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Szanowni Państwo,
Mając świadomość, jak ważne jest, by młodzi Małopolanie na początku swojej drogi
zawodowej posiadali umiejętności i kompetencje, które pozwolą im znaleźć swoje
miejsce na rynku pracy, województwo stale monitoruje sytuację szkolnictwa zawodowego
i inwestuje w jego rozwój. Realizowane od kilku lat „Badanie losów absolwentów szkół
zawodowych” ułatwia ocenę dotychczasowych działań, jak również planowanie kolejnych
etapów budowy tego szkolnictwa w Małopolsce. Informacje o losach absolwentów
pomagają kształtować atrakcyjną ofertę edukacyjną, odpowiadającą sytuacji na lokalnym
i regionalnym rynku pracy. Od bieżącego roku wyniki badania są wykorzystywane
przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia przy opiniowaniu wniosków o otwarcie nowych
kierunków kształcenia.

„Badanie losów absolwentów szkół zawodowych” pozwala również na identyﬁkację
i weryﬁkację czynników, które sprzyjają pomyślnej karierze po skończeniu szkoły.
Badanie pokazało, że angażowanie się już na etapie nauki w dodatkową pracę zawodową,
uczestnictwo w stażach oraz certyﬁkowanych kursach zawodowych, w szczególności
jeśli są zgodne z kierunkiem nauki, sprzyja pozytywnym efektom po skończeniu
edukacji. Jest to niezwykle ważny wniosek potwierdzający zasadność działań podjętych
przez województwo w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Mają one na celu wspieranie aktywności uczniów i tym samym zwiększenie ich szans na
pomyślną karierę edukacyjno-zawodową w momencie, gdy opuszczą mury szkolne. Do
połowy 2013 roku z oferty kursów, staży, zajęć językowych itp. skorzystało już ponad
43 tys. młodych ludzi.
Kontynuacja wsparcia dla młodzieży ze szkół zawodowych powinna uwzględniać wyniki
realizowanych badań. Składając raport na Państwa ręce, zachęcam do lektury, mając na
uwadze wyzwania, które stoją na drodze do dalszego rozwoju kształcenia zawodowego.

Roman Ciepiela
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
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I. Wnioski i rekomendacje
Aktywność absolwentów
Młodzi ludzie po szkołach zawodowych radzą sobie całkiem nieźle: podejmują pracę i/lub
dalej się kształcą, choć oczywiście nie wszystkim udaje się znaleźć zatrudnienie, mimo że
go aktywnie poszukują. Przed biernością i bezrobociem (NEETs) chroni podejmowanie nauki.
Najmniej NEET-sów pojawia się tam gdzie młodzi „stawiają” na dalszą edukację czyli m.in.
wśród absolwentów techników, wśród absolwentów z zawodami informatyczno-elektronicznymi, osób, które zdają egzamin zawodowy i – co naturalne – wśród tych, którzy planują się
uczyć
Rekomendacja:

 Trzeba sprawdzić, jak przedstawia się sytuacja absolwentów w dłużej perspektywie – czy
kontynuacja nauki nie stanowi ukrytego bezrobocia.
Plany a ich realizacja
Absolwenci realizują swoje plany. Do egzaminu zawodowego, a w przypadku absolwentów
techników i szkół policealnych także i do matury, podchodzą osoby, które na etapie nauki
w szkole zawodowej deklarowały, że mają taki zamiar. Konsekwencję widać również w realizacji planów w zakresie dalszej nauki i pracy: osoby, które zamierzały pracować, zazwyczaj
pracują, te, które chciały się uczyć, kontynuują edukację.
Zauważyć jednak należy dużą skalę rezygnacji z nauki wśród absolwentów szkół zasadniczych zawodowych. Ich plany w tym zakresie były najbardziej sprecyzowane – najliczniej
deklarowali, że będą się dalej uczyć. Ostatecznie jednak poziom wykształcenia decyduje się
podwyższać zaledwie połowa z nich, a ci, którzy zmieniają plany, często pozostają bez pracy. Co więcej, absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy podejmują naukę, często
zmieniają decyzję odnośnie wyboru rodzaju szkoły: planują uczyć się w technikach uzupełniających, a potem zapisują się do liceum uzupełniającego.

www.obserwatorium.malopolska.pl
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Rekomendacja:

 To, co dzieje się na etapie nauki w szkole zawodowej, ma duże znaczenie dla przyszłości
absolwentów. Dlatego też dużą wagę należy przywiązywać do zajęć z doradcą zawodowym, który pomoże w sprecyzowaniu planów młodego człowieka i podpowie mu, jakie
ma opcje. Szczególnie istotne jest to w przypadku zasadniczych szkół zawodowych.
Braki ze szkoły zawodowej
Najsłabszą stroną nauki w technikach jest przygotowanie praktyczne. Efektem tego są najpierw kłopoty z zaliczeniem odpowiedniej części egzaminu zawodowego, a potem z wypełnianiem obowiązków pracowniczych. Zdaniem absolwentów w szkole zabrakło także nowoczesnego programu nauczania, nowoczesnego sprzętu, a także nauczycieli, którzy z zaangażowaniem i w ciekawy sposób przekazywaliby wiedzę.
Rekomendacja:

 Należy podnieść jakość przygotowania praktycznego. Chodzi nie tylko o większą ilość
praktyk u pracodawców, ale maksymalne wykorzystanie warsztatów szkolnych i centrów
kształcenia praktycznego. Dodatkowe godziny lekcyjne mogłyby być przeznaczone na
praktyczne zajęcia. Wyzwaniem dla szkoły jest uaktualnienie i uatrakcyjnienie programów nauczania.
Przydatność przygotowania szkolnego
Po roku od zakończenia edukacji absolwenci deklarują zadowolenie ze szkoły zawodowej.
Twierdzą, że gdyby mogli wybrać ponownie, to zdecydowaliby się na tę samą profesję. Nie
dziwi więc, że jeśli kontynuują naukę, to w tym samym zawodzie – studia, kursy i szkolenia,
jakie podejmują, poszerzają dotychczas zdobyte przez nich umiejętności, zdecydowanie
rzadziej służą przekwaliﬁkowaniu.
Poziom wykorzystania w miejscu zatrudnienia zdobytych w szkole wiedzy i umiejętności
jest zróżnicowany. Najczęściej przydatne są one dla osób wykonujących stałą pracę oraz
prowadzących działalność gospodarczą. Rzadziej wykorzystywane są one w pracy sezonowej oraz za granicą. W przypadku osób, które pracowały w Polsce, zatrudnienie niezgodne
z zawodem częściej miały osoby, które same musiały je znaleźć (w przeciwieństwie do absolwentów, na których czekało stanowisko w rodzinnej ﬁrmie lub tam, gdzie odbywali praktyczną naukę zawodu).
Najczęściej pracę zgodną z wyuczonym zawodem wykonują absolwenci zasadniczych szkół
zawodowych, osoby, które kształciły się w branży medyczno-społecznej oraz te, które już
w trakcie nauki podejmowały zatrudnienie w swojej profesji.
Rekomendacja:

 Praktyki u pracodawców ważne są nie tylko dlatego, że pozwalają nauczyć się zawodu,
ale również dlatego, że uczeń może się wtedy zaprezentować się pracodawcy, udowodnić mu, że ma nie tylko umiejętności, ale też chęć do pogłębienia aktualnie posiadanej
wiedzy. Należy wspierać aktywność młodych i ułatwiać im zdobywanie doświadczenia
zawodowego. Działania podejmowane w tym celu m.in. w ramach projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Małopolsce” powinny być kontynuowane i rozszerzane.
Praca podjęta przez absolwentów
W momencie realizacji badania częściej zatrudnieni byli mężczyźni, absolwenci szkół policealnych, oraz młodzież mająca zawód związany z branżami: mechaniczno-mechatroniczną, rolno-przetwórczą, społeczno-medyczną oraz budowlaną.
Trzy czwarte absolwentów, którzy po uzyskaniu świadectwa mają pracę, musiało jej szukać.
Pozostali albo byli już zatrudnieni w chwili rozpoczęcia nauki, albo znaleźli pracodawcę
w trakcie jej odbywania. Największy udział pracujących w momencie zakończenia szkoły
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odnotowano wśród absolwentów szkół policealnych, którzy kształcili się na kierunkach społeczno-medycznych.
W grupie osób, które nie poszukiwały pracy, duży odsetek stanowiły te, które wskazywały,
że miały ją zagwarantowaną: w rodzinnej ﬁrmie (wielu z tych, którzy byli zatrudnieni od
początku szkoły), w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (osoby podejmujące pracę w trakcie kształcenia) lub w innych ﬁrmach (większość zatrudnionych już po uzyskaniu
świadectwa).
Najliczniejsza grupa absolwentów znajduje pracę samodzielnie. Druga pod względem skuteczności metoda poszukiwania zatrudnienia to pomoc najbliższych, z tą różnicą, że pomoc
kolegów wykorzystywana jest w pierwszej kolejności i przynosi zatrudnienie szybciej niż
pomoc rodziny. Po tę ostatnią młodzi sięgają w drugiej kolejności, stąd też i efekty przychodzą później. Podobnie rzecz się ma z pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, do
którego absolwenci uciekają się, gdy inne sposoby zawiodą. Ono też najpóźniej wpływa na
ich sytuację zatrudnieniową.
Połowa osób pracujących nie zmieniała pracy ani razu. Wśród pozostałych najwięcej znajdowało nowego pracodawcę raz. Odejścia z dotychczasowego miejsca zatrudnienia zwykle
były dobrowolne, wiązały się z perspektywą uzyskania lepszych warunków ﬁnansowych
i pozaﬁnansowych. W przypadku pozostałych osób o zakończeniu pracy w równym stopniu decydowała chęć podjęcia dalszej nauki i wygaśnięcie umów czasowych. W tych dwóch
ostatnich przypadkach utrata posady wiązała się z wypadnięciem z zatrudnienia.
Połowa osób, które były zatrudnione przez tego samego pracodawcę przez cały czas od skończenia szkoły, zadeklarowała, że zmieniły się im warunki pracy na zajmowanym stanowisku.
Najczęściej dotyczyło to obszaru wynagrodzeń oraz typu umowy.
Najwięcej absolwentów podpisuje umowy o pracę, to jest na czas określony oraz na czas nieokreślony. Liczba tego typu umów wykazuje również tendencję wzrostową, jeśli porównamy
pierwszą pracę absolwentów i tę wykonywaną w momencie realizacji badania. Umowa-zlecenie oraz zatrudnienie na czarno były rzadziej wykorzystywane i w porównaniu do pierwszej
pracy odnotowano spadek ich liczby. Z tego punktu widzenia zatem sytuacja absolwentów
w rok po ukończeniu szkoły znacząco się poprawiła.
W przeciwieństwie do pracy o charakterze stałym, zatrudnienie sezonowe respondentów
zwykle nie jest potwierdzone żadną umową lub opiera się na umowie-zleceniu. Warunki te
nie ulegają zmianie u kolejnych pracodawców. Na tym samym poziomie pozostają również
wynagrodzenia. Sektorami dominującymi w pracy sezonowej są budowlanka, turystyka oraz
rolnictwo.
Czynnikiem najbardziej różnicującym wynagrodzenia absolwentów jest płeć. Mężczyzna
wykonujący zawód w danej branży otrzymuje płacę średnio 500 zł wyższą niż kobieta. Różnice te są potęgowane przez fakt, że w branżach, w których zarobki są wyraźnie wyższe
(branża wytwórcza) w przeważającej większości pracują właśnie mężczyźni. Drugim czynnikiem znacząco różnicującym wynagrodzenia jest typ umowy: najwyższe otrzymują osoby
zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz bez umowy. Równocześnie są to
dwa typy kontraktów, w przypadku których obserwuje się największy wzrost płac. Z kolei
zarobki uzyskiwane w pracy sezonowej nie zmieniają się, mimo że generalnie są niższe niż
za pracę o charakterze stałym.
4% respondentów prowadzi własną działalność gospodarczą. Przeważnie są to mężczyźni,
a jedna trzecia ﬁrm powstała z wykorzystaniem dotacji. Nowe podmioty najczęściej powstawały w budownictwie, handlu i rolnictwie. Najczęściej powodem rozpoczynania działalności
była chęć bycia niezależnym oraz uzyskiwania większych zarobków. Większość właścicieli
ﬁrm była zadowolona z prowadzonego przez siebie biznesu.

www.obserwatorium.malopolska.pl
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Absolwenci bez pracy
Bezrobotni absolwenci nie mają dużych wymagań, jeśli chodzi o pracę, gotowi są podjąć:
niekoniecznie w zawodzie, stałą, na pełen etat, za około 1 500 zł, czyli na poziomie średniego wynagrodzenia pracujących absolwentów. Z drugiej strony są mało elastyczni, jeśli
chodzi o mobilność przestrzenną – szukają zatrudnienia przede wszystkim w okolicznych
miejscowościach. Widzą, że na lokalnych rynkach nie ma ofert, a mimo to nie są skłonni do
dalszych dojazdów: mówią, że koszty są za wysokie lub że po prostu nie mają możliwości,
by codziennie pokonywać kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów.
Bezrobotni absolwenci zazwyczaj rejestrują się w powiatowych urzędach pracy, lecz głównie
w celu uzyskania ubezpieczenia społecznego, a nie pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia.
Rekomendacje:

 Jednym z głównych problemów bezrobotnych absolwentów jest zamknięcie w lokalnym
środowisku. Powiatowe urzędy pracy, zajmując się absolwentami, powinny: pokazywać
im oferty w sąsiednich powiatach, zachęcać do samodzielnego poszukiwania pracy w dalszych miejscowościach, w miarę możliwości doﬁnansowywać przejazdy, skoro barierą są
wysokie ich koszty. Realna pomoc w podjęciu zatrudnienia zmieni postrzeganie urzędów
jako instytucji przede wszystkim zapewniającej ubezpieczenie społeczne. Niezależnie
od działań publicznych służb zatrudnienia mobilność w poszukiwaniu pracy powinna
być promowana już na etapie nauki w szkole, tak aby absolwenci w ogóle nie mieli potrzeby rejestrowania się jako bezrobotni.

 Mobilność absolwentów uzależniona jest od funkcjonowania komunikacji publicznej.
Nie wszyscy dysponują własnym samochodem, dlatego nawet najlepsze drogi nie rozwiążą problemu. Aby podjąć pracę poza miejscem zamieszkania absolwenci muszą mieć
możliwość do niej dotrzeć. Tak więc niezbędna jest gęsta siatka połączeń o odpowiedniej
częstotliwości, ekonomicznie opłacalnych dla osób niedysponujących dużym budżetem.
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II. Wyniki badania
1. Sytuacja absolwentów po roku od ukończenia
szkoły
Zawodowi absolwenci pracują
Badanie absolwentów pokazało, że po roku od zakończenia nauki największa grupa osób
z wykształceniem zawodowym weszła na rynek pracy (40%). Wiele osób postanowiło dalej
się uczyć (20%) lub łączyć naukę z pracą (21%)
Absolwenci, którzy po roku od ukończenia szkoły ani nie pracowali, ani nie uczyli się, przeważnie deklarowali chęć podjęcia pracy. 13% ogółu badanych nie miało zatrudnienia, mimo
że go aktywnie szukało.

www.obserwatorium.malopolska.pl
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Wykres 1. Absolwenci po roku od ukończenia szkoły
bierni zawodowo
6%
bezrobotni
13%
pracują
40%
uczą się
20%
pracują
i uczą się
21%

N=6 993

Sytuacja absolwentów zmieniała się w zależności od:

 Typu szkoły, jaką skończyli: pracę podjęły przede wszystkim osoby, które skończyły
szkoły policealne i zasadnicze zawodowe. Absolwenci techników bardzo często łączyli
pracę z nauką lub po prostu skupili się na edukacji, uciekając w ten sposób od bierności
zawodowej i bezrobocia. Tak zwani NEET-si1 stanowili 16% ogółu badanych po technikach, natomiast po szkołach policealnych i zasadniczych zawodowych – 23%.

 Płci: mężczyźni częściej pracowali, kobiety – uczyły się. Wśród kobiet zaobserwowano
wyższy poziom bezrobocia i bierności zawodowej: 22% z nich było NEET-sami, podczas
gdy wśród mężczyzn NEET-si stanowili 16%.

 Zawodu, jaki uzyskali w szkole: na pracę postawili przede wszystkim absolwenci po
kierunkach mechaniczno-mechatronicznych i rolno-przetwórczych, natomiast na dalszą
naukę, ewentualnie połączenie nauki z pracą, decydowały się osoby, które ukończyły
proﬁle administracyjno-biurowe i informatyczno-elektroniczne. Zdecydowanie najgorzej
wyglądała sytuacja osób po kierunkach usługowych – niemal jedna czwarta z nich ani nie
pracowała, ani się nie uczyła.

 Wykształcenia rodziców : w rodzinach, w których ojciec miał wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, zaobserwowano większą determinację w kwestii podjęcia
pracy, ale i tendencję do popadania w bierność zawodową lub bezrobocie. Im wyższe
wykształcenie rodziców, tym większa skłonność do kontynuowania nauki.

 Zdania egzaminu zawodowego: osoby ze zdanym egzaminem, a więc te, które chciały
udokumentować zdobyte umiejętności, częściej kontynuowały edukację. Te, które egzaminu nie zaliczyły, podjęły pracę. Warto zauważyć, że uczniowie, którzy w ogóle nie próbowali potwierdzić swoich kwaliﬁkacji zawodowych, aż w 30% byli później bezrobotni lub bierni. Można więc powiedzieć, że zdany egzamin zawodowy co prawda nie gwarantuje pracy,
ale osoby, które do niego przystępują „uciekają” przynajmniej przed „nicnierobieniem”.

 Zdania matury i egzaminu zawodowego (uczniowie techników i szkół policealnych): nie stanowi zaskoczenia fakt, że duża część absolwentów ze zdaną maturą kontynuowała kształcenie (około 50%). Osoby, które nie zdały żadnego egzaminu, albo tylko
zawodowy, w zdecydowanej większości (ponad 60%) pracowały. Niestety wiele znalazło
się w gronie bezrobotnych i biernych zawodowo (około 25%).

 Aktywności w szkole zawodowej: uczestnictwo w dodatkowych zajęciach i podejmowanie pracy zmniejsza prawdopodobieństwo bezrobocia i bierności zawodowej. Absolwenci, którzy w czasie nauki w szkole uczestniczyli w korepetycjach czy zajęciach rozwijających zainteresowania, dużo częściej podejmowali dalszą edukację. Osoby, które brały
1 NEET (not in employment, education or training) to angielski termin określający osoby niepracujące i nieuczące się. W raporcie oznacza połączone kategorie biernych i bezrobotnych.
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udział w dodatkowych kursach zawodowych, chętniej łączyły pracę z nauką. Natomiast
młodzież, która pracowała w czasie nauki, po szkole zawodowej nadal była zatrudniona,
lub też łączyła pracę z nauką.

