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Szanowni Państwo,
czas i sposób wejścia na rynek pracy jest kluczowy dla całego przyszłego życia zawodowego.
Amerykańskie badania dowodzą, że osoby, które u progu kariery miały problem ze znalezieniem pracy, gorzej sobie radziły w przyszłym życiu zawodowym; rzadziej awansowały,
osiągały niższe wynagrodzenia oraz niezbyt często zmieniały pracę (co wynikało z niskiej
oceny własnych umiejętności zawodowych i towarzyszącej jej niepewności). Dlatego niezmiernie ważne jest monitorowanie momentu wejścia młodzieży na rynek pracy i wspieranie jej w tym momencie życia zawodowego.
Raport, który trzymają Państwo w ręce, prezentuje losy absolwentów, którzy ukończyli szkołę zawodową w 2013 roku. Ich sytuacja na rynku pracy/edukacji została zbadana w rok po
opuszczeniu murów szkoły. Większość absolwentów pracuje, a wielu z nich łączy pracę z nauką. To cieszy. Niepokoi fakt, że wiele osób pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne,
a z roku na rok udział tych form zatrudnienia wśród młodzieży wzrasta. Negatywnym zjawiskiem jest również występowanie osób, które w rok po ukończeniu szkoły nie pracują; są
bezrobotne lub bierne zawodowo. One cały czas nie rozpoczęły swojej kariery zawodowej.
Oddajemy raport na Państwa ręce na początku wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER), który jest głównym narzędziem realizacji „Gwarancji dla młodzieży” – postulatu Komisji Europejskiej do państw członkowskich dotyczącego podjęcia działań
na rzecz ograniczenia bezrobocia ludzi młodych. Realizowane w ramach POWER bezpośrednie wsparcie dla osób młodych (do 29. roku życia) pozostających bez pracy będzie się przyczyniać do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Zgodnie ze
standardami określonymi w „Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce”, wsparcie
dla osób młodych będzie udzielane w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia
formalnego lub utraty pracy. Mam nadzieję, że informacje płynące z raportu, w połączeniu
z instrumentami pozostającymi w gestii samorządu województwa, przyczynią się do pomyślnego zawodowego startu młodzieży w Małopolsce.

	dr hab. Stanisław Sorys
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
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I. Wnioski i rekomendacje
Sytuacja absolwentów
Wniosek: Badanie potwierdziło, że losy zawodowe absolwentów silnie zależą od ogólnej
sytuacji gospodarczej, a co za tym idzie – sytuacji na rynku pracy. W 2014 roku wyraźnie
zmniejszyła się stopa bezrobocia zarówno w Małopolsce jak i całej Polsce. W związku z tym
poprawiła się także sytuacja absolwentów: zmniejszył się odsetek osób, które nie pracowały
i nie uczyły się (tzw. NEETs-ów). Co bardzo ważne, zmniejszył się również odsetek osób, które
przez cały rok od ukończenia szkoły nie znalazły dla siebie zajęcia, czyli tzw. długotrwałych
NEETs-ów.
Rekomendacja: Ważne jest, aby wesprzeć rozwój absolwentów, zwłaszcza w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej. Trzeba wykorzystać dostępne środki, m.in. z Unii Europejskiej, na podnoszenie kwalifikacji i subsydiowanie pracy. W ten sposób młodzi będą
chronieni przed długotrwałym pozostawaniem bez zajęcia: bez pracy, bez szkoły. Zostaną
też przygotowani do wejścia na rynek pracy i wyposażeni w takie umiejętności, by mogli
z sukcesem konkurować w momencie, gdy pojawi się więcej miejsc pracy.
Zaangażowanie w edukację
Wniosek: W kolejnych rocznikach absolwentów formułuje się stabilna grupa, która po ukończeniu szkoły zawodowej kontynuuje naukę i na tym zadaniu koncentruje swoje wysiłki. Poprawa sytuacji na rynku pracy wpływa nie tylko na podejmowanie pracy przez absolwentów,
ale także na większe zainteresowanie dalszą nauką. W czasie lepszej koniunktury przybywa
osób, które łączą edukację z pracą. Okazuje się więc, że dla wielu absolwentów dalsza nauka
stanowi dobro luksusowe, na które muszą zarobić.
Rekomendacja: Chęć nauki, realizowania pasji i ambicji powinna być wspierana na każdym etapie rozwoju zawodowego. Absolwenci, którzy chcą podnosić kwalifikacje, a nie mają
takich możliwości finansowych, powinni mieć dostęp do stypendiów, które pokryją koszty
związane z nauką, ale też z utrzymaniem – zwłaszcza na starcie. Przy czym trzeba podkre-
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ślić, że nie chodzi tutaj o zmuszanie do dalszej nauki, ani kreowanie potrzeb edukacyjnych,
których absolwenci nie mają. Wsparcie powinno być kierowane tylko do osób, które mają
chęci i predyspozycje, żeby podnosić kwalifikacje.
Wniosek: Wybór szkoły i zawodu dokonany w gimnazjum ma duży wpływ na karierę absolwentów. Osoby zadowolone z decyzji, które w szkole zawodowej uczyły się zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami, chętniej kontynuują edukację. Absolwenci szkół zasadniczych
zawodowych starają się o maturę, a absolwenci techników studiują na kierunkach pokrewnych do wyuczonego zawodu. Absolwenci, którzy z perspektywy czasu deklarują, że wybór
zawodu był błędem, częściej zaprzestają kształcenia.
Rekomendacja: Wesprzeć uczniów już na etapie gimnazjum w wyborze ścieżki kształcenia.
Kontynuować zajęcia z doradztwa w szkole ponadgimnazjalnej: rozszerzyć zakres doradztwa i dostosować go do potrzeb uczniów na poszczególnych etapach kształcenia.
Poszukiwanie pracy
Wniosek: Skala bezrobocia wśród absolwentów zmniejszyła się. W głównej mierze było to
związane z polepszeniem sytuacji na rynku pracy. Poza tym bezrobotni stali się bardziej
aktywni w procesie poszukiwania zatrudnienia. Coraz więcej osób przegląda ogłoszenia
internetowe, wypytuje rodzinę/znajomych, samodzielnie kontaktuje się z pracodawcami.
Stosowanie różnorodnych form poszukiwania pracy jest niezwykle ważne, ponieważ jak
wynika z badania pracodawców1, najczęstszą i najskuteczniejszą formą rekrutacji są polecania w gronie rodziny i znajomych (stosowane przez niemal 70% firm w Małopolsce, które
rekrutują, ogłoszenia w internecie zamieszcza około 36% z nich).
Rekomendacja: Absolwenci powinni mieć świadomość, że duża część informacji o miejscach pracy nigdy nie trafia do publicznej wiadomości. Internet stanowi ważne i coraz popularniejsze źródło ofert, niemniej jednak nie można się łudzić, że jest ono wyczerpujące.
Jeszcze w szkole, a także po jej zakończeniu warto motywować absolwentów, aby poszukiwali pracy zróżnicowanymi kanałami.
Umowa o pracę
Wniosek: Wśród osób młodych najpopularniejszą formą zatrudnienia jest zatrudnienie
w oparciu o umowę czasową oraz kontrakty cywilnoprawne. Wysoki udział tego rodzaju
umów wynika zarówno z niechęci pracodawców do zbyt szybkiego wiązania się z początkującym na rynku pracy pracownikiem, jak również z dodatkowych aktywności samej młodzieży, która się uczy i nie ma możliwości zaangażować się tylko w pracę. Wraz z przechodzeniem młodzieży do starszych grup wiekowych następuje zmiana struktury form zatrudnienia. Mimo to udział umów czasowych i cywilnoprawnych w ostatnich latach wzrasta. Co
dziesiąty absolwent wykonuje pracę bez formalnej umowy.
Rekomendacja: Podejmując zatrudnienie, młodzi powinni zabiegać o pisemne umowy, gdyż
stanowią one podstawę dochodzenia przysługujących im praw. Umożliwiają one również
dokumentowanie dotychczasowych osiągnięć. Z czasem, wraz ze wzrostem doświadczenia,
absolwenci mają szansę uzyskiwać lepsze warunki pracy (w tym stabilniejszy kontrakt). Pracodawcy będą zmuszeni formułować lepsze oferty również ze względu na zmniejszającą się
pulę osób możliwych do zatrudnienia (niż demograficzny, poprawa sytuacji na rynku pracy,
migracje zarobkowe).

