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Szanowni Państwo,

priorytetowym działaniem dla Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji 
jest rozwój kształcenia zawodowego. Dlatego tak ważny jest dla nas projekt syste-
mowy „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Skierowany jest on nie 
tylko do uczniów, ale także do kadry pedagogicznej, przez co kompleksowo wzmac-
nia kształcenie zawodowe w poszczególnych branżach: budowlanej, mechaniczno-
mechatronicznej, społeczno-medycznej, informatyczno-elektronicznej, rolno-prze-
twórczej, turystyczno-gastronomicznej oraz usługowej. Ważne dla nas jest także to, 
by poprawić społeczny odbiór jaki współcześnie ma nauka w tzw. zawodówkach, 
a przez to lepiej powiązać kierunki kształcenia z potrzebami rynku pracy.

Raport, który trzymają Państwo w ręce, prezentuje losy absolwentów, którzy ukoń-
czyli szkołę zawodową w 2012 roku. Ich sytuacja na rynku pracy/edukacji została 
zbadana w rok po opuszczeniu murów szkoły. Bardzo dobrze, że większość z nich 
koncentruje się na swojej karierze zawodowej lub podnoszeniu kwalifikacji i umie-
jętności praktycznych. Martwi jednak nie tylko zauważalne bezrobocie, ale również 
fakt zwiększonej bierności zawodowej. Żeby temu zapobiegać samorząd Małopolski, 
w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, umożli-
wia uczniom placówek zawodowych specjalistyczną praktykę z wykorzystaniem 
narzędzi i metod nauczania, głównie pod kątem współpracy z przedsiębiorstwami. 
Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, by swoimi działaniami w jak najwięk-
szym stopniu przyczynić się do ograniczenia liczby osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo.

Wyniki zawarte w raporcie powinni poznać dyrektorzy i nauczyciele szkół zawo-
dowych, przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji związanych z edukacją, 
doradcy zawodowi, a także rodzice i ich dzieci chcące rozpocząć naukę w szko-
le zawodowej. Wykorzystanie tych danych pozwoli jeszcze lepiej przygotować się 
młodzieży w trudnym obecnie podejmowaniu swoich życiowych decyzji.

Roman Ciepiela 
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
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PodsumowanieI. 

Sytuacja absolwentów małopolskich szkół zawodowych w rok po ukończeniu   
szkoły była dobra. Największa część z nich podjęła pracę (40%). Wielu zdecy-
dowało się łączyć pracę z dalszą edukacją (23%). Inni skoncentrowali się na na-
uce (18%). Osoby, które po roku nie miały żadnego zajęcia (były bezrobotne lub 
bierne), stanowiły mniej niż 20% wszystkich objętych badaniem. Absolwenci 
szkół zasadniczych zawodowych i policealnych częściej koncentrowali się na 
pracy zawodowej, a techników – na kontynuowaniu edukacji. Może to świadczyć 
o świadomości młodych ludzi, że sam tytułu technika w wielu zawodach jest 
niewystarczający. Wyniki badania są zbliżone do zeszłorocznych.

Udział pracujących absolwentów był nieznacznie większy niż w poprzedniej edy-  
cji (ok. 1 p.p.). Wśród pracujących zdecydowanie wyróżniali się mężczyźni, w za-
wodach szczególnie często przez nich wybieranych (tj. z branż mechaniczno-
mechatronicznej, rolno-przetwórczej oraz budowlanej) i pochodzący z dużych 
miast. Na wyróżnienie zasługują również absolwenci szkół policealnych, uczący 
się głównie w zawodach związanych z branżą społeczno-medyczną. W tym ty-
pie kształcenia przeważały kobiety, osoby starsze i zainteresowane zdobyciem 
zawodu.

Czynnikiem determinującym aktualne zatrudnienie było podejmowanie pracy   
w trakcie nauki szkolnej. Osoby, które wcześniej rozpoczęły karierę zawodową, 
pracowały częściej. Na udział zatrudnionych nie miało wielkiego wpływu, czy 
wykonywana w trakcie nauki szkolnej praca była zgodna z wyuczonym zawo-
dem czy też nie. Tym, co szczególnie sprzyjało znalezieniu pracodawcy, było 
podejmowanie w czasie roku szkolnego pracy regularnej. 

Spośród rodzajów wykonywanej pracy absolwenci najczęściej wskazywali na   
najemną (82%). W drugiej kolejności pojawiła się pomoc w rodzinnej firmie bądź 
w gospodarstwie rolnym (7%), następnie praca w charakterze wolnego strzelca 
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(podejmowanie się szeregu zleceń dla różnych osób bądź firm  – 7%) oraz własna 
firma (5%). Każdy z tych rodzajów aktywności cechował się różnymi profitami. 
Najwięcej pod względem finansowym zyskiwały osoby prowadzące działalność 
gospodarczą (zarabiały średnio 3 293 zł netto), mniej świadczący pracę najemną 
(1 572 zł) i w charakterze wolnego strzelca (1 405 zł) oraz udzielający się w ro-
dzinnej firmie (966 zł). O atrakcyjności poszczególnych rodzajów aktywności za-
wodowej, obok wynagrodzeń, świadczyć może również udział osób traktujących 
daną pracę jako stałą bądź sezonową (wykonywaną tymczasowo). Największy 
odsetek wskazujących na czasowy charakter pracy zanotowano wśród wolnych 
strzelców (60%), następnie wśród pracowników pomagających w rodzinnych fir-
mach (51%) i w grupie osób zatrudnionych jako pracownicy najemni (17%).

Po pracy najemnej najbardziej popularną formą aktywności na rynku pracy była   
pomoc w rodzinnej działalności gospodarczej. 60% pomocniczych pracowników 
jako sektor, w którym działała firma, wskazało rolnictwo. Ponadto większość 
z nich ukończyła szkołę w zawodzie związanym z branżą rolno-przetwórczą. 
Podmioty, w których pomagali respondenci, to mikrofirmy (zatrudniające do pię-
ciu osób) i małe firmy (sześciu–dziewięciu pracowników). Wynagrodzenie osób 
wspierających rodzinne biznesy było znacząco niższe od tego, które uzyskiwa-
ły osoby w inny sposób zaangażowane w rynek pracy (średnia 966 zł, mediana 
800 zł). Największy udział absolwentów wskazujących na pomoc w rodzinnej 
działalności gospodarczej odnotowano w powiatach typowo rolniczych: proszo-
wickim (30%), dąbrowskim (16%), brzeskim (13%), gorlickim (12%), limanowskim 
i tatrzańskim (po 11%) oraz nowosądeckim i nowotarskim (po 10%).

Prowadzenie działalności gospodarczej było domeną mężczyzn (80% wszyst-  
kich, którzy zdecydowali się na prowadzenie firmy to mężczyźni). Najczęściej 
prowadzili je absolwenci techników (byli najbardziej liczebni w całym badaniu). 
Częściej niż wskazywałby na to udział w grupie badanych na prowadzenie firmy 
decydowali się absolwenci szkół policealnych. Najwięcej podmiotów powstało 
w branżach budowlanej (40), rolniczej (23), przemysłu przetwórczego (15) oraz 
motoryzacyjnej (13), w takich miejscowościach jak Kraków (42), Tarnów (13) oraz 
Nowy Sącz (12). Wśród powiatów wyróżniały się jeszcze limanowski (11), proszo-
wicki (9) i bocheński (9). 

Warto też zaznaczyć, że w ostatnich pięciu latach Nowy Sącz, Tarnów, Kraków   
oraz powiat limanowski były obszarami, na terenie których powiatowe urzę-
dy pracy udzieliły najwięcej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Z wykorzystaniem dofinansowania (zazwyczaj w formie pieniężnej i bezzwrot-
nej) powstała blisko połowa założonych przez młodzież firm. Dobrą informacją 
jest to, że profil prowadzonej działalności był bardzo często zgodny z wiedzą 
i doświadczeniem zdobytymi przez właściciela w szkole zawodowej. Najczęściej 
zgodne z profilem wykształcenia były firmy z branż: ochrona zdrowia, motory-
zacja, fryzjerstwo i kosmetyka, usługi naprawcze, przemysł przetwórczy, rol-
nictwo oraz budownictwo. To co decydowało o zakładaniu firmy przez osoby 
młode, to chęć bycia niezależnym, perspektywa wyższych zarobków, trudność 
w znalezieniu odpowiedniej pracy oraz chęć sprawdzenia swoich umiejętności. 

Absolwenci najczęściej znajdowali pracę dzięki samodzielnemu zgłoszeniu się   
do pracodawcy, pomocy kolegów lub rodziny. Mniej skuteczne były odpowie-
dzi na ogłoszenia internetowe bądź oferty urzędów pracy. Sposób znajdowania 
zatrudnienia odróżniał mężczyzn i kobiety. Mężczyźni częściej wskazywali na 
samodzielne zgłaszanie się do pracodawcy oraz pomoc rodziny i znajomych, 
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podczas gdy kobiety korzystały z usług urzędów pracy oraz pozyskiwały oferty 
z internetu. Z kolei jeśli spojrzeć na wielkość firmy, to im większy podmiot, tym 
większe znaczenie miały ogłoszenia internetowe oraz samodzielne zgłaszanie 
się do pracodawcy, a mniejsze – pomoc kolegów oraz pośrednictwo rodziny. In-
nymi słowy w przypadku większych podmiotów proces rekrutacji jest bardziej 
sprofesjonalizowany.

Gdy odnieść sposób poszukiwania pracy do metod, które przyniosły sukces ab-  
solwentom zainteresowanym pozyskaniem zatrudnienia, młodzież proporcjo-
nalnie dużo czasu poświęcała metodom o niskiej skuteczności. Dopiero w dru-
giej kolejności wśród jej odpowiedzi pojawiły się najbardziej efektywne, związa-
ne z informowaniem najbliższego otoczenia o poszukiwaniu pracy. 

Osoby szukające posady nisko oceniały swoje szanse na jej znalezienie, a śred-  
nia ocen spadała wraz z wydłużającym się czasem pozostawania bez zatrudnie-
nia. Malały również oczekiwania co do pracy, którą absolwenci chcieli podjąć. 
Najgorzej swoje szanse na znalezienie pracy oceniali absolwenci szkół policeal-
nych, osoby najdłużej pozostające bez pracy oraz kobiety. 

Największe różnice między absolwentami ujawniały się, gdy spojrzeć na nich   
z perspektywy płci. Uogólniając, mężczyźni stawiali przede wszystkim na pracę, 
natomiast kobiety dużo częściej na podnoszenie swoich kwalifikacji. We wszyst-
kich typach szkół widać, że kobiety bardziej angażowały się w dalszą edukację, 
jednocześnie w większym stopniu dotknęło je bezrobocie i bierność zawodowa. 
Przykład absolwentów techników potwierdził, że z punktu widzenia kobiet zde-
cydowanie opłaca się podejmować dalszą naukę. Im wyższy ich odsetek po szko-
le ponadgminazjalnej uczył się lub łączył kształcenie z nauką, tym mniejszy był 
udział „nicnierobiących”. Kobiety o tym wiedziały. Dowodzi tego ocena wagi po-
szczególnych egzaminów, które mogą zdawać uczniowie techników. Mężczyźni 
częściej skupiali się na egzaminie zawodowym, a wskazania mówiące o tym, że 
obydwa egzaminy (zawodowy i maturalny) są równie ważne, były zdecydowanie 
częstsze wśród kobiet. Innymi słowy wśród kobiet dość powszechne było prze-
konanie o tym, że nie warto ograniczać się do jednej ścieżki (edukacyjnej bądź 
zawodowej), podczas gdy mężczyźni zaraz po szkole zamierzali podjąć pracę.

O zasadności podejmowania dalszej nauki przez absolwentki, obok gorszych   
perspektyw zatrudnienia po szkole zawodowej, świadczy również dużo niższy 
poziom wynagrodzeń, jakie uzyskiwały (1 211 zł wobec 1 849 zł wśród męż-
czyzn). Częściowo za różnice w pensjach odpowiadały zawody, jakich uczą się 
kobiety i mężczyźni (usługowe versus przemysł i budownictwo), a także sposób 
wynagradzania pracowników w tych branżach. Mimo to nawet w tych profesjach, 
które uznać można za typowo kobiece (pracuje w nich dużo więcej kobiet), męż-
czyźni osiągali wyższe zarobki. 

Poziom zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem był porównywal-  
ny wśród kobiet i mężczyzn. Tym, co odróżnia obie grupy był powód wykonywa-
nia pracy niezgodnej ze zdobytym wykształceniem. Ogółem najczęściej wskazy-
waną przyczyną była trudność w znalezieniu posady, ale mężczyźni wspominali 
o niej rzadziej niż kobiety. Z kolei częściej podawali jako przyczynę wybór lepiej 
płatnej pracy. Generalnie kobiety niżej oceniały swoje szanse na rynku pracy.

Wśród zawodów, które zdobyli absolwenci, daje się wyróżnić te, które szczegól-  
nie często były wybierane przez kobiety i przez mężczyzn. Wśród profesji kobie-
cych wymienić należy te związane z branżami: usługową, turystyczno-gastrono-
miczną oraz administracyjno-biurową. Wśród zawodów męskich wyróżnić moż-
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na: budowlane, informatyczno-elektroniczne, mechaniczno-mechatroniczne, 
rolno-przetwórcze. To co widoczne jest w grupie zawodów męskich, to mniejsza 
skala „nicnierobienia” (NEET). Dla absolwentów z takim wykształceniem zdecy-
dowany priorytet stanowiło podjęcie pracy.

Kategoria NEET to głównie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które stanowi-  
ły około 20% wszystkich absolwentów. Po roku od ukończenia szkoły najwięcej 
NEET-sów odnotowano wśród kobiet po zasadniczych szkołach zawodowych – 
w momencie realizacji badania aż jedna trzecia ich absolwentek ani nie praco-
wała, ani nie uczyła się. Po drugiej stronie znaleźli się mężczyźni po szkołach 
policealnych – w tym samym czasie nie miał zajęcia jedynie co dziesiąty z nich. 
To co charakterystyczne w grupie osób niepracujących i nieuczących się, to duży 
odsetek absolwentów, którzy zamierzali podjąć pracę. Świadczy to o tym, że na-
stawianie się na jedną tylko opcję w sytuacji niepowodzenia może przynieść złe 
skutki.

Liczniejszą grupę NEET-sów odnotowano wśród kobiet, wśród absolwentów za-  
sadniczych szkół zawodowych, uczących się w zawodach usługowych, tury-
styczno-gastronomicznych oraz rolno-przetwórczych, zamieszkujących średnie 
miasta i wsie, a także wśród tych młodych, których ojciec posiadał wykształcenie 
podstawowe. Pod względem terytorialnym największy udział „nicnierobiących” 
utrzymywał się w powiatach limanowskim, tarnowskim, gorlickim oraz nowosą-
deckim, czyli w południowo-wschodniej części województwa. W przypadku po-
wiatów o najmniejszym udziale młodych osób zaklasyfikowanych do omawianej 
grupy wymienić należy Kraków, a także powiaty proszowicki i wielicki, czyli te 
występujące w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy Małopolski.