Wykres 2. Sytuacja absolwentów po roku od ukończenia szkoły

wykształcenie ojca

ogółem
podstawowe

płeć
typ szkoły
jaką ukończył

34%

21%

17%

43%

technikum

10%

18%

37%

10%

24%

51%

zasadnicza zawodowa

5%

17%

21%

szkoła policealna

12%

28%

45%
33%

6%

24%

25%

17%

6%

10%

5%

11%

5%

14%

8%

16%

7%

15%

8%

23%

24%

8%

12%

21%

26%

33%

15%

18%

24%

6%

13%

16%

22%

38%

mężczyzna
kobieta

20%

14%

42%

średnie zawodowe

wyższe

zawód, jaki zodbył absolwent

47%

zasadnicze zawodowe

średnie ogólnokształcące

21%

40%

11%

5%

rolno-przetwórczy

54%

15%

14%

11%

6%

mechaniczno-mechatroniczny

53%

18%

12%

12%

5%

społeczno-medyczny

49%

budowlany

48%

usługowy

37%

turystyczno-gastronomiczny

37%

informatyczno-elektroniczny
administracyjno-biurowy

pracuje

19%
20%
17%

14%

uczy się

13%

21%

5%
10%

14%

7%

31%

27%

pracuje i uczy się

5%

14%

30%

27%

15%

22%

20%

30%

11%

8%

28%

12%

bezrobotny

2%
5%

bierny zawodowo

Wykres 3. Sytuacja absolwentów a aktywność w czasie nauki w szkole
zawodowej
ogółem
uczestnictwo w korepetycjach
i/lub zajęciach rozwijających
zainteresowania

tak

uczestnictwo w dodatkowych
kursach zawodowych

tak

40%
34%

nie

nie
pracuje

pracuje i uczy się

25%
17%
uczy się

15%

20%

bezrobotny

4%
7%

11%

4%

13%
16%

29%

6%

10%

20%

20%

45%
31%

17%

26%

40%

13%

24%

17%

39%

nie

20%

28%
44%

tak

praca zarobkowa

21%

7%

10%
16%

5%
7%

bierny zawodowo
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2. Plany a ich realizacja
Plany – łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić
Na etapie nauki w szkole zawodowej niemal wszyscy absolwenci deklarowali, że zamierzają
pracować. Decyzję co do dalszej edukacji podejmowali później – na niecały rok przed opuszczeniem szkolnych murów niewielu z nich wiedziało, czy będzie się dalej uczyć2.
Sytuacja absolwentów po roku od ukończenia szkoły świadczy o tym, że uczniowie poważnie myślą o swojej przyszłości zawodowej. Większość realistycznie formułuje swoje plany
i konsekwentne wciela je w życie. Wśród osób, które zakładały, że będą zarabiać, największa część (50%) pracowała. Zatrudnienia nie udało się znaleźć niemal jednej czwartej z nich.
Wśród respondentów, którzy planowali łączyć pracę z nauką, plany zrealizowało 34%. Ci, którzy zamierzali skupić się na nauce, najczęściej tylko uczyli się. Kariera niezdecydowanych
ani na dalszą edukację, ani na pracę potoczyła się różnie, z przewagą osób, które podjęły
zatrudnienie.

Wykres 4. Plany a sytuacja po roku od ukończenia szkoły zawodowej
3%

3%

8%

8%

7%

16%

6%

9%

13%

14%
25%

12%

45%

20%
25%

13%
21%

34%

14%
31%

50%
29%

38%

40%

nie mieli planów

ogółem

15%
planowali
pracować

planowali
pracować i uczyć
się
pracuje

pracuje i uczy się

planowali uczyć
się
uczy się

bezrobotny

bierny zawodowo

3. Praca
Przed bezrobociem najskuteczniej chroni nauka
Spośród respondentów, 61% rok od ukończenia szkoły pracowało. 16% niezatrudnionych w momencie realizacji badania miało kontakt z pracą po opuszczeniu murów szkoły, lecz z różnych
względów został on zerwany. Dla niespełna połowy powodem odejścia z pracy była nauka.
Zatrudnienie w ich przypadku najczęściej miało charakter sezonowy (wakacyjny).
Połowa osób, które od ukończenia nauki w ogóle nie pracowały, uczyła się. Jak widać z poniżej przywołanych danych, młodzi ludzie, którzy nastawiali się na kontynuację nauki po
szkole, mieli liczne epizody związane z wykonywaniem pracy, mimo że regularnie zarabiać
planowali dopiero po ukończeniu kolejnego etapu edukacji.
2 Więcej informacji o planach, jakie mieli absolwenci na etapie nauki w szkole zawodowej, zawiera
raport Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych
2010/2011, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2011.
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Wykres 5. Aktualny status na rynku pracy a podejmowanie zatrudnienia
6%
13%

61%

20%

21%

21%

40%

40%

pracuję

ogółem

23%
16%

2%

6%
7%

13%

pracowałem,
lecz teraz nie
pracuję
pracuje

4%
6%

nie pracuję

pracuje i uczy się

uczy się

bezrobotny

bierny zawodowo

N=6 989

Wakacje sezonem prac sezonowych
Ze względu na moment badania (wakacje) stosunkowo duża część respondentów, którzy
oświadczyli, że aktualnie pracują, zatrudniona była sezonowo. Stanowili oni 24% ogółu zatrudnionych. Z kolei osoby, które mówiły, że wykonują pracę stałą (regularną) i miały zamiar
utrzymać ją dłużej niż pół roku, stanowiły 76%. Jednocześnie aż 36% z nich oświadczyło, że
pierwsze dochody, jakie uzyskali po ukończeniu szkoły, związane były z zajęciami sezonowymi – a zatem ich sytuacja polepszyła się.
Popularność pracy sezonowej ma swoje źródło w braku ofert zatrudnienia o charakterze stałym, niechęci pracodawców do wiązania się z osobami, które znajdują się na początku kariery zawodowej, a także w świadomym unikaniu przez absolwentów stałego zatrudnienia.
W grupie osób, które w momencie realizacji badania nie pracowały, ale wcześniej (po ukończeniu nauki) przez pewien okres były zatrudnione, połowa uczyła się. Osoby „teraz niepracujące” stanowiły 69% respondentów mających doświadczenie zawodowe. O prawdziwości
tezy o celowym wyborze pracy sezonowej przez osoby zainteresowane podejmowaniem
dalszej nauki świadczyć może ponadprzeciętny udział absolwentów techników w opisywanej grupie (73%). Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, którzy podejmując pierwszą
pracę, decydowali się na zajęcia o charakterze sezonowym, stanowili 66% wszystkich, którzy
opuścili ten typ placówki. W przypadku szkół policealnych udział ten wynosił tylko 51%.
Opisywane dysproporcje ze względu na typ szkoły obserwowane są również w przypadku
aktualnie wykonywanej pracy.
Jak już zostało to wyżej wspomniane, absolwenci małopolskich szkół zawodowych w większości (tj. w 61%) pracowali. Biorąc pod uwagę przebadaną grupę, najczęściej zatrudnione były osoby po szkołach policealnych (67%), mężczyźni (67%), mający zawód związany
z branżami: mechaniczno-mechatroniczną (71%), rolno-przetwórczą (70%), społeczno-medyczną (69%) oraz budowlaną (68%).
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Wykres 6. Udział pracujących według typu szkoły, płci i zawodu
pracujący absolwenci ogółem

61%

pracujący absolwenci szkół policealnych

67%

techników

61%

zasadniczych zawodowych

60%

mężczyzni

67%

kobiety

55%

zawód z branży mechaniczno-mechatronicznej

71%

rolno-przetwórczej

70%

społeczno-medycznej

69%

budowlanej

68%

informatyczno-elektronicznej

59%

turystyczno-gastronomicznej

57%

administracyjno-biurowej

55%

usługowej

54%

N=3 284

Praca w trakcie nauki przepustką do zatrudnienia po szkole
Na podstawie zebranych danych możliwe jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ
na aktualną sytuację zatrudnieniową absolwentów miało to, czy podejmowali pracę w trakcie nauki szkolnej. W 2010 roku 62% uczniów wskazywało, że w ostatnim roku, jeszcze przed
ukończeniem szkoły, pracowało3. Analiza statusu zatrudnieniowego absolwentów w momencie realizacji badania pod kątem zdobytego w szkole doświadczenia zawodowego wskazuje na silny związek między tymi dwoma elementami. W grupie osób, które w trakcie nauki
szkolnej pracowały, po roku od jej zakończenia zatrudnionych było 69%. Wśród osób, które
w trakcie nauki nie podejmowały zatrudnienia, udział ten wyniósł tylko 49%. A zatem różnica między absolwentami „aktualnie pracującymi”, mającymi doświadczenie pracy zarobkowej, a tymi, którzy nie podejmowali wcześniej aktywności zawodowej, wynosiła 20 p.p. Jeśli
spojrzymy na poszczególne typy szkół, to wspomniana różnica była największa w przypadku policealnych (32 p.p.), nieco mniejsza – techników (21 p.p.), a najmniejsza – zasadniczych
szkół zawodowych (16 p.p.). Innymi słowy podejmowanie pracy w trakcie nauki w szkole
policealnej przekładało się na zatrudnienie już po jej ukończeniu.
Ponadto zatrudnieniu absolwentów sprzyjało:

 wykonywanie pracy zgodnej z wyuczonym zawodem (spośród uczniów, którzy podejmowali pracę zgodną z wyuczonym zawodem, w momencie realizacji badania pracowało 74%)

 podejmowanie w czasie roku szkolnego pracy regularnej (80%)
 deklaracja gwarancji zatrudnienia (79%).

3 Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych
2010/2011, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2011.
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Wykres 7. Wpływ podejmowania pracy w trakcie nauki szkolnej na
aktualną sytuację zatrudnieniową
Czy w trakcie nauki szkolnej (w 2010 r.) pracowałeś(-aś) zarobkowo
w ciągu ostatniego roku?

15%

23%

35%
aktualna sytuacja
absolwenta na
rynku pracy:
69%

61%

49%

nie pracuje
pracuje

16%

16%

nie

tak

16%

pracował, ale teraz
już nie pracuje

ogółem

N=6 989

Wykres 8. Wpływ aktywności w szkole zawodowej na aktualną sytuację
zatrudnieniową
absolwenci pracujący w momencie
realizacji badania

61%

absolwenci, którzy pracowali
w czasie nauki

69%

całkowita

74%

częściowa

68%

brak

67%

regularny w czasie roku szkolnego

80%

regularny w czasie wakacji

71%

dorywczy w czasie roku szkolnego

71%

dorywczy w czasie wakacji

63%

osoby, które nie poszukiwały pracy,
gdyż miały ją zagwarantowaną

79%

osoby bardzo zadowolone z wybranej szkoły

65%

uczestnicy dodatkowych kursów zawodowych

64%

zgodność pracy
ze zdobytym zawodem

charakter
wykonywanej
pracy

N=3 284
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3.1 Poszukiwanie pracy
Do szkoły po wiedzę, doświadczenie, dyplom i pracę
Ważną kwestią poruszaną w badaniu były sposoby poszukiwania i znajdowania przez absolwentów zatrudnienia. Mimo że pytanie w ankiecie dotyczyło pierwszej pracy wykonywanej
bezpośrednio po ukończeniu szkoły, wiele osób wskazało, że rozpoczęło swoją karierę zawodową już w trakcie nauki szkolnej (16%) lub jeszcze przed jej rozpoczęciem (9%). Szczególnie
wyróżniali się pod tym względem absolwenci szkół policealnych, spośród których 20% znalazło pracę w trakcie kształcenia, a 35% – przed jego rozpoczęciem. Wynika to z faktu, że osoby
zapisane do tego typu szkół uczą się tylko przedmiotów zawodowych, najczęściej w trybie
rocznym, półtorarocznym lub dwuletnim, nie tyle w celu zdobycia odpowiednich kwaliﬁkacji,
co uzupełnienia wykształcenia zawodowego lub formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności. W obu przypadkach chodzi zwykle o spełnienie wymagań pracodawcy.

Wykres 9. Moment znalezienia pracy (tej wykonywanej bezpośrednio po
ukończeniu szkoły)

45%

79%

75%

78%
20%

15%

17%

6%

5%

zasadnicza
zawodowa

technikum

jeszcze przed rozpoczęciem nauki

35%

16%

szkoła
policealna

ogółem

9%

w trakcie nauki

po skończeniu nauki

N=4 949

Absolwenci z branży społeczno-medycznej biorą to, co najlepsze
Absolwenci szkół policealnych stanowili najmniejszą grupę, która została przebadana. Łącznie ankiety wypełniło 596 z nich. Z tej liczby 280 respondentów zdobyło zawód związany
z branżą społeczno-medyczną, 134 – usługową, 90 – administracyjno-biurową. Pozostałe
pięć branż było reprezentowanych w badaniu przez mniej niż 30 osób każda.
Poszczególne grupy zawodów ujętych w branże różniły się między sobą ze względu na moment i przyczyny rozpoczęcia pracy przez osoby z danymi kwaliﬁkacjami. W przypadku
branży społeczno-medycznej absolwenci rzadziej rozpoczynali naukę mając zatrudnienie
(31%) oraz rzadziej znajdowali ją w trakcie kształcenia (13%). Znajduje to odzwierciedlenie
w czynnikach skłaniających do podejmowania edukacji – częstsze wskazania, że powodem
podjęcia nauki było zainteresowanie zawodem, dobra opinia o szkole oraz konieczność
szybkiego zdobycia fachu. Spośród osób, które zdobyły zawód społeczno-medyczny, najwięcej pracowało zgodnie z wyuczoną profesją (55%). Dużą grupę stanowili również ci, dla
których dyplom ukończenia szkoły był przepustką do wykonywania zawodu (33% wszystkich pracujących).
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Absolwenci z branży usługowej częściej mieli pracę w momencie rozpoczęcia nauki (37%) oraz
częściej podejmowali zatrudnienie w jej trakcie (25%). Motywacją do kształcenia się było zainteresowanie zawodem, szansa zrobienia kariery w zawodzie przyszłościowym, jak również
przewidywanie wysokich zarobków. Niestety, rzeczywistość zwykle weryﬁkowała wyobrażenia młodych: absolwenci z usługowymi kwaliﬁkacjami rzadko wykonywali pracę zgodną
z wyuczonym zawodem (62% wskazało, że nie była zgodna). Dotyczyło to zarówno osób, które
podjęły zatrudnienie jeszcze przed rozpoczęciem nauki, w trakcie, jak i po jej ukończeniu.
Największy udział osób pracujących (43%) przyciągały do siebie zawody z branży biurowej.
W tym przypadku większość słuchaczy mających zatrudnienie w momencie rozpoczynania
nauki wykonywała pracę inną niż ta, której planowali się nauczyć, co sugeruje, że główną
motywacją podjęcia kształcenia była chęć zmiany zawodu. To, co dodatkowo decydowało
o rozpoczęciu szkoły policealnej, to dobra opinia o niej. Ponadto proporcjonalnie większy
udział w porównaniu z innymi szkołami policealnymi stanowiły wskazania „wybrałem przypadkowo”. Spośród osób, które znajdowały pracę po odebraniu dyplomu, poziom wykorzystania zdobytych umiejętności był niski.

Wykres 10. Moment znalezienia pracy (tej wykonywanej bezpośrednio po
ukończeniu szkoły) – szkoły policealne

38%

30%
45%

56%
27%
25%

20%

13%

31%

społeczno-medyczna

37%

usługowa

jeszcze przed rozpoczęciem nauki

43%

administracyjno-biurowa

w trakcie nauki

35%

ogółem

po skończeniu nauki

N=504

Gwarancja zatrudnienia – wszystko jest kwestią miejsca i czasu
Spośród osób, które po ukończeniu nauki w szkole pracowały, 23% w ogóle nie szukało posady ze względu na to, że miało ją już wcześniej zagwarantowaną, np. w ﬁrmie, w której
odbywały praktyczną naukę zawodu lub w ﬁrmie rodzinnej. To, co ciekawe, to powiązanie
momentu rozpoczęcia pracy z rodzajem podmiotu, który ją gwarantował. Osoby, które zatrudniły się jeszcze przed podjęciem nauki, zazwyczaj miały zagwarantowane miejsce w rodzinnej ﬁrmie. Z kolei te, które zaczęły pracę w trakcie kształcenia, częściej wskazywały, że
miały zagwarantowaną posadę tam, gdzie odbywały praktyki. Pewna praca po szkole z reguły odbywała się w innym niż w wyżej wymienionych miejscach.
Miejsce zatrudnienia, o które absolwenci nie musieli zabiegać, różniło się również ze względu na typ ukończonej szkoły. W przypadku zasadniczych szkół zawodowych najczęściej
(w 57%) była to ﬁrma, w której uczniowie odbywali praktyki, w przypadku szkół policealnych i techników – inna ﬁrma (kolejno w 61% i 64% wobec 52% ogółem). Absolwenci techników
w porównaniu do wszystkich pozostałych najczęściej wskazywali na rodzinną ﬁrmę (17%
wobec 13% ogółem).
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Wykres 11. Powody nieposzukiwania pracy
Czy poszukiwał(a) Pan(i) tej pracy?