1
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Por. Pracodawca – Rynek – Pracownik. Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2013, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2014. Wersja elektroniczna raportu dostępna jest
pod adresem http://www.obserwatorium.malopolska.pl/pl/badania-i-analizy/badania-cykliczne/badaniepracodawcow.html.

www.wup-krakow.pl

Wnioski i rekomendacje

Rejestracja w urzędzie pracy
Wniosek: Absolwenci, którzy nie mają pracy, zazwyczaj rejestrują się w powiatowych urzędach pracy (PUP). Rzadko korzystają jednak z aktywnych form pomocy, jakie PUP-y oferują:
szkoleń, staży, doradztwa zawodowego. Najczęściej otrzymują jedynie ubezpieczenie społeczne2.
Rekomendacja: Należy wykorzystać fakt, że absolwenci (zwłaszcza ci z problemami na rynku pracy) zgłaszają się do urzędów pracy – warto kierować do nich pomoc za pośrednictwem
tych właśnie instytucji. Trzeba wyposażyć urzędy w narzędzia, które umożliwią skuteczne
wsparcie młodzieży. Chodzi o to, aby oferta PUP-ów była ciekawa, dostosowana do potrzeb
zarówno absolwenta, jak i rynku pracy, a przede wszystkim bardziej dostępna niż dotychczas.
Absolwenci zawodów turystyczno-gastronomicznych i usługowych
Wniosek: Absolwenci, którzy uczyli się w zawodach turystyczno-gastronomicznych i usługowych, znajdują się w trudniejszej sytuacji niż pozostali. Podobnie jak wszyscy skorzystali na poprawie koniunktury, ale nadal radzą sobie gorzej niż absolwenci innych profesji. W trzech kolejnych rocznikach (kończących szkołę w 2011, 2012 i 2013 roku) to właśnie
w tych zawodach pojawiło się stosunkowo najwięcej NEETs-ów. Osoby, które nie mają pracy
i jej poszukują, twierdzą, że mają małe szanse na jej znalezienie.
Trzeba przy tym pamiętać, że Małopolska jest jednym z regionów Polski, w których turystyka stanowi istotną część gospodarki i rynku pracy. Zdaniem World Travel & Tourism Council
problem braku ludzi o odpowiednich kwalifikacjach, a właściwie niedopasowania popytu
i podaży kwalifikacji w wielu turystycznych rejonach świata, może być istotnym hamulcem
rozwoju branży w najbliższej dekadzie3.
Rekomendacja 1: Należy podjąć działania, aby nie marnować kapitału, jakim są ludzie wykształceni, w tym na kierunkach turystyczno-gastronomicznych. Warto przeprowadzić pogłębioną diagnozę zapotrzebowania na kompetencje wymagane przez branżę. Szczegółowy
opis tychże kompetencji i kwalifikacji powinien stanowić mapę drogową dla szkół zawodowych i instytucji zajmujących się edukacją. Powinien ukierunkować ich działalność i pomóc
przygotować ofertę dodatkowych kursów i szkoleń, finansowanych m.in. ze środków Unii
Europejskiej. Zajęcia te wzbogacą CV absolwentów i ułatwią im znalezienie pracy.
Rekomendacja 2: Należy zadbać o jakość miejsc pracy w branży turystycznej. Obecne warunki zatrudnienia, czyli dużo niższe niż przeciętnie zarobki, umowy czasowe lub w ogóle
brak umowy, nie zachęcają do rozwijania kariery w branży4.
Praktyczna nauka zawodu
Wniosek: Absolwenci ocenili praktyczną naukę zawodu na czwórkę. Pozytywne oceny zebrało wyposażenie miejsc pracy u przedsiębiorców oraz przygotowanie opiekunów praktyk
w warsztatach szkolnych. Generalnie zajęcia praktyczne wyżej oceniali absolwenci, którzy
uczyli się w zasadniczych szkołach zawodowych w trybie młodocianego pracownika, a także
byli słuchacze szkół policealnych. Najniższe noty praktykom wystawiła młodzież z techni2

3

4

Więcej informacji o sytuacji absolwentów rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy, zarówno po
szkołach ponadgimnazjalnych, jak i wyższych, znajduje się w raporcie zatytułowanym Edukacja – urząd
pracy – zatrudnienie. Analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich urzędach pracy. Wersja
elektroniczna opracowania dostępna jest pod adresem http://www.obserwatorium.malopolska.pl/pl/badania-i-analizy/pozostale-badania/edukacja-urzad-pracy-zatrudnienie-analiza-sytuacji-absolwentow-rejestrujacych-sie-w-malopolskich-urzedach-pracy.html.
Więcej informacji na temat sytuacji w branży turystycznej znajduje się w analizie: Zielone miejsca pracy w turystyce – szansa dla Małopolski? Elektroniczna wersja opracowania dostępna jest pod adresem http://www.
obserwatorium.malopolska.pl/pl/badania-i-analizy/analizy/zielone-miejsca-pracy-w-turystyce-szansa-dlamalopolski. html.
Por. jw.
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ków. Jednym z podstawowych problemów podnoszonych przez absolwentów był zbyt krótki
czas edukacji praktycznej, uniemożliwiający przygotowanie do wykonywania zawodu.
Rekomendacja: Młodzież powinna z własnej inicjatywy zdobywać umiejętności praktyczne: poprzez pracę wakacyjną czy prace dorywcze w roku szkolnym. Ważne jednak, by podejmowana aktywność była w jak największym stopniu zgodna z wyuczonym zawodem. Formą
uzupełniania praktyk i zdobywania doświadczenia zawodowego mogą być również staże
zawodowe – trwające dłużej niż obowiązkowa praktyka, z wynagrodzeniem dla ucznia i dofinansowaniem stanowiska pracy dla pracodawcy. Staż powinien odbywać się w ostatnim roku
nauki lub już po jej zakończeniu.

10
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II. Absolwenci po roku
od ukończenia szkoły
Lepsze czasy dla absolwentów

Schemat 1. Rok ukończenia szkoły przez absolwenta a moment realizacji badania
rocznik ukończenia szkoły: 2011

rok badania: 2012

rocznik ukończenia szkoły: 2012

rok badania: 2013

rocznik ukończenia szkoły: 2013

rok badania: 2014

Moment wejścia na rynek pracy wpływa w dużej mierze na przebieg późniejszej kariery.
Osoby, które rozpoczynają pracę w czasie gorszej koniunktury gospodarczej, nie radzą sobie
tak dobrze jak te, które korzystają z hossy5. Teza ta znajduje potwierdzenie w analizie trzech
kolejnych roczników absolwentów. W 2012 i 2013 roku, w okresie spowolnienia gospodarczego, kiedy stopa bezrobocia przekroczyła w województwie 11% i była najwyższa od 2005 roku,
odsetek tzw. NEETs-ów wśród młodych objętych badaniem sięgał 20%. W 2014 roku, kiedy
nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji w kraju i w województwie (stopa w Małopolsce spadła
do poziomu 9,9%), udział pracujących absolwentów wzrósł, a grupa NEETs-ów zmniejszyła
się do 15%.

