mi się przygotowywać

16%zdana matura nie jest mi potrzebna

20%odradzano mi udział

35%prawdopodobnie nie poradził(a)bym sobie
(słabe oceny, niewystarczające przygotowanie w szkole)

N= 328

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ uczniowie mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.
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4. Ocena przygotowania szkolnego

Z perspektywy roku od zakończenia nauki absolwenci ocenili, na ile szkoła przygotowała ich 

w zakresie kompetencji:

podstawowych (kluczowych), czyli takich, jakie każdy – niezależnie od typu szkoły, jaką  �
kończy – powinien mieć rozwinięte

ogólnozawodowych, wspólnych dla wszystkich profesji �

zawodowych – specyfi cznych dla danej profesji.  �

Do oceny stosowana była skala pięciostopniowa, gdzie 1 oznaczało „bardzo źle”, 5 – „bardzo 

dobrze”. Absolwenci mogli udzielić także odpowiedzi „trudno powiedzieć / nie dotyczy”20.

4.1 Kompetencje kluczowe

Kompetencje miękkie na cztery, kompetencje twarde na trzy

Kompetencje kluczowe to te, które są potrzebne każdemu do samorealizacji i rozwoju oso-

bistego, do bycia aktywnym obywatelem, a także do integracji społecznej i zatrudnienia21. 

Z badania absolwentów wynika, że najwyższe oceny zebrały kompetencje, których każdy 

uczy się od najmłodszych lat i niekoniecznie w szkole, takie jak np. umiejętność podejmowa-

nia decyzji czy poszukiwania potrzebnych informacji. Nie ma jednego, wyszczególnionego 

przedmiotu w planie lekcji, który by je kształcił, umiejętności te nabywa się na co dzień. Naj-

słabiej absolwenci ocenili szkołę pod względem kształtowania kompetencji, które wiążą się 

z konkretnymi przedmiotami, takimi jak matematyka, informatyka czy język obcy. 

Schemat 7. Ocena kompetencji kluczowych

Absolwenci najlepiej ocenili przygotowanie w zakresie następujących kompetencji:

porozumiewanie się w języku polskim 4,34

umiejętność podejmowania decyzji 4,15

umiejętność poszukiwania potrzebnych informacji 4,09

zdolność do znajdowania rozwiązań 4,08

Absolwenci najgorzej ocenili przygotowanie w zakresie następujących kompetencji:

umiejętność uczenia się 3,86

kompetencje informatyczne 3,84

kompetencje matematyczne 3,51

porozumiewanie się w języku obcym 3,43

Ocena umiejętności kluczowych zależy od:

typu szkoły i branży � , w jakiej absolwenci ukończyli naukę. W szkole policealnej, 

a zwłaszcza branży społeczno-medycznej, bardzo wysoko zostały ocenione kompeten-

cje miękkie, tj. umiejętność podejmowania decyzji, znajdowania rozwiązań itp. Słabo 

według nich przygotowała ich natomiast w zakresie kompetencji twardych (informa-

20 Prezentowane wyniki stanowią średnią arytmetyczną z udzielonych przez uczniów odpowiedzi.

21 Por. Kompetencje kluczowe [online], Portal Funduszy Europejskich Program Kapitał Ludzki, [dostęp 

16.03.2012 r.], dostępny w Internecie: http: //www.efs.gov.pl/slownik/Strony/Kompetencje_kluczowe.aspx.
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tycznych, matematycznych, języka obcego). Niskie oceny (poniżej średniej) we wszyst-

kich kategoriach wystawili szkole absolwenci z branży mechaniczno-mechatronicznej 

oraz rolno-przetwórczej. Pozytywnym sygnałem jest stosunkowo wysoka ocena kształ-

cenia umiejętności informatycznych, dokonana przez absolwentów z branży informa-

tyczno-elektronicznej. 

Tabela 7. Ocena kształcenia kompetencji kluczowych w podziale na branże* 

i typ szkoły

 ocenili najlepiej  ocenili najgorzej

typ szkoły branża typ szkoły branża

porozumiewanie się 

w języku polskim

policealna społeczno-medyczna, 

administracyjno-

biurowa

zasadnicza szkoła 

zawodowa

mechaniczno-

mechatroniczna

umiejętność 

podejmowania 

decyzji

policealna społeczno-medyczna, 

usługowa

technikum informatyczno-

elektroniczna

umiejętność 

poszukiwania 

potrzebnych 

informacji

policealna społeczno-medyczna, 

informatyczno-

elektroniczna, 

administracyjno-

biurowa

zasadnicza szkoła 

zawodowa

rolno-przetwórcza

zdolność do 

znajdowania 

rozwiązań

policealna społeczno-medyczna technikum, 

zasadnicza szkoła 

zawodowa

rolno-przetwórcza

umiejętność 

uczenia się

policealna społeczno-medyczna zasadnicza szkoła 

zawodowa

informatyczno-

elektroniczna

kompetencje 

informatyczne

zasadnicza 

szkoła 

zawodowa

informatyczno-

elektroniczna

policealna społeczno-medyczna

kompetencje 

matematyczne

technikum informatyczno-

elektroniczna, 

administracyjno-

biurowa

policealna społeczno-medyczna, 

rolno-przetwórcza

porozumiewanie się 

w języku obcym

technikum informatyczno-

elektroniczna, 

administracyjno-

biurowa

policealna społeczno-medyczna

* Branże, w których absolwenci uzyskali zawód.