77%

23%

tak

Dlaczego Pan(i)
nie poszukiwał(a)
pracy?

miałem(-am)
zagwarantowaną pracę
w innej firmie

52%

miałem(-am)
zagwarantowaną
pracę, tam gdzie
odbywałem(-am) praktyki

35%

miałem(-am)
zagwarantowaną
pracę w rodzinnej firmie

13%

nie

N=4 576

N=1 071

Jak trwoga to… rodzina albo urząd pracy pomoże
Najbardziej efektywnym sposobem poszukiwania pracy było bezpośrednie zgłaszanie się do
pracodawcy. W ten sposób udało się znaleźć posadę co trzeciemu absolwentowi, przy czym
nieznacznie częściej osobom, które ukończyły szkołę policealną. Drugą pod względem popularności była pomoc ze strony kolegów (24%), szczególnie często wykorzystywana przez
absolwentów szkół zasadniczych zawodowych (30%). W przypadku obydwu wymienionych
metod, znalezienie pracy zajmowało stosunkowo niewiele czasu – 3,7 miesiąca. Kolejnym
pod względem efektu zatrudnieniowego sposobem znajdywania zatrudnienia było korzystanie z pośrednictwa rodziny. W tym przypadku sukces był osiągany w ciągu 5,4 miesiąca.
Tak długi czas był spowodowany tym, że o pomoc krewnych zwracano się w momencie, gdy
zawiodły metody najprostsze, stosowane w pierwszej kolejności. Rodzina wspierała głównie
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników.
Dzięki ogłoszeniom internetowym znalazło pracę 14% respondentów. Ze wszystkich opisywanych metod ta przynosiła efekt najszybciej – w ciągu 3,3 miesiąca. Częściej korzystali
z niej absolwenci szkół policealnych (16%), najrzadziej – zasadniczych zawodowych (8%).
W przypadku 8% badanych skuteczne okazało się pośrednictwo urzędów pracy – ale dopiero
po 6,3 miesiąca. Podobnie jak w przypadku kontaktów rodzinnych stosowanie tej metody
było odroczone w czasie (sięgano po nią w drugiej kolejności). Ponadto długotrwałe są procedury obowiązujące w urzędach pracy.
Pod względem poszukiwania pracy absolwenci techników uplasowali się w połowie drogi między absolwentami szkół policealnych oraz zasadniczych zawodowych. Generalnie osoby, które
skończyły szkoły policealne, były bardziej samodzielne, zorientowane na korzystanie z pomocy instytucji powołanych do wspierania poszukujących pracy, w odróżnieniu od absolwentów
szkół zasadniczych zawodowych, którzy chętniej korzystali z pomocy kolegów i rodziny.
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Wykres 12. Sposób i średni czas znalezienia pracy (w miesiącach)
zgłosiłem(-am) się bezpośrednio do pracodawcy

30%

3,7

pomogli mi koledzy

24%

3,7

za pośrednictwem rodziny

16%

5,4

odpowiedziałem(-am) na ogłoszenie internetowe

14%

3,3

skorzystałem(-am) z oferty urzędu pracy

8%

6,3

odpowiedziałem(-am) na ogłoszenie prasowe

3%

3,7

w inny sposób

2%

3,8

poprzez prywatne biuro pośrednictwa pracy

2%

3,6

dzięki zamieszczonym w internecie informacjom o sobie

1%

3,8

N=3 505

3.2 Pierwsza i aktualnie wykonywana praca
Pierwsza = ostatnia = aktualnie wykonywana praca
Absolwenci brali udział w badaniu w 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 znalazł się opis pierwszej oraz ostatniej wykonywanej pracy (jeśli była to inna praca niż pierwsza), biorąc pod uwagę takie cechy jak: forma zatrudnienia, sektor, do którego należała ﬁrma,
wielkość ﬁrmy oraz uzyskiwane zarobki. W ten sposób można sprawdzić, jakim zmianom we
wspomnianym okresie podlegała praca absolwentów oraz jak duża była ich dynamika.
Spośród osób, które miały doświadczenia z pracą, 64% nie zmieniało pracy ani razu, a 36%
–przynajmniej raz (29% nadal pracowało w momencie realizacji badania, 7% – nie). Wszystkie
one można podzielić na takie, które:

 pracowały nieprzerwanie w tym samym miejscu od momentu ukończenia szkoły (50%)
 po ukończeniu szkoły podjęły pracę, ale w momencie badania już jej nie wykonywały
(14%)

 w momencie badania wykonywały pracę, ale nie była to pierwsza praca podjęta po szkole
(29%)

 w momencie badania nie pracowały, ale od ukończenia szkoły zmieniały zatrudnienie
przynajmmniej raz (7%).
Porównanie tegorocznych wyników badań do zeszłorocznych wskazuje, że w omawianej
edycji większy był udział tych, którzy pracowali w momencie wypełniania ankiety i zmieniali pracę przynajmniej raz (29% wobec 20% w poprzednim roku), natomiast mniejszy był
udział tych, którzy po ukończeniu szkoły podjęli pracę, ale w momencie badania już jej nie
wykonywali (14% wobec 19% w poprzednim).
Osoby, które odeszły z pierwszej pracy, zrobiły to z różnych przyczyn. O tym, co zdecydowało o tej zmianie, informuje poniższy schemat.
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Schemat 1. Aktualna sytuacja zatrudnieniowa a zmiana miejsca pracy

Ile razy zmieniał(a)
Pan(i) miejsce pracy od
momentu ukończenia
szkoły wiosną 2011?

Czy obecnie
Pan(i)
pracuje?

ani razu

przynajmniej
raz

pracuję

50%

29%

pracowałem,
lecz teraz
nie pracuję

14%

7%

pracowali w momencie realizacji
badania, lecz wykonywana praca
nie była pierwszą podjętą po szkole
(29%) – średni czas pracy: 7,25
miesiąca; powody:
 otrzymałem(-am) lepszą
propozycję pracy (31%)
 odszedłem / odeszłam z powodu
niezadowalających warunków
ﬁnansowych (18%)
 zakończyłem(-am) pracę na czas
określony (18%)
 odszedłem / odeszłam z powodu
niezadowalających warunków
innych niż ﬁnansowe (16%)

po ukończeniu szkoły podjęli pracę, lecz
już nie pracują (14%) – średni czas pracy:
7,55 miesiąca; powody:

nie pracowali w momencie realizacji badania, a od
ukończenia szkoły zmieniali pracę chociaż raz (7%) –
średni czas pracy: 5,25 miesiąca; powody:

 zakończyłem(-am) pracę na czas
określony (30%)

 zakończyłem(-am) pracę na czas określony (24%)

 ponieważ podjąłem / podjęłam naukę
(27%)

 odszedłem / odeszłam z powodu niezadowalających
warunków ﬁnansowych (15%)
 z powodu nauki (14%)

Nie chcę i nie muszę
Analiza przyczyn, które zdecydowały o zmianie miejsca zatrudnienia, wskazuje na bardzo
ciekawą prawidłowość. Absolwenci przestawali pracować zwykle w związku z podejmowaniem nauki oraz upływem czasu, na jaki byli zatrudnieni. Zmianom miejsca zatrudnienia (bez względu na to, czy dana osoba pracowała w momencie realizacji badania, czy nie)
częściej towarzyszyły wskazania na niekorzystne warunki ﬁnansowe. Z kolei w przypadku
osób, które przynajmniej raz zmieniały miejsce pracy i nadal były zatrudnione, powodem
znalezienia nowego pracodawcy była możliwość uzyskania lepszych warunków (wyższego
wynagrodzenia czy proﬁtów pozaﬁnansowych).
Spośród 7 000 respondentów, w momencie realizacji badania pracowało 4 286. Dla wielu
z nich aktualnie wykonywana praca nie była tą, którą wykonywali zaraz po zakończeniu
szkoły. Innymi słowy część absolwentów w ciągu roku zmieniła zakład pracy. Spośród ogółu 72% stanowiły te osoby, które od ukończenia szkoły aż do momentu badania chociaż na
krótko były gdzieś zatrudnione. Spośród nich 63% nie zmieniało pracy w ogóle, a 37% przynajmniej raz. Częste przypadki stanowiły osoby, które znalazły nowego pracodawcę więcej
niż jeden raz.
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Wykres 13. Ile razy zmieniałeś(-aś) pracę od momentu ukończenia
szkoły?
5%

3%

ani razu

11%
raz

dwa razy
18%
63%

trzy razy

wiecej niż cztery razy

N=5 060

Jeśli nie zmienia się miejsca pracy, to zmienia się miejsce pracy
Osoby, które nie zmieniały miejsca pracy (3 209), a w momencie realizacji badania miały ją
(2 515 osób, dla których pierwsza i aktualnie wykonywana praca była taka sama), poproszono o wskazanie, czy któryś z warunków zatrudnienia uległ w międzyczasie zmianie. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 2 515 osób, przy czym w 43% przypadków zmianie uległa
wysokość zarobków, a w 30% – typ umowy.

Wykres 14. Zmiana warunków pracy
zarobki

43%

typu umowy

30%

liczby godzin pracy w tygodniu

18%

stanowisko

14%

miejsce wykonywania pracy

8%

N=2 515

W dalszej części analizy porównane zostaną informacje o warunkach pierwszej pracy i tej
wykonywanej w momencie realizacji badania lub też warunki wykonywania pracy na jej początku i w momencie wypełniania ankiety (jeśli absolwent nie zmieniał pracodawcy). Dla
uproszczenia w opisie będą używane określenia „pierwsza praca” oraz „aktualna praca”.
Absolwenci umawiają się z pracodawcą na pracę
Jak już to zostało wyżej wspomniane, spośród 61% absolwentów, którzy pracowali w momencie
realizacji badania, aż jedna czwarta wykonywała pracę sezonową. Najbardziej popularną formą
zatrudniania absolwentów szkół zawodowych na stałe była umowa o pracę na czas określony
(44%) oraz na czas nieokreślony (21%). Tych dwóch form najbardziej również przybywało w porównaniu z momentem, gdy badani podejmowali pierwszą pracę zaraz po ukończeniu szkoły. Zmniejszył się natomiast udział osób zatrudnionych w oparciu o umowę na okres próbny
(o 12 p.p.), umowę-zlecenie (o 3 p.p.) oraz bez umowy (o 2 p.p.). A zatem sytuacja absolwentów
na rynku pracy, biorąc pod uwagę stabilność zatrudnienia, poprawiła się.
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Rodzaj podpisywanej umowy różnił się ze względu na typ szkoły. Absolwenci szkół policealnych w aktualnej pracy częściej byli zatrudnieni w oparciu o umowę na czas nieokreślony
(38% wobec 21% ogółem) oraz na czas określony (37% wobec 44% ogółem). Grupa ta wyróżniała się również nieznacznie częstszym udziałem w stażach uzyskanych samodzielnie – bez
pośrednictwa powiatowego urzędu pracy (2% wobec 1% ogółem).
Absolwenci techników w aktualnej pracy zatrudnieni byli na umowę o pracę na czas określony (45%) oraz na czas nieokreślony (17%). To, co odróżnia ich od pozostałych badanych,
to duży udział umów-zleceń (15% wobec 10% dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz 8% dla
szkół policealnych) oraz staży uzyskanych za pośrednictwem urzędu pracy (6% wobec 4%
dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz 3% dla szkół policealnych).
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, podobnie jak techników, najczęściej pracowali
w oparciu o umowę o pracę na czas określony (46%) oraz na czas nieokreślony (22%). To, co
odróżnia tę grupę od pozostałych, to częstsza praca na okres próbny (9% wobec 8% ogółem)
oraz bez umowy (8% wobec 6% ogółem).

Wykres 15. Rodzaj umowy w pierwszej i aktualnej pracy
umowa o pracę na czas określony

44%
29%

umowa o pracę na czas nieokreślony

21%
14%

umowa-zlecenie

umowa o pracę na okres próbny

bez umowy

staż odbywany za pośrednictwem urzędu pracy

13%
16%
8%
20%
6%
8%
5%
7%

umowa o dzieło

1%
2%

staż bez pośrednictwa urzędu pracy

1%
1%

umowa o pracę na zastępstwo

1%
1%
aktualna praca

pierwsza praca

N=5 060

Praca sezonowa bez umowy
W przypadku osób wykonujących pracę sezonową najbardziej popularne było zatrudnienie
na czarno (bez umowy – 36%) oraz na podstawie umowy-zlecenia (29%). Dopiero na trzecim
miejscu w tym przypadku uplasowała się umowa o pracę na czas określony (12%). Porównanie pracy sezonowej wykonywanej zaraz po ukończeniu szkoły oraz w momencie badania
nie ujawnia tak znaczących różnic jak te obserwowane dla pracy stałej. Innymi słowy warunki zatrudnienia nie zmieniają się w zależności od czasu jej trwania.
Handel sprzedaje się najlepiej
Najchętniej wybieranymi branżami przez absolwentów przy podejmowaniu pierwszej pracy
były: handel (19%), przemysł przetwórczy (17%), budownictwo (13%) oraz hotele i gastronomia (10%). Zmiana zatrudnienia również odbywała się w ich obrębie. Ogółem w czterech wy-
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mienionych branżach zatrudnionych było aż 60% pracujących absolwentów. Podobnie wyglądała sytuacja w zeszłorocznych badaniach. Jedynie w przypadku branży budowlanej udział
zatrudnionych spadł o 3 p.p., co może wynikać ze złej kondycji tego sektora.
Na podstawie zebranych danych można określić, które branże wybierane były częściej przez
absolwentów poszczególnych typów szkół. I tak osoby, które skończyły szkoły policealne,
w największym stopniu zasiliły branże związane z ochroną zdrowia (25%), a następnie handlem (21%), przemysłem (7%) i opieką społeczną (7%). Respondenci po technikach najczęściej
pracowali w przemyśle (20%), handlu (20%), budownictwie (13%) oraz turystyce (12%). Branżą zatrudnienia dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych było budownictwo (21%),
przemysł (20%) oraz handel (13%). Zasadnicze szkoły zawodowe wyróżniały się też tym, że
osoby, które je skończyły, proporcjonalnie częściej od pozostałych pracowały w usługach
naprawczych (5%), motoryzacji (5%) oraz transporcie (4%).

Wykres 16. Sektor, w którym absolwenci podjęli zatrudnienie
handel hurtowy i detaliczny

19%

przemysł przetwórczy/produkcja/FMCG

18%

budownictwo/architektura/nieruchomości/geodezja

13%

hotele/gastronomia

10%

ochrona zdrowia/medycyna/farmacja/biotechnologia

4%

transport/logistyka/spedycja/gospodarka magazynowa 3%
motoryzacja 3%
łączność/telekomunikacja/IT 3%
górnictwo 2%
usługi naprawcze 2%
administracja publiczna i samorządowa 2%
opieka społeczna 1%
rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo 1%
reklama/marketing/PR 1%
finanse/bankowość/doradztwo 1%

N=2 628

Porównanie sektorów pierwszej i aktualnie wykonywanej pracy pokazuje, że pokrywają się
one (różnice nie przekraczają 1 p.p.).
Informacje zebrane z badania pozwalają również na wskazanie tych branż, które szczególnie
chętnie zatrudniały absolwentów sezonowo. Częściej niż w przypadku stałej pracy pojawiały
się tu takie branże jak budownictwo (17% ogółu pracujących sezonowo), hotele i gastronomia
(17%) oraz rolnictwo (7%). To, co warte podkreślenia w tym miejscu, to fakt, że w przypadku
pracy sezonowej dominująca była praca bez umowy. Wymienione branże w opracowaniach
na temat szarej strefy wskazywane są jako najczęstsze miejsce nielegalnego zatrudnienia.

www.obserwatorium.malopolska.pl

23

Zawodowy start

Sezonowe zatrudnienie w mniejszych podmiotach
Absolwenci najczęściej znajdowali pracę w niewielkich ﬁrmach. Łącznie 40% z nich pracowało w podmiotach zatrudniających do dziewięciu pracowników, a kolejne 28% – w zakładach
liczących od 10 do 49 pracowników. Mniejsze ﬁrmy częściej przyjmowały absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. W grupie podmiotów zatrudniających do pięciu pracowników udział absolwentów tego typu szkół wynosił 31% (wobec 22% wśród ogółu pracujących).
Wynika to m.in. z dużego zaangażowania rzemiosła w kształcenie młodzieży (praktyczna
nauka zawodu w małych zakładach rzemieślniczych). Z kolei największe ﬁrmy częściej dawały zatrudnienie absolwentom szkół policealnych. Wynika to z częstszego podejmowania
przez osoby kończące tego typu placówki pracy w ochronie zdrowia oraz opiece społecznej,
które to branże reprezentowane są zazwyczaj przez duże publiczne jednostki. W przypadku
zatrudnienia sezonowego dużo częściej pracodawcami były podmioty najmniejsze.

Wykres 17. Wielkość ﬁrmy, w której aktualnie zatrudnieni są absolwenci
do 5 osób

22%
38%

6–9

12%
15%

10–49

28%
22%

50–249

16%
9%

250–1000

8%
4%

powyżej 1000

6%
2%

trudno powiedzieć

7%
11%
praca stała

praca sezonowa

N=3 020

Czy każda branża się opłaca?
Średnie wynagrodzenie netto absolwentów w rok od ukończenia szkoły wynosiło 1 576 zł.
Od początkowego wynagrodzenia uzyskiwanego w pierwszej pracy było przeciętnie wyższe
o 306 zł (1 270 zł), a od wynagrodzenia uzyskiwanego przez osoby wykonujące pracę wakacyjną o 325 zł (1 251 zł). W aktualnej pracy najwyższe wynagrodzenie otrzymywali uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników, niższe – szkół policealnych.
Największe zróżnicowanie wynagrodzeń widoczne jest z perspektywy branż, w których
kształcili się absolwenci. Wyższe od przeciętnego wynagrodzenia uzyskiwały osoby z branż
związanych z przemysłem i przetwórstwem (zazwyczaj w branżach tych działają większe
podmioty). Niższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci kształcący się w zawodach związanych z usługami (od 200 do 300 zł mniej). Porównanie wynagrodzeń z punktu widzenia
branż pokazuje, że osoby, które uzyskały zawód z branży wytwórczej (mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej oraz rolno-przetwórczej) uzyskiwały
wyższe wynagrodzenia od średniej, natomiast w zawodach z branż o charakterze usługowym (społeczno-medyczna, turystyczno-gastronomiczna, administracyjno-biurowa oraz
usługowa) wynagrodzenia były niższe od średniej.
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Wykres 18. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto
mechaniczno-mechatroniczna