Osoba bezrobotna to taka, która nie ma pracy, jest gotowa ją natychmiast podjąć   
oraz aktywnie jej poszukuje. Spośród absolwentów, którzy spełniali te kryteria, 
większość zarejestrowała się w urzędzie pracy (78%). Wśród osób zarejestrowa-
nych w PUP-ach znalazło się również 52% osób biernych zawodowo i 10% uczą-
cych się (w trybie kursowym i innym).

Analiza czasu pozostawania w rejestrze bezrobotnych pokazuje, że najczęściej   
absolwenci zgłaszali się do urzędu zaraz po ukończeniu szkoły. Beneficjum, 
z którego najczęściej korzystano, było ubezpieczenie zdrowotne. Kolejne usłu-
gi, które świadczono absolwentom, to pośrednictwo zawodowe (dostępne oferty 
pracy), doradztwo zawodowe, staże oraz szkolenia. Charakterystyczne jest to, 
że bierni zawodowo rzadziej sięgali po aktywne formy pomocy, mogące przy-
służyć się znalezieniu pracy, a częściej wskazywali na ubezpieczenie zdrowot-
ne. W przypadku osób bezrobotnych oraz uczących się poziom aktywności był 
większy.

Okres rozpoczynania kariery zawodowej łączy się z czasem, gdy młodzież sta-  
ra się usamodzielnić życiowo. Związana z tym sytuacja materialna badanych 
różniła się w zależności od płci oraz typu ukończonej szkoły. Rozstrzygającą 
kwestią było posiadanie przez respondenta pracy. Największy odsetek całko-
wicie niezależnych oraz wskazujących, że bliscy pomagają im w nieznacznym 
stopniu, odnotowano wśród zatrudnionych. Mniejszy udział wymienionych grup 
wystąpił wśród osób łączących pracę z nauką. Mimo to cechowały się one lep-
szą niż przeciętna sytuacją materialną. W przypadku osób biernych zawodowo, 
bezrobotnych i uczących się udział tych, których utrzymywali bliscy, przekro-
czył połowę. W grupie tej relatywnie w najlepszej sytuacji znajdowali się bierni 
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zawodowo, co świadczy o tym, że na pozostawanie poza rynkiem pracy mogli 
sobie pozwolić. 

Z subiektywną oceną sytuacji absolwentów współgrał poziom wynagrodzeń. Im   
wyższa średnia płaca, tym wyższy poziom deklarowanej niezależności finanso-
wej. Osoby, które uważały się za całkowicie niezależne, zarabiały średnio 2 029 
zł i było to niemal dwa razy wyższe wynagrodzenie od tego, na które wskazywali 
absolwenci będący na utrzymaniu bliskich (1 043 zł). 
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Wyniki badaniaII. 

1. Absolwenci po roku od ukończenia szkoły

Po roku od ukończenia szkoły większość absolwentów znalazła dla siebie zajęcie. 
Największa część podjęła pracę. Sporo osób zdecydowało się łączyć pracę z dalszą 
edukacją. Inni skoncentrowali się na nauce. Osoby, które po roku nie miały żadnego 
zajęcia (były bezrobotne lub bierne), stanowiły mniej niż 20% wszystkich absolwen-
tów objętych badaniem.

Sytuacja absolwentów po roku od ukończenia szkołyWykres 1. 

pracują

5%

40%
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14%

pracują i uczą się
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bezrobotni

bierni

N=5 669
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Sytuacja absolwentów kształtowała się podobnie na przestrzeni dwóch ostat-
nich lat. W skali województwa nie widać istotnych zmian. Osoby, które skończyły 
szkołę w 2011 roku i te, które skończyły szkołę w 2012 roku, podobnie radziły sobie 
na rynku pracy/podczas edukacji. 

Ogólnie rzecz biorąc absolwenci szkół zasadniczych zawodowych i policealnych 
skoncentrowali się na pracy zawodowej. Po technikach natomiast dużo popularniej-
sze okazało się kontynuowanie edukacji. Może to świadczyć o świadomości mło-
dych ludzi, że sam tytułu technika w wielu zawodach jest niewystarczający1. Stąd 
decyzja o dalszej nauce. Bezrobocie i bierność w największym stopniu dotknęły 
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – ponad jedna czwarta z nich w rok 
po ukończeniu szkoły pozostawała bez pracy i nie uczyła się. Rok wcześniej takich 
osób było mniej (o 3 p.p.).

Sytuacja absolwentów po roku od ukończenia szkoły Wykres 2. 
w podziale na typ placówki, jaką ukończyli, i rok jej ukończenia 

42% 43% 37% 37%
51% 52%

18% 16% 24% 25%

16% 18%
17% 15%

23% 20% 10% 9%

15% 19%
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16% 15%
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2011 2012 2011 2012 2011 2012

zasadnicza zawodowa technikum policealna

bierni

bezrobotni

uczą się
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Struktura uczniów i absolwentów według płciWykres 3. 

43,6% 42,9%

56,4% 57,1%

absolwenci uczniowie

mężczyzna

kobieta

Mężczyźni postawili przede wszystkim na pracę, natomiast kobiety dużo częściej 
na podnoszenie swoich kwalifikacji. We wszystkich typach szkół widać, że kobiety 

1 Wyniki badania „Barometr zawodów” wskazują, że absolwenci zawodów technikalnych w zdecydowanej 
większości powiatów znajdują się w nadwyżce (co oznacza, że liczba miejsc pracy w tych przypadkach jest 
mniejsza niż liczba osób, które mają odpowiednie kwalifikacje i poszukują pracy). Por. informacje zamiesz-
czone w serwisie „Barometr zawodów – Małopolska” www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl.
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bardziej angażowały się w dalszą edukację, jednocześnie w większym stopniu do-
tknęło je bezrobocie i bierność zawodowa (łącznie określane pojęciem NEET2).

Bezrobotni (nie pracują, nie uczą się, szukają pracy) + bierni (nie pracują, nie uczą się, nie 
szukają pracy) = NEET, tzw. „nicnierobienie” (osoby niepracujące i nieuczące się).

Po roku od ukończenia szkoły najwięcej NEET-sów odnotowano wśród kobiet po za-
sadniczych szkołach zawodowych – w momencie realizacji badania aż jedna trzecia 
ich absolwentek ani nie pracowała, ani nie uczyła się. Po drugiej stronie znaleźli 
się mężczyźni po szkołach policealnych – w tym samym czasie nie miało zajęcia 
jedynie 11% z nich.

Kluczowe dla sytuacji kobiet okazuje się kontynuowanie edukacji. Widać to wyraź-
nie, porównując losy absolwentek zasadniczych szkół zawodowych i techników. 
I jedne, i drugie w takim samym odsetku podjęły pracę (po 29%). Jednak po techni-
kach dużo więcej kobiet zdecydowało się na dalszą naukę – ponad połowa, podczas 
gdy w szkołach zasadniczych zawodowych – niecałe 40%. W konsekwencji po roku 
od ukończenia szkoły zasadniczej zawodowej nie miało zajęcia 32% kobiet, a po 
technikach – 20%.

Niestety, sytuacja absolwentek zasadniczych szkół zawodowych pogorszyła się 
w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród kobiet, które skończyły szkołę w 2012 
roku, odsetek NEET-sów był o 5 p.p. wyższy niż wśród tych, które skończyły naukę 
rok wcześniej. W technikach i szkołach policealnych wzrost bezrobocia/bierności 
wśród absolwentek był niewielki (około 1 p.p.).

Sytuacja mężczyzn po zasadniczych szkołach zawodowych i technikach zmieniła 
się nieznacznie. Zmalało zainteresowanie nauką (w szkołach zasadniczych zawo-
dowych o 3 p.p., w technikach o 1 p.p.). O 2 p.p. zwiększyła się kategoria NEET-
sów. Znaczące zmiany zaszły natomiast w sytuacji mężczyzn kończących szkoły 
policealne. Absolwenci z 2012 roku okazali się bardziej aktywni niż ci z 2011 roku 
(o 7 p.p. zmniejszyła się kategoria NEET-sów). Aktywność oznacza w tym przypadku 
podejmowanie pracy – o 12 p.p. zwiększyła się kategoria absolwentów szkół police-
alnych deklarujących tylko zatrudnienie. Zmniejszyła się za to grupa absolwentów 
łączących pracę z nauką (o 5 p.p.). 

2 NEET – angielski termin określający osoby, które nie pracują i nie uczą się (not in education, employment, or 
training).
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Sytuacja absolwentów a płeć i typ szkoły, jaką skończyli Wykres 4. 
w 2012 roku
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Absolwenci z 2012 roku według płci i zawodu, jaki zdobyli Wykres 5. 
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Losy absolwentów różnią się znacząco w zależności od zawodu, jakiego uczyli się 
w szkole.
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Sytuacja absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2012 roku, Wykres 6. 
a zawód, jaki zdobyli
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W zasadniczych szkołach zawodowych widać bardzo wyraźny podział na zawody 
kobiece i męskie: 

w zawodach kobiecych (usługowych, turystyczno-gastronomicznych) odnotowa-  
no najwyższy odsetek osób bezrobotnych/biernych. Ponad 30% absolwentów po 
roku od ukończenia szkoły ani nie pracowało, ani nie kontynuowało nauki. Co 
ciekawe, nieliczni mężczyźni, którzy ukończyli kształcenie w tych zawodach, 
poradzili sobie lepiej niż kobiety. W większości znaleźli zatrudnienie (lub łączyli 
pracę z nauką). Bez pracy i nauki pozostawało po roku od ukończenia szkoły 
22% mężczyzn i 33% kobiet z zawodami turystyczno-gastronomicznymi oraz 
24% mężczyzn i 34% kobiet z profesjami usługowymi.

w zawodach męskich (budowlanych, informatyczno-elektronicznych, mecha-  
niczno-mechatronicznych, rolno-przetwórczych) widać mniejszą skalę „nic-
nierobienia” (odsetek NEET-sów wahał się od 17% w zawodach informatyczno-
elektronicznych do 26% w zawodach budowlanych). Dla absolwentów z takim 
wykształceniem zdecydowany priorytet stanowiło podjęcie pracy (ponad 65% 
po roku od ukończenia szkoły pracowało lub łączyło pracę z nauką). Jeśli męż-
czyznom zdarzało się kontynuować naukę, to przede wszystkim po kierunkach 
informatyczno-elektronicznych i najczęściej stanowiła ona dodatek do zatrud-
nienia (38%). 

Absolwenci techników, mając możliwość zdawania matury, często już na samym 
początku edukacji zakładali, że będą kontynuować kształcenie. Zwłaszcza osoby 
z zawodami administracyjno-biurowymi i informatyczno-elektronicznymi chętnie 
dalej się uczyły lub łączyły edukację z pracą. Nauka była mniej ważna dla absolwen-
tów kierunków mechaniczno-mechatronicznych oraz rolno-przetwórczych. W więk-
szości koncentrowali oni swoje wysiłki na pracy.
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Trzeba przy tym zauważyć znaczące zróżnicowanie, jeśli chodzi o skalę zjawi-
ska NEETs wśród kobiet i mężczyzn wykształconych w poszczególnych zawodach. 
Wśród kobiet odsetek biernych/bezrobotnych wahał się od 10% (w zawodach bu-
dowlanych) do 34% (w zawodach rolno-przetwórczych). Wśród mężczyzn zróżnico-
wanie było dużo mniejsze, zaledwie klikuprocentowe (wahało się od 12% do 18%). 
Ponownie potwierdziło się, że z punktu widzenia kobiet (tutaj z wykształceniem 
technikalnym) zdecydowanie opłaca się podejmować dalszą naukę. Im wyższy 
odsetek kobiet, które po szkole ponadgminazjalnej uczą się lub łączą kształcenie 
z pracą, tym mniejszy odsetek „nicnierobiących”.

Wśród absolwentów szkół policealnych dominowały kobiety po kierunkach spo-
łeczno-medycznych. Ich sytuacja po roku od ukończenia szkoły była dobra: zdecy-
dowana większość weszła na rynek pracy (72%, z czego 21% łączyła pracę z nauką). 
Nieliczni mężczyźni z tej grupy zawodowej, którzy zostali objęci badaniem, pora-
dzili sobie podobnie (75% miało pracę w momencie realizacji badania). 

Sytuacja zawodów cieszących się sporą popularnością na etapie nauki w szkole po-
licealnej wyglądała mniej korzystnie: ponad jedna czwarta absolwentów kierunków 
usługowych i administracyjno-biurowych nie miała pracy, ani nie kontynuowała 
edukacji. Przy czym dużo gorzej radziły sobie kobiety. Odsetek NEET-sów wśród 
nich wyniósł niemal 30%. Wśród nielicznych mężczyzn objętych badaniem udział 
ten był mniejszy o ponad połowę (w zawodach usługowych wyniósł 8%, w admini-
stracyjno-biurowych – 14%). 

Kariera absolwentów w dużej mierze (a może nawet przede wszystkim) zależy od 
rynku pracy. Nie wdając się tutaj w szczegóły3 warto mieć na uwadze miejsca, gdzie 
sytuacja osób kończących szkoły zawodowe przedstawia się lepiej i te, gdzie przed-
stawia się gorzej. 

Powiaty4 o najmniejszym odsetku NEET-sów, a więc te, w których młodzież 
w zdecydowanej większości znajduje zajęcie: Kraków (13%), proszowicki (15%), wie-
licki (15%), oświęcimski (16%).

Powiaty o największym odsetku NEET-sów, a więc te, w których duża część absol-
wentów nie kontynuuje nauki, ani nie znajduje pracy: limanowski (32%), tarnowski 
(31%), gorlicki (27%), nowosądecki (27%), olkuski (27%).

W większości powiatów poziom bezrobocia/bierności absolwentów z 2011 i 2012 
roku nie różnił się znacząco. Widoczną poprawę sytuacji, a więc zmniejszenie od-
setka NEET-sów, odnotowano w powiatach: proszowickim (o 5 p.p.) oraz wielickim 
(o 3 p.p.). Skąd taka zmiana? W powiecie proszowickim młodzież w większym stop-
niu zaangażowała się w edukację lub łączyła naukę z pracą. W powiecie wielickim 
zdecydowanie więcej osób postanowiło jednocześnie uczyć się i pracować.