5

Por. Edukacja – urząd pracy – zatrudnienie. Analiza sytuacji absolwentów rejestrujących się w małopolskich
urzędach pracy, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2014.
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Wykres 1. Sytuacja absolwentów w momencie realizacji badania
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Wykres 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego a odsetek NEETs-ów w badaniu
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Kariera absolwentów przebiega różnymi ścieżkami w zależności od płci, typu szkoły, jaką
ukończyli oraz zawodu, jaki uzyskali w szkole. I tak:
Technika przygotowują zarówno do podjęcia pracy, jak i zdania matury i kontynuowania
nauki na studiach. W kolejnych rocznikach absolwentów grupa osób, które po skończeniu
tego typu szkoły skoncentrowały się tylko na edukacji, utrzymywała się w okolicach 20%.
Przybywało natomiast młodych techników, którzy znaleźli pracę lub zdecydowali się łączyć pracę z nauką. Wśród absolwentów, którzy skończyli szkołę w 2011 roku, po dwunastu miesiącach 37% pracowało, a 24% łączyło pracę z nauką. Wśród absolwentów z roku
2013 odpowiednie udziały wynosiły 39% i 28%. Jednocześnie wyraźnie zmniejszyła się
grupa NEETs-ów: z 16–17% wśród roczników z lat 2011 i 2012 do 12% dla rocznika 2013.
Absolwenci szkół policealnych coraz bardziej koncentrują się na pracy. W trzech kolejnych rocznikach grupa tych, którzy podjęli zatrudnienie, widocznie zwiększyła się: od
51% wśród kończących szkołę w 2011 roku do 58% wśród tych z roku 2013. Nieliczni za to
podnosili swoje kwalifikacje. Z absolwentów, którzy skończyli szkołę w 2011 roku, uczyło
się po dwunastu miesiącach 10%, a 17% łączyło naukę z pracą. W 2013 roku odpowiednie
udziały wynosiły 7% i 16%.
Najmniej zmieniała się sytuacja absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Po
roku od uzyskania świadectwa osoby te zajmowały się przede wszystkim pracą (około 43%). Naukę lub naukę łączoną z pracą podjęło około 33% absolwentów. Podobnie jak
w przypadku słuchaczy szkół policealnych absolwenci ZSZ niechętnie koncentrowali się
tylko na edukacji (17% w roczniku 2011, 13% w 2013).

12
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Kobiety po szkołach zawodowych radziły sobie gorzej niż mężczyźni – nawet, jeśli
w większym stopniu odczuły poprawę sytuacji na rynku pracy. Wśród tych, które skończyły szkołę w 2011 roku, po dwunastu miesiącach pracowało (łącznie z osobami łączącymi pracę z nauką) zaledwie 54%. Wśród absolwentek z 2013 roku ten sam odsetek wyniósł
62%. U mężczyzn udział pracujących wzrósł pomiędzy rocznikami z 67% do 71%. Kobiety
nadal w większym stopniu niż mężczyźni angażują się w edukację. Około 45% uczyło
się bądź łączyło naukę z pracą, podczas gdy wśród mężczyzn było to około 39%. Sytuacja wyglądała podobnie w trzech kolejnych rocznikach, z tą jedną różnicą, że roczniki,
które wchodziły na rynek pracy w czasie gorszej koniunktury gospodarczej (2011 rok),
częściej koncentrowały się tylko na nauce, a roczniki, które rozpoczynały pracę w czasie
ożywienia gospodarczego (2013 rok), stosunkowo częściej łączyły naukę z pracą. Jest to
widoczne zwłaszcza wśród kobiet (2011 – uczyło się 24% kobiet, a uczyło się i pracowało
21%, 2013 – uczyło się 20% kobiet, a uczyło się i pracowało 25%). Niezależnie od sytuacji
na rynku pracy naukę podejmowało około 16% absolwentów płci męskiej. W czasie lepszej
koniunktury wzrósł odsetek mężczyzn łączących naukę z pracą – w roczniku 2011 było
ich 21%, w roczniku 2013 – 24%.
Absolwenci z zawodami rolno-przetwórczymi, mechaniczno-mechatronicznymi
oraz społeczno-medycznymi koncentrowali się na pracy. Odpowiednio 60%, 57% i 53%
absolwentów rocznika 2013 po roku od ukończenia szkoły pracowało (nie wliczając osób
łączących pracę z nauką) i było to o około 5 pp. więcej niż wśród roczników z roku 2011.
Zainteresowanie nauką w tych grupach utrzymywało się na podobnym poziomie. Każdego roku około 30% absolwentów tych profesji decydowało się podnosić swoje kwalifikacje
lub łączyć edukację z pracą. Z tą tylko różnicą, że korzystając z lepszej sytuacji na rynku
pracy absolwenci z rocznika 2013 częściej łączyli naukę z pracą niż ich koledzy z rocznika 2011, którzy tylko się kształcili.
W zawodach budowlanych absolwenci również wybrali pracę (46% spośród kończących
szkołę w 2013 roku). Niemniej jednak na przestrzeni lat widocznie powiększyła się grupa
osób, które łączyły pracę z edukacją – w rocznikach 2011 i 2012 takich osób było 20%,
w 2013 – 26%. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że zwiększone zainteresowanie nauką dotyczyło absolwentów techników. W zasadniczych szkołach zawodowych sytuacja kolejnych
roczników różniła się nieznacznie. W szkołach policealnych utrzymało się niewielkie zaangażowanie w edukację, wyraźnie natomiast przybyło pracujących (w roczniku 2011
stanowili 57%, w 2013 już 72%).
Na dalszą edukację postawili absolwenci zawodów informatyczno-elektronicznych
i administracyjno-biurowych. Jeśli chodzi o tych pierwszych, to sytuacja w kolejnych
rocznikach uległa niewielkim zmianom. Uśredniając, około 30% informatyków i elektroników uczyło się, 30% łączyło naukę z pracą, a 30% pracowało. Niewielu z nich (10%)
pozostawało bez zajęcia. W zawodach administracyjno-biurowych widać dużą dynamikę
zmian. W kolejnych rocznikach ubywało absolwentów skoncentrowanych tylko na nauce
(wśród tych, którzy otrzymali świadectwo w 2011 roku, stanowili oni 28%, w przypadku
rocznika 2013 – 21%). Przybywało za to osób, które łączyły naukę z pracą (w 2012 było
ich 27%, w 2014 – 36%). Zwiększył się także odsetek pracujących (z 27% do 30%). Tak więc
absolwenci nie rezygnowali z nauki, ale wykorzystując dobrą koniunkturę, wykazywali
się aktywnością na rynku pracy.
W najtrudniejszej sytuacji po ukończeniu szkoły byli absolwenci zawodów turystycznogastronomicznych i usługowych. Co roku pojawiało się wśród nich najwięcej NEETs-ów
(w rocznikach 2011 i 2012 – 25%). W roczniku 2013 odsetek ten nadal był dość wysoki (najwyższy ze wszystkich grup zawodowych), ale co ważne zmniejszył się: do 19% w przypadku zawodów turystyczno-gastronomicznych i do 22% w zawodach usługowych. Absolwenci podjęli pracę. W niewielkim stopniu zmalało zainteresowanie edukacją (z 42%
do 40% w zawodach turystycznych, oraz z 39% do 37% w zawodach usługowych).
Generalnie rzecz biorąc absolwentów, objętych badaniem w 2014 roku, łączy stosunkowo
lepsza sytuacja zawodowa niż absolwentów badanych rok i dwa lata wcześniej.
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III. Praca
Czasowe umowy na czasy przejściowe
W momencie realizacji badania pracowało 67% ankietowanych absolwentów, czyli znacząco
(o 4 pp.) więcej niż w przypadku poprzedniej edycji (63%). Wzrost liczby pracujących nastąpił zarówno w grupie osób poświęcających się tylko pracy (o 2 p.p.), jak również wśród
łączących pracę z nauką (o 2 p.p.). W poprzedniej edycji widoczny był tylko w grupie osób
łączących pracę z dalszym kształceniem.
Z raportu „Pracujący Małopolanie”6 wynika, że sytuacja zatrudnieniowa najmłodszych osób
jest niekorzystna. Porównanie w dłuższym okresie (od 2004 do 2010 roku) wskazuje, że liczba
i udział osób najmłodszych w zatrudnieniu utrzymywał się na niskim, stabilnym poziomie.
W latach 2011–2013 zaobserwowano spadek zarówno liczby, jak i udziału młodych w grupie
pracujących (w okresie, który cechował się generalnie wzrostem zatrudnienia). Wskazuje to
na pogorszenie sytuacji tych osób na rynku pracy. Z punktu widzenia statusu zatrudnienia młodzi znacząco odbiegają od reszty pracujących. Co prawda wyróżnia ich znacząco
wyższy udział pracujących najemnie, ale jest wśród nich o połowę mniej pracujących na
czas nieokreślony (34% wobec 58% ogółem), a więcej – na umowach czasowych (57% wobec
19% ogółem). W ostatnich latach zatrudnienie na czas określony w tej grupie wiekowej stało
się jeszcze popularniejsze (wzrost z 49% w 2004 r. do 57% w 2013). W efekcie stało się ono
najczęstszą formą zatrudniania młodzieży. Przyczyny podejmowania tego rodzaju zatrudnienia to brak możliwości podjęcia stałej pracy oraz to, że osoby aktualnie uczą się bądź są
na stażu.
Sytuacja pracujących absolwentów mocno różniła się w zależności od tego, czy podejmowali
oni dodatkowo trud dalszej edukacji. Ze względu na mocne oddziaływanie tego czynnika
w dalszych analizach czynione będzie rozróżnienia na tych, którzy tylko pracowali oraz
tych, którzy podejmując pracę, łączyli ją z kształceniem.