1 896

budowlana

1 848

informatyczno-elektroniczna

1 722

rolno-przetwórcza

1 601

społeczno-medyczna

1 388

turystyczno-gastronomiczna

1 370

administracyjno-biurowa

1 297

usługowa

1 290

średnio 1 576 zł

N=3 389

Murarz bardziej opłacalny niż murarka
To, co warte zauważenia, to możliwość wytłumaczenia źródeł zróżnicowania wynagrodzeń
według zawodów (ujętych w branże) zróżnicowanymi wynagrodzeniami według płci. Różnica wynagrodzeń absolwentów kobiet i mężczyzn wyniosła przeszło 550 zł (1 777 zł dla
mężczyzn i 1 208 zł dla kobiet). Generalnie wyższe wynagrodzenia w zawodach z branży wytwórczej szły w parze z większym udziałem mężczyzn wykonujących te zawody (w przypadku branż: informatyczno-elektronicznej, mechaniczno-mechatronicznej, rolno-przetwórczej
oraz budowlanej niewiele kobiet uzyskało dyplom ukończenia szkoły zawodowej4).
W przypadku zawodów przyporządkowanych do branż o charakterze usługowym wynagrodzenia mężczyzn były wyższe, natomiast ich udział w ogóle pracujących – mniejszy. Różnice
płac w tej branży oscylują wokół średniej różnicy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Najmniejsze dysproporcje zarobków zaobserwowano w branży społeczno-medycznej (127 zł).
A zatem zróżnicowanie wynagrodzeń pomiędzy branżami było pochodną wyższego wynagrodzenia uzyskiwanego przez mężczyzn oraz częstszego wykonywania przez nich niektórych, bardziej cenionych obecnie na rynku pracy, zawodów (branże: budowlana, informatyczno-elektroniczna, mechaniczno-mechatroniczna oraz rolno-przetwórcza).
Pracownik na czas nieokreślony lub bez umowy zgarnia najwięcej
Celem uzyskania porównywalności danych poproszono absolwentów o wskazanie wynagrodzeń netto – na rękę. Dzięki temu możliwe było porównanie kwot, które otrzymują za pracę,
bez względu na to, w oparciu o jaki rodzaj umowy byli zatrudnieni. A rodzaj ten mocno różnicuje płace. Największe dochody uzyskują osoby pracujące na podstawie umowy na czas
nieokreślony (1 798 zł) oraz bez umowy (1 750 zł). Drugą grupę stanowią absolwenci, którzy
podpisali umowy o pracę na czas określony (1 564 zł) oraz na okres próbny (1 561 zł). Najniżej wyceniane są staże – zarówno te zdobyte samodzielnie (1 072 zł), jak również uzyskiwane za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy (930 zł).
Płaca uzyskiwana w momencie realizacji badania znacząco różniła się od tej uzyskiwanej
w pierwszej pracy (1 270 zł). Różnica wynosi przeszło 300 zł (wzrost o jedną czwartą). Wśród
wszystkich typów umów, większe wzrosty wynagrodzeń odnotowano wśród osób zatrudnio4 Stałe zatrudnienie kobiet w branżach wytwórczych było niewielkie i wyniosło: dla branży budowlanej 17 kobiet, informatyczno-elektronicznej – 11, rolno-przetwórczej – 22, a mechanicznomechatronicznej – 1.

www.obserwatorium.malopolska.pl

25

Zawodowy start

nych na czarno (o 37%) oraz wśród osób pracujących w oparciu o umowę na czas nieokreślony (o 34%). A zatem największe podwyżki otrzymali najlepiej wynagradzani pracownicy.
W przypadku pierwszej pracy zróżnicowanie pensji ze względu na typ umowy było stosunkowo niewielkie (rozstęp pomiędzy najlepiej a najgorzej opłacaną grupą wynosił 462 zł,
a proporcja wynagrodzeń – 1,5: osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony zarabiały o 50% więcej niż osoby odbywające staż uzyskany za pośrednictwem
urzędu pracy). W rok po ukończeniu szkoły różnice pogłębiły się (rozstęp wyniósł 868 zł,
a proporcja wynagrodzeń – 1,9: absolwenci zatrudnieni na czas nieokreślony zarabiali o 90%
więcej niż odbywający staż uzyskany za pośrednictwem urzędu). Za dysproporcje te odpowiedzialny był znaczący wzrost wynagrodzeń w przypadku opisywanych wyżej umów oraz
niezmienność wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu odbywania stażu.

Wykres 19. Wynagrodzenie w pierwszej i aktualnej pracy według typu
umowy
umowa o pracę na czas nieokreślony

bez umowy

1 798
1 343
1 750
1 279

umowa o pracę na czas określony

1564
1 276

umowa o pracę na okres próbny

1 561
1 294

umowa-zlecenie

1 417
1 178

umowa o dzieło

1 387
1 403

umowa o pracę na zastępstwo

1 265
1 113

staż bez pośrednictwa PUP

1 072
1 059

staż odbywany za pośrednictwem urzędu pracy

930
881

aktualna praca

pierwsza praca

N=2 833

Wakacyjna praca, wakacyjna płaca
W kontekście wynagrodzeń ważne jest, by podkreślić, że zarobki uzyskiwane w pracy sezonowej były zdecydowanie niższe od tych otrzymywanych w pracy o charakterze stałym. Różnice pomiędzy aktualnym zatrudnieniem stałym a wakacyjnym podobne były do tych między
pierwszą i aktualną pracą o charakterze stałym. Wynagrodzenia otrzymywane za prace sezonowe nie różniły się znacznie ze względu na typ umowy i oscylowały wokół 1 220 zł.
Na poziom płac nie miało żadnego wpływu to, czy wykonywana praca była zgodna z wyuczonym zawodem, czy też nie. Sytuacja dotyczyła zarówno pierwszej jak i aktualnie wykonywanej pracy – w pierwszym i drugim przypadku poziom wynagrodzeń był taki sam. Różnił
się natomiast nieznacznie (na plus) w przypadku osób, które deklarowały, że co prawda ich
praca nie była zgodna z wyuczonym zawodem, ale w ramach wykonywanych obowiązków
wykorzystywały zdobyte w szkole umiejętności.
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Sezonowej pracy nie po drodze z wyuczonym zawodem
Poziom wykorzystania przez absolwentów wiedzy zdobytej w szkole różnił się ze względu
na rodzaj wykonywanej pracy. Osoby zatrudnione na stałe w momencie realizacji badania
w większości robiły z niej użytek: 38% z nich stwierdziło, że ich praca była zgodna z wyuczonym zawodem, a 25% – że wykorzystywała na powierzonym stanowisku część zdobytych
umiejętności. Dla 37% absolwentów to, czego nauczyli się, nie było pomocne. Podobnie rzecz
się miała w przypadku osób zatrudnionych w pierwszej pracy na stałe oraz prowadzących
własną działalność gospodarczą. Dla pracy wakacyjnej poziom zgodności zdobytej wiedzy
z wykonywaną pracą był niski (48% wskazywało na jej brak). Jeszcze mniejszy zakres wykorzystania zdobytych kwaliﬁkacji cechował osoby, które podejmowały pracę wakacyjną za
granicą (dla 71% w ogóle nie były pomocne). Generalnie osoby migrujące w mniejszym stopniu robiły użytek ze zdobytych w szkole zawodowej wiedzy i umiejętności.

Wykres 20. Zgodność pracy z wyuczonym zawodem

37%

37%

37%

48%
59%
71%
25%

24%

25%

24%
15%
38%

39%

12%

38%

27%

aktualna
praca
wakacyjna

26%

aktualna
praca stała

pierwsza
praca stała

całkowita

działalność
gospodarcza

częściowa

migracje
praca stała

17%
migracje
praca wakacyjna

brak

N=4 784

Branża społeczno-medyczna: tu wyuczony zawód nie zawodzi
Poziom zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem różnił się znacznie biorąc
pod uwagę zawód, którego uczyli się absolwenci. W porównaniach zestawiono informacje
o poziomie zgodności uzyskanego zawodu z wykonywaną w momencie realizacji badania
pracą stałą (z wyłączeniem tej świadczonej za granicą). Najwyższy poziom zgodności zaobserwowano w grupie osób, które uzyskały zawód przyporządkowany do branży społecznomedycznej (64% wskazań na całkowitą oraz kolejne 13% – na częściową).
Drugą branżą wyróżniającą się pod względem zgodności zawodu wyuczonego i wykonywanego była branża usługowa. W tym przypadku przeszło połowa pracujących absolwentów oświadczyła, że robi dokładnie to, do czego przygotowywała się w szkole. Z kolei słabo
w omawianym aspekcie wypadli respondenci, którzy uczyli się zawodów z branży mechaniczno-mechatronicznej: poziom całkowitej zgodności fachu z pracą wyniósł tutaj tylko 27%.
Warto jednak podkreślić, że spora grupa tych badanych wykorzystywała część zdobytych
w szkole wiedzy i umiejętności.
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Wykres 21. Zgodność wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem

40%

30%

35%
47%

23%
38%

39%

37%

40%

22%

18%

40%

43%

rolno-przetwórcza

33%

35%

33%

budowlana

13%
9%

25%

21%

całkowita

częściowa

ogółem

38%

społeczno-medyczna

35%

usługowa

32%

mechaniczno-mechatroniczna

32%

turystyczno-gastronomiczna

informatyczno-elektroniczna

27%

administracyjno-biurowa

64%
51%

brak

N=2 470

Pracy zgodnej z wyuczonym zawodem brak
Najczęstszym powodem niepodejmowania pracy zgodnej z wyuczonym zawodem były trudności ze znalezieniem takowej (55%). Proporcjonalnie częściej wskazywali na nie absolwenci
z zawodami z branży administracyjno-biurowej, rzadziej respondenci, którzy uczyli się fachu z branż mechaniczno-mechatronicznej oraz rolno-przetwórczej.
Drugim powodem, o dużo mniejszym znaczeniu (tylko 13% wskazań), była możliwość podjęcia pracy lepiej płatnej. Częściej mówiły o nim osoby z branż mechaniczno-mechatronicznej oraz rolno-przetwórczej, czyli te, które rzadziej skarżyły się na trudności ze znalezieniem zatrudnienia zgodnego z wyuczonym zawodem. Mniejszy udział wskazań na rezygnację z wyuczonej profesji ze względu na wyższe wynagrodzenie w innej pracy zanotowano
w branżach społeczno-medycznej i administracyjno-biurowej. Wraz z lepszymi warunkami
ﬁnansowymi wskazywane były korzystniejsze warunki pozapłacowe.
11% absolwentów niepracujących zgodnie z wyuczonym zawodem wskazywało na tymczasowy charakter zatrudnienia – było ono traktowane jako praca na przeczekanie. Szczególnie
wyróżniali się pod tym względem absolwenci z zawodami zaliczanymi do branż: informatyczno-elektronicznej, społeczno-medycznej oraz budowlanej.
Co dziesiąta osoba oświadczyła, że nie chce pracować w swoim zawodzie i to jest główna przyczyna niepodejmowania zatrudnienia zgodnego z wykształceniem. Najczęściej byli to absolwenci branż: usługowej oraz turystyczno-gastronomicznej.
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Wykres 22. Powody podejmowania pracy niezgodnej z wyuczonym
zawodem
nie znalazłem(-am) pracy w swoim zawodzie 55%

wybrałem(-am) lepiej płatną ofertę 13%

czekam na inne opcje/to praca na przeczekanie 11%

nie chcę pracować w swoim zawodzie 10%

inne, jakie? 7%

zaoferowano mi lepsze pozapłacowe warunki pracy 4%

N=1 732

Z punktu widzenia typu szkoły najczęściej w momencie badania pracę zgodną z wyuczonym
zawodem wykonywali absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej odbywający naukę w trybie
młodocianego pracownika (59% wskazań na całkowitą zgodność). W drugiej kolejności byli
to absolwenci szkół policealnych (47%). Poniżej średniej lokowali się absolwenci zasadniczej
szkoły zawodowej odbywający naukę w trybie ucznia (36%) oraz absolwenci techników (32%).
Porównanie aktualnie wykonywanej pracy do pierwszej po szkole pokazało, że w przypadku absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej obniżył się poziom zgodności wykonywanej
pracy (zarówno u osób, które kształciły się w trybie ucznia – o 3 p.p., jak i młodocianego
pracownika – o 5 p.p.), w przypadku absolwentów techników brak było zmian, a jeśli chodzi
o absolwentów szkół policealnych, to odnotowano umiarkowany wzrost poziomu zgodności
(z całkowitego jej braku do umiarkowanego poziomu – o 3 p.p.).

Wykres 23. Zgodność pracy z wyuczonym zawodem a typ szkoły

40%

26%

33%

41%

37%
15%

20%
28%

25%

23%

59%
47%
32%

technikum

38%

36%

zasadnicza
zawodowa - uczniowie
całkowita

szkoła
policealna

zasadnicza
zawodowa - młodociani

częściowa

ogółem

brak

N=2 471
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Praca niezgodna z wyuczonym zawodem – koszt kompromisu przy poszukiwaniu pracy
Dużo częściej praca zgodna z wyuczonym zawodem pojawiała się w sytuacji, gdy dana osoba
nie poszukiwała zatrudnienia (jego zgodność ze zdobytym wykształceniem zadeklarowało 50%
tych, którzy się o nie starali i 38% tych, którzy musieli je znaleźć). Innymi słowy gwarancja
pracy w miejscu odbywania praktyk, w rodzinnej ﬁrmie, bądź w innej instytucji sprzyjała jej
zgodności z wyuczonym zawodem – głównie za sprawą przedłużenia współpracy zapoczątkowanej w ramach praktycznej nauki zawodu. Samodzielne poszukiwanie posady wiązało się
z koniecznością zawierania kompromisów – decydowania się na zatrudnienie, mimo że nie odpowiadało wykształceniu. Świadczy o tym udział osób twierdzących, że nie wykonywało pracy zgodnej z wyuczonym zawodem, gdyż nie mogło takowej znaleźć, w grupie respondentów,
którzy jej poszukiwali (60%) oraz udział we wspomnianej zbiorowości tych, którzy nie musieli
się za nią rozglądać (37%). W przypadku osób poszukujących pracy oraz niemogących podjąć
zatrudnienia zgodnego z wyuczonym zawodem, rzadszy był udział odpowiedzi wskazujących
na dobrowolność decyzji o zatrudnieniu (możliwość wyboru lepiej płatnej oferty, z lepszymi
warunkami pozapłacowymi, podejmowanie pracy tylko tymczasowo etc.).

3.3 Prowadzenie działalności gospodarczej
Firma sposobem na własne miejsce pracy
Analiza rodzaju pracy wykonywanej przez absolwentów w momencie realizacji badania pokazała, że własna ﬁrma była miejscem zatrudnienia dla 4% z nich, rodzinna działalność gospodarcza dla 7%, a w formie najemnej pracowało 89%. Działalność gospodarczą prowadziło
166 osób. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych zarabiali w ten sposób rzadziej niż
przeciętnie (3%), częściej za to pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub w rodzinnym gospodarstwie (11%). Z kolei osoby, które skończyły szkoły policealne, częściej
decydowały się na własną ﬁrmę (7%), rzadziej zaś na pomoc w rodzinnym biznesie (3%).
W przypadku absolwentów techników udziały w poszczególnych typach aktywności zawodowej były takie same jak wśród ogółu absolwentów.

Wykres 24. Rodzaj aktualnie wykonywanej pracy
7%
4%
najemna (u kogoś)

własna firma/gospodarstwo
rolne/samozatrudnienie

89%

N=4 109
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Działalność gospodarcza drogą do niezależności
Spośród osób, które prowadziły ﬁrmę, jedną czwartą stanowiły kobiety, a trzy czwarte –
mężczyźni. 30% twierdziło, że założenie działalności możliwe było dzięki otrzymaniu dotacji. Najczęściej własne biznesy zakładane były w takich obszarach jak: budownictwo (27%
powstałych), handel (14%) i rolnictwo (13%). W porównaniu do ﬁrm, w których absolwenci
pracowali najemnie, te założone przez byłych uczniów szkół zawodowych częściej reprezentowały budownictwo (27% wobec 13% będących miejscem pracy respondentów), rzadziej
przemysł przetwórczy (2% wobec 17%) oraz hotele i gastronomię (1% wobec 11%).
Osoby, które zdecydowały się na prowadzenie działalności gospodarczej, miały różne motywacje. Najczęściej była to chęć bycia niezależnym (46%), przy czy częściej akcentowały
to kobiety (56%) niż mężczyźni (42%). Perspektywa wyższych zarobków wskazywana była
przez 31% respondentów – nieznacznie częściej przez mężczyzn oraz osoby, które ﬁrmę założyły bez dotacji. Kolejne powody, które miały znaczenie przy rozpoczynaniu działalności
gospodarczej, to chęć sprawdzenia swoich umiejętności (21%) oraz trudność w znalezieniu
odpowiedniej pracy (20%). W obu przypadkach wskazywały więcej takich odpowiedzi kobiety. Wśród przyczyn zakładania własnego biznesu znalazły się również tradycja rodzinna,
możliwość uzyskania dotacji oraz przejęcie ﬁrmy od kogoś z rodziny. Na odpowiedzi te częściej wskazywali mężczyźni oraz osoby, które otrzymały dotacje.

Wykres 25. Powody, które zdecydowały o prowadzeniu własnej ﬁrmy
chęć bycia niezależnym

46%

perspektywa wyższych zarobków

31%

chęć sprawdzenia swoich umiejętności

21%

trudność w znalezieniu odpowiedniej pracy

20%

tradycja rodzinna

15%

możliwość uzyskania dotacji

13%

przejąłem/przejęłam firmę od osoby z rodziny

13%

N=208

Jest wiele powodów do radości
Generalnie badani byli zadowoleni z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej
(92% wyraziła się na jej temat pozytywnie). Świadczyć o tym może skłonność do powiększania kadry oraz zatrudnianie kolejnych pracowników. Spośród wszystkich ﬁrm absolwenckich
76% stanowiły jednoosobowe działalności gospodarcze. 14% z nich zatrudniało jedną osobę,
a 4% – dwie. Na pytanie o chęć zatrudniania nowych pracowników 33% badanych odpowiedziała pozytywnie. Pozytywne nastawienie do powiększania kadry było wyraźnie wyższe
w ﬁrmach, które już kogoś zatrudniały.
O powodzeniu działalności gospodarczej świadczą osiągane przez nią zyski. 15% właścicieli
ﬁrm nie mogła podać, ile one wynoszą, a 5% zanotowało straty. Cztery piąte podmiotów zadeklarowało zysk: 17% wynoszący do 1 000 zł, 23% – od 1 do 2 tysięcy, 15% – od 2 do 3 tysięcy,
9% – od 3 do 4 tysięcy, a 18% – powyżej 4 tysięcy.

www.obserwatorium.malopolska.pl

31

Zawodowy start

Wykres 26. Liczba osób zatrudnionych w ﬁrmach małopolskich
absolwentów
2%
4%
4%
0
14%

1
2
3
≥4
76%

N=177

4. Nauka
Absolwent szkoły zawodowej z zaproszeniem do dalszej nauki
Szkoła zawodowa nie zamyka drogi do dalszej edukacji. Połowa absolwentów, spośród
wszystkich, którzy skończyli szkołę w 2011 roku, postanowiła ją kontynuować. Niezbyt duża
grupa podjęła kształcenie i już je zakończyła (10%).

Wykres 27. Kontynuacja nauki po ukończeniu szkoły zawodowej

41%

podjęli naukę i nadal się uczą
podjęli naukę, ale już się nie uczą

49%

nie podjęli nauki

10%

N=6 991

Największe zainteresowanie dalszą edukacją wykazywali absolwenci po kierunkach informatyczno-elektronicznych oraz administracyjno-biurowych. Było to pozytywne zjawisko,
gdyż – jak pokazuje badanie „Barometr zawodów” – wykształcenie średnie zawodowe w tych
dziedzinach jest często niewystarczające, by znaleźć pracę. Umiejętności, jakie absolwenci
nabywają w szkole zawodowej, są w tym przypadku dla pracodawców zbyt małe. Młodzież
powinna jednak pamiętać, że samo wyższe wykształcenie również nie gwarantuje zatrudnienia, ważny jest również kierunek, jaki wybiorą lub wybrali do studiowania, a nawet specjalność. I tak w przypadku informatyków specjaliści ze znajomością środowiska Java lub
platformy SharePoint nie powinni mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia, ale inni programiści mogą szukać go dłużej5.