Znaczące pogorszenie sytuacji, przejawiające się w wyższym odsetku NEET-sów, od-
notowano w powiatach: olkuskim (o 8 p.p.), limanowskim (o 6 p.p.) oraz wadowickim 
(o 5 p.p.). Skąd taka zmiana? We wszystkich tych powiatach najbardziej zmniejszyła 
się grupa osób, które postawiły na naukę. Poza tym w powiatach olkuskim i lima-

3 Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopol-
skiego w 2013 roku, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2014

4 Na podstawie lokalizacji szkoły, którą skończył absolwent
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nowskim w niewielkim stopniu zmniejszyła się grupa osób, które podjęły pracę lub 
łączyły pracę z edukacją (o 2–3 p.p.).

Egzamin zawodowy wpływa na sytuację zawodową absolwentów. Osoby, które go 
zdały, znacznie chętniej kontynuowały naukę. Absolwenci, którzy z niego zrezy-
gnowali, w większości weszli na rynek pracy. Nie wszystkim jednak się to udało. 
Wśród osób bez egzaminu (niezależnie czy do niego przystępowały czy nie) obser-
wujemy wyższy odsetek biernych i bezrobotnych (łącznie ponad 20%) niż wśród 
tych, które go zaliczyły (mniej niż 20%).

Patrząc rok do roku, sytuacja absolwentów, którzy w ogóle nie przystąpili do eg-
zaminu zawodowego, uległa poprawie. Większej grupie udało się znaleźć pracę 
(w 2012 r. 64% miało zatrudnienie lub łączyło pracę z nauką, w 2011 – 55%). W mniej-
szym stopniu dotknęło ich bezrobocie i bierność (2012 r. – 25%, 2011 – 30%). W przy-
padku osób, które zdały egzamin i tych, które do niego przystąpiły, ale bez sukcesu, 
nie widać różnic między rocznikiem 2011 a 2012. 

Zdanie egzaminu zawodowego było ważne przede wszystkim dla absolwen-
tów techników. Bez zaliczenia go mieli dużo większe szanse na znalezienie się 
wśród NEET-sów. Ci, którzy podeszli do niego z sukcesem, z reguły kontynuowali 
naukę. W zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych nieprzystę-
powanie do egzaminu zawodowego nie miało negatywnych konsekwencji. W obu 
typach placówek wśród osób, które zrezygnowały z potwierdzenia kwalifikacji, od-
notowano duży odsetek pracujących (około 70% pracowało lub łączyło pracę z na-
uką) i niewielki odsetek „nicnierobiących” (15% w szkołach policealnych, 20% w za-
sadniczych zawodowych). 

Co ciekawe, gorzej poradziły sobie na początku kariery osoby, które podjęły próbę 
zdania egzaminu, ale próba ta nie skończyła się sukcesem: trudniej było im o pracę, 
rzadko decydowały się na dalszą naukę. I tak po szkołach policealnych wśród NEET-
sów znalazło się 28% takich osób, po zasadniczych szkołach zawodowych – aż 35%. 
Trzeba jednak pamiętać, że zdecydowana większość absolwentów szkół policeal-
nych i zasadniczych potwierdziła swoje kwalifikacje. Osoby, którym się to nie udało 
i takie, które w ogóle nie przystąpiły do egzaminu zawodowego, stanowiły rzad-
kość. Można się tylko domyślać, że rezygnacja z niego nie była przypadkowa. Tacy 
absolwenci prawdopodobnie mieli już zagwarantowane zajęcie i nie czuli potrzeby 
potwierdzenia kwalifikacji. Dla tych, którzy nie zdali egzaminu, prawdopodobnie 
okazał się on za trudny. Były to więc osoby gorzej przygotowane także do wejścia 
na rynek pracy.
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Sytuacja zawodowa absolwentów z 2012 roku a egzamin Wykres 7. 
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Egzamin zawodowy miał również szczególne znaczenie dla kobiet. Mężczyźni, 
którzy go nie zdali, jakoś sobie radzili: z reguły podejmowali pracę. Do kategorii 
„nicnierobiących” zostało zaliczonych około 20% z nich. Sytuacja kobiet wyglądała 
zdecydowanie gorzej – w dużo większym stopniu wpadały w bierność i bezrobocie. 
Wśród tych, które w ogóle nie podeszły do egzaminu, aż 34% po roku od ukończe-
nia szkoły nie miało zatrudnienia i nie uczyło się. Sytuacja kobiet, które podeszły 
do egzaminu, ale go nie zdały, wyglądała niewiele lepiej (29% pozostawało poza 
rynkiem pracy/edukacją). Z tych, które zdały egzamin zawodowy, tylko 21% zasiliło 
szeregi NEET-sów. Z reguły angażowały się one w dalszą naukę lub łączyły kształ-
cenie z pracą. Tak więc nie przystępując do egzaminu, kobiety już na etapie szkoły 
znacząco ograniczały swoje szanse zawodowe. 

Informacje o statusie absolwentów w momencie realizacji badania oraz o powodze-
niu egzaminacyjnym należy analizować łącznie z deklaracjami dotyczącymi istot-
ności poszczególnych sprawdzianów5. Porównanie tego typu jest możliwe w przy-
padku uczniów techników, którzy mogą zdawać dwa egzaminy: potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe oraz maturalny6. Z badania wynika, że mężczyźni częściej 
ukierunkowują się na egzamin zawodowy: ważniejszy niż matura okazał się on 
dla 32% z nich i 24% kobiet. Z kolei wskazania mówiące o tym, że obydwa egzami-
ny są równie ważne, były zdecydowanie częstsze wśród kobiet (41%) niż wśród 
mężczyzn (31%). Innymi słowy wśród kobiet dość powszechne było przekonanie 
o tym, że nie warto zamykać sobie przyszłości, ograniczając się tylko do jednej 
ścieżki (edukacyjnej bądź zawodowej), podczas gdy mężczyźni zaraz po szkole za-
mierzali podjąć pracę.

5 Na podstawie pytania zadawanego uczniom ostatnich klas szkół zawodowych. Zobacz: Twój zawód. Twoja 
przyszłość? Badanie uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2011/2012, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie, 2013

6 Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2012, Kraków: Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie, 2013.
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Który egzamin wydaje ci się ważniejszy?Wykres 8. 
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34%
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matura

egzamin zawodowy
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Warto jeszcze popatrzeć na sytuację absolwentów z punktu widzenia egzaminu za-
wodowego i zawodu, jakiego uczyli się w szkole. W tym przypadku wyróżniają się 
dwie grupy:

zawody, w których niezdany egzamin wpłynął negatywnie na sytuację absolwen-  
tów (tzn. wśród osób, które go nie zdały bądź w ogóle do niego nie przystąpiły, 
odnotowano znacznie wyższy odsetek NEET-sów): turystyczno-gastronomiczne, 
rolno-przetwórcze, społeczno-medyczne, administracyjno-biurowe

zawody, w których niezdany egzamin nie pogorszył w znaczący sposób sytuacji   
absolwentów: mechaniczno-mechatroniczne, budowlane, usługowe.

2. Plany i ich realizacja

Uczniowie w ostatniej klasie szkoły zawodowej nie mieli dokładnie sprecyzowanych 
planów na przyszłość. Wskazuje na to bardzo duży udział odpowiedzi „jeszcze nie 
wiem” przy pytaniach o pracę (13%), dalszą edukację (45%) czy migrację (44%)7. W ko-
lejnej edycji badania poziom niezdecydowania młodzieży był ten sam. Osobom, któ-
re miały skrystalizowane plany, w różny sposób udało się je zrealizować. Najlepiej 
wypadli uczniowie, którzy zamierzali kontynuować naukę. W momencie realizacji 
badania uczyło się aż 73% z nich (76% mężczyzn i 69% kobiet). 

Drugim obszarem, w którym młodzieży udało się zrealizować zamierzenia, była 
praca. Spośród osób nią zainteresowanych znalazło zatrudnienie 63% (69% męż-
czyzn i 55% kobiet). Z kolei tylko 34% absolwentów udało się łączenie pracy z nauką. 
Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami były w tym przypadku niewielkie (35% 
i 33%).

7 Twój zawód. Twoja przyszłość? Badanie uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2011/2012, Kraków: Woje-
wódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2013.
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Plany absolwentów a ich sytuacja po roku od ukończenia Wykres 9. 
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bierni

bezrobotni

uczą się

pracują i uczą się

pracują
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planów
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Ciekawie prezentuje się udział NEET-sów, czyli osób, które nie pracowały i nie uczy-
ły się. Największy ich odsetek odnotowano wśród absolwentów, którzy zamierzali 
podjąć pracę (26%). Nieznacznie mniej NEET-sów znalazło się w grupie osób, które 
nie miały planów na końcu szkoły zawodowej (25%). To, co odróżnia te grupy, to 
większy udział osób biernych wśród tych, którzy nie potrafili się określić co do 
przyszłości edukacyjno-zawodowej. W grupie osób w jakiś sposób uwzględniają-
cych w planach kontynuację nauki udział NEET-s był o połowę niższy, niż w grupie 
planujących pracę lub nie posiadających planów (10%–12%).

Plany absolwentów według płci a ich sytuacja po roku od Wykres 10. 
ukończenia szkoły zawodowej
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Mimo że w przypadku mężczyzn poziom zgodności między ich planami a tym, co 
robili w momencie realizacji badania, był wyższy niż w przypadku kobiet, warte 
podkreślenia jest to, że kobiety dużo częściej kontynuowały naukę (44%, dla 
porównania mężczyźni – 37%). Ponadto częściej wypadały one poza obszar aktyw-
ności (łącznie bezrobotnych i biernych zawodowo było 23% kobiet i 17% mężczyzn). 
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Z kolei mężczyźni stanowili zdecydowaną większość pracujących (67% wobec 
57% dla kobiet).

3. Praca

W momencie realizacji badania pracowało 62% ankietowanych respondentów. 
W rozbiciu na płeć widać, że większy udział pracujących był wśród mężczyzn (67%) 
niż wśród kobiet (56%). Duży odsetek stanowiły też osoby, które miały zatrudnienie 
w okresie od ukończenia szkoły, lecz akurat w momencie realizacji badania nie pra-
cowały (17% wśród ogółu, 15% w grupie mężczyzn, 19% w grupie kobiet). 21% osób 
nie pracowało nieprzerwanie od ukończenia szkoły. Co zatem robiły te osoby?

Status absolwentów, podejmowanie przez nich zatrudnienia Wykres 11. 
a płeć

kobieta mężczyzna ogółem

56%
67% 62%

25%
18%

21%

19% 15% 17%

pracowałem(-am), lecz teraz
nie pracuję

nie pracuję

pracuję

Spośród 38% osób, które nie pracowały w momencie realizacji badania, największą 
część stanowiły te, które kontynuowały edukację (18%, w tym 7% tych, które miały 
doświadczenie w pracy). Drugą grupę stanowili bezrobotni (15%, w tym 7% nieprze-
rwanie od ukończenia szkoły). Pozostałe 5% to osoby bierne zawodowo (w tym 3% 
absolwentów, którzy od uzyskania świadectwa nie podjęli żadnej pracy). 

Osoby pracujące to częściej (niż przeciętnie) mężczyźni, absolwenci szkoły 
policealnej, mieszkańcy miast powyżej 50 tys. mieszkańców, mający zawód 
mechaniczno-mechatroniczny, zadowoleni z wyboru profesji. Z kolei w grupie 
osób, które pracowały po ukończeniu szkoły, ale w momencie realizacji badania 
były bezrobotne, przeważały kobiety, absolwenci techników, mieszkańcy małych 
i średnich miast, uczniowie mający zawód turystyczno-gastronomiczny, niezado-
woleni z jego wyboru bądź niepotrafiący udzielić jednoznacznej odpowiedzi na py-
tanie o tę kwestię. 
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Status absolwentów na rynku pracy a podejmowanie przez Wykres 12. 
nich zatrudnienia

39%
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Osoby pracujące najczęściej wykonywały pracę najemną (86% mężczyzn i 92% 
kobiet). Drugą co do popularności była praca w rodzinnej firmie bądź w gospodar-
stwie rolnym (7%). Najrzadziej wskazywano na prowadzenie własnej firmy bądź go-
spodarstwa rolnego (5%). To, co odróżniało osoby pracujące i te, które łączyły pracę 
z nauką, to zaangażowanie w pomoc przy prowadzeniu rodzinnej firmy (również 
w gospodarstwie rolnym). Swoim bliskim pomagało 10% uczących się mężczyzn 
i 7% kontynuujących edukację kobiet. Udziały te były wyższe niż wśród osób wska-
zujących, że tylko pracują.

Rodzaj wykonywanej przez absolwenta pracy a płećWykres 13. 

91% 92% 87% 86% 88%

4% 1%
7% 4% 5%
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kobieta mężczyzna ogółem
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gospodarstwie rolnym
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najemna (w tym wolny strzelec)

Pomoc w rodzinnej działalności gospodarczej występowała głównie w rol-
nictwie. Na 238 osób wskazujących na nią 142 wymieniły rolnictwo jako sektor, 
w którym działała firma (60%). Dodatkowo byli to często absolwenci, którzy ukoń-
czyli zawód związany z branżą rolno-przetwórczą. Podmioty, w których pomaga-
li respondenci, to częściej mikrofirmy (zatrudniające do pięciu osób) i małe firmy 
(sześciu–dziewięciu pracowników). Te dwie klasy wielkości podmiotów gospodar-
czych koncentrowały 96% pracowników „pomocniczych”. Wynagrodzenie osób 
wspierających rodzinne biznesy było znacząco niższe od tego, które uzyskiwały 
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osoby z prowadzonej działalności gospodarczej (średnia 966 zł8, mediana 800 zł 
wobec średniej 3 293 zł i mediany 2 375 zł) czy nawet z pracy najemnej (średnia 
1 560 zł, mediana 1 309 zł). 

Największy udział absolwentów wskazujących na pomoc w rodzinnej działalności 
gospodarczej odnotowano w powiatach typowo rolniczych: proszowickim (30%), 
dąbrowskim (16%), brzeskim (13%), gorlickim (12%), limanowskim i tatrzańskim (po 
11%) oraz nowosądeckim i nowotarskim (po 10%). Najmniej osób wskazujących na 
tę formę pracy znalazło się w powiatach wielickim i oświęcimskim (po 2%) oraz 
chrzanowskim, krakowskim i Tarnowie (po 3%).