6

A. Gajdos, Pracujący Małopolanie, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2015.
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Grupy osób pracujących oraz tych, które łączyły pracę z nauką, różniły się pod względem
wielu cech. Pracę z nauką łączyły zarówno kobiety, jak i mężczyźni, podczas gdy wyłączne
podejmowanie pracy było dużo popularniejsze wśród mężczyzn (47% pracujących mężczyzn
wobec 42% pracujących ogółem). Biorąc pod uwagę typ szkoły, pracę z nauką częściej łączyli absolwenci techników, absolwenci pozostałych placówek w większości koncentrowali się
na działalności zarobkowej. Na łączenie pracy z nauką decydowały się najczęściej osoby,
które kształciły się w zawodach z branży administracyjno-biurowej oraz informatycznoelektronicznej, najrzadziej edukację z zatrudnieniem wiązały osoby z zawodami z branży
usługowej oraz rolno-przetwórczej. Udział tych, którzy zdecydowali się wyłącznie na pracę,
był najniższy w zawodach, w których najczęściej pracę łączy się z nauką, czyli w branżach
administracyjno-biurowej oraz informatyczno-elektronicznej. Z kolei wysoki odsetek tych,
którzy zrezygnowali z dalszego kształcenia i podjęli zatrudnienie, występował wśród absolwentów, którzy kształcili się w zawodach rolno-przetwórczych, mechaniczno-mechatronicznych oraz społeczno-medycznych.

Wykres 3. Struktura pracujących oraz pracujących i uczacych się z punktu
widzenia płci, typu szkoły, miejscowości oraz zawodu według branż

płeć

typ
szkoły

kobieta

25%

mężczyzna

24%

47%
39%
44%

20%

58%

16%

37%

32%

miasto powyżej 50 tys.

39%

28%

miasto 20 tys.-50 tys.
miasto 10 tys.-20 tys.

19%

45%

miasto 5 tys.-10 tys.

19%

43%

miasto do 5 tys.
wieś

48%

17%

30%

36%

administracyjno-biurowy

30%

31%

budowlany
turystyczno-gastronomiczny

43%

24%

informatyczno-elektroniczny
zawód
według branż

37%

28%

technikum
zasadnicza zawodowa
szkoła policealna

miejscowość

42%

25%

ogółem

46%

26%
41%

22%

mechaniczno-mechatroniczny

22%

społeczno-medyczny

21%

usługowy

18%

rolno-przetwórczy

17%

57%
53%
41%
60%
25%

pracują i uczą się

67%
pracują

N=2 647

Miasta przyjazne łączeniu nauki z pracą
Analizując miejsce pochodzenia absolwentów można zaobserwować ciekawą prawidłowość.
Wśród osób pochodzących ze środowisk wiejskich (stanowiących 69% przebadanych absolwentów) profil podejmowania pracy jest zbliżony do ogółu. Wśród pozostałych badanych,
tj. mieszkańców miast, wraz ze wzrostem wielkości miejscowości wzrasta udział łączących
pracę z nauką, spada zaś odsetek osób, które zdecydowały się tylko na pracę. W miastach
powyżej 50 tys. mieszkańców udział łączących pracę z nauką jest o 7 p.p. wyższy niż prze-
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ciętnie, a pracujących i niekontynuujących edukacji o 5 p.p. niższy niż przeciętnie. Obserwowane prawidłowości widoczne są również na poziomie powiatów. Najniższy udział osób
równocześnie uczących się i pracujących zaobserwowano w powiatach z dużym udziałem
gmin wiejskich, tj. w tarnowskim, nowosądeckim oraz dąbrowskim. Z kolei najwyższy udział
utrzymywał się w Krakowie oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie, tj. w powiatach krakowskim, myślenickim, wielickim oraz miechowskim. Jest to związane z faktem, iż Kraków stanowi największy ośrodek akademicki w województwie. Najwyższy udział pracujących absolwentów utrzymywał się w powiatach Małopolski zachodniej, charakteryzujących się wysokim poziomem urbanizacji (powiaty: suski, oświęcimski, chrzanowski oraz olkuski) oraz
w powiatach sąsiadujących z dużymi ośrodkami miejskimi (tarnowskim i nowosądeckim).
Najniższy udział pracujących odnotowano wśród absolwentów z powiatów miechowskiego,
tatrzańskiego, gorlickiego oraz limanowskiego.
Wzrost odsetka pracujących absolwentów dokonał się w latach 2012–2013 nierównomiernie
w poszczególnych kategoriach. Na poniższych zestawieniach zaprezentowano udział zatrudnionych według podstawowych cech wykorzystywanych do opisu grupy. Uwzględniono
również podział na osoby wyłącznie pracujące oraz te, które łączą pracę z edukacją. Udział
pracujących absolwentów rocznika 2013 na wykresach został rozdzielony na pracujących
oraz pracujących i uczących się, a w ramach tych grup na kolejne podgrupy (3 typy szkół,
w których kształciła się młodzież, płeć oraz zawód według branż).

Wykres 4. Pracujący oraz pracujący i uczący się według typu szkoły
Udział absolwentów według typu szkoły w latach 2011-2013, którzy:
Pracują

Pracują i uczą się

10% 8% 9%

24% 25% 26%

6% 7% 8%

zasadnicza zawodowa

technikum

szkoła policealna
2011

4%

3%

zasadnicza zawodowa
2012

2% 2% 2%

15% 17% 19%

4%

technikum

szkoła policealna

2013

Wykres 5. Pracujący oraz pracujący i uczący się według płci
Udział absolwentów według płci w latach 2011-2013, którzy:
Pracują

14%

14%
kobieta

17%

Pracują i uczą się

25%

26%

25%

9%

10%
kobieta

mężczyzna
2011

2012

12%

12%

12%

13%

mężczyzna

2013
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Wykres 6. Pracujący oraz pracujący i uczący się według branży
Udział absolwentów według zawodów w latach 2011-2013, którzy:
Pracują