5 Por. Barometr zawodów 2012, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2012.
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Ogólnie rzecz biorąc, po roku od ukończenia szkoły naukę kontynuowali przede wszystkim
absolwenci techników. Skłonność do zdobywania kolejnych poziomów wykształcenia była
jednak bardzo różna:

 Wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dalsze kształcenie podejmowały
przede wszystkim osoby po proﬁlach usługowych (42%), natomiast rezygnowali z niego
respondenci po klasach budowlanych (jedynie 24% nadal się uczyło). Mężczyźni generalnie byli mniej skłonni do kontynuowania nauki, ale w zasadniczych szkołach zawodowych to zjawisko zarysowało się jeszcze wyraźniej: po roku od ich ukończenia kształciło
się zaledwie 30% mężczyzn wobec 43% kobiet.

 Wśród absolwentów techników naukę kontynuowali niemal wszyscy po kierunkach
społeczno-medycznych (17 osób spośród 18 objętych badaniem), większość tych, którzy
uczyli się w zawodach informatyczno-elektronicznych (62%) i zdecydowana mniejszość,
która wybrała kierunki rolno-przetwórcze (28%).

 Absolwenci szkół policealnych niezbyt często decydowali się na dalszą naukę. Zdecydowana większość poprzestała na zdobytym wykształceniu, a wśród tych, którzy uznali je za niewystarczające, stosunkowo najwięcej było absolwentów po kierunkach turystyczno-gastronomicznych (37%).
Warto również zauważyć, że kontynuowaniu edukacji przez młodzież sprzyjało wyższe wykształcenie rodziców.

Wykres 28. Absolwenci kontynuujący naukę
kobiety

45%

mężczyźni

39%

technikum

47%

zasadnicza zawodowa

35%

szkoła policealna

26%

informatyczno-elektroniczny

60%

administracyjno-biurowy

55%

turystyczno-gastronomiczny

42%

usługowy

39%

budowlany

34%

społeczno-medyczny

31%

mechaniczno-mechatroniczny

30%

rolno-przetwórczy

29%

wyższe

52%

średnie ogólnokształcące

51%

średnie zawodowe

45%

zasadnicze zawodowe

39%

podstawowe

30%

płeć

typ szkoły

zawód, jaki zdobył
absolwent w szkole
zawodowej

wykształcenie
ojca

ogółem 41%
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4.1 Plany dotyczące nauki a ich realizacja
O nauce myśleli uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, a uczą się absolwenci
techników
Rok przed ukończeniem szkoły zawodowej najbardziej sprecyzowane plany odnośnie dalszej nauki miały osoby ze szkół zasadniczych zawodowych: ponad połowa z nich deklarowała, że zamierza kontynuować edukację. Uczniowie techników i szkół policealnych zazwyczaj
nie wiedzieli, czy będą dalej się kształcić.

Wykres 29. Plany uczniów ostatnich klas odnośnie do kontynuacji nauki

36%
51%

49%
61%

11%
11%

11%
11%
53%
38%

zasadnicza
zawodowa
planowali uczyć się

technikum

nie planowali uczyć się

40%
28%

szkoła policealna

ogółem

nie wiedzieli, czy będą się uczyć

Najbardziej konsekwentne były osoby, które twierdziły, że nie zamierzają się dalej uczyć –
85% z nich rzeczywiście nie podjęło nauki. Respondenci, którzy na etapie szkoły zawodowej
nie mieli sprecyzowanych planów, w większości rezygnowali z edukacji: zrobiło tak 58% spośród ogółu niezdecydowanych (w szkołach zasadniczych zawodowych i policealnych było to
około 70%, w technikach już tylko 53%, co świadczy o tym, że sporo osób, mimo braku wcześniejszych planów, ostatecznie podjęło studia lub zostało słuchaczami szkół policealnych).
Wśród osób, które planowały dalej się uczyć, większość zrealizowała swoje zamierzenia.
Szczególnie aktywni pod tym względem byli absolwenci techników: 80% z tych, którzy myśleli o dalszej edukacji, rozpoczęło marsz po kolejny dyplom. Respondenci po szkołach policealnych kończyli naukę zazwyczaj na poziomie średnim – nawet jeśli wcześniej zapowiadali co innego. Jednak największy rozdźwięk między planami a ich realizacją wystąpił w szkołach zasadniczych zawodowych, gdzie dużą grupę stanowiły osoby, które deklarowały chęć
kontynuacji nauki, ale ostatecznie jej nie podjęły.
Absolwenci, którzy zrezygnowali z dalszego kształcenia się, w większości podjęli pracę
(71%). Pozostali stawali się bezrobotnymi lub biernymi zawodowo. Taki los spotkał 34% respondentów, którzy skończyli zasadnicze szkoły zawodowe, i 25% tych z dyplomami techników i szkół policealnych.
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Wykres 30. Kontynuacja nauki przez osoby, które planowały dalej się
uczyć
21%
40%

40%

31%

8%
8%
10%

15%

50%

45%

zasadnicza
zawodowa

szkoła policealna

71%
61%

technikum

podjęli naukę i nadal się uczą

podjęli naukę, ale już się nie uczą

ogółem

nie podjęli nauki

4.2 Gdzie uczyli się absolwenci szkół zasadniczych
zawodowych?
Miało być technikum jest liceum
Absolwenci szkół zasadniczych zawodowych, którzy po roku od ukończenia szkoły kontynuowali edukację, w większości uczyli się w liceach uzupełniających. Wyjątek stanowili absolwenci z zawodami informatyczno-elektronicznymi, którzy w większości zasilili szeregi
uczniów techników uzupełniających (64%). W momencie realizacji badania w kursach brały
udział pojedyncze osoby.

Wykres 31. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych

35% absolwentów
szkół zasadniczych
zawodowych
kontynuowało
naukę

gdzie?

liceum uzupełniające

68%

technikum uzupełniające

30%

kursy

2%

N=577

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych nie tylko zmieniali plany dotyczące dalszego kształcenia się: zmieniali również decyzje co do typu szkoły. Okazało się, że 30% tych,
którzy w momencie realizacji badania uczyło się w liceach uzupełniających, rok wcześniej
deklarowało, że znajdzie się w technikach uzupełniających.
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4.3 Gdzie uczyli się absolwenci techników?
Matura przepustką do dalszej nauki
Zdecydowana większość objętych badaniem absolwentów techników przystąpiła do egzaminu maturalnego. 75% zakończyło go sukcesem. Do matury podeszły przede wszystkim osoby, które miały taki plan. Silna motywacja do zdawania egzaminu wpływała na jego wynik.
Osoby, które na rok przed ukończeniem technikum były pewne, że chcą zdawać maturę, nie
tylko do niej rzeczywiście podeszły, ale zazwyczaj ją zdały. Uczniowie, którzy byli mniej
pewni swoich deklaracji, podchodzili do egzaminu, ale dla wielu z nich kończył się on niepowodzeniem.
Najlepiej poradzili sobie na maturze absolwenci, którzy uczyli się zawodów społeczno-medycznych i informatyczno-elektronicznych (niemal wszyscy do niej przystąpili i ją zdali).
Rezygnacja z egzaminu dojrzałości dotyczyła w największym stopniu osób po kierunkach
rolno-przetwórczych oraz mechaniczno-mechatronicznych. Ponadto bardziej zauważalna
była wśród mężczyzn niż wśród kobiet.

Wykres 32. Absolwenci techników na egzaminie maturalnym
ogółem

16%

75%

społeczno-medyczny

94%

informatyczno-elektroniczny

11% 5%

84%

budowlany

73%

turystyczno-gastronomiczny

69%

usługowy

65%

mechaniczno-mechatroniczny

16%

11%

22%

9%

24%

11%

19%

62%

rolno-przetwórczy

płeć

6%
3%
7%

90%

administracyjno-biurowy
zawód, jaki absolwent
zdobył w technikum

9%

19%

24%

54%

kobiety

76%

mężczyźni

74%

22%
18%
15%

6%
11%
3%

zdecydowanie przystąpię
raczej przystąpię
plany dotyczące
matury

jeszcze nie wiem

42%
22%
3% 4%

31%
19%

raczej nie przystąpię
4% 2%
zdecydowanie nie przystąpię

przystąpili i zdali

15%

82%

przystąpili, ale nie zdali

27%
59%

93%
94%

nie przystąpili

Matura nie tyle stanowiła dla techników przepustkę do studiowania (studia podjęło 52% absolwentów ze zdanym egzaminem dojrzałości), co w ogóle do dalszej edukacji. Z tych, którzy
zaliczyli omawiany sprawdzian, 60% kontynuowało naukę. Spośród osób, które przystąpiły do
egzaminu dojrzałości, ale go nie zaliczyły, dalej kształciło się 20%. Jeśli chodzi o absolwentów
techników, którzy w ogóle nie podeszli do matury, naukę kontynuowało już tylko 12%.
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A zatem po technikach młodzież z reguły szła na studia. Szkoły policealne oraz kursy cieszyły się zdecydowanie mniejszą popularnością.

Wykres 33. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów techników

47%
absolwentów
techników
kontynuowało
naukę

gdzie?

studia

83%

szkoła policealna

16%

kursy

5%

N=2 103

Studia podjęli przede wszystkim absolwenci, którzy uzyskali zawód z branży informatyczno-elektronicznej (w momencie realizacji badania indeks posiadało 95% z nich), społecznomedycznej (94%) oraz administracyjno-biurowej. Do szkół policealnych poszło wiele osób po
kierunkach usługowych (36% kontynuujących naukę), rolno-przetwórczych (33%) oraz turystyczno-gastronomicznych (27%). W krótkich formach kursowych dokształcali się absolwenci
z zawodami zaliczanymi do branży budowlanej oraz mechaniczno-mechatronicznej (po 8%).

4.4 Gdzie uczyli się absolwenci szkół policealnych?
Do szkoły policealnej już z maturą
Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, że na etapie szkoły policealnej miała
już maturę. Osoby, które jej nie zdały, przeważnie nie podejmowały kolejnej próby.

Wykres 34. Absolwenci szkół policealnych a matura

1%
2%

15%

już wcześniej mieli maturę
przystąpili i zdali
przystąpili, ale nie zdali
nie przystąpili
82%

Z zaliczonym egzaminem dojrzałości niemal wszyscy absolwenci szkół policealnych mogliby kontynuować naukę, np. na studiach. W praktyce jednak rzadko decydowali się na ten
krok. Za to dość liczna grupa zaczynała uczyć się w szkole policealnej kolejnego zawodu.
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Wykres 35. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów szkół
policealnych

26%
absolwentów
szkół policealnych
kontynuowało
naukę

gdzie?

studia

56%

szkoła policealna

38%

kursy

10%

N=214

4.5 Kontynuacja nauki na studiach
Po skończeniu nauki w szkole zawodowej studia podjęło 43% absolwentów techników i 17%
szkół policealnych. Nie wszyscy jednak wytrwali na uczelni. W momencie badania studiowało 38% osób po technikach i 15% po szkołach policealnych. Dalsze analizy dotyczą osób,
które w momencie badania kontynuowały studia.
Zdecydowana większość absolwentów studiowała jeden kierunek (98% ogółu posiadaczy indeksów). Wyróżniały się pod tym względem osoby, które skończyły szkoły policealne: aż 10%
z nich uczyło się na dwóch fakultetach.
Studia w trybie niestacjonarnym…
Absolwenci preferowali studia w trybie niestacjonarnym, szczególnie ci, którzy ukończyli
kształcenie w szkołach policealnych (w tym trybie studiowało 65% z nich). Technicy częściej
decydowali się na studia stacjonarne – niemniej i tak ponad połowa kształciła się w trybie
niestacjonarnym.
Studia niestacjonarne ułatwiają absolwentom łączenie nauki z pracą. Wyraźnie widać, że osoby jednocześnie pracujące i uczące się w zdecydowanej większości decydowały się na tryb
niestacjonarny, a osoby, które od momentu ukończenia szkoły nie podjęły żadnego zatrudnienia, w większości studiowały w trybie stacjonarnym.
Warto również zauważyć, że tryb niestacjonarny wybierały osoby, które w szkole zawodowej
zdobyły zawód budowlany lub administracyjno-biurowy. W trybie stacjonarnym uczyła się
za to większość absolwentów związanych z profesjami rolno-przetwórczymi i informatyczno-elektronicznymi.
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Wykres 36. Absolwenci studiujący w trybie niestacjonarnym*

podejmowanie
pracy

zawód jaki zdobył
absolwent w szkole
zawodowej

typ
szkoły

pracują

72%

nie pracują, ale pracowali

42%

nie pracowali

33%

budowlany

65%

administracyjno-biurowy

65%

mechaniczno-mechatroniczny

61%

społeczno-medyczny

59%

turystyczno-gastronomiczny

56%

usługowy

50%

rolno-przetwórczy

42%

informatyczno-elektroniczny

40%

szkoła policealna

65%

technikum

54%

kobiety

60%

mężczyźni

51%

płeć
ogółem 55%

*Odsetek absolwentów, którzy studiowali w trybie niestacjonarnym, w ogóle studiujących absolwentów.

… i na kierunku zgodnym z wyuczonym zawodem
Kierunki, jakie absolwenci studiowali w momencie realizacji badania, były w znakomitej
większości zgodne z profesją, jakiej uczyli się w szkole zawodowej. Można więc powiedzieć,
że rozwijali dotychczas zdobyte umiejętności i zdobywali nowe kwaliﬁkacje, nie odcinając
się od tego, czego nauczyli się wcześniej.
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Tabela 1. Najpopularniejsze kierunki studiów a zawód, jaki zdobył
absolwent w szkole zawodowej
zawód, jaki zdobył absolwent
w szkole zawodowej
turystyczno-gastronomiczny

budowlany

informatyczno-elektroniczny

rolno-przetwórczy

mechaniczno-mechatroniczny

społeczno-medyczny

usługowy

administracyjno-biurowy
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kierunek studiów

liczba studiujących
absolwentów

turystyka i rekreacja

57

zarządzanie

42

pedagogika

36

technologia żywności i żywienie człowieka

19

administracja

17

ﬁnanse i rachunkowość

15

ekonomia

12

zarządzanie i inżynieria produkcji

11

budownictwo

54

inżynieria środowiska

23

geodezja i kartograﬁa

21

architektura i urbanistyka

14

zarządzanie

10

elektrotechnika

10

informatyka

184

elektrotechnika

28

elektronika i telekomunikacja

23

automatyka i robotyka

22

zarządzanie

18

zarządzanie i inżynieria produkcji

14

leśnictwo

4

zootechnika

4

zarządzanie

3

zarządzanie i inżynieria produkcji

2

pedagogika

2

stosunki międzynarodowe

2

pielęgniarstwo

2

mechanika i budowa maszyn

35

automatyka i robotyka

10

mechatronika

9

transport

9

pedagogika

9

kosmetologia

9

zdrowie publiczne

9

ﬁzjoterapia

7

pedagogika

8

ogrodnictwo

7

ekonomia

6

architektura krajobrazu

6

ﬁnanse i rachunkowość

129

ekonomia

101

zarządzanie

60

pedagogika

31

administracja

23
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Największą popularnością wśród absolwentów szkół zawodowych cieszyły się krakowskie
uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza (13% ogółu studiujących), Politechnika Krakowska
(11%) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (9%).

Tabela 2. Najpopularniejsze uczelnie a zawód, jaki zdobył absolwent
w szkole zawodowej
zawód, jaki zdobył absolwent
w szkole zawodowej
turystyczno-gastronomiczny

budowlany

informatyczno-elektroniczny

uczelnia

liczba studiujących
absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

36

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie

35

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie

30

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu

22

Krakowska Akademia im. A. Frycza
Modrzewskiego

21

Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki

57

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

48

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie

17

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nowym Targu

17

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

115

Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki

102

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

28

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie

26

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
rolno-przetwórczy

mechaniczno-mechatroniczny

społeczno-medyczny

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie

24
11

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu

4

Krakowska Akademia im. A. Frycza
Modrzewskiego

4

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

37

Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki

35

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu

11

Uniwersytet Jagielloński

17

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji
Zdrowia

10

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie

7

Wyższa Szkoła TeologicznoHumanistyczna im Michała BelinyCzechowskiego w Podkowie Leśnej

7
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zawód, jaki zdobył absolwent
w szkole zawodowej
usługowy

administracyjno-biurowy

liczba studiujących
absolwentów

uczelnia
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie

13

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu

11

Uniwersytet Jagielloński

8

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie

8

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

8

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

97

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu

75

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Krakowie

50

Krakowska Akademia im. A. Frycza
Modrzewskiego

21

4.6 Kontynuacja nauki w szkołach policealnych
Do szkoły policealnej po zmianę zawodu
Zawody oferowane przez szkoły policealne pokrywają się w znakomitej większości z tymi,
jakie można zdobyć w technikum lub w szkole zasadniczej zawodowej. Nie dziwi więc, że
tylko nieliczni absolwenci techników zdecydowali się kontynuować naukę w takiej placówce.
Wśród nich znalazły się głównie osoby, którym nie udało się zdać matury (41% kontynuujący
naukę w szkole policealnej) i/lub które chciały zmienić zawód. Młodzież po technikach, ale
i szkołach policealnych zazwyczaj wybierała zawody niezwiązane ze zdobytym wcześniej
wykształceniem. Wyjątek stanowią absolwenci proﬁli społeczno-medycznych, którzy przeważnie kształcili się w pokrewnych profesjach, takich jak: higienistka stomatologiczna, technik masażysta, asystentka stomatologiczna.
Absolwenci szkół policealnych, którzy postanowili zdobyć kolejny zawód w placówce tego
samego typu, zazwyczaj mieli maturę (76%) i mogliby kontynuować naukę na studiach. Wybrali jednak krótszą formę kształcenia.

Tabela 3. Top 10 kierunków wybieranych przez absolwentów techników
i szkół policealnych
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lp

kierunki

1

technik usług kosmetycznych

53

2

technik administracji

45

3

technik masażysta

33

4

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

31

5

technik informatyk

27

6

technik usług fryzjerskich

21

7

technik obsługi turystycznej

14

8

technik rachunkowości

10

9

technik ochrony ﬁzycznej osób i mienia

10

10

higienistka stomatologiczna

www.wup-krakow.pl
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4.7 Kontynuacja nauki na kursach
Kursy uzupełniają wiedzę w zawodzie
Po skończeniu szkoły zawodowej naukę w formie kursowej podjęło 5% absolwentów: najwięcej ze szkół policealnych (7%), najmniej ze szkół zasadniczych zawodowych (3%). Co ciekawe,
kursy rzadko towarzyszyły innej formie kształcenia: 83% wszystkich ich uczestników stanowiły osoby, które nie podejmowały innej aktywności edukacyjnej.
Kursy rozwijały umiejętności zdobyte przez młodzież w szkołach zawodowych, bliskie profesjom, w których się kształcili.