Grupa pracujących różniła się ze względu na szereg cech. W poprzedniej edycji ba-
dania udział zatrudnionych absolwentów wynosił 61%, w tegorocznej – 62%. Naj-
bardziej różnicującą cechą spośród prezentowanych na poniższym wykresie był 
zawód, który zdobyli uczniowie. Pozytywnie wyróżniały się branże: mechaniczno-
mechatroniczna (72%), społeczno-medyczna (71%), rolno-przetwórcza (71%) oraz 
budowlana (65%). To, co warte podkreślenia, to przeważający udział mężczyzn we 
wszystkich wymienionych sektorach (z wyjątkiem branży społeczno-medycznej). 
Generalnie udział pracujących mężczyzn wyniósł 67%, a kobiet 56% i niemal w ca-
łości pokrył się z podziałem na zawody. Absolwenci szkół policealnych (uczą-
cy się głównie zawodów z branży społeczno-medycznej) cechowali się wyższym 
udziałem pracujących niż absolwenci pozostałych typów kształcenia. Tym, co 
wyróżniało zatrudnionych, była również wielkość miejscowości, w której mieszkali. 
Częściej osobami pracującymi byli mieszkańcy dużych miast (69%). 

Udział pracujących absolwentów według typu szkoły, płci, Wykres 14. 
wielkości miejscowości i zawodu
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8 W całym raporcie znajdują się kwoty netto wynagrodzeń.
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Kolejnym czynnikiem znacząco różnicującym aktualny status na rynku pracy było 
podejmowanie zatrudnienia w trakcie nauki szkolnej. Przyznało się do tego 63% 
absolwentów9. Spośród nich niespełna połowa wykonywała pracę zgodną z wyuczo-
nym zawodem (49%). Zatrudnienie w trakcie nauki szkolnej miało wpływ na póź-
niejsze losy absolwenta. Osoby, które wcześniej rozpoczęły karierę zawodową, 
pracowały częściej (70% osób pracuje) niż osoby, które w okresie szkolnym nie 
miały tego typu doświadczenia (50%). Na udział pracujących nie miało wielkiego 
wpływu, czy wykonywana w trakcie nauki szkolnej praca była zgodna z wyuczo-
nym zawodem czy też nie. Osoby wykonujące pracę w trakcie nauki szkolnej zgod-
ną z wyuczonym zawodem nieznacznie częściej koncentrowały się tylko na pracy, 
podczas gdy osoby wykonujące pracę częściowo lub całkowicie niezgodną z na-
uczanym zawodem częściej łączyły pracę z nauką. Różnice pomiędzy mężczyzna-
mi i kobietami były niewielkie: ci pierwsi częściej koncentrowali się wyłącznie na 
pracy, kobiety zaś częściej łączyły ją z nauką.

Wpływ podejmowania pracy w trakcie nauki szkolnej na Wykres 15. 
aktualną sytuację zawodową absolwentów
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Wśród pozostałych aktywności młodzieży z okresu szkolnego na sytuację zatrud-
nieniową największy wpływ miały: charakter wykonywanej w trakcie nauki szkolnej 
pracy (regularna w czasie roku szkolnego, 82% absolwentów z tego typu doświad-
czeniem pracuje) oraz przeświadczenie o tym, że ma się zagwarantowaną pracę 
(78%). Podsumowując, z prezentowanych zestawień widać wyraźnie, że aktywność 
w okresie nauki mocno przekłada się na zatrudnienie po szkole.

9 Twój zawód. Twoja przyszłość? Badanie uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2011/2012, Kraków: Woje-
wódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2013.
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Wpływ aktywności w szkole zawodowej na aktualną sytuację Wykres 16. 
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3.1 Poszukiwanie pracy

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 (16%) lub nawet wcześniej 
(8%). Pod tym względem absolwenci kończący edukację w 2012 roku nie różnią się 
znacząco od swoich starszych kolegów. Szczególnie wyróżniali się słuchacze szkół 
policealnych, spośród których 25% znalazło pracę w trakcie kształcenia, a 32% – 
przed jego rozpoczęciem. Wynika to z faktu, że osoby zapisane do tego typu szkół 
uczą się tylko przedmiotów zawodowych, najczęściej w trybie rocznym, półtora-
rocznym lub dwuletnim, i nie tyle w celu zdobycia odpowiednich kwalifikacji, co 
uzupełnienia wykształcenia lub formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętno-
ści. W obu przypadkach chodzi zwykle o spełnienie wymagań pracodawcy.

Moment znalezienia przez absolwentów pracy (wykonywanej Wykres 17. 
bezpośrednio po ukończeniu szkoły)
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Uwzględnienie informacji o płci pozwala na uchwycenie ciekawej prawidłowości 
w zakresie momentu znalezienia pracy. Generalnie mężczyźni częściej podejmo-
wali zatrudnienie przed rozpoczęciem nauki, a kobiety – w trakcie. Po uzy-
skaniu świadectwa pracę częściej znajdowały kobiety niż mężczyźni (z wyjąt-
kiem absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej).

Moment znalezienia przez absolwentów pracyWykres 18. 
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K – kobiety

M – mężczyźni

To, co odróżnia absolwentów, to również sposób znalezienia posady. Najczęściej 
odbywało się to przez samodzielne zgłoszenie się kandydata do pracodawcy 
(21%), dzięki pomocy kolegów (21%) oraz za pośrednictwem rodziny (19%). Na 
dalszych pozycjach znalazły się: odpowiedź na ogłoszenie internetowe (15%), sko-
rzystanie z oferty urzędu pracy (10%) oraz wykorzystanie tego, że miało się zagwa-
rantowaną pracę (8%). Wszystkie pozostałe sposoby wskazywane były przez mniej 
niż 3% osób. Sposób znalezienia posady różnił się w zależności od tego, jaka to była 
praca i kim był zatrudniony(-a).
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Sposób znalezienia pracy przez absolwentów a płećWykres 19. 
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mężczyzna

kobieta

zgłosiłem(-am) się bezpośrednio do pracodawcy

pomogli mi koledzy

za pośrednictwem rodziny

odpowiedziałem(-am) na ogłoszenie internetowe

skorzystałem(-am) z oferty urzędu pracy

miałem(-am) zagwarantowaną pracę

odpowiedziałem(-am) na ogłoszenie prasowe

poprzez prywatne biuro pośrednictwa pracy

w inny sposób

za pośrednictwem szkoły

Najskuteczniejsza forma znajdowania pracy, czyli samodzielne zgłoszenie się 
kandydata do pracodawcy (21%), najczęściej wykorzystywana była przez absol-
wentów szkół policealnych (26%), w zawodach związanych z branżą społeczno-me-
dyczną (31%), rolno-przetwórczą (29%) i mechaniczno-mechatroniczną (26%) oraz 
nieznacznie częściej przez mężczyzn (22%). Metoda ta kończyła się sukcesem po 
skończeniu nauki (22%) i w przypadku największych firm. Podejmowana w ten spo-
sób praca częściej była zgodna z wyuczonym zawodem (21%).

Drugą równie skuteczną metodą znajdowania pracy była pomoc kolegów (21%). Tutaj 
nieznacznie częściej pojawiali się absolwenci techników (22%), mężczyźni (23%), w za-
wodach związanych z takimi branżami jak turystyczno-gastronomiczna (23%) oraz 
budowlana (23%). W ten sposób dużo częściej rekrutowane były osoby do średnich 
firm (27%), pracy wakacyjnej (28%) oraz niezgodnej z wyuczonym zawodem (27%).

Trzecim pod względem skuteczności sposobem znajdowania pracy było pośred-
nictwo rodziny (19%). Na tę metodę częściej wskazywali mężczyźni (22%), absol-
wenci techników (21%), w zawodach z branż budowlanej (28%), rolno-przetwórczej 
(22%) oraz informatyczno-elektronicznej (22%). Kontakty rodzinne najczęściej wy-
korzystywane były do pracy rozpoczynającej się jeszcze w trakcie nauki (26%), 
o charakterze wakacyjnym (22%), niezgodnej z wyuczonym zawodem (25%) oraz 
w najmniejszych podmiotach (firmy zatrudniające do pięciu osób – 26%). 
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Sposób znalezienia pracyWykres 20. 
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za pośrednictwem szkoły

Rekrutacja za pośrednictwem internetu (odpowiedź na ogłoszenie internetowe 
– 15%) częściej wykorzystywana była przez kobiety (16%), absolwentów szkół po-
licealnych (23%), w zawodach z branż informatyczno-elektronicznej (22%), admini-
stracyjno-biurowej (19%) oraz społeczno-medycznej (19%). Ogłoszenie internetowe 
generalnie dotyczyło pracy poszukiwanej po skończeniu nauki (16%), niezgodnej 
z wyuczonym zawodem (20%), w największych firmach (zatrudniających od 50 do 
249 osób – 21%, od 250 do 1 000 osób – 21%, a w tych powyżej 1 000 osób – 33%).

Ostatnia wyróżniająca się metoda rekrutacyjna to pośrednictwo urzędów pracy 
(10%). Wykorzystywały ją kobiety (15%), absolwenci szkół policealnych (12%), posia-
dający zawody z branż administracyjno-biurowej (18%) oraz usługowej (12%). Naj-
częściej była to praca podejmowana po skończeniu nauki (11%), w zawodzie zgod-
nym z wyuczonym (11%).
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Sposób znalezienia pracy przez absolwentów a wielkość firmyWykres 21. 
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3.2 Pierwsza i aktualnie wykonywana praca

Absolwenci brali udział w badaniu w rok po ukończeniu szkoły. W tym czasie wielu 
z nich udało się znaleźć pracę. Niektórzy zdążyli ją zmienić. Z tego punktu widze-
nia celowe wydaje się porównanie pierwszej pracy (podejmowanej bezpośrednio po 
szkole) z wykonywaną w momencie badania. 

Ile razy zmieniałeś(-aś) pracę od momentu ukończenia Wykres 22. 
szkoły?

ani razu

1

2

3

4

5 i więcej

68%

15%

10%

5%

1% 1%

Spośród wszystkich przebadanych osób, które miały pracę, 68% nie zmieniało jej 
ani razu. Wśród tych, którzy ją zmienili, najliczniejszą grupę stanowili ci, którzy 
zdecydowali się na innego pracodawcę raz (15%). Dwukrotnie zatrudnienie zmieniło 
10% pracujących. Nowe miejsce pracy zazwyczaj oznaczało nowe warunki jej wyko-
nywania. Ale nowe warunki pojawiały się również u tego samego pracodawcy.
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Zmiana warunków pracyWykres 23. 
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Najczęściej dotyczyły one zarobków. Zmiana wynagrodzenia nastąpiła w przypad-
ku 30% osób, zmiana typu umowy – 20%, liczby przepracowywanych godzin – 13% 
oraz stanowiska – 12%. Często zmiany następowały łącznie: w przypadku dwóch 
trzecich osób nowy typ umowy oznaczał wyższą płacę. 

Absolwentów zapytano o sposób wykonywania pracy. W odpowiedzi najczęściej 
wskazywali na pracę o charakterze najemnym (82% zatrudnionych absolwentów). 
W poprzednim roku do tej kategorii zaliczani byli również tzw. wolni strzelcy, tj. 
osoby, których zatrudnienie nie było ściśle powiązane z konkretnym pracodawcą 
(zazwyczaj podejmowały się one szeregu różnych, niejednokrotnie równoległych 
zleceń dla wielu podmiotów). W tegorocznej turze badania wolni strzelcy zostali 
wydzieleni i ich udział wyniósł 7%. Równie liczna była grupa osób, w przypadku 
których aktywność zawodową można określić jako pomoc w rodzinnej działalności 
gospodarczej (7%). Jak wynika z wcześniej prowadzonych analiz, działalność ro-
dzinnych firm koncentruje się wokół rolnictwa. Ostatnia, najmniej popularna forma, 
to prowadzenie własnej firmy (4%). 

Sposób wykonywania przez absolwentów pracy w momencie Wykres 24. 
realizacji badania

najemna (u kogoś)

własna firma/gospodarstwo rolne/
samozatrudnienie

pomoc w rodzinnej działalności gospodarczej/
w rodzinnym gospodarstwie rolnym

wolny strzelec tj. osoba podejmująca różne
zlecenia dla różnych osób/firm

86%
79% 82%

2%

6% 4%
6% 8% 7%

6% 7% 7%

kobieta mężczyzna ogółem

Rodzaj aktywności na rynku pracy różnił się ze względu na płeć. Kobiety znacz-
nie częściej pracowały najemnie (86% wobec 79% w przypadku mężczyzn), a rza-
dziej prowadziły własną firmę (2% wobec 6% w przypadku mężczyzn).
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Porównanie poszczególnych rodzajów wykonywanej w momencie realizacji bada-
nia pracy w tegorocznej edycji oraz edycji z poprzedniego roku wskazuje na brak 
różnic.

Respondenci zostali również poproszeni o określenie, czy ich praca miała charak-
ter stały (absolwent miał zamiar wykonywać ją regularnie, dłużej niż sześć miesię-
cy) czy też sezonowy (wakacyjny, dorywczy, ankietowani nie wiązali z nią w żaden 
sposób swojej przyszłości). 20% pracujących respondentów wskazało na sezonowy 
charakter zatrudnienia. Największy udział pracy o charakterze sezonowym odno-
towano wśród osób wskazujących, że pracują jako wolni strzelcy (60%), najniższy 
– w grupie osób zatrudnionych jako pracownicy najemni (17%). 

Charakter pracy wykonywanej przez absolwentów Wykres 25. 
w momencie realizacji badania

17%

51%
60%

83%

49%
40%

najemna pomoc w rodzinnej
działalności
gospodarczej

wolny strzelec

stały

sezonowy

Średnio tylko 32% osób zmieniało pracę (31% mężczyzn i 33% kobiet). Elementem 
najmocniej różnicującym był charakter zatrudnienia. Najrzadziej zmieniały pra-
codawcę osoby zaangażowane w pomoc w rodzinnej działalności gospodar-
czej (18%), najczęściej – osoby wykonujące pracę najemną (33%).
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Czy od momentu ukończenia szkoły zmieniał(a) Pan(i) pracę?Wykres 26. 

najemna wolny
strzelec

własna
firma

pomoc
w rodzinnej

firmie

ogółem kobieta mężczyzna

zmianiałem(-am)
przynajmniej raz

nie zmieniałem(-am) ani razu,
od ukończenia szkoły pracuję
w tej samej firmie67% 70%

78% 82%

68% 67% 69%

33% 30%
22% 18%

32% 33% 31%

W dalszej części raportu zostanie opisana praca absolwentów z punktu widzenia 
takich cech jak: rodzaj zawartej umowy, sektor, wielkość firmy, poziom zgodności 
z wyuczonym zawodem oraz wynagrodzenie. Opis zostanie uszczegółowiony o in-
formacje najczęściej przywoływane w tegorocznym raporcie, tj. typ szkoły, płeć 
oraz zawód. 

Najczęstszą formą zatrudniania absolwentów w rok po ukończeniu szkoły 
była umowa o pracę na czas określony (36%). O połowę rzadziej pracowali oni 
w oparciu o umowę-zlecenie (18%) oraz umowę na czas nieokreślony (17%). Co dzie-
siąta osoba nie miała umowy oraz odbywała staż za pośrednictwem urzędu pracy. 