sytuacji na rynku pracy i zdanego egzaminu zawodowego. �  Oceny absolwentów, 

którzy pracowali w momencie badania, były zasadniczo wyższe od ocen dokonanych 

przez absolwentów, którzy ani nie pracowali, ani się nie uczyli. Dotyczy to wszystkich 

kompetencji. Podobnie w przypadku egzaminu zawodowego: najwyższe oceny wysta-

wili absolwenci, którzy go zdali, średnie ci, którzy przystąpili, ale nie zdali, najniższe na-

tomiast absolwenci, którzy w ogóle nie podeszli do egzaminu zawodowego. 
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Tabela 8. Średnia ocena kształcenia kompetencji ogólnych a sytuacja 

absolwentów na rynku pracy

pracuje
pracuje 

i uczy się
uczy się

NEETs 

z do-

świad-

czeniem 

w pracy

NEETs bez 

doświad-

czenia 

w pracy

ogółem

porozumiewanie się w języku 

polskim
4,32 4,38 4,41 4,29 4,25 4,34

umiejętność podejmowania 

decyzji
4,21 4,19 4,09 4,12 4,09 4,15

umiejętność poszukiwania po-

trzebnych informacji
4,10 4,16 4,10 4,05 4,03 4,09

zdolność do znajdowania roz-

wiązań
4,14 4,17 4,03 4,00 3,96 4,08

umiejętność uczenia się 3,86 3,91 3,87 3,78 3,82 3,86

kompetencje informatyczne 3,91 3,83 3,77 3,83 3,80 3,84

kompetencje matematyczne 3,50 3,65 3,56 3,40 3,41 3,51

porozumiewanie się w języku 

obcym
3,43 3,47 3,53 3,35 3,30 3,43

 oceny najwyższe

 oceny średnie

 oceny najniższe

4.2 Kompetencje ogólnozawodowe

Zawodowy język obcy – obcy zawodowcowi

Kompetencje ogólnozawodowe pozwalają absolwentom odnaleźć się na rynku pracy. Szkoła 

powinna przygotować swoich uczniów do pracy w fi rmie oraz wyposażyć w informacje do-

tyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Z perspektywy czasu 

absolwenci uważają, że najlepiej nauczyła ich komunikować się ze współpracownikami i prze-

łożonymi oraz korzystać z przepisów prawnych. Zdecydowanie najsłabiej absolwenci ocenili 

naukę języka obcego zawodowego oraz przygotowanie do prowadzenia własnej fi rmy.

Schemat 8. Ocena kształcenia kompetencji ogólnozawodowych

porozumiewanie się ze współpracownikami 

i przełożonymi

4,28

przestrzeganie przepisów (BHP, PPOŻ, zawodowych) 4,26

korzystanie z różnych źródeł informacji 4,17

organizowanie stanowiska pracy 4,15

udzielanie pierwszej pomocy 4,00

planowanie działalności gospodarczej 3,53

posługiwanie się językiem obcym zawodowym 3,33
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Ocena kompetencji ogólnozawodowych zmienia się w zależności od:

typu szkoły � : najsłabsze oceny wystawili absolwenci technikum, którzy kształcenie 

wszystkich kompetencji ocenili poniżej średniej, za wyjątkiem posługiwania się języ-

kiem obcym zawodowym (3,38). Język obcy zawodowy najgorzej wypadł w szkołach 

policealnych (3,06). 

branży � : w branży budowlanej i mechaniczno-mechatronicznej każdy z obszarów zo-

stał oceniony niżej niż w pozostałych branżach. Tak jak w przypadku kompetencji klu-

czowych, tak i tutaj wyróżniają się pozytywne oceny w branży społeczno-medycznej, 

z jednym zasadniczym wyjątkiem: umiejętność posługiwania się językiem obcym zawo-

dowym została oceniona na zaledwie 3,04, podczas gdy w takich branżach jak informa-

tyczno-elektroniczna na 3,47, a turystyczno-gastronomiczna – 3,46. 

sytuacji na rynku pracy � : wyższe oceny wystawili szkole pracujący absolwenci. Zdecy-

dowanie najniżej każdy z obszarów oceniły osoby, które obecnie nie pracują, ale w prze-

ciągu roku od ukończenia zdobyły pewne doświadczenie. 

Tabela 9. Średnia ocena kształcenia kompetencji ogólnozawodowych 

a sytuacja absolwentów na rynku pracy

pracuje
pracuje 

i uczy się
uczy się

NEETs 

z do-

świad-

czeniem 

w pracy

NEETs 

bez 

doświad-

czenia 

w pracy

ogółem

porozumiewanie się ze współpracow-

nikami i przełożonymi
4,35 4,32 4,23 4,22 4,23 4,28

przestrzeganie przepisów (BHP, PPOŻ, 

zawodowywych)
4,30 4,22 4,24 4,24 4,31 4,27

korzystanie z różnych źródeł informacji 4,20 4,21 4,19 4,12 4,10 4,17

organizowanie stanowiska pracy 4,20 4,18 4,15 4,07 4,10 4,15

udzielanie pierwszej pomocy 4,06 3,96 3,96 3,96 4,06 4,00

planowanie działalności gospodarczej 3,55 3,54 3,51 3,46 3,60 3,53

posługiwanie się językiem obcym 

zawodowym
3,33 3,36 3,39 3,25 3,31 3,33

 oceny najwyższe

 oceny średnie

 oceny najniższe

zdanego egzaminu zawodowego � : najlepiej ogólne przygotowanie do wykonywania 

zawodu oceniły osoby, które zdały egzamin, najgorzej absolwenci, którzy w ogóle do 

niego nie przystąpili. 
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4.3 Kompetencje zawodowe

Szkoła zawodowa w połowie przydatna do pracy

Do każdego zawodu przypisanych jest od kilku do kilkudziesięciu specyfi cznych umiejętno-

ści. Absolwenci, którzy w ciągu roku od ukończenia szkoły pracowali w swoim zawodzie lub 

przynajmniej częściowo w zawodzie, wykorzystywali mniej więcej połowę z nich, najwięcej 

absolwenci ze szkoły policealnej (68%), najmniej z technikum (45%). Jeśli chodzi o branże, to 

absolwentom ze społeczno-medycznej i usługowej przydała się większość zagadnień na-

uczanych w szkole (ok. 75%), natomiast z administracyjno-biurowej jedynie 40%. 