Tabela 4. Najpopularniejsze tematy kursów a zawód, jaki zdobył
absolwent w szkole zawodowej*
zawód turystyczno-gastronomiczny
 kurs obsługi kasy ﬁskalnej (kursy
sprzedażowe) (10)
 obsługi wózków widłowych (jezdniowych) (8)
 gastronomiczny, kucharski, HACCP (carvingu,
cukiernictwa) (6)
 medyczny, ratunkowy, WOPR, pierwszej
pomocy (tapingu, masażu) (6)
 językowy (w tym język migowy) (6)

zawód budowlany
 kurs obsługi, budowy i naprawy maszyn
(koparki, ładowarki, obrabiarki) (15)
 obsługi wózków widłowych (jezdniowych)
(14)
 prawa jazdy (wszystkich kategorii, kierowanie
kombajnem) (14)
 elektryczny/SEP (7)

zawód informatyczno-elektroniczny
 kurs obsługi wózków widłowych
(jezdniowych) (16)
 elektryczny/SEP (8)
 obsługi, budowy i naprawy maszyn (koparki,
ładowarki, obrabiarki) (4)
 komputerowy (projektowanie komputerowe,
graﬁka komputerowa (4)

zawód rolno-przetwórczy
 kurs obsługi wózków widłowych
(jezdniowych) (2)
 prawa jazdy (wszystkich kategorii, kierowanie
kombajnem) (2)

zawód mechaniczno-mechatroniczny
 kurs obsługi, budowy i naprawy maszyn
(koparki, ładowarki, obrabiarki) (24)
 obsługi wózków widłowych (jezdniowych)
(19)
 prawa jazdy (wszystkich kategorii, kierowanie
kombajnem) (15)

zawód społeczno-medyczny
 kurs medyczny, ratunkowy, WOPR, pierwszej
pomocy (tapingu, masażu) (14)
 językowy (w tym język migowy) (4)

zawód usługowy
 kurs kosmetyczny (wizaż, szkolenia
konkretnych ﬁrm) (16)
 fryzjerski (pokazy fryzjerskie, szkolenia
konkretnych ﬁrm) (7)
 medyczny, ratunkowy, WOPR, pierwszej
pomocy (tapingu, masażu) (4)
 komputerowy (projektowanie komputerowe,
graﬁka komputerowa) (4)

zawód administracyjno-biurowy
 kurs rachunkowości (kadry i płace,
księgowości, księga przychodów) (8)
 językowy (w tym język migowy) (5)
 komputerowy (projektowanie komputerowe,
graﬁka komputerowa) (3)

*W nawiasach zamieszczono informację o liczbie uczestników kursów.
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4.8 Podejmowanie nauki a praca
Sama nauka to za mało
Wielu absolwentów nie ograniczało się tylko do nauki, ale też pogłębiało swoje kwaliﬁkacje
i zbierało kluczowe dla pracodawców doświadczenie zawodowe:

 ponad połowa (52%) łączyła edukację z pracą
 17% w momencie realizacji badania nie pracowało, ale wcześniej byli gdzieś zatrudnieni
 11% nie miało pracy, ale jej szukało.
Wyłącznie na nauce skupiło się 20% absolwentów (przez cały okres od skończenia szkoły nie
pracowali i nie szukali pracy).

4.9 Absolwenci, którzy zakończyli naukę
10% absolwentów podjęło naukę po skończeniu szkoły, ale w momencie badania już jej nie
kontynuowało. Były to przede wszystkim osoby, które zdobywały lub poszerzały wiedzę
dzięki krótkim formom kursowym lub w szkołach policealnych.
Na uwagę zasługuje fakt, iż kształcenie przerywało 20% osób, które skończyły zasadnicze
szkoły zawodowe i zaczęły naukę w technikach uzupełniających. Z nauki w liceach ogólnokształcących rezygnowało 15% absolwentów tego typu szkół. Z kolei spośród absolwentów
techników i szkół policealnych, którzy rozpoczęli studia, przerwało je 10%.
Osoby, które zakończyły naukę lub ją przerwały, w większości podjęły pracę. Niemniej aż
30% nie miało w chwili badania innego zajęcia.

5. Bezrobocie i bierność (NEET’s)
Osoby młode, które ani nie pracują, ani nie uczą się, określa się angielskim pojęciem NEETs
(not in education, employment or training). Po roku od ukończenia szkoły do tej kategorii
należało 19% absolwentów szkół zawodowych. Co ważne jednak, zdecydowana większość
NEET-sów z Małopolski aktywnie szukała pracy, a więc podejmowała wysiłek, by zmienić
swoją sytuację zawodową. Takie osoby określane będą niżej jako bezrobotne. Osoby, które
mimo braku innego zajęcia nie poszukiwały zatrudnienia, zaliczane będą do biernych zawodowo.

Wykres 37. NEET-si a poszukiwanie pracy

19% absolwentów
to NEET-si
(osoby, które
w momencie
realizacji badania
nie pracowały
i nie uczyły się)

68%

nieposzukujący pracy

32%

bezrobotni

gdzie?

N=1 302
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5.1 Bezrobotni absolwenci
Wielu młodych ma kłopot ze znalezieniem zatrudnienia. Brak doświadczenia i brak umiejętności wymaganych przez pracodawców powoduje, że absolwentom trudno odnaleźć się na
rynku pracy. Obecna edycja badania ich losów pokazała, że po roku od ukończenia szkoły
13% z nich nie miało pracy, mimo że jej aktywnie poszukiwało.
Trzeba jednak pamiętać, że wielu bezrobotnych w okresie pomiędzy skończeniem szkoły
a realizacją badania podejmowało aktywność zawodową: pracowało i /lub uczyło się. Osoby,
które przez cały rok nie znalazły dla siebie zajęcia, stanowiły 6% ogółu absolwentów.
Połowa bezrobotnych absolwentów miała okazję pracować po skończeniu szkoły. Praca, jaką
wykonywali absolwenci miała zazwyczaj charakter sezonowy (61%). W większości przypadków była zupełnie niezwiązana z wyuczonym zawodem (55%).

Wykres 38. Bezrobotni a aktywność podejmowana po skończeniu szkoły

absolwenci
bezrobotni
w momencie
realizacji badania
(13%)

nie pracowali i nie uczyli się

44%

pracowali

41%

wcześniej,
po ukończeniu
szkoły

pracowali i uczyli się

9%

uczyli się

6%

N=888

Absolwenci zwykle pracowali bez umowy lub na umowy czasowe. Nie dziwi więc, że najczęstszym powodem zaprzestania działalności zarobkowej, wskazywanym przez absolwentów, był upływ terminu, na jaki została podpisana taka umowa (33%). Poza tym wiele osób
straciło zatrudnienie w związku z likwidacją ﬁrmy lub stanowiska (17%), a 7% zostało zwolnionych z innych przyczyn. Z własnej inicjatywy zrezygnowało 30% absolwentów.

Wykres 39. Podstawa wykonywania pracy przez bezrobotnych
absolwentów
bez umowy

28%

umowa-zlecenie

21%

umowa o pracę na czas określony

18%

umowa o pracę na okres próbny

15%

staż odbywany za pośrednictwem urzędu pracy

7%

umowa o pracę na czas nieokreślony

6%

umowa o dzieło

3%

umowa o pracę na zastępstwo

1%

staż bez pośrednictwa urzędu pracy

0,5%

N=433
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Najwyższy udział osób bezrobotnych odnotowano wśród:








kobiet (14%)
w zawodach społeczno-medycznych (15%)
absolwentów szkół policealnych (16%)
absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu zawodowego (18%)
absolwentów, którzy nie pracowali w trakcie nauki w szkole zawodowej (16%)
absolwentów, których rodzice mieli wykształcenie podstawowe (15%).

Najniższy udział osób bezrobotnych odnotowano wśród:








mężczyzn (11%)
w zawodach informatyczno-elektronicznych (8%)
absolwentów techników (11%)
absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy (12%)
absolwentów, którzy pracowali w trakcie nauki w szkole zawodowej (10%)
absolwentów, których rodzice mieli wykształcenie ogólnokształcące lub wyższe (10%).

Absolwenci zdeterminowani, by podjąć pracę
Zdecydowanie najwięcej osób poszukiwało pracy w internecie, wiele przeglądało oferty dostępne w powiatowym urzędzie pracy. Rzadziej absolwenci wychodzili z własną inicjatywą:
wypytywali rodzinę/znajomych czy też bezpośrednio zgłaszali się do pracodawców.

Wykres 40. Sposoby poszukiwania pracy przez bezrobotnych
absolwentów
przeglądanie ogłoszeń internetowych

78%

przeglądanie ofert pracy w urzędzie pracy

66%

wypytywanie rodziny/znajomych

63%

samodzielnie dostarczanie dokumentów pracodawcom
(m.in. cv, listu motywacyjnego)

53%

przeglądanie ogłoszeń prasowych

49%

zamieszczanie informacji o sobie w internecie

21%

przeglądanie ofert pracy w prywatnym biurze
pośrednictwa pracy

18%

inny sposób

1%

N=888

Ogólnie rzecz biorąc młodzi, którzy skończyli szkoły zawodowe, nie mieli wielkich wymagań,
jeśli chodzi o pracę. Gotowi byli podjąć jakąkolwiek – mniej lub bardziej związaną z tym, czego uczyli się wcześniej. W wyuczonym zawodzie pracy szukali przede wszystkim absolwenci szkół policealnych – 42% chciało zatrudnienia z nim zgodnego. Najmniej przywiązani do
swojej profesji byli absolwenci techników (jedynie 23% wskazało, że jest dla nich ważna przy
przeglądaniu ofert). Poza tym warto zauważyć, że zgodność wykształcenia z pracą ważna była
przede wszystkim dla osób po kierunkach społeczno-medycznych (56%) oraz budowlanych
(39%). Natomiast absolwenci po kierunkach rolno-przetwórczych i administracyjno-biurowych
nastawiali się na poszukiwanie jakiejkolwiek pracy (po 60%).
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Wykres 41. Jakiej pracy poszukiwali bezrobotni absolwenci?

jakiejkolwiek pracy

48%

w wyuczonym zawodzie

29%

w zawodzie, który pozwoli im skorzystać
z części wiedzy i doświadczenia

15%

całkowicie niezwiązanej z zawodem,
którego nauczyli się w szkole

8%

N=888

Poszukiwana praca: stała, na cały etat, za 1 500 zł na rękę, w okolicy
Zdecydowana większość (81%) bezrobotnych absolwentów chciała podjąć stałą pracę z zamiarem wykonywania jej dłużej niż pół roku. Tylko pojedyncze osoby – mniej niż 1% grupy – szukały pracy dorywczej (sezonowej/wakacyjnej). Pozostałe gotowe były wykonywać
jakąkolwiek (stałą lub dorywczą). Absolwenci chcieliby również pracować na cały etat (69%)
– jedynie 4% z nich szukało zatrudnienia w wymiarze krótszym niż 40 godzin tygodniowo.
Co ciekawe, wielu młodych (28%) było gotowych wykonywać pracę dłużej niż to wymaga
standardowy pełny etat.
Oczekiwania co do wynagrodzenia były zbliżone do realnych zarobków. Bezrobotni absolwenci chcieli otrzymywać miesięcznie 1 517 zł netto (na rękę), a osoby mające stałą pracę w momencie realizacji badania zarabiały miesięcznie średnio 1 576 zł netto. Deklaracje
odnośnie do minimalnej kwoty, która skłoniłaby młodzież do podjęcia pracy, zmieniają się
w zależności od:

 Płci: mężczyźni mieli dużo wyższe oczekiwania odnośnie do zarobków niż kobiety, tj.
średnio liczyli na pensję w kwocie 1 733 zł, kobiety natomiast zadowoliłoby 1 302 zł.

 Zawodu, jaki młodzi uzyskali w szkole zawodowej: najwyższe oczekiwania pieniężne
mieli absolwenci związani z zawodami budowlanymi (1 827 zł) oraz mechaniczno-mechatronicznymi (1 752 zł), najniższe zaś ci, którzy uczyli się profesji usługowych, turystyczno-gastronomicznych i administracyjno-biurowych (poniżej 1 400 zł).

 Typu szkoły: tutaj różnice nie były już tak widoczne. Najwięcej chcieli zarabiać absolwenci techników (1 542 zł), niewiele mniej – szkół zasadniczych zawodowych (1 525 zł).
Najniższą minimalną kwotę podały osoby po szkołach policealnych: 1 401 zł.
Co ciekawe, oczekiwania w stosunku do minimalnej pensji nie różnicował fakt wcześniejszego zatrudnienia: zarówno osoby, które już pracowały, jak i te bez doświadczenia zawodowego chciały zarabiać minimum 1 500 zł.
Absolwenci niechętnie patrzyli na możliwość przeprowadzki w celach zarobkowych. Zdecydowana większość bezrobotnych (80%) szukała pracy w okolicznych miejscowościach, oddalonych do 50 km od miejsca zamieszkania. Dalej zatrudnienia poszukiwało 11% absolwentów. Zagraniczne oferty pracy przeglądało 13% bezrobotnych.

www.obserwatorium.malopolska.pl

47

Zawodowy start

Brak optymizmu wśród poszukujących pracy
W deklaracjach bezrobotnych absolwentów widać brak nadziei na poprawę sytuacji zawodowej. Niemal połowa uważała, że trudno im będzie znaleźć zatrudnienie albo wręcz, że
znalezienie go będzie niemożliwe. Największy pesymizm był widoczny wśród:

 absolwentów, którzy nie podjęli pracy po skończeniu szkoły (54% uważało, że jej znalezienie będzie trudne lub niemożliwe)

 tych, którzy ukończyli kształcenie w zawodach społeczno-medycznych i administracyjno-biurowych (ponad 60% nie widziało szans na zatrudnienie)

 absolwentów szkół policealnych (59% pesymistów)
 kobiet (58%).
(Umiarkowany) optymizm przejawiali:

 absolwenci, którzy pracowali po skończeniu szkoły (52% uważało, że znalezienie posady
nie powinno być trudne)

 absolwenci, którzy ukończyli kształcenie w zawodach budowlanych oraz mechnicznomechatronicznych (ponad 60% uważało, że ma duże lub średnie szanse na znalezienie
pracy)

 absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (około 50% umiarkowanych optymistów)
 mężczyźni (56%).
Wykres 42. Ocena szans na znalezienie pracy
4%

3%

8%

mam duże szanse
mam średnie szanse

45%

40%

trudno znaleźć mi pracę
w mojej sytuacji znalezienie pracy jest prawie niemożliwe
nie mam zdania

N=888

Zdaniem absolwentów największą barierą w podjęciu pracy był brak doświadczenia – praktyki oferowane przez szkołę uznali za niewystarczające.

Technik informatyk – absolwent technikum:
Szkoła oferuje miesięczną praktykę przewidzianą dla technikum informatycznego, to zupełnie za mało by przygotować się do pracy w zawodzie. Praktyka powinna być długoterminowa i w zmiennych ﬁrmach, a to powinna zapewnić szkoła, by w różnych sytuacjach
młody człowiek mógł się odnaleźć i móc wpisać z czystym sumieniem w CV praktykę w
różnych miejscach i w pełnym wymiarze godzin.
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Poza tym absolwenci zdawali sobie sprawę, że sytuacja na ich lokalnym rynku pracy była
trudna – podobnie jak w całym kraju. Dlatego pracodawcy mogli stawiać kandydatom wysokie oczekiwania. 28% absolwentów twierdziło, że były one zbyt wygórowane.
Często wymienianą barierą w znalezieniu zatrudnienia były dojazdy. Absolwenci nie byli
skłonni szukać pracy w innych regionach, ponieważ koszty codziennych podróży były dla nich
zbyt wysokie lub nie mieli możliwości dojazdu do ﬁrmy położonej w innej miejscowości.

Wykres 43. Dlaczego nie możesz znaleźć pracy?
nie mam doświadczenia

51%

brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy

47%

decyduje o tym ogólna sytuacja gospodarcza kraju

41%

oczekiwania pracodawców są bardzo wygórowane

28%

zbyt wysoki koszt dojeżdżania do miejscowości oferującej miejsca pracy

24%

brak możliwości dojeżdżania do miejscowości oferującej miejsca pracy

21%

brak mi umiejętności, których wymagają pracodawcy

19%

mam zawód, w którym szczególnie trudno znaleźć pracę

16%

działania urzędów pracy są nieskuteczne

15%

moje oczekiwania rozmijają się z propozycjami pracodawców

11%

pracodawcy nie chcą mnie zatrudnić, ale nie wiem dlaczego

9%

nie dość intensywnie poszukuję pracy

6%

mam trudną sytuację rodzinną

3%

ze względu na zły ogólny stan zdrowia

2%

z powodu niepełnosprawności

1%

inne przyczyny

4%

N=888
*Procenty nie sumują się do 100, ponieważ absolwenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.

5.2 Absolwenci bierni zawodowo
Do biernych zawodowo zostały zaliczone osoby, które nie pracowały, nie uczyły się i nie
poszukiwały pracy. Byli to więc absolwenci, którzy nie podejmowali żadnych działań, by
zmienić sytuację, w jakiej się znaleźli.
Bierni stanowili najmniejszą grupę – w momencie realizacji badania zaliczało się do niej
6% respondentów. Przez cały rok od ukończenia szkoły nie pracowało, nie uczyło się i nie
poszukiwało zatrudnienia niewiele ponad 3% absolwentów. Oznacza to, że blisko połowa
omawianej zbiorowości po ukończeniu szkoły miała jakieś zajęcie – najczęściej było to zatrudnienie na umowy czasowe lub bez umowy. W odróżnieniu od bezrobotnych bierni zawodowo częściej deklarowali, że ich praca była zgodna lub częściowo zgodna z zawodem
(57%) oraz że miała charakter stały/regularny tj. została podjęta z zamiarem wykonywania
jej dłużej niż pół roku (44%).

www.obserwatorium.malopolska.pl

49

Zawodowy start

Wykres 44. Bierni zawodowo a aktywność podejmowana po skończeniu
szkoły

absolwenci
bierni w momencie
realizacji
badania (13%)

nie pracowali i nie uczyli się

56%

pracowali

29%

uczyli się

9%

pracowali i uczyli się

6%

wcześniej,
po ukończeniu
szkoły

N=414

Większość absolwentów podała obiektywne przesłanki uniemożliwiające podjęcie pracy: kobiety zajmowały się domem, dzieckiem bądź oczekiwały na dziecko. Dla 15% biernych zawodowo barierę stanowił stan zdrowia. Niemal tyle samo osób co prawda nie miało pracy, nie
uczyło się i nie szukało zatrudnienia, ale oczekiwało na rozpoczęcie go (byli np. umówieni
z pracodawcą, chcieli założyć własną ﬁrmę i starali się o dotację). Część respondentów czekała na rozpoczęcie nauki (postanowiła reaktywować się na studiach, czy też podjąć naukę
na kursach).
Mniej niż 10% biernych absolwentów teoretycznie mogłoby podjąć pracę, ale nie zrobiło tego
m.in. ze względu na brak ofert, brak możliwości dojazdu czy po prostu brak chęci.