W oparciu o umowę o pracę częściej pracowali mężczyźni (39%) niż kobiety (31%). 
Z punktu widzenia rodzaju szkoły najczęściej ten typ umowy zawierali absolwenci 
szkół policealnych (41%), rzadziej techników (35%) i zasadniczych szkół zawodo-
wych (34%). Dominował on w pracy najemnej. Jeśli chodzi o zawody, to wyróżnia-
ją się pod tym względem te przyporządkowane do branży społeczno-medycznej 
(40%), mechaniczno-mechatronicznej (40%) oraz budowlanej (34%). 

Drugą popularną formą zatrudnienia była umowa-zlecenie (18%), w oparciu o któ-
rą dużo częściej pracowały kobiety (22%) niż mężczyźni (14%). Z punktu widzenia 
typu szkoły wyróżniały się technika – 20% (szkoły zasadnicze zawodowe i policealne 
po 12%). Umowa-zlecenie to domena przede wszystkim wolnych strzelców, spośród 
których 38% wskazywało na tę formę jako najbardziej popularną. W oparciu o nią za-
trudnione były przede wszystkim osoby z zawodami turystyczno-gastronomicznymi 
(26%), administracyjno-biurowymi (25%) oraz informatyczno-elektronicznymi (23%).
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Rodzaj umowy absolwentów pracujących w momencie Wykres 27. 
realizacji badania

2% 4%

4%

5%
3%

7% 6% 9% 6% 3%

15%
7% 10% 10% 11%

5%

9%
11% 10% 11% 11%

15% 19% 17%
22%

13%
30%

22%
14% 18%

12%
20% 12%

31%
39% 36% 34% 35%

41%

umowa o pracę na czas określony
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umowa o pracę na czas
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bez umowy
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umowa o pracę na okres próbny
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kobieta mężczyzna ogółem zasadnicza
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technikum policealna

3% 3% 5%

Umowę o pracę na czas nieokreślony, najbardziej pożądaną na rynku pracy, pod-
pisało 17% respondentów: nieznacznie częściej mężczyźni (19%) niż kobiety (15%). 
W grupie tej zdecydowanie wyróżniali się absolwenci szkół policealnych (30%) oraz 
absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (22%). Zawody, dla których była to 
częstsza forma, wiązały się z branżą społeczno-medyczną (23%) oraz mechanicz-
no-mechatroniczną (22%).

Staż za pośrednictwem urzędu pracy w rok po ukończeniu szkoły odbyło 10% 
pracujących absolwentów: przede wszystkim kobiety (15%), rzadziej mężczyź-
ni (7%). Skorzystali z tej formy przede wszystkim byli uczniowie techników (11%) 
i zasadniczych szkół zawodowych (10%). Mało popularna była wśród absolwentów 
szkół policealnych (5%). Wśród zawodów przeważały te związane z branżą admini-
stracyjno-usługową (14%) oraz usługową (13%). 

10% ankietowanych nie podpisało jakiejkolwiek formalnej umowy. Sytuacja 
nieznacznie częściej dotyczyła mężczyzn (11%), będących absolwentami techni-
ków (11%) i zasadniczych szkół zawodowych (11%). Bez umowy zarabiały przede 
wszystkim osoby pomagające w rodzinnym gospodarstwie rolnym (72% osób wska-
zujących ten rodzaj aktywności) oraz pracujący jako wolni strzelcy (29%). Częściej 
sytuacja taka dotyczyła osób z zawodem przyporządkowanym do branży rolno-
przetwórczej (22%). 

Sektorem, w którym absolwenci najczęściej znajdowali zatrudnienie, był 
handel hurtowy i detaliczny (17%). W branży tej częściej pracowały kobiety i ab-
solwenci techników. Dominowała tu praca najemna. Następną w kolejności branżą 
był przemysł przetwórczy (14%), gdzie częściej zatrudnieni byli mężczyźni po tech-
nikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Na trzecim miejscu pod względem 
udziału pracujących absolwentów znalazło się budownictwo (11%), w przypadku 
którego dominowali mężczyźni po zasadniczych szkołach zawodowych. Ponadto 
stosunkowo często występowała tu pomoc w rodzinnej działalności gospodarczej. 
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Sektor, w którym absolwenci podjęli zatrudnienieWykres 28. 
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górnictwo

administracja publiczna i samorządowa

rachunkowość/finanse/bankowość/ubezpieczenia

usługi naprawcze

elektryka, elektronika i elektromechanika

łączność/telekomunikacja/IT

fryzjerstwo/kosmetyka/inne usługi związane
z dbaniem o urodę

transport/logistyka/spedycja/gospodarka magazynowa

ochrona zdrowia/medycyna/farmacja

motoryzacja

rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo

hotele/gastronomia

budownictwo/architektura/nieruchomości/geodezja

przemysł przetwórczy/produkcja/FMCG*

handel hurtowy i detaliczny

*FMCG – ang. fast-moving consumer goods – produkty szybkozbywalne

W poniższej tabeli zamieszczono opis branż uwzględniający cechy absolwentów, 
którzy w nich pracowali (typ ukończonej szkoły, formę wykonywania pracy i płeć). 
Następnie w branżach, wyróżniono te kategorie absolwentów, które odstawały in 
plus od kategorii ogółem. To, na co warto zwrócić uwagę, to częstość pomocniczej 
działalności w rodzinnej firmie w przypadku branży rolniczej oraz budowlanej, 
a także dominacja absolwentów szkół policealnych w ochronie zdrowia, medycynie 
i farmacji, administracji publicznej i samorządowej oraz rachunkowości, finansach, 
bankowości i ubezpieczeniach.



Wyniki badania

37www.obserwatorium.malopolska.pl

Opis zatrudnionych absolwentów według branżTabela 1. 

typ szkoły forma płeć

handel hurtowy i detaliczny T NAJ K

przemysł przetwórczy/produkcja/FMCG T/ZSZ NAJ M

budownictwo/architektura/nieruchomości/geodezja ZSZ POM M

hotele i gastronomia T NAJ K

rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo T POM M

motoryzacja ZSZ NAJ M

ochrona zdrowia/medycyna/farmacja SP NAJ K

transport/logistyka/spedycja/gospodarka 
magazynowa

T NAJ M

fryzjerstwo/kosmetyka/inne usługi związane 
z dbaniem o urodę

ZSZ NAJ K

łączność/telekomunikacja/IT T NAJ M

elektryka, elektronika i elektromechanika T NAJ M

usługi naprawcze T/ZSZ NAJ M

administracja publiczna i samorządowa T/SP NAJ K

rachunkowość/finanse/bankowość/ubezpieczenia SP NAJ K

górnictwo ZSZ NAJ M

Typ szkoły: T – technikum, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa, SP – szkoła policealna 
Forma zatrudnienia: NAJ – praca najemna, POM – praca pomocnicza w rodzinnej firmie 
Płeć: K – kobieta, M - mężczyzna 

Jeśli chodzi o firmy, to możliwe jest wskazanie wielkości podmiotu, który był miej-
scem pracy absolwentów. Z punktu widzenia przyjętej klasyfikacji 26% osób praco-
wało w podmiotach zatrudniających od 10 do 50 osób oraz do pięciu osób. Gene-
ralnie absolwenci byli przyjmowani do mniejszych firm. Tylko 19% z nich pra-
cowało w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 250 osób. Do dużych firm 
częściej przyjmowani byli mężczyźni (22% w podmiotach powyżej 250 osób), rza-
dziej kobiety (13%). Z punktu widzenia typu szkoły duże przedsiębiorstwa częściej 
były miejscem zatrudnienia dla absolwentów szkół policealnych (20%) i techników 
(19%). Mikrofirmy (do pięciu osób) najczęściej stanowiły miejsce pracy dla kobiet 
(32%) oraz absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (33%). Wykonujący pracę 
jako pomocnicy w rodzinnej działalności gospodarczej wskazywali najczęściej na 
firmy do pięciu osób (81%) lub od sześciu do dziewięciu (14%).
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Wielkość firmy, w której pracowali absolwenci, a płeć i typ Wykres 29. 
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Poziom zgodności wykonywanej pracy z zawodem nauczanym w szkole pozwala 
zorientować się, w jakim stopniu absolwenci korzystali z tego, czego się nauczy-
li. Z analiz wynika, że 36% z nich pracowało zgodnie z wyuczonym zawodem, 
22% wykorzystywało część zdobytej wiedzy i umiejętności, a 42% wykony-
wało pracę w żaden sposób niepowiązaną z tym, czego uczyli się w szkole. 
W poprzedniej turze badania zatrudnienie absolwentów było w większym stopniu 
zgodne z wyuczonym zawodem. Udział osób wskazujących brak zgodności był niż-
szy (wynosił 37%), a deklarujących częściową lub całkowitą zgodność – wyższy.

W przypadku omawianej kwestii najbardziej różnicującą cechą absolwentów był typ 
ukończonej szkoły oraz sposób wykonywania pracy. Najwyższy poziom zgodno-
ści aktywności zarobkowej z wyuczoną profesją zanotowano wśród dawnych 
uczniów zasadniczych szkół zawodowych (49% wskazało na całkowitą zgodność) 
oraz wśród osób, które założyły własną firmę (49%). Najniższy poziom zgodno-
ści cechował absolwentów techników (31% wskazań na całkowitą zgodność) oraz 
osoby, które pomagały w rodzinnej firmie (26%). 
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Poziom zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym Wykres 30. 
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Kobiety pod względem zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem nie-
znacznie ustępowały mężczyznom. Udział wskazujących na całkowitą zgodność 
był niemal taki sam w obydwu grupach (35% i 36%). Różnica na korzyść mężczyzn 
(5 p.p.) widoczna była w częściowej zgodności. Tym, co znacząco różniło mężczyzn 
i kobiety, był powód wykonywania pracy niezgodnej ze zdobytym wykształceniem. 
Ogółem najczęściej wskazywaną przyczyną była trudność w znalezieniu posady, 
ale mężczyźni wspominali o niej o 10 p.p. rzadziej niż kobiety. Z kolei częściej po-
dawali jako przyczynę wybór lepiej płatnej pracy (różnica 9 p.p.). Kolejne czynni-
ki decydujące o niepodejmowaniu zatrudnienia zgodnego z wyuczoną profesją to 
niechęć do pracy w zawodzie (10% i 11%), oczekiwanie na lepszą propozycję (10% 
i 11%) bądź przekonanie, że to tylko praca wakacyjna (7% i 6%). Płeć nie różnicowała 
wymienionych przed chwilą odpowiedzi, podobnie typ ukończonej szkoły.
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Powody podejmowania pracy niezgodnej z wyuczonym Wykres 31. 
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Ostatni z opisywanych aspektów pracy wykonywanej w momencie realizacji ba-
dania to wynagrodzenia. Średnio absolwenci zarabiali 1 598 zł. Najwyższe za-
robki otrzymywały osoby, które prowadziły działalność gospodarczą (3 293 zł). 
Najbardziej zbliżona do średniej dla wszystkich absolwentów była praca najemna 
(1 572 zł), a w dalszej kolejności praca w charakterze wolnego strzelca (1 405 zł) oraz 
w rodzinnej firmie (966 zł). 

Wynagrodzenie kobiet było znacząco niższe (1 211 zł) od wynagrodzenia męż-
czyzn (1 849 zł), i to w przypadku każdej formy zatrudnienia. Największe różnice do-
tyczyły prowadzenia działalności gospodarczej (1 657 zł średnio dla kobiet i 3 631 zł 
dla mężczyzn). Nawet w tych profesjach, które uznać można za typowo kobiece (pra-
cuje w nich dużo więcej kobiet), mężczyźni osiągali wyższe wynagrodzenia.

Średnie wynagrodzenie absolwentów według rodzaju pracy Wykres 32. 
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3.3 Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej to jedna z form aktywności zawodowej na 
rynku pracy. Jednak spośród przebadanych absolwentów wskazały na nią tylko 
162 osoby (5% ogółu, 2% wśród kobiet i 6% wśród mężczyzn). Podobna liczba respon-
dentów prowadziła własną firmę według wyników badania z 2011 roku (5% ogółu). 

Wśród osób prowadzących działalność gospodarczą znacząco wyróżniają się męż-
czyźni, stanowiący w 2012 roku 80% tej grupy (w poprzednim roku – 72%). Naj-
częściej firmy prowadzili absolwenci techników (byli najbardziej liczebni w całym 
badaniu). Ale jeśli odniesiemy liczbę osób prowadzących firmę do udziału objętych 
badaniem, to okazuje się, że proporcjonalnie częściej na prowadzenie działalno-
ści decydowali się absolwenci szkół policealnych (ich udział wśród absolwentów 
wynosił 14%, podczas gdy wśród prowadzących firmę po tej szkole – 21%). Rzadziej 
samozatrudnionymi zostawali absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (12% 
zakładających firmy wobec 18% w całej populacji badanych).

Na prowadzenie firmy najczęściej decydowały się osoby, które uzyskały zawód 
technika pojazdów samochodowych (20 osób). Kolejne pod względem liczby za-
łożonych działalności gospodarczych były takie zawody jak: technik budownictwa 
(12), technik mechanik (10), technik mechanizacji rolnictwa (10), technik informatyk 
(9), technik usług kosmetycznych (8), technik masażysta (6), kucharz (5), technik 
hotelarstwa (5), technik rolnik (5). Zawód osób podejmujących się prowadzenia firm 
w dużej mierze przekładał się na branżę, w której je prowadzili. Najwięcej podmio-
tów powstało w branżach: budowlanej (40), rolniczej (23), przemysłu przetwórczego 
(15) oraz motoryzacyjnej (13).

Najwięcej działalności gospodarczych założyły osoby z Krakowa (42), Tarnowa 
(13) oraz Nowego Sącza (12). Wśród powiatów wyróżniały się limanowski (11), pro-
szowicki (9) i bocheński (9). Warto też zaznaczyć, że Nowy Sącz, Tarnów, Kraków 
oraz powiat limanowski były obszarami, na terenie których powiatowe urzędy pra-
cy udzieliły najwięcej dotacji10. Informacja o możliwości założenia firm z wykorzy-
staniem dofinansowania była podawana przez młode osoby jako jeden z czynników 
decydujących o wyborze takiej ścieżki kariery zawodowej.

Spośród 162 firm założonych przez absolwentów szkół zawodowych 78 (48%) po-
wstało z wykorzystaniem dotacji. Zazwyczaj dotacje miały formę pieniężną i bez-
zwrotną. Większą część przyznały powiatowe urzędy pracy11. 

Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, zostały poproszone o wskazanie 
przyczyny otwarcia firmy. Poniższe zestawienie prezentuje wyniki badania w tym 
zakresie w rozbiciu na osoby, które założyły biznes z wykorzystaniem dotacji oraz 
takie, które się nią nie posiłkowały. Najważniejszymi powodami były chęć bycia nie-
zależnym (35% - wartość ogółem), perspektywa wyższych zarobków (28%), trudność 
w znalezieniu odpowiedniej pracy (24%) oraz chęć sprawdzenia swoich umiejętno-
ści (24%). 

10 Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z EFS, 
Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2014.

11 Tamże.
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Wśród motywacji można wskazać te, które najbardziej różnicowały osoby zakłada-
jące firmy z dotacją i bez. Respondenci, którzy nie otrzymali dotacji, dużo częściej 
wskazywali na perspektywę wyższych zarobków (o 14 p.p.) i trudność w znalezieniu 
odpowiedniej pracy (o 6 p.p.). Ci, którym udało się zdobyć dofinansowanie, częściej 
wymieniali możliwość uzyskania dotacji (o 15 p.p.) oraz przejęcie firmy od osoby 
z rodziny (o 8 p.p.). W przypadku obu grup równie często wskazywano na chęć bycia 
niezależnym (4 p.p.) oraz tradycje rodzinne (1 p.p.).

Powody otwarcia własnej firmy a fakt otrzymania dotacjiWykres 33. 
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Tym, co odróżniało osoby prowadzące firmę z dotacją, to poziom wykorzystania 
wiedzy i doświadczenia zdobytych w szkole zawodowej. 65% z nich wskazało, że 
profil ich działalności był całkowicie zgodny z wyuczonym zawodem (w grupie osób 
prowadzących biznes bez dotacji takiej odpowiedzi udzieliło tylko 33% responden-
tów). Może to wynikać z preferowania przez instytucje udzielające dofinansowania 
beneficjentów mających odpowiednią do założenia firmy o danym profilu wiedzę 
i doświadczenie. Innymi słowy zdobyty zawód uznawany był za czynnik pomaga-
jący w uzyskaniu wsparcia.

Zgodność profilu firmy z wyuczonym zawodem a fakt Wykres 34. 
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Jak już zostało to wyżej wspomniane, dotacją posiłkowała się niespełna połowa 
absolwentów zakładających firmę (48%). Udział dofinansowania był częstszy od 
średniej wartości w takich branżach jak: ochrona zdrowia (80% firm), motoryzacja 
(77%), fryzjerstwo i kosmetyka (71%), usługi naprawcze (67%), przemysł przetwór-
czy (60%), rolnictwo (57%) oraz budownictwo (53%).

Tym, co wyróżnia osoby, które otrzymały dotację, to wyższy poziom zadowolenia 
z prowadzenia firmy: wyższy odsetek zadowolonych (94% wobec 88% wśród osób, 
które nie otrzymały dotacji), a wśród nich bardzo zadowolonych (kolejno: 60% wo-
bec 42%).

Większość założonych przez absolwentów firm w momencie realizacji badania 
działała na rynku stosunkowo krótko: 48 (czyli 30%) nie dłużej niż trzy miesiące, 
a 78% – krócej niż rok. Krótki czas funkcjonowania wynikał oczywiście z faktu, że 
od ukończenia szkoły przez właścicieli minął zaledwie rok. 

Czas prowadzenia firmy przez absolwentaWykres 35. 
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Profity z prowadzenia działalności były najwyższe spośród wszystkich form zarob-
kowania absolwentów. Średni zysk firm wyniósł 3 293 zł. Najbardziej dochodo-
we były te, których właściciele posiadali zawody z branż społeczno-medycz-
nej (4 566 zł) oraz budowlanej (4 521 zł). Powyżej średniej plasowały się również 
firmy osób z wykształceniem związanym z branżą mechaniczno-mechatroniczną 
(3 621 zł). Wszystkie pozostałe podmioty osiągały zysk poniżej średniej.

78% osób prowadzących działalność gospodarczą wskazało, że nie zatrudnia żad-
nego pracownika, 8%, że jednego, 4% – dwóch, 2% – trzech, a 8% – więcej niż trzech. 
Właściciele firm zostali również poproszeni o określenie planów zatrudnieniowych. 
40% odpowiedziało, że planuje przyjmować pracowników, a 50%, że nie. 10% nie po-
trafiło określić swoich zamiarów w tym względzie. Bardziej skore do zatrudniania 
były osoby, które miały już pracowników (22% ogółu posiadających firmę). Zwiększe-
nie personelu firmy planowało 58% z nich. Udział osób z planami zatrudnieniowymi 
w grupie przedsiębiorców dotychczas pracujących samodzielnie wyniósł 35%. 
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Plany zatrudnienia nowych pracowników a dotychczasowe Wykres 36. 
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Spośród osób, które uczestniczyły w badaniu, 18 prowadziło działalność gospodar-
czą, ale ją zlikwidowało. Połowa zamkniętych firm funkcjonowała do pół roku. Tyl-
ko jedną z nich założono z wykorzystaniem dotacji. Sześć działało w budownictwie, 
a cztery w handlu. Tylko w przypadku dwóch zlikwidowanych podmiotów profil 
działalność był zgodny z zawodem, którego założyciel uczył się w szkole. Wśród 
powodów rozwiązania działalności gospodarczej znalazły się: zbyt niskie dochody 
(sześć wskazań), zbyt wysokie podatki, ZUS (sześć wskazań), zbyt wysokie koszty 
działalności (w tym rachunki/materiały – pięć) oraz duża konkurencja i trudności 
ze znalezieniem klientów (pięć).

4. Nauka

Szkoła zawodowa przygotowuje przede wszystkim do wejścia na rynek pracy. Nie-
mniej umożliwia także dalszą naukę i zdobywanie nowych kwalifikacji. Z takiej 
opcji korzysta około połowa absolwentów.

Kontynuacja nauki po ukończeniu szkoły zawodowejWykres 37. 
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4.1 Plany dotyczące nauki

Kończąc szkołę zawodową, wiele osób nie miało sprecyzowanych planów odnośnie 
do dalszej nauki. Zwłaszcza w technikach i szkołach policealnych młodzież miała 
problem z jednoznacznym określeniem, czy chce się dalej uczyć, a jeśli tak, to cze-
go. Najbardziej zdeterminowani do kontynuowania nauki byli uczniowie zasadni-
czych szkół zawodowych. Niewielka grupa jednoznacznie odrzucała opcję dalszej 
edukacji.

Plany uczniów ostatnich klas odnośnie do kontynuacji naukiWykres 38. 
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Jak pokazują losy absolwentów, stosunek do dalszej nauki manifestowany w szkole 
ma istotny wpływ na rzeczywiste jej podejmowanie: jeśli uczeń planował edukację, to 
szanse na rozpoczęcie przez niego kolejnego etapu kształcenia były dużo większe.

Kontynuacja nauki po szkole zawodowej a plany w tym Wykres 39. 
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Absolwenci szkół zasadniczych zawodowych i policealnych podchodzili do 
swoich planów edukacyjnych w podobny sposób, tzn. niemal połowa z nich zre-
zygnowała z dalszej nauki. Co więcej, widać nasilenie tej tendencji w stosunku do 
poprzedniej edycji badania. Absolwenci techników byli o wiele bardziej konse-
kwentni w realizacji swoich planów: zdecydowana większość podjęła naukę. 
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Dodatkowo ci, którzy w szkole mieli problem z określeniem, gdzie i czego chcą się 
dalej uczyć, a nawet czy w ogóle chcą to robić, często jednak decydowali się konty-
nuować kształcenie (36%).

Kontynuacja nauki po szkole zawodowej przez absolwentów, Wykres 40. 
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Jeśli chodzi o absolwentów szkół policealnych, to nie dziwi duża skala rezygnacji 
z planów edukacyjnych. Byli oni w systemie kształcenia na tyle długo, że mogli 
uznać zdobyte kwalifikacje za wystarczające. Nie powinna też dziwić rezygnacja 
z dalszej nauki w przypadku absolwentów szkół zasadniczych zawodowych. Wybie-
rali oni taki tryb nauki m.in. ze względu na możliwość szybkiego zdobycia zawodu, 
a więc i szybkiego wejścia na rynek pracy. Mimo to warto przyjrzeć się bliżej tym, 
którzy nie zdecydowali się na dalszą naukę, gdyż na rok przed uzyskaniem świa-
dectwa wydawali się najbardziej zdeterminowani w tej kwestii.

Niezależnie, czy absolwenci uczyli się w trybie młodocianego pracownika, czy 
ucznia zasadniczej szkoły zawodowej, 44% mimo wcześniejszych deklaracji nie 
podjęło nauki po skończeniu szkoły. Kobiety okazały się bardziej konsekwentne – 
te, które planowały się uczyć, w większości to robiły (52%). W przypadku mężczyzn 
naukę podjęło 40% absolwentów, którzy wcześniej o tym myśleli. W tym kontekście 
nie dziwi, że wycofywanie się z edukacji widać głównie w zawodach męskich. 
W przypadku budowlanych aż 57% absolwentów, którzy zamierzali dalej się kształ-
cić, ostatecznie z tego zrezygnowało. Ponadto skłonność do porzucenia myśli 
o zdobyciu kolejnego świadectwa czy dyplomu charakteryzowała osoby, któ-
re w trakcie nauki mieszkały na wsiach. A trzeba pamiętać, że była to zdecydo-
wana większość młodzieży uczącej się w zasadniczych szkołach zawodowych. I tak 
ostatecznie nie podjęło nauki 48% absolwentów ze wsi i tylko 28% z największych 
miast (powyżej 50 tys. mieszkańców). 

Rezygnacja z nauki okazała się najbardziej dotkliwa dla absolwentów szkół zasad-
niczych zawodowych. 18% tych, którzy podjęli taką decyzję, przez cały okres od 
skończenia szkoły do momentu realizacji badania nie podjęło pracy. O grupie tej 
można już mówić w kontekście długotrwałego bezrobocia/bierności, a jej człon-
kowie mogą w przyszłości mieć bardzo duży problem ze znalezieniem pracy. Jeśli 
chodzi o technika i szkoły policealne, to nie uczyło się i nie pracowało około 10% 
ich absolwentów. Zawodowo najmniej tracili na rezygnacji z nauki absolwenci szkół 
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policealnych – zdecydowana większość z nich po roku od ukończenia szkoły miała 
pracę (80%).

Co robią absolwenci, którzy zrezygnowali z dalszej nauki?Wykres 41. 

podjęli pracę i nadal pracują

podjęli pracę, ale już nie pracują

nie podjęli pracy od momentu
skończenia szkoły

66% 72%
80%

16%
17%

11%
18%

11% 9%

zasadnicza zawodowa technikum policealna

Na koniec trzeba podkreślić jeszcze jedną prawidłowość: negatywne skutki zmia-
ny planów edukacyjnych dotykały przede wszystkim kobiety. Co prawda były 
one mniej skłonne rezygnować z dalszej edukacji, jednak jeżeli już doszło do ta-
kiej sytuacji, to dużo trudniej przychodziło im znalezienie pracy. Widoczne było to 
w przypadku wszystkich typów szkół, ale w szkołach zasadniczych zawodowych 
skala była zdecydowanie największa: po rezygnacji z dalszego kształcenia tylko 
59% ich absolwentek pracowało w momencie realizacji badania, 17% miało przez 
chwilę pracę, ale już jej nie wykonywało, a aż 23% przez cały rok w ogóle nie miało 
zatrudnienia.

4.2 Kto kontynuował naukę?

Częściej naukę kontynuowały kobiety (44%), absolwenci techników (45%), osoby 
kończące szkołę w zawodach informatyczno-elektronicznych (59%) i administra-
cyjno-biurowych (54%), których rodzice posiadali wykształcenie wyższe i średnie 
ogólnokształcące oraz pochodzące z większych miejscowości (miasta z udziałem 
uczących się powyżej wartości średniej, im większe miasto, tym udział uczących 
się wyższy).
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Absolwenci kontynuujący naukęWykres 42. 

39%

41%

42%

44%

45%

45%

33%

38%

44%

53%

53%

26%

28%

31%

34%

36%

39%

54%

59%

27%

31%

45%

38%

44%

40%

wielkość
miejscowości

wykształcenie
ojca

zawód

typ szkoły

płeć

ogółem

kobieta

mężczyzna

technikum

zasadnicza zawodowa

policealna

informatyczno-elektroniczny

administracyjno-biurowy

turystyczno-gastronomiczny

usługowy

budowlany

społeczno-medyczny

mechaniczno-mechatroniczny

rolno-przetwórczy

wyższe

średnie ogólnokształcące

średnie zawodowe

zasadnicze zawodowe

podstawowe

miasto powyżej 50 tys.

miasto 20 tys.–50 tys.

miasto 10 tys.–20 tys.

miasto 5 tys.–10 tys.

miasto do 5 tys.

wieś

4.3 Gdzie absolwenci kontynuowali naukę?

Absolwenci szkół zasadniczych zawodowych, którzy po roku od ukończenia 
szkoły kontynuowali edukację, w większości uczyli się w liceach uzupełniają-
cych (57%). Na technika uzupełniające wskazało 41%, a 2% – na kursy. 

Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów ZSZWykres 43. 

2%

41%

57%

kursy

technikum uzupełniające

liceum uzupełniające

gdzie?

31%
absolwentów
zasadniczych szkół
zawodowych
kontynuowało naukę
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Zdecydowana większość objętych badaniem absolwentów techników przystąpiła 
do egzaminu maturalnego i zdała go. Powodzenie maturalne przełożyło się na spo-
sób kontynuacji przez nich nauki – 80% zdecydowało się na studia. Szkoły police-
alne wybrało 16% absolwentów.

Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów technikumWykres 44. 

4%

16%

80%

kursy

szkoła policealna

studia

gdzie?

45%
absolwentów
techników
kontynuowało naukę

Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, że na etapie szkoły poli-
cealnej miała już maturę. Osoby, które jej nie zdały, przeważnie nie podejmowały 
kolejnej próby. Spośród uczących się 59% kontynuowało naukę na studiach. Dość 
liczna grupa zaczynała uczyć się w szkole policealnej kolejnego zawodu (32%).

Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów szkoły Wykres 45. 
policealnej

9%

32%

59%

kursy

szkoła policealna

studia

gdzie?

27%
absolwentów
szkół policealnych
kontynuowało naukę

5. Bezrobocie i bierność (NEETs)

Osoby, które ani nie pracowały, ani nie uczyły się, określa się angielskim pojęciem 
NEETs (not in education, employment or training). Po roku od ukończenia szkoły 
do tej kategorii należało 20% absolwentów szkół zawodowych. W poprzedniej 
edycji badania udział osób zaklasyfikowanych do NEET-sów wyniósł 19%. Grupę tę 
można podzielić ze względu na to, czy dana osoba poszukiwała pracy czy nie. Pierw-
sza kategoria objęła 74% NEET-sów, a druga – 26%. Z punktu widzenia terminologii 
opisującej zjawiska na rynku pracy osoby poszukujące pracy i jej nieposiadające to 
bezrobotni, a osoby, które nie mają pracy i jej nie poszukują, to bierni zawodowo. 
Szczegółowy opis tych grup znalazł się w dalszej części raportu.
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NEET-si a poszukiwanie pracyWykres 46. 