Tabela 10. Poziom wykorzystania umiejętności specyfi cznych dla zawodu – 

osoby pracujące w zawodzie lub częściowo w zawodzie

branża, w której kształcił się 

absolwent

% wykorzystanych umiejętności 

zawodowych
liczba absolwentów, którzy oceniali

społeczno-medyczna 77% 162

usługowa 73% 225

mechaniczno-mechatroniczna 55% 360

informatyczno-elektroniczna 52% 212

budowlana 49% 341

rolno-przetwórcza 48% 91

turystyczno-gastronomiczna 48% 464

administracyjno-biurowa 38% 380

ogółem 53% 2 235

Kompetencje zawodowe na cztery minus

Każdy absolwent oceniał, na ile szkoła przygotowała go do pracy w obszarze konkretnych 

umiejętności zawodowych22. Ogólnie absolwenci stwierdzili, że raczej dobrze, niemniej jed-

nak wysokość oceny zmienia się w zależności od takich czynników jak:

typ szkoły � : najwyższe oceny wystawili absolwenci szkoły policealnej (4,18), najniższe – 

technikum (3,85).

branża � : tak jak w przypadku pozostałych kompetencji, najlepiej oceniali kształcenie kon-

kretnych umiejętności zawodowych absolwenci z branż społeczno-medycznej (4,39) oraz 

usługowej (4,10), najgorzej z informatyczno-elektronicznej (3,74) oraz budowlanej (3,80).

zdany egzamin zawodowy � : zdecydowanie wyższe oceny wystawiali absolwenci, któ-

rzy zdali egzamin (4,04), niż ci, którzy do niego w ogóle nie podeszli (3,49). Absolwenci, 

którzy przystąpili do egzaminu, ale go nie zaliczyli, ocenili kompetencje zawodowe na 

3,61.

sytuacja na rynku pracy � : najwyższe oceny przyznali absolwenci, którzy się uczą (3,96), 

najniższe niepracujący i nie uczący się, czyli NEETsi (3,87). Trzeba jednak zauważyć, że są 

to stosunkowo niewielkie różnice.

rodzaj wykonywanej pracy � : absolwenci, którzy podjęli pracę w zawodzie, lepiej oce-

niają kompetencje zawodowe (na 4,04) niż ci, którzy podjęli pracę w zupełnie innej pro-

fesji (3,79).

22 Na zasadzie losowej absolwenci otrzymywali do oceny (na skali 1–5) pięć umiejętności specyfi cznych dla za-

wodu. W opracowaniu prezentowane są zagregowane średnie. Szczegółowe wyliczenia dla każdego zawodu, 

wraz z oceną poszczególnych kompetencji, dostępne będą w serwisie internetowym Małopolskiego Obserwa-

torium Rynku Pracy i Edukacji www.obserwatorium.malopolska.pl.
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poziom wykorzystania umiejętności zawodowych � : w grupie absolwentów pracują-

cych w zawodzie lub częściowo w zawodzie wyróżniają się osoby, które w bardzo dużym 

stopniu wykorzystywały umiejętności zawodowe kształcone w szkole. Osoby te zdecy-

dowanie wyżej oceniły przygotowanie wyniesione ze szkoły niż osoby, które korzystały 

z kompetencji w bardzo małym zakresie. 

Tabela 11. Poziom wykorzystania kompetencji zawodowych a ocena tych 

kompetencji przez osoby, które pracowały w zawodzie lub częściowo 

w zawodzie

wykorzystanie kompetencji 

zawodowych23 ocena liczba absolwentów, którzy oceniali

bardzo duże 4,35 538

duże 4,03 559

małe 3,87 559

bardzo małe 3,76 559

ogółem 4 2 215

4.4 Braki ze szkoły zawodowej

Z perspektywy roku od ukończenia szkoły ponad połowa absolwentów zauważa, że w kształ-

ceniu, jakie zapewniła im szkoła zawodowa, wystąpiły pewne braki. Sporo krytycznych gło-

sów pojawiło się szczególnie wśród absolwentów technikum i szkoły policealnej. Konkretne 

zastrzeżenia zgłaszali absolwenci, którzy:

ukończyli naukę w zawodach z branży informatyczno-elektronicznej, społeczno-me- �
dycznej i mechaniczno-mechatronicznej

obecnie kontynuują kształcenie. Co ciekawe, najmniej wskazań na braki pojawiło się  �
wśród osób w najgorszej sytuacji na rynku pracy, to jest tych, które nie pracowały i nie 

uczyły się od momentu ukończenia szkoły. 

Wykres 42. Braki ze szkoły zawodowej

47%

67%

45% 42%

29%

19%

26% 32%

24% 14% 29% 26%

ogółem zasadnicza
zawodowa

policealna technikum

konkretne braki

trudno powiedzieć

nie było braków

N= 5 770

23 Wykorzystanie: bardzo małe (22% i mniej), małe (23–50%), duże (51–85%), bardzo duże (86% i więcej).
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Praktycznie brak praktyki 

Zgłaszane braki najczęściej dotyczyły praktycznej nauki zawodu. Szczególnie dużo uwa-

gi absolwenci poświęcili praktykom u pracodawców. Wskazywali, że było ich za mało, że były 

źle zorganizowane, że odbyły się w nieodpowiednim miejscu. Odnośnie zajęć z języka ob-

cego stwierdzili, że zabrakło słownictwa zawodowego, ale także gruntownej nauki podstaw. 