Wykres 45. Dlaczego nie poszukujesz / nie możesz podjąć pracy?
zajmuję się domem, dzieckiem/jestem w ciąży

34%

oczekuję na rozpoczęcie pracy/nauki

16%

nie pozwala mi na to mój stan zdrowia

15%

nie wierzę, że znajdę pracę

9%

brak możliwości dojeżdżania do miejscowości
oferującej miejsca pracy

7%

zbyt wysoki koszt dojeżdżania do miejscowości
oferującej miejsca pracy

7%

nie chcę pracować

4%

ze wględu na sytuację rodzinną/pomoc rodzinie

4%

wyjazd za granicę

2%

mam źródło utrzymania
z innych powodów

1%
9%

N=387
*Procenty nie sumują się do 100, ponieważ absolwenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.
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5.3 Rejestracja w powiatowych urzędach pracy
Do PUP po ubezpieczenie
Absolwenci, którzy nie mieli zatrudnienia, w większości rejestrowali się w powiatowych
urzędach pracy. Na taki krok decydowali się zwłaszcza bezrobotni (czyli ci, którzy deklarowali aktywne poszukiwanie pracy zarobkowego zajęcia). Głównym powodem rejestracji
w urzędzie była chęć uzyskania ubezpieczenia społecznego (62% wskazań). Dużo rzadziej
badani korzystali z ofert pracy (zainteresowanie nimi wykazało 27% z nich), porad doradcy
zawodowego (20%), szkoleń (13%), stażu (9%). 19% zarejestrowanych absolwentów deklarowało, że nie skorzystało z żadnej usługi urzędów.

Wykres 46. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy
14%

20%
32%

14%
16%
21%

72%

64%
47%

bezrobotni
zarejestrowani

bierni zawodowo

ogółem

byli zarejestrowani, ale już nie są

nigdy niezarejestrowani

Respondenci, którzy nie zarejestrowali się w powiatowych urzędach pracy, wskazywali różne powody swojej decyzji. Najwięcej stwierdziło, że nie ma nadziei na pomoc w poszukiwaniu pracy (19%), że nie chce mieć bezrobocia w życiorysie (14%), że nie spełnia warunków
rejestracji (8%). Poza tym absolwenci odpowiadali, że nie mieli czasu na wizytę w urzędzie,
że kto inny ich ubezpieczył lub że mieli pracę i dotychczas nie było potrzeby kontaktowania
się z administracją.

6. Egzaminy zawodowe
Do egzaminu zawodowego, podobnie jak do maturalnego, przystąpili absolwenci, którzy już
na etapie nauki mieli taki plan. Osoby, które na rok przed ukończeniem szkoły deklarowały,
że nie zamierzają potwierdzać zdobytych kwaliﬁkacji, nie zmieniły swojej decyzji.
Podczas egzaminu zawodowego najlepiej poradzili sobie uczniowie zasadniczych szkół zawodowych: najwięcej z nich do niego przystąpiło (95%), najwięcej też go zdało (86% wszystkich absolwentów tego typu placówek). Uczniowie techników mieli większe problemy: 22%
z nich mimo podjętej próby nie zakończyło egzaminu sukcesem.
Zdawalność w poszczególnych zawodach wypadła różnie: do egzaminu zawodowego przyłożyły się przede wszystkim osoby, które kształciły się na kierunkach społeczno-medycznych
(niemal wszyscy do niego przystąpili i zdecydowana większość zdała). Największe proble-
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my z uzyskaniem wymaganej liczby punktów mieli absolwenci w zawodach rolno-przetwórczych – aż 28% nie udało się potwierdzić kwaliﬁkacji. Największy odsetek rezygnacji z egzaminu odnotowano w zawodach administracyjno-biurowych (10%).
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Ich zdawalność
różniła się w zależności od typu szkoły. Uczniom szkół zasadniczych zawodowych problemy sprawiała przede wszystkim część teoretyczna, a uczniom techników i szkół policealnych – praktyczna.

Wykres 47. Egzamin zawodowy
ogółem

75%

18%
81%

zdecydowanie tak

31%
81%
25%

31%

jeszcze nie wiem
raczej nie

10%

zdecydowanie nie

7%
2%

16%
44%

15%

75%
91%

społeczno-medyczny

zawód, jaki zdobył
absolwent w szkole
zawodowej

3%

16%

53%

raczej tak

zamiar przystąpienia
do egzaminu na etapie
nauki w szkole zwodowej

7%

84%

13%

3%

usługowy

79%

15%

6%

budowlany

78%

16%

7%

turystyczno-gastronomiczny

76%

19%

5%

mechaniczno-mechatroniczny

72%

19%

8%

informatyczno-elektroniczny

72%

18%

9%

administracyjno-biurowy
rolno-przetwórczy

70%
65%

szkoła policealna
technikum
kobieta

płeć

mężczyzna
przystąpili i zdali

10%

28%

zasadnicza zawodowa
typ szkoły

20%

7%

86%
78%
70%
78%
72%
przystąpili, ale nie zdali

8% 5%
16%
22%
17%
19%

6%
8%
5%
9%

nie przystąpili

Jeśli zdawać egzamin, to od razu
Połowa absolwentów, którzy nie przystąpili bądź nie zdali egzaminu zawodowego, zadeklarowała, że będzie do niego jeszcze raz przystępować. Plany te dotyczą najbliższej przyszłości:
tego samego roku, w którym przeprowadzono badanie, lub następnego. Do egzaminu zamierzały podejść przede wszystkim osoby, którym nie udało się za pierwszym razem (takiej odpowiedzi udzieliło 58% tych, którzy go nie zdali). Osoby, które zrezygnowały z potwierdzania
kwaliﬁkacji zaraz po ukończeniu szkoły, oświadczyły, że raczej już nie będą tego robić (48%).
A biorąc pod uwagę to, że wiele z dotychczasowych deklaracji absolwentów pokrywało się
z ich działaniami, można zakładać, że i tym razem będą oni konsekwentni.
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Wykres 48. Plany odnośnie do egzaminu zawodowego
Czy zamierzasz podejść do egzaminu zawodowego?
trundno
powiedzieć
13%

tak
nie

kiedy?

w tym roku

31%

w przyszłym roku

51%

52%

35%

za dwa lata lub później

9%

nie wiem kiedy

9%

N=1 703

N=887

Bez egzaminu trudno o pracę (zwłaszcza w zawodzie)
Egzamin zawodowy zamyka edukację w zawodzie, potwierdza, że absolwent jest gotowy do
wykonywania pracy w danej profesji. Jak pokazuje przeprowadzone badanie, osoby, którym
udało się go zaliczyć, były bardziej aktywne zawodowo: częściej podejmowały pracę (nierzadko łącząc ją z nauką), częściej kontynuowały edukację. Najgorzej wyglądała sytuacja
respondentów, którzy w ogóle nie próbowali potwierdzać swoich kwaliﬁkacji: aż 30% z nich
znalazło się w grupie NEET-sów (czyli osób niepracujących i nieuczących się).

Wykres 49. Egzamin zawodowy a sytuacja zawodowa absolwentów
5%

7%

12%

12%

15%
18%

22%

18%
15%

24%

37%

przystąpili i zdali
pracują

pracują i uczą się

17%

10%

43%

45%

przystąpili, ale nie zdali

nie przystąpili

uczą się

bezrobotni

bierni zawodowo

Widać również wyraźnie, że młodzi, którzy przystąpili do egzaminu i go zdali, stosunkowo
częściej wykonywali pracę zgodną z wyuczonym zawodem. Absolwenci, którzy w ogóle nie
próbowali własnych sił, nie tylko rzadziej mieli zatrudnienie, ale i praca, którą wykonywali,
była zazwyczaj niezwiązana z tym, czego uczyli się w szkole zawodowej.
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Wykres 50. Egzamin zawodowy a zgodność wykonywanej pracy
z zawodem

35%
54%

61%

24%

25%
25%
41%
20%

absolwenci, którzy
przystąpili do egzaminu i go zdali

15%

absolwenci, którzy
przystąpili do egzaminu, ale
go nie zdali

zgodność całkowita

absolwenci, którzy nie
przystąpili do egzaminu

częściowa

brak

7. Zadowolenie ze szkoły zawodowej
Pozytywne oceny podtrzymane – negatywne niekoniecznie
Na etapie nauki większość osób deklarowała zadowolenie z wyboru zawodu. Po roku od ukończenia szkoły opinie te zmieniły się w niewielkim stopniu. Dodatkowo w wielu przypadkach
nastąpiła korekta wcześniejszej opinii negatywnej. 35% osób, które w szkole deklarowały, że
zdecydowanie wybrałyby inny zawód, po roku od ukończenia nauki zadeklarowało, że jednak wybrałoby tę samą profesję. Jedynie 28% podtrzymało opinię, że decyzja była błędna.

Wykres 51. Czy wybrał(a)byś ten sam zawód?
5%
7%

6%
7%

17%

18%
2%

trudno powiedzieć
zdecydowanie nie

38%
40%

raczej nie
tak, ale w innej szkole
raczej tak

33%

absolwenci po roku od
ukończenia szkoły
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Wykres 52. Zadowolenie z wyboru zawodu na etapie nauki w szkole i po
zakończeniu
3%

2%

5%
4%

7%

14%

4%

6%
12%

28%

30%
31%
46%

32%

Czy z perspektywy
czasu wybrał(a)byś
ten sam zawód? odpowiedzi
absolwentów
trudno powiedzieć
zdecydowanie nie

37%

58%

raczej nie
24%

31%

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej tak
zdecydowanie tak

14%

11%

raczej nie

zdecydowanie nie

Czy teraz wybrał(a)byś ten sam zawód? - odpowiedzi uczniów

Ogólnie rzecz biorąc po roku od ukończenia szkoły najbardziej zadowoleni z wyboru zawodu byli uczniowie szkół zasadniczych zawodowych i policealnych (ponad 40% zadeklarowało, że bez wahania wybrałoby go ponownie). Większe rozczarowanie widać wśród uczniów
techników (mniej wskazań na zdecydowaną odpowiedź twierdzącą – 28%, więcej na „raczej
i zdecydowanie nie” – 28%).
Jeśli chodzi o zróżnicowanie zawodowe, to najbardziej usatysfakcjonowani ze swoich decyzji
okazali się absolwenci proﬁli medycznych: np. spośród techników analityków wszyscy stwierdzili, że poszliby dokładnie taką samą ścieżką edukacyjną. Najwięcej osób rozczarowanych
wyborem pojawiło się w zawodach turystyczno-gastronomicznych: jedynie 30% techników obsługi turystycznej zadeklarowało, że chciałoby się uczyć tego samego raz jeszcze.

Tabela 5. Zadowolenie z wyboru ścieżki edukacyjnej w podziale na
zawody
zawody o najwyższym odsetku
absolwentów zadowolonych
z wyboru zawodu

zawody o najniższym odsetku
absolwentów zadowolonych
z wyboru zawodu

społeczno-medyczny (80%)

technik analityk (100%)
asystentka stomatologiczna
(89%)

technik farmaceutyczny (66%)
terapeuta zajęciowy (59%)

budowlany (77%)

technolog robót
wykończeniowych
w budownictwie (84%)
elektryk (84%)

technik drogownictwa (61%)
technik ochrony środowiska
(58%)

mechaniczno-mechatroniczny
(74%)

technik górnictwa
podziemnego (97%)
elektromechanik (90%)

ślusarz (65%)
operator obrabiarek
skrawających (62%)

rolno-przetwórczy (71%)

technik mechanizacji rolnictwa
(95%)
stolarz (79%)

technik weterynarii (73%)
technik technologii żywności
(51%)

informatyczno-elektroniczny
(71%)

elektromechanik pojazdów
samochodowych (88%)
technik telekomunikacji (75%)

technik elektronik (64%)
technik teleinformatyk (60%)

proﬁl kształcenia w szkole
zawodowej
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zawody o najwyższym odsetku
absolwentów zadowolonych
z wyboru zawodu

zawody o najniższym odsetku
absolwentów zadowolonych
z wyboru zawodu

usługowy (69%)

fryzjer (83%)
sprzedawca (77%)

technik bezpieczeństwa
i higieny pracy (56%)
technik architektury
krajobrazu (53%)

administracyjno-biurowy (68%)

technik logistyk (79%)
technik administracji (78%)

technik prac biurowych (65%)
technik spedytor (58%)

turystyczno-gastronomiczny
(65%)

cukiernik (74%)
kucharz małej gastronomii
(74%)

technik agrobiznesu (47%)
technik obsługi turystycznej
(31%)

proﬁl kształcenia w szkole
zawodowej

Co ciekawe, aktualna sytuacja absolwenta miała mniejsze znaczenie dla oceny trafności decyzji o wyborze zawodu niż można by było przypuszczać. Zgodnie z przewidywaniami osoby aktywne zawodowo (pracujące i/lub uczące) w zdecydowanej większości były zadowolone z obranej ścieżki, ale osoby bezrobotne i bierne również w większości by jej nie zmieniły,
tyle że ich deklaracje były bardziej stonowane (przeważały odpowiedzi „raczej tak”).
Ocena wyboru zawodu zależała natomiast od rodzaju wykonywanej pracy. Absolwenci, którzy w momencie realizacji badania pracowali w wyuczonej profesji byli dużo bardziej zadowoleni z decyzji, niż absolwenci, którzy świadczyli pracę zupełnie niezwiązaną z tym, czego
uczyli się w szkole.

Wykres 53. Zgodność wykonywanej pracy z zawodem a zadowolenie
z jego wyboru
3%
2%

5%
4%

6%

6%
12%

17%
35%

24%
42%

trudno powiedzieć
36%

zdecydowanie nie
raczej nie

54%

raczej tak

32%
21%

całkowita

częściowa
zgodność pracy z wyuczonym zawodem
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8. Braki w szkole zawodowej
Konstruktywna krytyka
Po roku od ukończenia szkoły absolwenci mogli wskazać, czego zabrakło im w przygotowaniu, jakie uzyskali w szkole zawodowej. Ponad połowa (54%) z nich stwierdziła, że nie było
takich rzeczy. Niemal jedna trzecia (32%) mniej lub bardziej szczegółowo opisała swoje zastrzeżenia. Pozostali nie byli w stanie określić, czego im zabrakło (14%).
Trzeba zauważyć, że braki w szkolnej edukacji zgłaszały zarówno osoby, które były zadowolone z wyboru zawodu, jak i te, które drugi raz podjęłyby inną decyzję w tej sprawie. Tak
więc nie można traktować wypowiedzi absolwentów jedynie jako narzekania niezadowolonych absolwentów. Spośród osób, które podzieliły się swoimi spostrzeżeniami, większość
(56%) stanowiły te, które twierdziły, że dokonały dobrego edukacyjnego wyboru.

Wykres 54. Braki w edukacji a zadowolenie z wyboru zawodu
5%

4%
5%

9%
11%
19%

8%

15%

20%
Czy dziś wybrał(a)byś
ten sam zawód?
39%

37%

trudno powiedzieć

39%

zdecydowanie nie
raczej nie
29%

były braki

37%
24%

trudno powiedzieć

raczej tak
zdecydowanie tak

nie było braków

Stosunkowo najwięcej braków zgłosili absolwenci po kierunkach informatyczno-elektronicznych i społeczno-medycznych, najmniej – po rolno-przetwórczych i turystyczno-gastronomicznych. Zastrzeżenia kierowały przede wszystkim osoby, które skończyły technika (37%
z nich zgłosiło konkretne braki) i szkoły policealnej (35%). Absolwenci zasadniczych szkół
zawodowych w zdecydowanej większości stwierdzili, że niczego im nie brakowało (77%).
Bardzo prawdopodobne, że stało się tak, gdyż zastrzeżenia w zdecydowanej większości
dotyczyły przygotowania praktycznego, a w przypadku zasadniczych szkół zawodowych
problem ten występuje rzadziej. Absolwenci tego typu placówek dobrze zdają egzamin zawodowy, jeśli coś im nie wychodzi, to część teoretyczna.
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Wykres 55. Braki ze szkoły zawodowej a zawód, w jakim kształcił się
absolwent

37%

9%

11%

17%

61%

59%

12%

14%

29%

27%

27%

25%

rolno-przetwórczy

54%

turystyczno-gastronomiczny

55%

usługowy

57%

administracyjno-biurowy

50%

63%

55%

34%

34%

były braki

trudno powiedzieć

14%
11%
32%

ogółem

36%

społeczno-medyczny

informatyczno-elektroniczny

43%

budowlany

14%

mechaniczno-mechatroniczny

20%

nie było braków

Zabrakło praktyki, praktyki i… praktyki
Jak już zostało to wyżej zasygnalizowane, podobnie jak w zeszłym roku absolwenci narzekali przede wszystkim na przygotowanie praktyczne, to jest kształcenie umiejętności, które
potrzebne są na stanowisku pracy. Młodzieży brakowało zarówno praktyk u pracodawców,
jak i zajęć w warsztatach szkolnych.

Szkoła policealna, technik informatyk:
Zajęć bardziej praktycznych. Stanowczo zbyt duża uwaga była przeznaczana na programowanie strukturalne i obiektowe, które jest w 85% mało przydatne, ze względu na
stare języki i mało aktualne języki (Pascal, C, C+, C++), zamiast głównie Java, PHP. A mało
było czasu, bądź w ogóle na zajęcia praktyczne. Np. diagnostyka, tworzenie stron www,
składanie komputerów, dokładniejsze zagadnienia z sieci teleinformatycznych.

Technikum, technik budownictwa:
Mile widziane byłoby zwiększenie godzin zajęć praktycznych, nie chodzi tu tylko o praktyki na budowie, ale dobrym pomysłem mogłyby być jakieś dodatkowe godziny spędzone
w biurach projektowych czy kosztorysowych. Nie wiem jak w innych szkołach, ale w mojej fajnie byłoby, gdyby położono większy nacisk na informatykę w budownictwie. Chodzi
mi np. o więcej godzin z takimi programami jak AutoCAD czy Zuzia, bo sama teoria to
nie wszystko :).
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Absolwenci zwracali również uwagę, że szkoła nie zapewniła odpowiedniego poziomu nauczania. Zabrakło według nich zaangażowania nauczycieli, umiejętności przekazywania
wiedzy, nowoczesnego programu, powiązania teorii z praktyką. Absolwenci uważali również, że pracownie powinny być lepiej wyposażone, a zajęcia – prowadzone z wykorzystaniem komputerów.