26%

74%

nieposzukujący pracy

szukający pracy

Jeśli chodzi o terytorialne zróżnicowanie zjawiska, to największy udział NEET-
sów utrzymywał się w powiatach limanowskim (32%), tarnowskim (31%), gorlickim 
(27%) oraz nowosądeckim (27%), czyli w południowo-wschodniej części woje-
wództwa. W przypadku powiatów o najmniejszym udziale młodych osób zaklasy-
fikowanych do omawianej grupy wymienić należy Kraków (13%), a także powiaty 
proszowicki (15%) i wielicki (15%), czyli te występujące w bezpośrednim sąsiedztwie 
stolicy Małopolski.

Udział NEET-sów według powiatówMapa 1. 

powyżej 25,1%

Małopolska – 19,7%

22,1%–25%

19,1%–22%

16,1%–19%

do 16%

miechowski
23%

olkuski

proszowicki
15,4%

Kraków
13,4%

krakowski
19,6%

chrzanowski
17,2%

oświęcimski
15,9%

gorlicki

tatrzański
17,7%

nowosądecki
27%

limanowski
32,4%

27,2%

Nowy Sącz
18%

nowotarski
20,5%

tarnowski
31,1%

dąbrowski
19,6%

brzeski
21,8%

bocheński
17,4%

wielicki
15,4%

wadowicki
myślenicki

19,7%
22,5%

Tarnów
21,6%

suski
17,2%

26,7%

Liczniejszą grupę nieuczących się i niepracujących odnotowano wśród kobiet 
(23% wobec 20% ogółem), wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (26%), 
uczących się w zawodach usługowych (26%), turystyczno-gastronomicznych (24%) 
oraz rolno-przetwórczych (22%), zamieszkujących średnie miasta (22%) i wsie (21%), 
a także tych młodych, których ojciec posiadał wykształcenie podstawowe (24%). 
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Niższy udział NEET-sów zaobserwowano wśród mężczyzn (17%), absolwentów 
techników (18%), osób uczących się w zawodzie z branży mechaniczno-mechatro-
nicznej (12%) oraz administracyjno-biurowej (17%), zamieszkujących duże miasta 
(14%), których ojciec legitymował się wykształceniem średnim ogólnokształcącym 
(11%) lub wyższym (14%). 

Ryzyko zostania NEET-sem wzrasta w przypadku braku aktywności na etapie 
nauki szkolnej. Osoby, które uczestniczyły w korepetycjach, dodatkowych zaję-
ciach, dodatkowych kursach zawodowych (w tym organizowanych przez projekt 
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”) bądź na etapie nauki szkol-
nej podejmowały pracę, rzadziej były klasyfikowane do NEETs (17%) niż osoby, które 
nie angażowały się w tego rodzaju aktywność (22%).

Udział NEET-sów w poszczególnych grupachWykres 47. 

21%

16%

18%

22%

18%

14%

21%

17%

11%

14%

26%
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17%
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22%

24%

26%

18%

21%
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17%

23%
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wielkość
miejscowości

wykształcenie
ojca

zawód

typ szkoły

płeć

ogółem

kobieta

mężczyzna

zasadnicza zawodowa

policealna

technikum

usługowy

turystyczno-gastronomiczny

rolno-przetwórczy

budowlany

społeczno-medyczny

mechaniczno-mechatroniczny

administracyjno-biurowy

informatyczno-elektroniczny

wyższe

średnie ogólnokształcące

średnie zawodowe

zasadnicze zawodowe

podstawowe 24%

nie wiem

miasto powyżej 50 tys.

miasto 20 tys.–50 tys.

miasto 10 tys.–20 tys.

miasto 5 tys.–10 tys.

miasto do 5 tys.

wieś
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5.1 Bezrobotni absolwenci

Wśród ogółu absolwentów bezrobotni stanowili 14%. Osoby te częściej wystę-
powały wśród byłych uczniów zasadniczych szkół zawodowych (19%), nieznacznie 
rzadziej niż średnio wśród absolwentów techników (13%). Bezrobotnych od bier-
nych zawodowo odróżnia fakt poszukiwania pracy, dlatego poproszono tych pierw-
szych o ocenę szans na znalezienie pracodawcy. Na ocenę tę nałożono informacje 
dotyczące typu szkoły, którą dana osoba ukończyła, jej płeć oraz czas pozostawa-
nia bez pracy. Wyniki analizy prezentują dwa poniższe wykresy. Najczęściej re-
spondentom trudno było znaleźć pracę (43%) lub oceniali, że mają na to śred-
nie szanse (42%). W grupie osób twierdzących, że miały problem ze znalezieniem 
pracodawcy, proporcjonalnie częściej pojawiali się absolwenci szkół policealnych 
(51%), rzadziej zasadniczych zawodowych (38%). W grupie określającej swoje szanse 
jako średnie sytuacja była odwrotna – absolwentów szkół policealnych było mniej 
(30%), a zasadniczych szkół zawodowych – więcej (47%). To, co charakterystyczne, 
to coraz niższa ocena szans na zatrudnienie w przypadku długiego czasu po-
zostawania bez pracy. Osoby najkrócej przebywające na bezrobociu (przeciętnie 
pięć miesięcy12) częściej wskazywały, że mają duże szanse, a osoby będące bez pra-
cy około 12 miesięcy, że trudno im znaleźć posadę lub że w ich sytuacji jej znalezie-
nie jest niemal niemożliwe. O średnich szansach na pracę mówiły osoby bezrobotne 
około siedmiu miesięcy.

Ocena szans zdobycia pracy a typ szkoły i czas pozostawania Wykres 48. 
bez pracy (mediana)

policealna

technikum

zasadnicza zawodowa1%

4%

11%

47%

38%

2%

4%

8%

42%

43%

4%

5%

10%

30%

51%

nie mam zdania

w mojej sytuacji znalezienie
pracy jest prawie niemożliwe

mam duże szanse

mam średnie szanse

trudno znaleźć mi pracę

10

12

5

7

12

Jeśli chodzi o płeć, to daje się zauważyć, że kobiety dużo gorzej oceniają swoje 
możliwości znalezienia pracy. O 13 p.p. więcej z nich wskazało, że jest to dla nich 
trudne. Z kolei mężczyźni częściej mówili, że mają średnie bądź duże szanse na 
znalezienie pracy. Z racji tego, że oceny szans na pracę były pochodną czasu pozo-
stawania na bezrobociu i pogarszały się wraz z jego wydłużeniem, można się spo-
dziewać, że kobiety pozostawały bez pracy dłużej niż mężczyźni. I rzeczywiście: 
przeciętna długość bezrobocia mężczyzn wynosiła osiem miesięcy, a kobiet – 10.

12 Dla wyrażenia wartości najczęstszej zaproponowano medianę, czyli wartość środkową danego rozkładu.
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Ocena szans zdobycia pracy a płećWykres 49. 

mężczyzna

kobieta3%

4%

6%

38%

49%

2%

4%

11%

46%

36%

nie mam zdania

w mojej sytuacji znalezienie
pracy jest prawie niemożliwe

mam duże szanse

mam średnie szanse

trudno znaleźć mi pracę

Przeciętny czas poszukiwania pracy różnił się w zależności od jej rodzaju. Najdłuż-
szy cechował osoby, które poszukiwały jakiegokolwiek zatrudnienia (10 miesięcy) 
oraz pracy, która pozwoliłaby skorzystać z części szkolnej wiedzy i doświadczenia 
(10 miesięcy). Jakakolwiek praca wskazywana była przez najliczniejszą grupę bez-
robotnych (48%), częściej absolwentów techników (51%) oraz kobiet (54%). Świadczy 
to o wysokim poziomie determinacji w kwestii znalezienia posady. Chęć skorzy-
stania w przyszłej pracy z wiedzy zdobytej podczas nauki deklarowali przede 
wszystkim absolwenci szkół policealnych. 44% z nich wskazało, że poszukuje 
zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, a kolejne 17% – w zawodzie, który pozwoliłby 
skorzystać z części szkolnych umiejętności.

Rodzaj poszukiwanej przez absolwentów pracyWykres 50. 

4%

w wyuczonym zawodzie

w zawodzie, który pozwoli
skorzystać z części wiedzy
i doświadczenia uzyskanego
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jakiejkolwiek pracy

całkowicie niezwiązana
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25%

15%

54%

6%

kobieta

34%
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42%

9% 9%

mężczyzna

44%

17%

35%

policealna

41%

6%

46%

7%

zasadnicza
zawodowa

23%

17%

51%

technikum

Osoby bezrobotne wykorzystywały różne metody poszukiwania pracy. Najwięk-
sza część wskazała, że przeszukiwała ogłoszenia internetowe (88%). Mając na 
uwadze, że było to skuteczne w przypadku 15% absolwentów, można powiedzieć, że 
wkładali oni nieproporcjonalnie duży wysiłek w metodę, która była mało efektyw-
na. 57% bezrobotnych respondentów poszukiwało pracy, informując o tym najbliż-
sze otoczenie, a 53% – samodzielnie dostarczając dokumenty do pracodawcy. Biorąc 
pod uwagę to, w jaki sposób ostatecznie młodzi znaleźli posadę (21% poprzez sa-
modzielne zgłoszenie się do pracodawcy, 21% dzięki pomocy kolegów i 19% dzięki 
pomocy rodziny), deklaracje w zakresie wykorzystywanych metod dają nadzieję, że 
poszukiwania zakończyły się sukcesem. Sposoby stosowane przez kobiety i męż-
czyzn nie różniły się znacznie.
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Sposób poszukiwania pracy przez absolwentówWykres 51. 

1%

14%

18%

46%

51%

53%

57%

88%

w inny sposób

zamieszczam informacje o sobie w internecie

poszukuję ofert pracy w prywatnym
biurze pośrednictwa pracy

przeszukuję ogłoszenia prasowe

przeszukuję oferty pracy w urzędzie pracy

samodzielnie dostarczam dokumenty
pracodawcom (m.in. cv, list motywacyjny)

wypytuję rodzinę/znajomych

przeszukuję ogłoszenia internetowe

Miarą determinacji w poszukiwaniu pracy jest kompromis, na jaki dana osoba jest 
w stanie pójść, by zostać zatrudnioną. Podejmowanie pracy niekoniecznie zgod-
nej z wyuczonym zawodem jest jednym z przejawów tego kompromisu. Wśród 
innych wymienić należy wysokość wynagrodzenia i dojazdy do firmy. Bezrobot-
ni absolwenci zapytani o pensję, która skłoniłaby ich do podjęcia zatrudnienia, 
mówili o 1 464 zł (średnia wskazań). W porównaniu do średniego wynagrodzenia 
uzyskiwanego przez absolwentów zatrudnionych najemnie w momencie realizacji 
badania (1 572 zł) nie była to duża kwota (różnica 108 zł). Należy mieć również na 
uwadze, że część osób zmieniała pracę lub jej warunki (w tym w 30% przypadków 
wynagrodzenie). W pierwszej pracy osiągały one średnie zarobki w wysokości oko-
ło 1 370 zł. Z danych wynika, że oczekiwania poszukujących posady były zbliżone 
do zarobków rzeczywiście uzyskiwanych na początku kariery zawodowej oraz rok 
później. Spodziewane wynagrodzenie kobiet było dużo niższe (1 260 zł) niż męż-
czyzn (1 679 zł). Różnica oczekiwań wynosiła 419 zł. Biorąc pod uwagę typ ukoń-
czonej szkoły odpowiedzi nie różniły się znacząco (zasadnicza szkoła zawodowa 
– 1 485 zł, technikum – 1 453 zł, szkoła policealna – 1 482 zł).

Większość osób poszukiwała pracy blisko miejsca zamieszkania. Najczęściej 
wskazywane były okoliczne miejscowości (78%) oraz miejscowości, w których re-
spondenci mieszkali (63%). W przypadku osób, które wskazywały okoliczne miej-
scowości, wyróżniały się kobiety i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. 
Z kolei o miejscu zamieszkania częściej mówili byli uczniowie szkół policealnych. 
Zagranica jako miejsce docelowe pracy było rozważane przez 16% bezrobotnych 
absolwentów. Wyróżniali się tutaj mężczyźni, absolwenci techników i zasadniczych 
szkół zawodowych.
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Miejsce poszukiwania pracyWykres 52. 

kobieta, ZSZ

szkoła policealna

mężczyzna, technikum, ZSZ

szkoła policealna
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16%
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w dużych miastach

za granicą

w miejscowości, w której mieszkam

w okolicznych miejscowościach
(do ok. 50 km od miejsca zamieszkania)

5.2 Rejestracja w powiatowych urzędach pracy 

Osoba bezrobotna to taka, która nie ma pracy, jest gotowa ją natychmiast podjąć 
oraz aktywnie jej poszukuje. Spośród absolwentów, którzy spełniali te kryteria, 
większość zarejestrowała się w urzędzie pracy (78%). Wśród osób zarejestrowanych 
w urzędzie znalazło się również 52% osób biernych zawodowo i 10% uczących się 
(w trybie kursowym i innym).

Analiza czasu pozostawania w rejestrze bezrobotnych pokazuje, że najczęściej 
absolwenci zgłaszali się do urzędu zaraz po ukończeniu szkoły (czas pozosta-
wania bez pracy wynosił 12, 11 oraz 10 miesięcy). Liczne były również przypadki 
osób, które dokonały rejestracji niedługo przed realizacją badania.