Pracują i uczą się

9%
8%

8%
6%
3%

5%
4%

5%
3%

4%

2012

4%

1%
mechaniczno-mechatroniczna

rolno-przetwórcza

informatyczno-elektroniczna

turystyczno-gastronomiczna

administracyjno-biurowa

usługowa

społeczno-medyczna

2011

3%
2%

3%
1%

mechaniczno-mechatroniczna

rolno-przetwórcza

informatyczno-elektroniczna

budowlana

turystyczno-gastronomiczna

2%

5%
4%

administracyjno-biurowa

4%

usługowa

5%

społeczno-medyczna

6%

budowlana

7%

2013

Poprawa zasługą kobiet
Z porównania udziałów pracujących w ramach poszczególnych kategorii w 2011 roku i 2013
wyłaniają się grupy, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu liczby pracujących. Były to przede wszystkim kobiety - wzrost o 6 p.p., tj. po 3 p.p. wśród tych, które łączyły pracę z nauką oraz wykonywały tylko pracę (wśród mężczyzn wzrost o 1 p.p. w grupie
osób pracujących i uczących, brak zmian wśród mężczyzn zaangażowanych tylko w pracę ).
Z punktu widzenia typu szkoły największym wzrostem cechowały się technika (zwiększenie
udziału o 6 p.p., w tym 4 p.p. dla osób łączących pracę z edukacją i 2 p.p. dla tych, którzy
wyłącznie pracowali). Wzrost udziału pracujących nastąpił również w grupie absolwentów
szkół policealnych (o 2 p.p.). Pod względem wyuczonego zawodu widać, że za wzrosty odpowiedzialne są trzy branże grupujące wszystkie wzrosty; turystyczno-gastronomiczna, usługowa oraz administracyjno-biurowa. W każdej z tych branż miał miejsce wzrost o 2 p.p. (po
1 p.p. dla pracujących oraz łączących pracę z nauką).
Wykonywana praca najczęściej miała charakter pracy najemnej (67% absolwentów świadczyło
pracę najemną o charakterze stałym, kolejne 14% o charakterze sezonowym). W badaniu praca najemna wskazywana była jako zatrudnienie u kogoś. Od pracy w trybie wolnego strzelca
(drugiej co do popularności formy uczestnictwa absolwentów w rynku pracy, obejmującej 8%
pracujących) odróżniało ją wykonywanie pracy dla jednego podmiotu. Wolny strzelec podejmuje się szeregu zleceń dla różnych firm i osób. Pomoc w rodzinnej firmie był trzecią pod
względem liczby wskazań formą aktywności zawodowej (7% badanych, przy czym dla 4%
miała ona charakter sezonowy, a dla 3% – stały). Jak wynika z wcześniej prowadzonych analiz7, pomoc w rodzinnej firmie najczęściej była świadczona w gospodarstwie rolnym (w 60%
przypadków sektorem zatrudnienia było rolnictwo, aktywność tę zaobserwowano głównie
w powiatach proszowickim, dąbrowskim, brzeskim, gorlickim, limanowskim, tatrzańskim,
nowosądeckim i nowotarskim). Najrzadszą wśród absolwentów formą aktywności zawodowej było posiadanie własnej firmy (4%).

7
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Twój zawód. Twoja przyszłość? Badanie uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2012/2013, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2014.
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Wykres 7. Charakter aktualnie wykonywanej pracy a status
6%
5%

3%
3%

10%
6%

3%
2%

10%

8%
4%
4%
14%

22%

wolny strzelec
3%
pomoc w rodzinnej działalności
gospodarczej – sezonowy
pomoc w rodzinnej działalności
gospodarczej – stały
własna firma

73%
57%

pracują

pracują i uczą się

67%

najemna – sezonowy
najemna – stały

ogółem

N=2 647

Uczenie się sprzyja pracom sezonowym
Charakter pracy wykonywanej w momencie realizacji badania różnił się w przypadku osób
pracujących oraz łączących pracę z nauką. W tej drugiej grupie zaobserwowano dwukrotnie
większy udział aktywności sezonowych (pracy najemnej oraz pomocy w rodzinnej firmie).
Tym, co odróżniało dwie zbiorowości, był większy odsetek wolnych strzelców oraz mniejszy udział właścicieli firm wśród osób łączących pracę z nauką. Generalnie w grupie osób
kształcących się częściej występowały formy zatrudnienia, które czyniły młodych bardziej
elastycznymi i tym samym pozwalały im na łączenie pracy z nauką.
Rolnik we własnej lub rodzinnej firmie
Charakter aktualnej pracy zależy również od zawodu, który absolwenci zdobyli w szkole.
Osoby reprezentujące zawody z branży rolno-przetwórczej wyróżniał wysoki udział działalności pomocniczej w rodzinnej firmie (najczęściej w gospodarstwie rolnym) oraz prowadzeniem własnej firmy. W grupie tej najrzadsza była praca najemna o charakterze stałym.
Z kolei stała najemna praca najpopularniejsza była wśród absolwentów kończących edukację
w zawodach społeczno-medycznych. Absolwenci, którzy zdobyli kwalifikacje w zawodach
budowlanych, częściej niż przeciętnie prowadzili własną firmę oraz wykonywali sezonową
pracę najemną. Wśród młodych przedstawicieli branży turystyczno-gastronomicznej proporcjonalnie więcej było pracowników najemnych sezonowych, a wśród reprezentantów
branży informatyczno-elektronicznej – wolnych strzelców.
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Wykres 8. Charakter aktualnie wykonywanej pracy a zawód według branż
7%
4%
9%
14%

8%
6%

3%

5%

7%
16%

8%

9%

11%
3%
2%

14%

4%

19%

2%
1%

6%
14%

2%
2%

6%
5%
3% 2%

5%
4%
4%
5%

15%

11%

6%
7%
8%

1%
1%

8%
4%
3%
4%
14%

wolny strzelec
pomoc w rodzinnej
działalności gospodarczej
– sezonowy
pomoc w rodzinnej
działalności gospodarczej
– stały

8%

własna firma

58%

60%

65%

65%

69%

70%

71%

77%
67%

najemna – sezonowy

ogółem

społeczno-medyczny

mechaniczno-mechatroniczny

administracyjno-biurowy

usługowy

turystyczno-gastronomiczny

informatyczno-elektroniczny

budowlany

rolno-przetwórczy

najemna – stały

N=2 647

Praca w trakcie nauki szkolnej gwarantem zatrudnienia
Najważniejszym czynnikiem różnicującym status absolwenta na rynku pracy w momencie
realizacji badania była aktywność szkolna. Absolwenci, którzy w trakcie nauki podejmowali
zatrudnienie, po uzyskaniu świadectwa pracowali częściej (75% absolwentów, którzy w trakcie nauki podejmowali zatrudnienie, później pracowało). Wynika to zarówno z faktu, że
wcześnie rozpoczęta aktywność zawodowa była kontynuowana, jak również ze zdobytych
doświadczeń oraz kontaktów zawodowych.
Na aktywność po ukończeniu szkoły miał wpływ poziom zgodności pracy wykonywanej
w trakcie nauki z wyuczonym zawodem. Im zgodność wyższa, tym aktywność zawodowa
po szkole częstsza. Zwraca uwagę fakt większego wyłącznego zaangażowania w pracę wraz
ze wzrostem dopasowania doświadczeń zawodowych z okresu szkolnego do wyuczonego
zawodu. Wraz ze spadkiem zgodności doświadczenia zawodowego z okresu nauki i wyuczonego zawodu wzrastał udział osób, którzy pracowali i uczyli się.
Sytuację zawodową absolwentów różnicował charakter wykonywanej pracy w trakcie nauki
szkolnej. Aktywność zawodowa wzrastała, gdy praca miała charakter regularny oraz wtedy,
gdy wykonywana była w roku szkolnym, a nie w czasie wakacji.
Wyróżnienie osób uczących się z grupy pracujących pozwala na identyfikację wpływu, jaki
wywierało na absolwentów uczestnictwo w dodatkowych kursach zawodowych (w trakcie
nauki szkolnej). Udział osób pracujących nie różnił się w grupie osób uczestniczących oraz
nieuczestniczących w kursach. Gdy wziąć pod uwagę to, czy osoba pracując, równocześnie
uczyła się, czy też nie, widać, że uczestnictwo w zajęciach mających na celu zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w przeszłości przekłada się na aktualne łączenie pracy
z nauką. Wyjaśnieniem tego zjawiska może być to, że do dodatkowych zajęć w okresie szkol-

20

www.wup-krakow.pl

Praca

nym garną się osoby żądne wiedzy, co na kolejnym etapie życia owocuje podejmowaniem
zatrudnienia i jednoczesną kontynuacją kształcenia.