Technikum, technik informatyk:
W niewielkim stopniu zabrakło wiedzy nauczycieli oraz umiejętności przekazania
uczniom informacji w sposób ciekawy i w niewielkim stopniu utrzymania dyscypliny, co
czasami utrudniało naukę.

Szkoła policealna, fototechnik:
Grupy były zbyt liczne na zajęciach praktycznych, przez co nie dało się wykorzystać
tego czasu i sprzętu. Trzeba było czekać, jak inni skończą, za dużo przerw wynikających
z tego, że inni korzystali ze sprzętu.

Bardzo ważna dla respondentów okazała się w końcu kwestia nauki języka obcego. Ich zdaniem tego typu zajęć powinno być więcej, na wyższym poziomie, z więcej niż jednego języka
obcego. Przede wszystkim jednak powinno być na nich rozwijane słownictwo zawodowe.

Wykres 56. Czego zabrakło w szkole zawodowej?
przygotowania praktycznego/przygotowania
do zawodu/obsługi maszyn

68%

dobrych nauczycieli/odpowiedniego poziomu nauczania

13%

języka obcego

5%

matematyki

3%

dodatkowych kursów/szkoleń

3%

zajęć specyficznych dla zawodu

2%

zaplecza do nauki zawodu (sprzętu, materiałów)

2%

informatyki/obsługi specjalistycznych programów
komputerowych

2%

zagadnień dot. rynku pracy, zakładania
i prowadzenia firmy

2%

innych przedmiotów ogólnokształcących

1%

inne

6%

N=2 155
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Tabela 6. Szczegółowe braki zgłaszane przez absolwentów
w poszczególnych zawodach*
kierunki informatyczno-elektroniczne
 lepszego/nowocześniejszego programu
nauczania
 kompetentnych nauczycieli
 wyposażenia tj. nowoczesnych materiałów/
sprzętu do nauki zawodu
 lepszego przygotowania do egzaminu
zawodowego
 umiejętności przekazywania informacji przez
nauczycieli

kierunki społeczno-medyczne
 za mało nauki języka obcego
 nauki języka angielskiego
 kompetentnych nauczycieli
 informacji o rynku pracy, edukacji
i perspektywach po skończeniu szkoły/
pomocy w znalezieniu pracy/doradztwa
zawodowego
 lepszego przygotowania do egzaminu
zawodowego
 zajęć dot. badania pacjentów/ scenki
rozmowy z pacjentami

kierunki mechaniczno-mechatroniczne
 lepszej organizacji praktyk/ciekawszych
praktyk/profesjonalnych praktyk
 więcej praktyk na samochodach
 lepszych zajęć praktycznych/bardziej
powiązanych z zawodem
 lepszego/nowocześniejszego programu
nauczania

kierunki budowlane
 matematyki
 lepszej organizacji praktyk/ciekawszych
praktyk/profesjonalnych praktyk
 kompetentnych nauczycieli w tym
przedmiotów zawodowych

kierunki administracyjno-biurowe
 kompetentnych nauczycieli
 dobrego przygotowania do matury/nacisku
na przedmioty maturalne
 lepszego przygotowania do egzaminu
zawodowego
 wyższego poziomu nauczania języka obcego
 ciekawego sposobu prowadzenia zajęć/
podejścia nauczycieli

kierunki usługowe
 kompetentnych nauczycieli przedmiotów
zawodowych
 wyposażenia tj. nowoczesnych materiałów/
sprzętu do nauki zawodu
 kompetentnych nauczycieli
 lepszej organizacji praktyk/ciekawszych
praktyk/profesjonalnych praktyk
 przygotowania do egzaminu/ egzaminów
 dodatkowych szkoleń i pokazów

kierunki turystyczno-gastronomiczne
 za mało nauki języka obcego
 kompetentnych nauczycieli
 lepszego przygotowania do egzaminu
zawodowego
 zaangażowania nauczycieli
 nauki języka angielskiego
 matematyki

kierunki rolno-przetwórcze
 dodatkowych kursów zawodowych
 lepszej organizacji praktyk/ciekawszych
praktyk/profesjonalnych praktyk
 zaangażowania nauczycieli
 wyposażenia tj. nowoczesnych materiałów/
sprzętu do nauki zawodu

*Z wyłączeniem praktyk, przygotowania praktycznego oraz praktycznego przygotowania do życiowych sytuacji, które były wskazywane przez absolwentów ze wszystkich obszarów.
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III. Metodologia
Badanie losów absolwentów pokazuje, jak przebiega kariera edukacyjno-zawodowa osób
kończących naukę w szkołach zawodowych:

 zasadniczych zawodowych
 technikach
 szkołach policealnych.
Składa się ono z dwóch etapów (por. schemat 2):
I. badania uczniów ostatnich klas realizowanego w większości szkół zawodowych w Małopolsce, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Głównym celem jest tu zebranie od
uczniów danych teleadresowych (adres e-mail, telefon), które umożliwią kontakt z nimi po
skończeniu szkoły. W toku badania identyﬁkowane są również plany edukacyjno-zawodowe
respondentów.
II. badania absolwentów realizowanego na podstawie danych kontaktowych z pierwszego
etapu. Daje ono odpowiedź na pytanie, co dzieje się z absolwentami przez rok od momentu
ukończeniu przez nich szkoły.
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Schemat 2. Etapy badania losów absolwentów szkół zawodowych

pierwszy etap – badanie uczniów
ostatnich klas
(„Twój zawód. Twoja przyszłość?”)
wrzesień-listopad 2010

oświadczenie

ankieta

z danymi
kontaktowymi
i zgodą na udział
w drugim
etapie badania

dotycząca planów
na przyszłość
i uczestnictwa
w zajęciach
pozalekcyjnych

uczniowie kończą szkołę
czerwiec 2011

drugi etap – badanie absolwentów
(internetowe lub telefoniczne)
sierpień–październik 2012 r.

ankieta dotycząca kariery zawodowej
po ukończeniu szkoły i przydatności
przygotowania szkolnego

Badanie absolwentów jest prowadzone co roku według tej samej metodologii.
Realizacja badania
W 2012 roku odbyła się druga edycja badania absolwentów. Wzięło w niej udział 7 000 osób
spośród 14 108, którzy przekazali dane teleadresowe w 2010 roku. Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu telefonicznego (CATI) i ankiety internetowej (CAWI), na podstawie narzędzia przygotowanego przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

62

www.wup-krakow.pl

Metodologia

Tabela 7. Liczba absolwentów objętych badaniem6
technika

liczba absolwentów

%

wywiad telefoniczny z absolwentem

5 178

74%

ankieta internetowa

1 639

23%

183

3%

7 000

100%

wywiad telefoniczny z osobą zorientowaną
w sytuacji absolwenta przebywającego za granicą6
ogółem

Badaniem absolwentów objęto 25% spośród wszystkich osób, które ukończyły małopolskie
szkoły zawodowe w 2011 roku. Biorąc pod uwagę strukturę całej populacji wśród respondentów występuje nadreprezentacja absolwentów techników (w ogóle absolwentów stanowią
oni 46%, w badaniu – 65%). Niedoreprezentowana jest natomiast grupa osób, które skończyły
naukę w szkołach policealnych (w populacji absolwentów stanowią 25%, w próbie – 12%).
Wynika to z faktu, że już na pierwszym etapie badania wielu słuchaczy szkół policealnych
(szczególnie niepublicznych) odmówiło udziału w nim, a bez danych kontaktowych nie było
możliwości realizacji drugiego etapu.

Tabela 8. Liczba absolwentów w podziale na typ szkoły
typ szkoły

liczba absolwentów w 2011 roku
w Małopolsce

liczba absolwentów objętych
badaniem

policealna

6 827

technikum

12 811

46%

4 521

65%

7 944

29%

1 665

24%

zasadnicza zawodowa

25%

810

brak danych o typie
szkoły
ogółem

12%

4
27 582

100%

7 000

100%

Tabela 9. Liczba absolwentów objętych badaniem a liczba absolwentów
w Małopolsce w 2011 roku

typ szkoły

liczba absolwentów
w 2011 roku

udział absolwentów
objętych badaniem
w liczbie absolwentów
2011

liczba absolwentów
objętych badaniem

policealna

6 827

technikum

12 811

4 521

35%

7 944

1 665

21%

zasadnicza zawodowa
brak danych o typie
szkoły
ogółem

810

12%

4
27 582

7 000

25%

Wiele zestawień w raporcie prezentowanych jest w podziale na zawody, w jakich kształcili
się absolwenci w szkole. Zostały one podzielone na osiem grup (branż), na podstawie klasyﬁkacji przygotowanej w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w aneksie.

6 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 10. Liczba absolwentów objętych badaniem w podziale na grupy
zawodów
typ szkoły
zasadnicza
zawodowa
turystycznogastronomiczna
budowlana

branża
mechanicznomechatroniczna

344

1 132

40

1 516

25%

5%

22%

340

694

21

1 055

20%

15%

3%

15%

35

776

27

838

2%

17%

3%

12%

100

152

20

272

6%

3%

2%

4%

421

584

14

1 019

25%

13%

2%

15%

0

18

364

382

0%

0,4%

45%

5%

423

296

200

919

25%

7%

25%

13%

0

864

122

986

społeczno-medyczna
usługowa
administracyjnobiurowa
ogółem

ogółem

szkoła
policealna

21%

informatycznoelektroniczna
rolno-przetwórcza

technikum

0%

19%

15%

14%

1 663

4 516

808

6 987

100%

100%

100%

100%

Badaniem objęto absolwentów 246 zespołów szkół zawodowych z Małopolski. Podjęto próbę
kontaktu ze wszystkimi osobami, które udostępniły swoje dane. Przyczyny, dla których nie
udało się z częścią skontaktować, prezentuje tabela 11.

Tabela 11. Powody braku realizacji wywiadów
powód braku realizacji badania
automatyczna sekretarka
brak odpowiedzi
brak telefonu w bazie/brak odpowiedzi na
ankietę CAWI
CAWI – przerwane uzupełnianie

2 272
575
2 999
124

efektywny, odrzucony

11

nie ma takiego numeru

524

nieefektywny

132

odmowa udziału w badaniu

334

połączenie nieudane

113

ręcznie przerwany

1

sygnał faksu

1

umówiony
zajęty
ogółem

64

liczba kontaktów
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9
13
7 108

Metodologia

Niniejszy raport uzupełnia analiza „Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier
szkolnych i dalszych losów absolwentów”. Pokazuje ona, jak absolwenci przemieszczają
się za pracą i nauką. Podsumowanie najważniejszych wyników znajduje się w broszurze
informacyjnej. Wszystkie materiały dostępne są w serwisie internetowym Obserwatorium
www.obserwatorium.malopolska.pl, w dziale „Badania i analizy” / „Badania cykliczne”.
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IV. Aneks
Tabela 12. Podział zawodów na grupy (branże)
liczba
przebadanych
absolwentów

branża

nazwa zawodu

turystyczno-gastronomiczna

technik hotelarstwa

424

technik żywienia i gospodarstwa domowego

313

kucharz małej gastronomii

257

kucharz

157

technik organizacji usług gastronomicznych

124

kelner

64

technik agrobiznesu

62

technik obsługi turystycznej

17

piekarz

16

rzeźnik wędliniarz
ogółem

66
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cukiernik

9
1 516

Aneks

liczba
przebadanych
absolwentów

branża

nazwa zawodu

budowlana

technik budownictwa

405

murarz

114

technik elektryk

110

technolog robót wykończeniowych
w budownictwie

77

technik ochrony środowiska

56

elektryk

52

technik urządzeń sanitarnych

50

monter instalacji i urządzeń sanitarnych

43

technik geodeta

42

technik inżynierii środowiska i melioracji

22

technik drogownictwa

19

posadzkarz

14

technik dróg i mostów kolejowych

11

monter konstrukcji budowlanych

11

monter izolacji budowlanych

11

malarz tapeciarz

7

cieśla

6

kamieniarz

3

betoniarz zbrojarz

2

ogółem
informatyczno-elektroniczna

1 055

technik informatyk

512

technik elektronik

255

elektromechanik pojazdów samochodowych

25

technik teleinformatyk

20

technik telekomunikacji

16

monter elektronik

10

ogółem
rolno-przetwórcza

838

technik technologii żywności

67

stolarz

66

technik rolnik

43

mechanik operator pojazdów i maszyn
rolniczych

25

technik technologii drewna

24

technik mechanizacji rolnictwa

21

technik weterynarii

11

ogrodnik

4

technik hodowca koni

3

technik leśnik

3

operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego

3

rolnik
ogółem

2
272
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liczba
przebadanych
absolwentów

branża

nazwa zawodu

mechaniczno-mechatroniczna

technik mechanik

414

mechanik pojazdów samochodowych

277

technik mechatronik

91

ślusarz

53

technik pojazdów samochodowych

40

technik górnictwa podziemnego

29

operator obrabiarek skrawających

26

elektromechanik

24

technik poligraf

20

blacharz samochodowy

18

mechanik monter maszyn i urządzeń

17

lakiernik
technik geolog
ogółem
społeczno-medyczna

technik farmaceutyczny
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2
1 019
70

opiekun medyczny

61

technik masażysta

60

ratownik medyczny

37

asystent osoby niepełnosprawnej

34

asystentka stomatologiczna

19

technik analityk

18

terapeuta zajęciowy

17

opiekun w domu pomocy społecznej

14

higienistka stomatologiczna

9

technik dentystyczny

9

opiekunka dziecięca

9

protetyk słuchu

8

technik optyk

6

technik elektroradiolog

6

dietetyk

4

opiekunka środowiskowa

4

ogółem

68

8

385

Aneks

liczba
przebadanych
absolwentów

branża

nazwa zawodu

usługowa

sprzedawca

242

fryzjer

164

technik architektury krajobrazu

143

technik usług fryzjerskich

121

technik usług kosmetycznych

94

technik technologii odzieży

54

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

34

technik ogrodnik

10

technik organizacji reklamy

8

technik usług detektywistycznych

6

fototechnik

6

krawiec

6

realizator dźwięku

5

technik ochrony ﬁzycznej osób i mienia

5

tapicer

4

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

4

korektor i stroiciel instrumentów muzycznych

3

ﬂorysta

3

technik cyfrowych procesów graﬁcznych

2

kaletnik

2

drukarz

2

introligator
administracyjno-biurowa

1

ogółem

919

technik ekonomista

621

technik handlowiec

176

technik administracji

76

technik logistyk

39

technik rachunkowości

27

technik prac biurowych

23

technik spedytor

13

technik usług pocztowych i ﬁnansowych

7

technik usług pocztowych
i telekomunikacyjnych

5

ogółem

987
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Wykres 13. Ile razy zmieniałeś(-aś) pracę od momentu ukończenia szkoły?
Wykres 14. Zmiana warunków pracy
Wykres 15. Rodzaj umowy w pierwszej i aktualnej pracy
Wykres 16. Sektor, w którym absolwenci podjęli zatrudnienie
Wykres 17. Wielkość ﬁrmy, w której aktualnie zatrudnieni są absolwenci
Wykres 18. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto
Wykres 19. Wynagrodzenie w pierwszej i aktualnej pracy według typu umowy
Wykres 20. Zgodność pracy z wyuczonym zawodem
Wykres 21. Zgodność wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem
Wykres 22. Powody podejmowania pracy niezgodnej z wyuczonym zawodem
Wykres 23. Zgodność pracy z wyuczonym zawodem a typ szkoły
Wykres 24. Rodzaj aktualnie wykonywanej pracy
Wykres 25. Powody, które zdecydowały o prowadzeniu własnej ﬁrmy
Wykres 26. Liczba osób zatrudnionych w ﬁrmach małopolskich absolwentów
Wykres 27. Kontynuacja nauki po ukończeniu szkoły zawodowej
Wykres 28. Absolwenci kontynuujący naukę
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Wykres 29. Plany uczniów ostatnich klas odnośnie do kontynuacji nauki
Wykres 30. Kontynuacja nauki przez osoby, które planowały dalej się uczyć
Wykres 31. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych
Wykres 32. Absolwenci techników na egzaminie maturalnym
Wykres 33. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów techników
Wykres 34. Absolwenci szkół policealnych a matura
Wykres 35. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów szkół policealnych
Wykres 36. Absolwenci studiujący w trybie niestacjonarnym
Wykres 37. NEET-si a poszukiwanie pracy
Wykres 38. Bezrobotni a aktywność podejmowana po skończeniu szkoły
Wykres 39. Podstawa wykonywania pracy przez bezrobotnych absolwentów
Wykres 40. Sposoby poszukiwania pracy przez bezrobotnych absolwentów
Wykres 41. Jakiej pracy poszukiwali bezrobotni absolwenci?
Wykres 42. Ocena szans na znalezienie pracy
Wykres 43. Dlaczego nie możesz znaleźć pracy?
Wykres 44. Bierni zawodowo a aktywność podejmowana po skończeniu szkoły
Wykres 45. Dlaczego nie poszukujesz / nie możesz podjąć pracy?
Wykres 46. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy
Wykres 47. Egzamin zawodowy
Wykres 48. Plany odnośnie do egzaminu zawodowego
Wykres 49. Egzamin zawodowy a sytuacja zawodowa absolwentów
Wykres 50. Egzamin zawodowy a zgodność wykonywanej pracy z zawodem
Wykres 51. Czy wybrał(a)byś ten sam zawód?
Wykres 52. Zadowolenie z wyboru zawodu na etapie nauki w szkole i po zakończeniu
Wykres 53. Zgodność wykonywanej pracy z zawodem a zadowolenie z jego wyboru
Wykres 54. Braki w edukacji a zadowolenie z wyboru zawodu
Wykres 55. Braki ze szkoły zawodowej a zawód, w jakim kształcił się absolwent
Wykres 56. Czego zabrakło w szkole zawodowej?

72

www.wup-krakow.pl

34
35
35
36
37
37
38
39
44
45
45
46
47
48
49
50
50
51
52
53
53
54
54
55
56
57
58
59

2013

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.

Zawodowy start

Opracowuje również nowe rozwiązania w zakresie
udostępniania i rozpowszechniania informacji o rynku
pracy. Zarządza Internetową Biblioteką Małopolskich
Obserwatoriów.
Więcej informacji w serwisie
www.obserwatorium.malopolska.pl.
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