Oprócz tego pojawiły się głosy, że poziom nauki języka był za niski, że powinno być naucza-

nych więcej języków, a nawet, że niektóre przedmioty powinny być prowadzone w języku ob-

cym. Brak solidnych zajęć z języka obcego był szczególnie dotkliwy dla absolwentów z branży 

społeczno-medycznej. Sporo absolwentów wypowiedziało się krytycznie na temat nauczy-

cieli. Absolwenci zarzucili im m.in.: brak zaangażowania, brak kompetencji, brak umiejętności 

przekazywania wiedzy, niski poziom prowadzonych lekcji. Szczegółową informację na temat 

braków zgłaszanych przez absolwentów z poszczególnych branż pokazuje Tabela 12. 

Wykres 43. Czego zabrakło w szkole zawodowej?

5%inne

1%dodatkowych kursów

1%informatyki użytkowej

2%specjalistycznych zajęć z informatyki / programów
komputerowych

3%matematyki

3%zagadnień dot. rynku pracy, zakładania i prowadzenia firmy

5%zaplecza do nauki zawodu (sprzętu, materiałów)

5%zagadnień zawodowych

12%dobrych nauczycieli / odpowiedniego poziomu nauczania

19%języka obcego

53%
przygotowania praktycznego / przygotowania do

zawodu / obsługi maszyn

N= 1 511
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Tabela 12. Braki ze szkoły zawodowej zgłaszane przez absolwentów 

kończących naukę w poszczególnych branżach

branża zabrakło...

turystyczno-gastronomiczna wyższego poziomu nauczania języka obcego

budowlana lepszej organizacji praktyk 

matematyki 

informatyczno-elektroniczna praktycznych umiejętności / przygotowania do życiowych sytuacji 

zaangażowania nauczycieli 

czasu na zrealizowanie całego materiału 

lepszych zajęć z programowania 

rolno-przetwórcza zaangażowania nauczycieli 

umiejętności przekazywania informacji przez nauczycieli 

szkoła niczego nie nauczyła / zabrakło wszystkiego 

języka angielskiego zawodowego 

dodatkowych kursów zawodowych 

mechaniczno-mechatroniczna nauki zawodu 

kontaktu z nowoczesnymi technologiami / obsługi maszyn 

społeczno-medyczna nauki języka angielskiego 

czasu na zrealizowanie całego materiału 

języka angielskiego zawodowego 

kursu pierwszej pomocy 

nowoczesnych i różnych metod masażu 

informacji o nowoczesnych lekach / działaniu leków 

usługowa wyższego poziomu nauczania języka obcego

administracyjno-biurowa praktycznych zadań / przykładów 

zagadnień dotyczących zakładania i prowadzenia fi rmy 

powiązania teorii z praktyką 
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III. Rekomendacje24

Rekomendacja nr 1 – organizacja egzaminów zawodowych

1.  Dane dotyczące egzaminu zawodowego powinny pokazywać pełny jego obraz, tj. zawie-

rać informację o:

uczniach, którzy nie podeszli do egzaminu � , np. w postaci wskaźnika absencji / nie-

przystępowania do egzaminu (liczba przystępujących do egzaminu do liczby uczniów 

kończących szkołę). Taki wskaźnik powinien być liczony na poziomie klasy, szkoły, po-

wiatu, województwa i zawodu. 

zdawalności �  – ale liczonej nie tylko jako % osób, które zdały egzamin (jeśli do egzaminu 

przystąpił tylko jeden uczeń, to jego powodzenie plasuje szkołę w czołówce rankingu 

– stuprocentowa zdawalność). Należy prezentować dodatkowy wskaźnik liczony jako 

stosunek liczby uczniów, którzy zdali egzamin, do liczby osób, które miały prawo do 

niego przystąpić. Wskaźnik ten należy uwzględniać przy dzieleniu środków fi nansowych 

pozostających w dyspozycji samorządu województwa między szkoły / organy prowa-

dzące (wskaźnik powinien być uwzględniony w algorytmie, w oparciu o który dzielone 

są pieniądze).

2. Egzamin zawodowy powinien być obowiązkowy dla wszystkich uczniów.

3.  Instytucje rynku pracy powinny uświadamiać nauczycielom i dyrektorom wagę egzami-

nów zawodowych i rolę doradztwa zawodowego.

4.  Nauczyciele powinni zachęcać uczniów, by przystępowali do egzaminu zawodowego 

– świadectwo zawodowe może się uczniom przydać w ich karierze (jeśli nie od razu po 

szkole, to w późniejszych latach). Tymczasem zdarza się, że odradzają młodzieży przystę-

powanie do egzaminu, by nie psuć średniej zdawalności szkoły.

5.  Należy uczulać pracodawców, by zwracali uwagę na to, czy absolwent posiada świadectwo 

zawodowe, czy tylko ukończył szkołę. Powinni też być informowani o zmianach w szkol-

nictwie zawodowym, wchodzących w życie od 1 września 2012 r. Kuratorium Oświaty 

w Krakowie lub Okręgowa Komisja Egzaminacyjna powinny przygotować informator skie-

rowany do pracodawców.

24 Zostały wypracowane podczas spotkań konsultacyjnych odbywających się od października do grudnia 2011 r.
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Rekomendacja nr 2 – nauczyciele szkół zawodowych

1.  Powinien istnieć obowiązek weryfi kacji wiedzy zawodowej nauczycieli (na ile jest aktu-

alna). Weryfi kacji powinien dokonywać nadzór pedagogiczny, czyli Małopolski Kurator 

Oświaty. 