Wykres 9. Wpływ aktywności w szkole zawodowej na aktualną sytuację
zatrudnieniową
ogółem
pracujący
25%

2013
ogółem

23%

2012
2011

55%

79%

częściowa

46%

74%

brak

29%

43%

72%

24%

21%

regularny w czasie wakacji

osoby, które nie poszukiwały pracy, gdyż
miały zagwarantowaną pracę w zawodzie
osoby bardzo zadowolone
z wyboru szkoły

nie

75%

47%

26%

69%

43%

19%

82%

63%

25%

68%

43%

29%

tak

78%

48%

28%

dorywczy w czasie wakacji

86%

65%
30%

dorywczy w czasie roku szkolnego

uczestnictwo w dodatkowych
kursach zawodowych

75%

48%

28%

regularny w czasie roku szkolnego
charakter
wykonywanej
pracy

61%

40%

27%

całkowita

zgodność pracy
ze zdobytym
zawodem

63%

40%

21%

absolwenci, którzy
pracowali w trakcie nauki

67%

42%

68%

39%

21%

67%

46%
25%

pracują i uczą się

67%

pracują

N=2 647

3.1 Poszukiwanie pracy
Kto szuka pracy, a kogo praca znajduje sama
Ważną kwestią poruszaną w badaniu był sposób znalezienia 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 (17%) lub nawet wcześniej (7%). Pod tym względem absolwenci kończący edukację
w poprzednich latach nie różnili się znacząco od swoich starszych kolegów8. Szczególnie
wyróżniali się słuchacze szkół policealnych, spośród których 25% znalazło pracę w trakcie
kształcenia, a 32% – przed jego rozpoczęciem. Co charakterystyczne w grupie osób wcześniej
podejmujących pracę był większy udział osób wskazujących na większą zgodność wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem.
Rodzaj wykonywanej pracy różnił się w zależności od momentu jej podjęcia. Praca najemna
zbliżona była do wyników dla ogółu badanych. Z kolei wszyscy wolni strzelcy podejmowali
pracę dopiero po skończeniu szkoły. Osoby pomagające w rodzinnej działalności gospodarczej najczęściej angażowały się w pracę jeszcze w trakcie nauki (45%) lub nawet przed jej
rozpoczęciem (30%).
8

Twój zawód. Twoja przyszłość? Badanie uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2012/2013, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2014.
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Wykres 10. Moment znalezienia pracy a typ wykonywanej pracy

25%
po skończeniu nauki
76%

78%
45%

30%

17%

jeszcze przed rozpoczęciem nauki

wolny strzelec

7%
pomoc w rodzinnej
działalności gospodarczej

6%
najemna (u kogoś)

w trakcie nauki

ogółem

16%

100%

N=2 846

Samodzielność, rodzina i koledzy – sprzymierzeńcy w poszukiwaniu pracy
To, co odróżnia absolwentów, to również sposób znalezienia posady. Najczęściej udawało
się to dzięki samodzielnemu zgłoszeniu się kandydata do pracodawcy (23%), pośrednictwu
rodziny (19%) oraz pomocy kolegów (19%). Rzadziej kluczem do sukcesy okazywały się:
odpowiedź na ogłoszenie internetowe (16%), skorzystanie z oferty urzędu pracy (8%) oraz
wykorzystanie tego, że miało się zagwarantowaną pracę (5%). 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). Dzięki samodzielnemu zgłoszeniu się do pracodawcy częściej rekrutowani
byli pracownicy do pracy stałej (27%), o charakterze najemnym (25%), po szkole policealnej
(31%) oraz zasadniczej szkole zawodowej (25%). Przeciętny czas znalezienia zatrudnienia
wyniósł trzy miesiące, przy czym w przypadku osób, które zaczęły zarabiać jeszcze w trakcie nauki, był krótszy i wyniósł dwa miesiące i sześć dni.
Drugim pod względem skuteczności sposobem znajdowania pracy było pośrednictwo rodziny. Na tę metodę wskazywali przede wszystkim absolwenci, którzy pomagali w rodzinnej
działalności gospodarczej (63%). Skuteczna okazała się ona w przypadku 18% pracowników
najemnych. W ten sposób częściej rekrutowani byli również pracownicy do pracy sezonowej
(23%) oraz absolwenci techników (21%). Przeciętnie znalezienie pracy w ten sposób zajmowało przeszło dwa i pół miesiąca, przy czym osoby, które podjęły zatrudnienie w trakcie nauki,
potrzebowały dwa miesiące, by znaleźć pracodawcę.
Trzecią, równie skuteczną jak druga, metodą znajdowania pracy była pomoc kolegów. W ten
sposób częściej rekrutowano do pracy najemnej (20%), o charakterze sezonowym (24%), a także absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (20%). Czas poszukiwania posady wynosił
niespełna trzy miesiące. W przypadku osób, które znalazły pracę w trakcie nauki, był on
o pół miesiąca krótszy.
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Wykres 11. Sposób i czas (w miesiącach) znalezienia pracy
19%

zgłosiłam(-em) się bezpośrednio do pracodawcy

4%

za pośrednictwem rodziny

4%

odpowiedziałam(-em) na ogłoszenie internetowe

2,6

15%

2,9

16%

3%

pomogli mi koledzy

3,0

14%

2%

5,2

8%

skorzystałam(-em) z oferty urzędu pracy

3,0

w inny sposób, jaki?

1%

4%

3,0

miałam(-em) zagwarantowaną pracę

1%

4%

-

odpowiedziałam(-em) na ogłoszenie prasowe

2%

2,6

poprzez prywatne biuro pośrednictwa pracy

2%

3,5

w trakcie nauki

po skończeniu nauki

N=2 546

Odpowiedź na ogłoszenie internetowe przyniosła oczekiwane efekty w przypadku 16%
pracujących absolwentów (taki sam odsetek dla pracujących na stałe i sezonowo). W ten
sposób znalazło pracę 21% absolwentów szkół policealnych i zaledwie 11% absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (11%). Czas poszukiwania zatrudnienia wynosił około trzech
miesięcy, przy czym w przypadku osób, które podjęły pracę jeszcze w trakcie nauki, był
o pół miesiąca krótszy.
Ostatnią wyróżniającą się metodą rekrutacyjną było korzystanie z oferty urzędu pracy
(8%). Częściej był to sposób znalezienia pracy najemnej (9%), o charakterze stałym (10%). We
wszystkich typach szkół poziom popularności metody był taki sam (8%). Znalezienie pracy
z pomocą PUP zajmowało przeszło pięć miesięcy.

Wykres 12. Sposób poszukiwania pierwszej pracy (stałej i sezonowej)

zgłosiłam(-em) się bezpośrednio do pracodawcy

27%
18%

za pośrednictwem rodziny

17%
23%

pomogli mi koledzy

16%
24%

odpowiedziałam(-em) na ogłoszenie internetowe

16%
16%

skorzystałam(-em) z oferty urzędu pracy

10%
6%

miałam(-em) zagwarantowaną pracę

6%
4%

5%
w inny sposób, jaki? 4%
odpowiedziałam(-em) na ogłoszenie prasowe

2%
2%

1%
poprzez prywatne biuro pośrednictwa pracy 2%
sezonowy

stały

N=2 647

www.obserwatorium.malopolska.pl

23

Zawodowy start

Sposób rekrutacji nie zależał od tego, czy absolwent wyłącznie pracował, czy też łączył naukę z pracą. Przy zatrudnianiu o charakterze sezonowym częściej wykorzystywane były
metody związane z poleceniem (przez rodzinę lub kolegów). Sieć bliskich kontaktów odgrywała również rolę w przypadku pomocy w rodzinnej firmie (dominowały tu wskazania: „za
pośrednictwem rodziny”, „pomogli mi koledzy” i „miałem zagwarantowaną pracę”).

Wykres 13. Sposób poszukiwania pierwszej pracy (najemna i pomoc w rodzinnej
firmie)

zgłosiłam(-em) się bezpośrednio do pracodawcy

2%
25%

za pośrednictwem rodziny

63%
18%

pomogli mi koledzy

6%
20%

odpowiedziałam(-em) na ogłoszenie internetowe

17%

skorzystałam(-em) z oferty urzędu pracy

1%
9%

miałam(-em) zagwarantowaną pracę

25%
4%

w inny sposób, jaki?