Jak długo absolwent był zarejestrowany w urzędzie pracy Wykres 53. 
(w miesiącach)

61 34 50 35 42 62 46 61 58 112 91 228 42 43 18 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
i więcej

Beneficjum, z którego najczęściej korzystano w urzędzie pracy, było ubezpie-
czenie zdrowotne (81% wskazań osób biernych zawodowo, nieposzukujących pra-
cy, 75% uczących się). Kolejne usługi, które świadczono absolwentom, to pośrednic-
two zawodowe (dostępne oferty pracy), doradztwo zawodowe, staż oraz szkolenie. 
Charakterystyczne jest to, że bierni zawodowo rzadziej sięgali po aktywne for-
my pomocy, mogące przysłużyć się znalezieniu pracy, a częściej wskazywali 
na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku osób bezrobotnych oraz uczących się 
poziom aktywności był większy.
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Formy pomocy, z jakich korzystają absolwenci w urzędzie Wykres 54. 
pracy

bierni
bezrobotni

uczą się1%

10%

12%

17%

25%

32%

75%

1%

7%

15%

12%

26%

37%

79%

2%

11%

8%

10%

21%

24%

81%

inne

nie korzystałem(-am) z żadnej formy pomocy

ze szkoleń

ze stażu

z usług doradcy zawodowego

z dostępnych ofert pracy

z ubezpieczenia zdrowotnego

5.3 Absolwenci bierni zawodowo 

Osoby bierne zawodowo zapytano o powody nieposzukiwania pracy. Najczęściej 
wskazywaną przyczyną było zajmowanie się domem, dzieckiem bądź bycie 
w ciąży – 36%. Oczekiwanie na rozpoczęcie pracy, którą dana osoba miała umówio-
ną, było powodem „nicnierobienia” w przypadku 15% zaklasyfikowanych jako bier-
ne zawodowo. Warte odnotowania były również plany wyjazdu zagranicznego (11%) 
oraz to, że dany respondent nie mógł podjąć pracy z powodu stanu zdrowia (7%). 

Dlaczego nie poszukujesz/nie możesz podjąć pracy?Wykres 55. 

1%

1%

3%

3%

4%

5%

7%

11%

14%

15%

36%

brak możliwości dojeżdżania do miejscowości
oferującej miejsca pracy

zbyt wysoki koszt dojeżdżania do miejscowości
oferującej miejsca pracy

nie chcę pracować

opiekuję się osobą dorosłą: chorą/
niepełnosprawną/wymagającą opieki

nie wierzę, że znajdę pracę

planuję podjąć naukę

nie pozwala mi na to mój stan zdrowia

wyjeżdżam za granicę/planuję wyjazd za granicę

z innych powodów

mam propozycję pracy/czekam na rozpoczęcie
pracy/zakładam firmę

zajmuję się domem, dzieckiem/jestem w ciąży
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6. Sytuacja materialna młodzieży

Charakterystykę młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową uzupełnia analiza 
ich sytuacji materialnej. W badaniu poproszono absolwentów o ocenę ich sytuacji 
mieszkaniowej oraz finansowej. W rok od ukończenia szkoły zawodowej 29% 
z nich czuło się całkowicie niezależnymi, a 29% było utrzymywanych przez 
bliskich. Pozostałe 42% wskazało, że w mniejszym bądź większym stopniu poma-
gają im bliscy. 

Sytuacja materialna badanych różniła się w zależności od płci oraz typu ukończo-
nej szkoły. Na całkowitą niezależność materialną częściej wskazywali męż-
czyźni (33%) oraz absolwenci szkół policealnych (40%) i zasadniczych zawodo-
wych (33%). Pozostawanie na utrzymaniu bliskich częściej wymieniane było przez 
kobiety (36%) oraz absolwentów techników (30%). Decydujący w omawianej kwestii 
okazał się jednak status respondenta, a konkretnie posiadanie pracy. Największy 
odsetek całkowicie niezależnych oraz wskazujących, że bliscy pomagają im 
w nieznacznym stopniu, odnotowano wśród zatrudnionych. Mniejszy udział 
wymienionych grup wystąpił wśród osób łączących pracę z nauką. Mimo to cecho-
wały się one lepszą niż przeciętna sytuacją materialną. W przypadku osób biernych 
zawodowo, bezrobotnych i uczących się udział tych, których utrzymywali bliscy, 
przekroczył 50%. W grupie tej relatywnie w najlepszej sytuacji znajdowali się bierni 
zawodowo, co świadczy o tym, że na pozostawanie poza rynkiem pracy mogli sobie 
pozwolić. 

Sytuacja materialna młodzieży a jej status na rynku pracy Wykres 56. 

jestem na
utrzymaniu bliskich

bliscy pomagają mi
w dużym stopniu

bliscy pomagają
mi w średnim stopniu

bliscy pomagają mi
w małym stopniu

jestem całkowicie
niezależny(-a)

5%

17%

20%

58%

uczą się

6%

19%

16%

59%

bezrobotni

14%

21%

11%

53%

1%

bierni

29%

36%

20%

14%

pracują
i uczą się

49%

32%

10%

9%

pracują

29%

28%

14%

29%

ogółem

1%

Z subiektywną oceną sytuacji absolwentów współgrał poziom wynagrodzeń. Im 
wyższa średnia płaca, tym wyższy poziom deklarowanej niezależności finansowej. 
Osoby, które uważały się za całkowicie niezależne, zarabiały średnio 2 029 zł 
i było to niemal dwa razy wyższe wynagrodzenie od tego, na które wskazywa-
li absolwenci będący na utrzymaniu bliskich (1 043 zł).
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Średnie wynagrodzenie a ocena sytuacji finansowejWykres 57. 

1043 1116 1177 1425 2029

jestem na
utrzymaniu

bliskich

bliscy pomagają
mi w dużym

stopniu

bliscy pomagają
mi w średnim

stopniu

bliscy pomagają
mi w małym

stopniu

jestem całkowicie
niezależny(-a)

Uszczegółowieniem danych o sytuacji finansowej absolwentów jest informacja o ich 
sytuacji mieszkaniowej. Spośród badanych 1% mieszkało w akademiku bądź inter-
nacie, 9% miało własny dom bądź mieszkanie, 4% wynajmowało mieszkanie (samo-
dzielnie bądź z większą grupą osób), a 86% mieszkało z rodzicami lub innymi krew-
nymi. Z przywołanych danych widać, że całkowita niezależność finansowa nie 
wiązała się z zamieszkiwaniem w osobnym gospodarstwie domowym (takie 
połączenie wystąpiło tylko w 6% przypadków).

Sytuacja mieszkaniowa i finansowa absolwentówTabela 2. 
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Proszę określić 
swoją sytuację 
mieszkaniową

mieszkam z rodzicami 22% 25% 13% 26% 86%

mieszkam w swoim 
mieszkaniu/domu

2% 1% 0% 1% 4%

wynajmuję mieszkanie 4% 2% 2% 1% 9%

mieszkam w akademiku/
bursie/internacie

0% 0% 0% 1% 1%

ogółem 28% 28% 15% 29% 100%

Rzadziej z rodzicami mieszkali absolwenci szkół policealnych (60%), kobiety (83%), 
osoby pracujące (84%) oraz uczące się (84%). W przypadku pracujących nieznacznie 
większy był udział mieszkających we własnym mieszkaniu, a w przypadku uczą-
cych się – niższy udział zamieszkujących z rodzicami, wynikający z posiadania 
miejsca w akademiku.
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Sytuacja mieszkaniowa absolwentów a płeć i typ szkołyWykres 58. 

jestem na
utrzymaniu bliskich

bliscy pomagają mi
w dużym stopniu

bliscy pomagają
mi w średnim stopniu

bliscy pomagają mi
w małym stopniu

jestem całkowicie
niezależny(-a)

1%

33%
25%

40%
29%

22%
34%

29%

28%

25%

28%

25%

30%

9%
17%

14%

14%

16%

14%

29% 30%
21%

29%
37%

22%

zasadnicza
zawodowa

technikum policealna ogółem kobieta mężczyzna

7. Postawy absolwentów

Rok po ukończeniu szkoły absolwenci mieli różny status na rynku pracy. Decydo-
wały o tym takie czynniki jak płeć, typ szkoły, zawód, wielkość miejscowości, z któ-
rej pochodzili, powiat, który zamieszkiwali i wykształcenie rodziców. Dla uzupeł-
nienia przedstawionego obrazu zaprezentowane zostaną postawy uczniów13. Biorąc 
pod uwagę oceny poszczególnych stwierdzeń można badanym przyporządkować 
cechy, które opisują ich z punktu widzenia samooceny, postrzegania przyszłości 
oraz podejścia do pracy. Analiza w tych kategoriach ma charakter uogólniający i ma 
za zadanie ułatwić prezentację zebranych danych. Udzielane przez uczniów odpo-
wiedzi lokują ich bliżej bądź dalej od wyróżnionych postaw, grup cech. Na pod-
stawie zebranego materiału udało się wyróżnić cztery takie postawy. W raporcie 
prezentujemy dwie.

Pierwsza z nich to niepewność. Wyróżnia się ona brakiem wiary we własne siły 
i w możliwość poradzenia sobie w życiu, negatywnym wyobrażeniem przyszłości, 
a także brakiem konsekwencji w działaniu i trudnością w podejmowaniu decyzji. 
W przypadku osób, które nie przejawiały tych cech (wierzyły we własne możliwości, 
miały pozytywny obraz przyszłości, cechowały się konsekwencją w podejmowaniu 
działań oraz łatwością w podejmowaniu decyzji) poziom niepewności określony zo-
stał jako niski. Drugi opisywany wymiar to pozytywne nastawienie, cechujące się 
przekonaniem o możliwości odniesienia sukcesu dzięki własnej pracy oraz wiarą, 
że rywalizacja mobilizuje do działania. Osobom wskazującym, że nie można od-
nieść sukcesu dzięki własnej pracy oraz że rywalizacja nie mobilizuje do działania, 
przypisano negatywne nastawienie. 

13 Określenie postaw uczniów miało miejsce jeszcze zanim opuścili mury szkoły (w 2011 roku). Wykorzystano 
analizę głównych składowych z rotacją Varimax. Wyodrębniono cztery wymiary, które wyjaśniają połowę 
całkowitej wariancji zmiennych. Wymiar minimalizm–zachowawczość obejmuje następujące stwierdzenia: 
„najgorsi są pracodawcy, którzy dużo wymagają”, „w życiu najlepiej dostosować się do ogółu/większości”, 
„w dzisiejszych czasach uczciwie pracują tylko frajerzy”, „podejmowanie ryzyka prowadzi do nieszczęścia”. 
Wymiar pewności siebie: „łatwo podejmuję decyzje”, „czasy są ciężkie i obawiam się, czy poradzę sobie 
w życiu” (odwrotnie skorelowany), „patrzę w przyszłość z optymizmem”, „brakuje mi konsekwencji w postę-
powaniu” (odwrotnie skorelowany). Wymiar ambicja–pracowitość: „rywalizacja mobilizuje mnie do większe-
go wysiłku”, „Ciężką pracą można dojść do bogactwa”. Wymiar podejrzliwość: „ludzie często próbują oszukać 
innych dla własnej korzyści”, „każdy powinien polegać głównie na sobie”.
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Na wykres prezentujący wymiar niepewności oraz pozytywnego nastawienia zo-
stały nałożone cztery cechy: płeć, typ szkoły, aktualny status na rynku pracy oraz 
zawód zdobyty w szkole w ujęciu branżowym. Jeśli weźmiemy pod uwagę płeć, to 
widać, że kobiety biorące udział w badaniu cechowały się zdecydowanie wyższą 
niepewnością niż mężczyźni. Ci ostatni przejawiali większy optymizm. Warto od-
notować, że najbardziej pozytywne nastawienie przejawiały osoby jednocześnie 
uczące się i pracujące w momencie realizacji badania oraz tylko uczące się, pod-
czas gdy osoby pracujące i bezrobotne uplasowały się w połowie prezentowanego 
wymiaru. Najbardziej negatywne nastawienie mieli bierni zawodowo. Z kolei w wy-
miarze niepewności najwyżej znaleźli się bierni zawodowo i uczący się. Niską nie-
pewność przejawiały osoby pracujące. Z punktu widzenia typu szkoły negatywne 
nastawienie zaobserwowano wśród osób, które uczęszczały do szkół policealnych 
(stąd również bliskość branży społeczno-medycznej, niemal w całości skupionej 
w tym typie szkolnictwa). Negatywne nastawienie w tym przypadku może wynikać 
również z faktu, że do tego typu placówek najczęściej uczęszczały osoby starsze 
i posiadające większe doświadczenie życiowe. Uczniowie techników byli zdecydo-
wanie bardziej pozytywnie nastawieni. Ale jednocześnie cechowała ich stosunkowo 
duża niepewność, w przeciwieństwie do uczniów zasadniczych szkół zawodowych. 
Jeśli chodzi o zawody, to widać, że kierunki administracyjno-biurowe, turystycz-
no-gastronomiczne oraz usługowe cechowała wyższa niepewność, a zawody spo-
łeczno-medyczne, rolno-przetwórcze, budowlane oraz informatyczno-elektronicz-
ne – umiarkowana. Pod tym względem najlepiej wypadli respondenci z branży me-
chaniczno-mechatronicznej (niski poziom niepewności). Pod względem nastawienia 
negatywnie wyróżniali się absolwenci branży społeczno-medycznej.
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Cechy absolwentów (płeć, typ ukończonej szkoły, zawód oraz Wykres 59. 
rodzaj aktywności zawodowej) a ich postawa (wymiary: niepewność oraz 
nastawienie)
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BRP

bezrobotni

bierni

BU

BSM

BT

kobieta
BAB

policealna

uczą się

BIT

pracują i uczą się

technikum

BMM

mężczyzna

BB

pracują

zasadnicza zawodowa 

BAB – administracyjno-biurowa; BT – turystyczno-gastronomiczna; BIT – informatyczno-elektroniczna; 
BB – budowlana; BRP – rolno-przetwórcza; BSM – społeczno-medyczna; BMM – mechaniczno-mechatro-
niczna; BU – usługowa. 
Wykres należy traktować porównawczo (nie skupiając się na wartościach). Elipsami zaznaczono odpo-
wiedzi najbardziej do siebie przystające. Interpretacja wyników znajduje się powyżej. 

Analiza wykresu pozwala dostrzec, jak poszczególne cechy absolwentów prezen-
tują się przestrzennie. Ich względną bliskość zaznaczono elipsami. Łączne wystę-
powanie cech pokrywa się z ich opisem przedstawionym w pozostałych częściach 
raportu. Absolwenci szkół policealnych częściej posiadali zawód społeczno-
medyczny, byli umiarkowanie niepewni oraz negatywnie nastawieni. Kolejny 
obszar łączy w sobie cechy takie jak aktualne uczenie się, bycie kobietą, naukę 
w zawodach administracyjno-biurowych, usługowych oraz turystyczno-ga-
stronomicznych. Osoby o takich cechach wyróżniała wysoka niepewność oraz 
pozytywne nastawienie. Kolejna elipsa łączy ze sobą absolwentów techników, 
posiadających zawody informatyczno-elektroniczne, łączących w momencie 
realizacji badania naukę z pracą. Osoby takie były częściej umiarkowanie 
niepewne oraz miały pozytywne nastawienie. Ostatnie zgrupowanie obejmuje 
mężczyzn, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, pracujących, któ-
rzy ukończyli szkołę w zawodach rolno-przetwórczych, budowlanych oraz 
mechaniczno-mechatronicznych. Cechowało ich pozytywne nastawienie oraz 
niska niepewność – byli najlepiej nastawieni do życia i pracy.
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