2.  Powinny zostać ustalone zasady aktualizowania oraz weryfi kacji wiedzy zawodowej na-

uczycieli. 

3.  Należy zachęcać nauczycieli do starania się o uprawnienia egzaminatora – nauczyciele, 

którzy je posiadają, mogą odpowiednio przygotowywać uczniów do egzaminów: lepiej 

znają nie tylko podstawę programową, ale również standardy egzaminacyjne. 

4.  Należy wzmacniać działania nakierowane na kształcenie nauczycieli szkół zawodowych, 

w tym przygotowywanie do bycia egzaminatorem. Można do tego wykorzystać środki fi -

nansowe pochodzące z funduszu płac i przeznaczone na kształcenie zawodowe (zgodnie 

z zapisami Karty Nauczyciela). 

5.  Decyzje o wyborze kierunków szkoleń dla nauczycieli powinny być podejmowane w opar-

ciu o rzetelną diagnozę potrzeb szkoleniowych.

6.  Nauczyciele zawodu powinni uczestniczyć w praktykach u pracodawców (co najmniej raz 

na pięć lat), co umożliwi im aktualizowanie i poszerzanie wiedzy. Aktywność w tym za-

kresie powinna być brana pod uwagę przy awansie zawodowym i wynagradzaniu. Warto 

w tym miejscu wspomnieć, że w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego 

w Małopolsce” już zaplanowano wizyty zawodoznawcze w zakładach pracy nauczycieli 

oraz młodzieży.

Rekomendacja nr 3 – poradnictwo zawodowe dla uczniów

1.  Należy zbudować w Małopolsce system poradnictwa zawodowego. Aktualnie proble-

mem jest brak określonego standardu doradztwa na kolejnych etapach edukacji. Poja-

wiające się projekty w tym zakresie są cenne, zwłaszcza z punktu widzenia szkół w nich 

uczestniczących, nie zastąpią jednak uzgodnionego i stosowanego powszechnie standar-

du. Poradnictwo w szkołach gimnazjalnych powinno być nastawione na wsparcie uczniów 

w wyborze zawodu, natomiast poradnictwo w szkołach zawodowych – na przygotowanie 

do pracy i ułatwianie wejścia na rynek pracy.

2.  Należy zweryfi kować, jaka była w poprzednich latach dostępność doradców zawodowych 

wykształconych w Małopolsce (w ramach różnych programów i projektów, m. in. w szkol-

nych ośrodkach kariery).

3.  Zajęcia z doradztwa powinny być obowiązkowe dla wszystkich uczniów (np. w ramach 

lekcji wychowawczych, godzin pozostających w dyspozycji dyrektora placówki). Niezbęd-

ne jest określenie minimalnego wymaganego zakresu zajęć z doradztwa w ciągu roku 

(np. minimum raz w miesiącu spotkanie klasy z doradcą, minimum raz w roku udział klasy 

w targach kariery).

4.  Opracowanie i udostępnianie w Internecie (np. poprzez portal www.pociagdokariery.pl) 

kalendarium targów pracy i innych wydarzeń, w których uczestniczą pracodawcy. Uczest-

nictwo w nich pomoże młodym ludziom poznać realne potrzeby rynku pracy, będą mogli 

też nawiązać kontakty z fi rmami.

5.  Zajęcia z doradztwa zawodowego powinny zapoznawać młodzież z sytuacją rynkową 

osób wykonujących poszczególne zawody oraz z odpowiednimi warunkami pracy. Pod-

czas takich zajęć powinny również być badane predyspozycje do wykonywania pracy 

w danym zawodzie (w tym zakresie wsparcie mogą zapewnić pracownicy poradni psy-

chologiczno-pedagogicznych).

6.  Należy wspomagać procesy przekwalifi kowania zawodowego. Zanim jednak osoba po-

szukująca pracy zostanie skierowana na odpowiedni kurs, należy umożliwić jej dokładne 

zapoznanie się z nowym zawodem. W ten sposób pozna wady i zalety nowej pracy, a co 

za tym idzie decyzja o przekwalifi kowaniu będzie bardziej świadoma (wybór zawodu po-

winien zostać dokonany we współpracy z doradcą zawodowym, w oparciu o wiedzę, do-

świadczenie i kwalifi kacje osoby poszukującej pracy).
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7.  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kra-

kowie powinno wypracować zasady współpracy doradców zawodowych z publicznych 

służb zatrudnienia ze szkołami.

8.  Pomysłem na przyszłość jest również wprowadzenie „praktyk uczniowskich roku zerowe-

go”, które umożliwiałyby młodemu człowiekowi już na samym początku edukacji zawo-

dowej lepiej zapoznać się z warunkami pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Należy 

jednak pamiętać, że takie działania są bardzo kosztowne (w przypadku uruchamiania ta-

kich działań należy zapewnić ich pełne fi nansowanie).

Rekomendacja nr 4 – rozpowszechnianie informacji 

1.  Aby decyzja o wyborze zawodu była podejmowana świadomie, niezbędne jest również 

rzetelne informowanie uczniów i rodziców na temat rynku pracy. Może służyć temu spraw-

ny system dystrybucji wyników badań i istniejących danych statystycznych, np. poprzez 

coroczną publikację odpowiedniego informatora.

2.  Wskazane byłoby również opracowanie informatora dla pracodawców, w którym znalazły-

by się m. in. dane na temat dostępnej na rynku siły roboczej.

3.  W ramach informacji o zawodach należy udostępniać informacje o umiejętnościach, wy-

maganiach oraz uprawnieniach do ich wykonywania. Częścią systemu powinny być spo-

tkania z przedstawicielami zawodów, prezentowanie zawodów, np. w formie organizacji 

w Małopolsce Mundialu Zawodów25.