4%
4%

odpowiedziałam(-em) na ogłoszenie prasowe

2%

poprzez prywatne biuro pośrednictwa pracy

2%

pomoc w rodzinnej działalności gospodarczej

najemna

N=2 546

Samodzielność przychodzi z wiekiem
Sposób znalezienia pracy różnił się ze względu na typ szkoły. Absolwenci techników i zasadniczych szkół zawodowych częściej korzystali z pomocy bliskich: rodziny i znajomych.
Natomiast byli słuchacze szkół policealnych samodzielnie zgłaszali się do pracodawcy, szukali pracy w internecie i odpowiadali na umieszczone w nim ogłoszenia. Na taki stan rzeczy,
oprócz typu szkoły, mógł mieć wpływ wiek respondentów: absolwenci szkół policealnych są
starsi od swoich kolegów z techników i zasadniczych szkół zawodnych.
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych przy pytaniu o sposób znalezienia pracy
szczególnie często zaznaczali odpowiedź mówiącą o podejmowaniu pracy zagwarantowanej. Wskazania te pojawiały się przede wszystkim wśród młodocianych pracowników, zdobywających wiedzę teoretyczną w szkole, a praktyczną – w firmie, z którą podpisali umowę
o pracę. Gwarantując przedłużenie umowy, pracodawcy zatrzymywali na stanowisku najlepiej rokujących uczniów.
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Wykres 14. Sposób znalezienia pracy przez absolwentów a typ szkoły

25%

22%

18%

21%

20%

19%

za pośrednictwem rodziny

11%

pomogli mi koledzy

13%

odpowiedziałam(-em) na ogłoszenie internetowe

16%

8%
4%

zasadnicza
zawodowa

zgłosiłam(-em) się bezpośrednio do pracodawcy

21%

11%

12%

31%

8%

8%
5%

2%
1%

4%
2%
2%

technikum

10%

3%
2%
1%

skorzystałam(-em) z oferty urzędu pracy
w inny sposób, jaki?
miałam(-em) zagwarantowaną pracę
odpowiedziałam(-em) na ogłoszenie prasowe
poprzez prywatne biuro pośrednictwa pracy

szkoła
policealna

N=2 546

3.2 Warunki wykonywanej pracy
Pierwsza nie zawsze znaczy aktualna
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 widzenia celowe wydaje
się wskazanie, jak wiele osób zdecydowało się na zmianę pracodawcy.
67% absolwentów w momencie badania pracowało. Dla dwóch trzecich pracujących aktualnie
wykonywana praca była pierwszą podjętą po ukończeniu szkoły. 36% pracujących zdecydowało się na zmianę miejsca zatrudnienia. Częściej decydowali się na to absolwenci techników (38%), mieszkańcy miast powyżej 50 tys. mieszkańców (47%), z zawodem z branży
turystyczno-gastronomicznej (47%) oraz ci, którzy nie łączyli nauki z zawodem (38%).

Wykres 15. Aktualny status

33%
pracują oraz pracują
i uczą się (aktualna praca – AP)
67%

36%
PP=AP

pozostali

64%
PP=AP

N=3 944

W grupie najczęściej zmieniających pracę byli pracownicy najemni (39% pracujących najemnie w momencie realizacji badania zmieniło pracodawcę przynajmniej raz). Rzadziej na inną
pracę decydowali się wolni strzelcy (32%), osoby prowadzące własną działalność gospodar-
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czą (30%) oraz pomagające w prowadzeniu rodzinnej firmy (20%). Liczba zmian miejsc pracy
była największa wśród pracowników najemnych, przy czym 14% z nich przechodziła do innego pracodawcy raz, 13% – dwukrotnie, 7% – trzykrotnie, a 4% – czterokrotnie i więcej razy
(najliczniejsze zmiany częściej występowały wśród wolnych strzelców).

Wykres 16. Ile razy absolwenci zmieniali miejsce pracy w zależności
od charakteru pierwszej pracy
4%
7%

6%

13%

19%

2%
3%

5%
8%

4%
3%

7%
5%
7%

4 i więcej
3

13%

14%

2
1

62%

najemna

80%

70%

własna firma

ani razu

68%

pomoc w rodzinnej
działalności
gospodarczej

wolny strzelec

N=2 624

Wolny strzelec i wolny najmita
Poniższa tabela prezentuje matrycę zmian pomiędzy pierwszą i aktualna pracą z punktu
widzenia charakteru pracy. W tabeli zaprezentowano dane dla 2 624 osób pracujących w momencie realizacji badania, powiązane z charakterem pierwszej wykonywanej pracy. Po przekątnej wyróżniono osoby, w przypadku których charakter zatrudnienia nie uległ zmianie
(nawet jeśli zmieniło się jego miejsce). Porównanie charakteru pierwszej i aktualnie wykonywanej pracy pokazuje, że na znaczeniu zyskały prowadzenie własnej firmy oraz pomoc
w rodzinnej firmie. Spadła liczba pracowników najemnych i wolnych strzelców. Najczęściej
wolni strzelcy stawali się pracownikami najemnymi.

Tabela 1. Charakter pierwszej i aktualnie wykonywanej pracy
charakter aktualnej pracy (AP)

charakter
pierwszej
pracy (PP)

najemna

własna
firma

pomoc
w rodzinnej
działalności
gospodarczej

najemna

2 050

24

22

57

2 153

ogółem

własna firma

3

77

1

0

81

pomoc
w rodzinnej
działalności
gospodarczej

13

1

154

6

174

wolny strzelec

70

6

6

134

216

2 136

108

183

197

2 624

ogółem
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Najpowszechniejszą formą zatrudnienia absolwentów była umowa o pracę na czas określony
(32%). Ten rodzaj kontraktu częściej podpisywały osoby zaangażowane tylko w pracę (34%).
Drugą najchętniej wykorzystywaną formą była umowa-zlecenie (17%). Na umowę-zlecenie
częściej decydowały się osoby łączące pracę z nauką (26%). Na trzecim miejscu uplasowały
się umowa na czas nieokreślony oraz praca bez umowy (14%). Jeśli chodzi o umowy na czas
nieokreślony, to osoby wykonujące tylko pracę otrzymywały je dwukrotnie częściej (17%) od
osób, które jednocześnie kontynuowały kształcenie (8%). Po 9% absolwentów (bez względu
na podejmowanie nauki) odbywało staż uzyskany za pośrednictwem urzędu pracy.

Wykres 17. Rodzaj umowy absolwentów w aktualnej pracy a status

28%

34%

12%

26%

32%

umowa o pracę na czas określony

17%
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5%
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pracują
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1%
1%
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2%
3%
3%
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4%
2%
1%

pracują i uczą się

1%
1%

2%
2%

staż odbywany za pośrednictwem urzędu pracy
umowa o pracę na okres próbny
własna fima/gospodarstwo rolne
nie umiem powiedzieć
umowa o dzieło
staż bez pośrednictwa powiatowego urzędu pracy
umowa o pracę na zastępstwo

ogółem

N=2 647

Łączenie pracy z nauką wymaga elastyczności
Porównanie rodzaju umów, które podpisywali absolwenci łączący naukę z pracą, z rodzajem umów zawieranych przez niekontynuujących naukę potwierdza tezę, że powszechność
umów cywilnoprawnych wśród młodych ludzi nie tylko wynika z gorszych warunków oferowanych przez pracodawców, ale również z potrzeb samej młodzieży. Bardziej elastyczne
formy zatrudnienia wykorzystywane były częściej przez osoby łączące pracę z nauką (umowa-zlecenie: 26%, umowa o dzieło: 3%, praca bez umowy: 16%; w przypadku tylko pracujących
odpowiednie udziały wyniosły: 12%, 1% i 13%). Łącznie w grupie osób skupionych na pracy
umowy cywilnoprawne i zatrudnienie bez umowy zdarzały się dwukrotnie rzadziej (26%
wobec 45% w grupie osób uczących się i pracujących).
Ocenę sytuacji młodzieży z punktu widzenia rodzaju podpisywanych przez nią umów warto
uzupełnić o informację, jak sytuacja w tym zakresie zmieniała się w czasie. W latach 2011–
2013 w grupie osób pracujących sukcesywnie spadał udział umów o pracę (na czas określony
z 39% do 34%, na czas nieokreślony z 20% do 17%, na okres próbny z 7% do 5%), rósł natomiast
odsetek zatrudnionych bez umowy (z 11% do 13%), w oparciu o umowę-zlecenie (z 10% do
12%) oraz odbywających staż za pośrednictwem urzędu pracy (z 5% do 9%). W grupie osób
łączących pracę z nauką zaszły podobne zmiany.
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Wykres 18. Rodzaj umowy absolwentów w aktualnie wykonywanej pracy a status
(lata 2011–2013)

umowa o pracę na
czas określony

umowa o pracę na
czas nieokreślony

28%
24%
28%
39%
36%
34%
11%
9%
8%
20%
20%
17%
15%
14%
16%

bez umowy

11%
9%
13%
25%
29%
26%

umowa-zlecenie

umowa o pracę na
okres próbny

własna
fima/gospodarstwo
rolne

staż odbywany za
pośrednictwem
urzędu pracy

umowa o dzieło
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10%
11%
12%
6%
4%
3%
7%
6%
5%
3%
3%
2%
6%
6%
5%
7%
10%
9%