4.  Organy prowadzące opiniują otwarcie nowych kierunków nauczania w szkołach zawodo-

wych. Opinia ta powinna opierać się na rzetelnych danych. Dlatego Wojewódzki Urząd 

Pracy w Krakowie przygotuje wzór zestawu informacji, które powinny być analizowane 

i prezentowane przy wniosku o otwarcie kierunku. Sugerujemy, by z badania losów absol-

wentów pochodziły następujące dane:

sytuacja absolwentów na rynku pracy: odsetek absolwentów danej szkoły, którzy: �
pracują �
uczą się �
pracują i uczą się �
są bezrobotni (nie pracują, nie uczą się i poszukują pracy) �
są bierni (nie pracują, nie uczą się i nie poszukują pracy) �
przez cały rok byli bezrobotni �
przez cały rok byli bierni. �

odsetek absolwentów pracujących w wyuczonym zawodzie �

powody wykonywania pracy w innym zawodzie niż wyuczony. �
5.  W regulaminie prac rad zatrudnienia (powiatowych i wojewódzkiej) lub uchwale rad nale-

ży określić, w jaki sposób będą one przyjmować i rozpatrywać wnioski o otwarcie kierunku 

(doprecyzować zakres wymaganych danych i informacji), wartości wskaźników powinny 

pozostać do decyzji rady. Przyjęcie spójnych rozwiązań przez powiatowe rady zatrudnie-

nia należy zarekomendować Konwentowi Starostów Województwa Małopolskiego.

6.  Stosowanie uzgodnionych kryteriów (zarówno w zakresie wskaźników dotyczących egza-

minu zawodowego, jak również uczestnictwa w badaniu uczniów i absolwentów) powin-

no warunkować uzyskiwanie wsparcia fi nansowego ze środków pozostających w dyspo-

zycji samorządu województwa.

25 Mundial Zawodów organizowany jest corocznie w Lyonie w formie targów ekspozycyjnych, gdzie na poszcze-

gólnych stoiskach prezentowana jest oferta edukacyjna oraz projekty służące orientacji zawodowej młodzieży 

(demonstracje czynności zawodowych wykonywanych przez młodzież uczącą się danego zawodu). W roku 

2011 miała miejsce piętnasta edycja tego wydarzenia. Każdorazowo Mundial Zawodów trwa cztery dni: czwar-

tek, piątek, sobota i niedziela – dwa pierwsze dni zarezerwowane są dla szkół, w następnych dwóch dniach 

zwiedzający to w większości rodziny z dziećmi. W targach bierze udział młodzież ucząca się (gimnazjaliści, lice-

aliści, studenci), posiadająca dyplomy, rodzice, osoby dorosłe poszukujące zatrudnienia lub nowego zawodu, 

pracodawcy i instytucje świadczące usługi w zakresie orientacji zawodowej, a także specjaliści zajmujący się 

kształceniem zawodowym i przygotowaniem do wyboru zawodu.
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Rekomendacja nr 5 – organizacja praktycznej nauki zawodu dla uczniów

1.  Formułując rekomendacje dotyczące praktyk zawodowych należy mieć na uwadze, że to 

szkoły zawodowe zobowiązane są do kształcenia młodzieży i zapewnienia właściwego 

kształtowania praktycznych umiejętności. Szkoła powinna zapewnić uczniom taki poziom 

wiedzy i wyposażyć ich w takie umiejętności, które będą wystarczające do zdania egzami-

nu zawodowego. Wszelkie dodatkowe formy wsparcia dla placówek edukacyjnych powin-

ny stanowić uzupełnienie ich oferty – nie mogą zastępować realizacji zadań statutowych. 

2.  Niezbędne jest wypracowanie formuły efektywnej współpracy szkół z pracodawcami. 

3.  Należy zwiększać zaangażowanie pracodawców w praktyczną naukę zawodu.

„…W 2012 roku planowane jest wypracowanie regionalnych porozumień na rzecz wzmoc-

nienia współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a rynkiem pracodawców oraz ściślej-

szego powiązania kształcenia zawodowego z wymaganiami rynku pracy, w poszczególnych 

branżach. Wypracowane porozumienia będą podstawą do realizacji dodatkowych praktyk 

/ staży i staży – wizyt zawodoznawczych w ramach projektu, w oparciu o trójstronne poro-

zumienia zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim, organem prowadzącym szkoły 

zawodowe i przedsiębiorcą, a także do stworzenia sieci szkół i pracodawców deklarujących 

wolę współpracy na rzecz kształcenia zawodowego w ramach projektu.”

projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

4.  Każda szkoła powinna zapewnić udział pracodawców w radzie szkoły oraz sprawić, by pra-

codawcy mieli realny wpływ na program nauczania (zakres współpracy można np. zapisać 

w porozumieniach).

5.  Należy zachęcać organy prowadzące do korzystania z usług praktyków w nauczaniu za-

wodu. Rozwiązaniem problemu braku praktyków chętnych do nauczania zawodu może 

być zrzeszanie w powiatach (przy organach prowadzących lub powiatowych radach za-

trudnienia) byłych przedsiębiorców, tj. osób, które osiągnęły sukces zawodowy, przeka-

zują fi rmę dzieciom itp. w celu korzystania z ich doświadczenia przy kształceniu uczniów 

lub mentoringu dla osób poszukujących pracy bądź zamierzających podjąć działalność 

gospodarczą. W niektórych branżach (np. medycznej) takie rozwiązania z powodzeniem 

funkcjonują od lat.

Rekomendacja nr 6 – pomoc absolwentom na rynku pracy

1.  Czynnikiem premiowanym przy przyznawaniu dotacji na założenie fi rmy powinno być po-

siadanie doświadczenia i wiedzy z zakresu planowanej działalności gospodarczej, również 

zdobytej w sposób nieformalny. Osobom nieposiadającym takiego doświadczenia powin-

no się ułatwić jego zdobycie (np. poprzez staże, zwłaszcza realizowane jeszcze w trakcie 

nauki w szkole, m. in. w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Ma-

łopolsce”). Pozwoli to zapobiegać niepowodzeniom w aktywności biznesowej młodych 

ludzi, które mogą zniechęcić ich do niej. Celem rekomendacji nie jest dążenie do zmniej-

szenia dostępności dotacji dla osób do 25. roku życia, lecz zapewnienie przez operatorów 

dzielących środki publiczne wsparcia jak najbardziej kompleksowego i dostosowanego do 

potrzeb tych osób. 

Rekomendacja nr 7 – organizacja badania absolwentów w kolejnych latach

1.  Dla potrzeb samorządu województwa informacje pochodzące z badań absolwentów są 

istotne, jednak nie ma konieczności, by były one zbierane corocznie. Inaczej sytuacja wy-

gląda w przypadku organów prowadzących i szkół, gdzie analizowanie tego, co dzieje się 

z absolwentami, powinno być wykonywane co roku. Dlatego, jeżeli badanie miałoby być 

prowadzone corocznie, organy prowadzące powinny partycypować w jego organizacji – 

należy zweryfi kować, jaki może być ich wkład. Możliwe jest również udostępnienie przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie narzędzia do samodzielnego przeprowadzenia ba-
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dania przez poszczególne szkoły / organy prowadzące oraz koordynowanie badania na 

szczeblu wojewódzkim. 

2.  Uczestnictwo w badaniu losów absolwentów powinno być dla szkół zawodowych obo-

wiązkowe. Zasadne byłoby włączenie organów prowadzących w realizację tego wymogu.

3.  W przyszłości udział w badaniu losów absolwentów powinien warunkować uzyskiwanie 

wsparcia fi nansowego dla szkół ze środków pozostających w dyspozycji samorządu woje-

wództwa.
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IV. Aneks

Podział zawodów na branże stosowany w raporcie26

branża nazwa zawodu
liczba przebadanych 

absolwentów

turystyczno-gastronomiczna technik żywienia i gospodarstwa domowego 319

technik hotelarstwa 314

kucharz 156

kucharz małej gastronomii 146

technik organizacji usług gastronomicznych 130

kelner 92

technik agrobiznesu 57

cukiernik 51

piekarz 18

rzeźnik-wędliniarz 5

ogółem 1 288

budowlana technik budownictwa 291

murarz 133

technik elektryk 74

technik ochrony środowiska 73

monter instalacji i urządzeń sanitarnych 38

technik geodeta 36

elektryk 32

technik urządzeń sanitarnych 31

monter izolacji budowlanych 22

technik drogownictwa 20

posadzkarz 15

technik inżynierii środowiska i melioracji 11

monter konstrukcji budowlanych 7

cieśla 6

betoniarz-zbrojarz 3

malarz-tapeciarz 3

kamieniarz 1

ogółem 796

26 Podział został opracowany na potrzeby projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
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branża nazwa zawodu
liczba przebadanych 

absolwentów

informatyczno-elektroniczna technik informatyk 387

technik elektronik 236

technik telekomunikacji 29

monter-elektronik 18

elektromechanik pojazdów samochodowych 13

technik teleinformatyk 8

technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 7

ogółem 698

rolno-przetwórcza stolarz 53

technik technologii żywności 49

technik rolnik 41

technik technologii drewna 20

technik mechanizacji rolnictwa 20

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 19

technik leśnik 15

technik weterynarii 12

technik hodowca koni 9

rolnik 4

ogrodnik 2

ogółem 244

mechaniczno-mechatroniczna technik mechanik 328

mechanik pojazdów samochodowych 181

technik mechatronik 90

technik pojazdów samochodowych 52

ślusarz 34

elektromechanik 28

operator obrabiarek skrawających 26

technik poligraf 23

mechanik-monter maszyn i urządzeń 18

blacharz samochodowy 15

technik górnictwa podziemnego 12

technik geolog 8

lakiernik 7

ogółem 822

społeczno-medyczna opiekun medyczny 57

technik masażysta 49

technik farmaceutyczny 35

asystentka stomatologiczna 24

ratownik medyczny 18

technik dentystyczny 15

technik analityk 13

asystent osoby niepełnosprawnej 11

higienistka stomatologiczna 10

dietetyk 10

opiekun w domu pomocy społecznej 8

terapeuta zajęciowy 7

protetyk słuchu 7

technik elektroradiolog 7

opiekunka dziecięca 5

ogółem 276
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branża nazwa zawodu
liczba przebadanych 

absolwentów

usługowa fryzjer 140

sprzedawca 113

technik architektury krajobrazu 101

technik usług fryzjerskich 66

technik usług kosmetycznych 61

technik technologii odzieży 42

technik ochrony fi zycznej osób i mienia 27

technik ogrodnik 20

technik bezpieczeństwa i higieny pracy 8

krawiec 6

technik organizacji reklamy 6

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 3

technik cyfrowych procesów grafi cznych 3

introligator 3

kaletnik 2

fototechnik 2

rękodzielnik wyrobów włókienniczych 1

drukarz 1

ogółem 605

administracyjno-biurowa technik ekonomista 750

technik handlowiec 232

technik logistyk 35

technik administracji 30

technik spedytor 8

technik prac biurowych 8

technik rachunkowości 4

ogółem 1 067
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Spis schematów

Etapy badania losów absolwentów szkół zawodowych 1. 6

Udział NEETs w powiatach 12. 1

Udział aktualnie pracujących w wybranych zawodach w poszczególnych branżach 13. 3

Aktualna sytuacja zatrudnieniowa a zmiana miejsca pracy  14. 8

Poziom zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem i wynagrodzenia 25. 6

Czynniki wpływające na wyniki egzaminu zawodowego 46. 1

Ocena kompetencji kluczowych 47. 5

Ocena kształcenia kompetencji ogólnozawodowych 48. 7



Zawodowy start

www.obserwatorium.malopolska.pl62

Spis tabel

Liczba absolwentów objętych badaniem 1. 6

Liczba respondentów w podziale na typ szkoły 2. 7

Liczba absolwentów objętych badaniem a liczba absolwentów w Małopolsce3. 

w 2010 roku 7

Powody braku realizacji wywiadów 4. 7

Najpopularniejsze kierunki i uczelnie w podziale na branże, w jakich kształcili się 5. 

absolwenci w szkole zawodowej 31

Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów na poszczególnych częściach6. 

egzaminu zawodowego 40

Ocena kształcenia kompetencji kluczowych w podziale na branże i typ szkoły 47. 6

Średnia ocena kształcenia kompetencji ogólnych a sytuacja absolwentów na8. 

rynku pracy 47

Średnia ocena kształcenia kompetencji ogólnozawodowych a sytuacja9. 

absolwentów na rynku pracy 48

Poziom wykorzystania umiejętności specyfi cznych dla zawodu – osoby pracujące 10. 

w zawodzie lub częściowo w zawodzie 49

Poziom wykorzystania kompetencji zawodowych a ocena tych kompetencji11. 

przez osoby, które pracowały w zawodzie lub częściowo w zawodzie 50

Braki ze szkoły zawodowej zgłaszane przez absolwentów kończących naukę 12. 

w poszczególnych branżach 52
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Spis wykresów

Absolwenci po roku od ukończenia szkoły 1. 8

NEETsi a poszukiwanie pracy 2. 9

NEETsi a aktywność podejmowana po skończeniu szkoły 3. 9

Status absolwenta w rok po ukończeniu szkoły 14. 0

Czy po ukończeniu szkoły pracowałeś(aś) zarobkowo? – odpowiedzi w podziale na 5. 

typ szkoły 12

Czy po ukończeniu szkoły pracowałeś zarobkowo? – odpowiedzi w podziale na 6. 

branże 12

Gdzie miałeś(aś) zagwarantowaną pracę? 17. 4

Kiedy zacząłeś(aś) szukać pracy? 18. 5

Sposób znalezienia pracy 19. 6

Zakres doszkolenia przy podejmowaniu zatrudnienia 110. 7

Forma zatrudnienia 111. 9

Sektor, w którym absolwenci podjęli zatrudnienie 212. 0

Ilu pracowników zatrudniała fi rma? 213. 0

Miesięczne wynagrodzenie netto 214. 1

Wynagrodzenie netto według branż 215. 2

Wynagrodzenie a typ umowy 216. 3

Zgodność pracy z wyuczonym zawodem według typów szkół 217. 4

Zgodność pracy z wyuczonym zawodem według branż 218. 5

Kraje migracji zarobkowej 219. 8

Zgodność pracy z wyuczonym zawodem według miejsca pracy 220. 8

Czy po skończeniu szkoły w 2010 r. kontynuowałeś(aś) naukę? 221. 9

Czy po skończeniu szkoły podjąłeś(aś) dalszą naukę? 222. 9

Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów szkoły zasadniczej zawodowej 323. 0

Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów technikum i szkoły policealnej 324. 0

Powody kontynuowania nauki 325. 2

Powody niekontynuowania nauki 326. 3

Odsetek bezrobotnych absolwentów w poszczególnych branżach 327. 4
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Zawód, w jakim poszukują pracy bezrobotni 328. 4

Skłonność do podjęcia pracy w danych warunkach 329. 5

Kwota, która skłoniłaby do podjęcia pracy 330. 6

Sposób poszukiwania pracy 331. 7

Dlaczego nie możesz znaleźć pracy? 332. 7

Powód rejestracji w PUP 333. 8

Czy wiosną 2010 przystąpiłeś(aś) do egzaminu zawodowego? 334. 9

Egzamin zawodowy a sytuacja na rynku pracy 435. 0

Przystępowanie do egzaminu zawodowego a pierwsza praca 436. 0

Dlaczego nie podszedłeś (podeszłaś) do egzaminu zawodowego? 437. 2

Czy wiosną 2010 podszedłeś (podeszłaś) do matury? 438. 2

Sukces na egzaminach w poszczególnych branżach 439. 3

Egzaminy a sytuacja zawodowa absolwentów 440. 4

Dlaczego nie przystąpiłeś(aś) do matury? 441. 4

Braki ze szkoły zawodowej 542. 0

Czego zabrakło w szkole zawodowej? 543. 1



2012

Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

tel. 12 42 87 870, faks 12 42 29 785

e-mail: kancelaria@wup-krakow.pl

www.wup-krakow.pl

ISBN: 978-83-62384-34-1

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 
to projekt badawczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Krakowie.

Obserwatorium prowadzi badania cykliczne, 
jednorazowe oraz analizy desk research małopolskiego 

rynku pracy.

Opracowuje również nowe rozwiązania w zakresie 

udostępniania i rozpowszechniania informacji o rynku 

pracy. Zarządza Internetową Biblioteką Małopolskich 
Obserwatoriów. Publikuje wskaźniki w module 
„Wizualizacji danych”.

Więcej informacji w serwisie

www.obserwatorium.malopolska.pl.

Publikacja współfi nansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawodowy start

Raport z badania losów absolwentów

szkół zawodowych 2011