2011 pracują i uczą się
2012 pracują i uczą się

5%
9%
9%

2013 pracują i uczą się

4%
3%
3%

2013 pracują

2%
1%
1%
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2011 pracują
2012 pracują

Praca

Praca raczej zgodna z wyuczonym zawodem
Ważną cechą wykonywanej pracy jest jej zgodność z wyuczonym zawodem. 37% respondentów deklarowało całkowite wykorzystywanie zdobytej wiedzy. Taki sam odsetek nie robił
użytku z tego, czego nauczył się w szkole. 26% absolwentów wskazywało na częściowe wykorzystywanie efektów nauki. W grupie osób łączących pracę z nauką poziom zgodności pracy
z zawodem był wyższy (większy łączny udział pracy zgodnej całkowicie i częściowo).
W latach 2011–2013 zaobserwowano wzrost liczby przypadków zgodności pracy z wyuczonym zawodem, zarówno w grupie osób tylko pracujących (wzrost udziału z 35% do 37% dla
całkowitej zgodności oraz z 23% do 25% dla częściowej), jak i osób łączących pracę z wyuczonym zawodem (odpowiednio: z 35% do 36% oraz z 25% do 29%). Zmiany w zakresie zgodności
nie miały tak regularnego przebiegu, jak w przypadku rodzaju umowy, w oparciu o którą
pracowali absolwenci.

Wykres 19. Poziom zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem
a status (2011–2013)
40%
42%
34%
brak

42%
43%
38%
25%
24%
29%

częściowa

23%
21%
25%
35%
35%
36%

całkowita

35%
36%
37%

2011 pracują i uczą się
2012 pracują i uczą się
2013 pracują i uczą się
2011 pracują
2012 pracują
2013 pracują

Powody podejmowania pracy niezgodnej z wyuczonym zawodem były różne. Osoby tylko
pracujące częściej od osób dodatkowo uczących się wskazywały na to, że nie były w stanie
znaleźć pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom lub że zdecydowały się na pracę lepiej płatną. Z kolei absolwenci dodatkowo uczący się częściej sygnalizowali tymczasowy charakter
zatrudnienia (wakacyjne, oczekiwanie na inne opcje). A jeśli praca była tymczasowa, to nie
musiała być zgodna z wyuczonym zawodem.
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Wykres 20. Powody podejmowania pracy niezgodnej z wyuczonym zawodem
a status

nie znalazłam(-em) pracy w swoim zawodzie

39%
46%

czekam na inne opcje/to praca na przeczekanie

16%
13%

wybrałam(-em) ofertę lepiej płatną

7%
16%

nie chcę pracować w swoim zawodzie

9%
9%

to tylko praca wakacyjna – nie musi być w zawodzie

15%
2%

zaoferowano mi lepsze pozapłacowe warunki pracy

5%
4%

pracują i uczą się

pracują

N=1 475

Ostatnią, ale nie najmniej ważną kwestią są wynagrodzenia. Średnie wynagrodzenie netto
absolwentów wyniosło 1 628 zł, przy czym osoby łączące pracę z nauką zarabiały mniej
(1 412 zł wobec 1 755 zł wśród pozostałych). Osoby pracujące w różnym charakterze uzyskiwały różne dochody, co pokazuje wykres 21.

Wykres 21. Średnie wynagrodzenie absolwentów według rodzaju pracy i statusu

ogółem

1628
1412
1755

wolny strzelec

1512
1210
1792

pomoc w rodzinnej firmie/gospodarstwie rolnym

1034
968
1096

własna firma

3256
3608
3165

najemna

1621
1434
1726

ogółem

N=2 492
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Wolny strzelec i najmita zarabiają podobnie
Aby bardziej adekwatnie opisać sytuację wynagrodzeniową absolwentów, warto spojrzeć na
medianę wynagrodzeń, tj. wartość, która dzieli daną grupę na pół, oddzielając lepiej i gorzej
zarabiających. W odróżnieniu od średniej arytmetycznej mediana odporna jest na wartości
skrajne, tj. bardzo wysokie i bardzo niskie (w przypadku wynagrodzeń przede wszystkim
na wysokie, które decydują o przesuwaniu się średniej arytmetycznej w kierunku wyższych
wartości).
Mediana wynagrodzeń dla wszystkich badanych wyniosła 1 400 zł. W grupie osób pracujących wartość taką wskazali pracownicy najemni oraz wolni strzelcy. Pomagający w rodzinnej firmie przeciętnie zarabiali 1 000 zł, a prowadzący własną działalność gospodarczą –
dwukrotnie więcej. Bardziej różnorodna była sytuacja osób łączących pracę z nauką (mediana 1 300 zł). Pracownicy najemni zarabiali 1 300 zł, podczas gdy wolni strzelcy – 1 000 zł.
Pomoc w rodzinnej firmie przynosiła absolwentom miesięczny dochód w wysokości 759 zł,
podczas gdy własna firma – 3 285 zł. Charakterystyczne jest to, że w przypadku absolwentów łączących pracę z nauką wynagrodzenia pomagających w rodzinnej firmie oraz wolnych
strzelców były niższe. Z kolei osoby prowadzące firmę uzyskiwały ze swojej pracy dużo
wyższe profity (3 285 zł).

Tabela 2. Wysokość wynagrodzeń absolwentów szkół zawodowych

absolwenci po roku od ukończenia szkoły (w momencie
badania) według statusu i charakteru wykonywanej pracy

pracują

pracują i uczą się

wysokość wynagrodzeń
liczebność

średnia

mediana

najemna

1 332

1 726

1 400

własna firma

62

3 165

2 000

pomoc w rodzinnej firmie/
gospodarstwie rolnym

79

1 096

1 000

wolny strzelec

96

1 792

1 400

ogółem

1 569

1 755

1 400

najemna

744

1 434

1 300

własna firma

16

3 608

3 285

pomoc w rodzinnej firmie/
gospodarstwie rolnym

74

968

759

89

1 210

1 000

923

1 412

1 300

wolny strzelec
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IV. Nauka
Jak już podejmują naukę to z niej nie rezygnują
Kończąc szkołę zawodową, absolwenci mają kwalifikacje do podjęcia pracy. Zamykają także
obowiązkowy okres edukacji. Kontynuacja nauki zależy już tylko od ich indywidualnych
wyborów.
Decyzję o dalszym kształceniu podjęła niemal połowa absolwentów z rocznika 2013. Osoby,
które rozpoczęły naukę, zazwyczaj kontynuowały ją po roku od ukończenia szkoły (42%
ogółu absolwentów było aktywnych edukacyjnie). Jedynie niewielka grupa badanych (7%
ogółu) w międzyczasie zakończyła kształcenie.

4.1 Jak sfinansować dalszą edukację?
Kształcenie kosztuje
Kontynuacja nauki wymagała od młodych zainwestowania sporej ilości czasu i pieniędzy.
18% absolwentów z rocznika 2013 było stać na to, aby po roku od ukończenia szkoły skupić
się tylko na szkole. Wielkość tej grupy nie ulegała znaczącym zmianom w kolejnych latach.
Pozostali łączyli edukację z pracą. Co ważne, w trzech kolejnych rocznikach takich osób
wyraźnie przybywało. Tak więc poprawa sytuacji na rynku pracy (pomiędzy rokiem 2012,
kiedy objęci badaniem byli absolwenci z roku 2011, a rokiem 2014, kiedy badani byli absolwenci z rocznika 2013) nie tylko pozytywnie wpłynęła na podejmowanie zatrudnienia przez
młodzież. Zwiększyło się również jej zaangażowanie w edukację. Innymi słowy absolwenci
znaleźli pracodawcę, dzięki czemu mogli sfinansować szkołę.
Praca, którą wykonywały uczące się osoby, gwarantowała pełną niezależność finansową
w około jednej czwartej przypadków. Zdecydowana większość młodych korzystała więc ze
wsparcia bliskich. Zazwyczaj była to jednak niewielka pomoc. Dla porównania osoby, które
poświęciły się wyłącznie nauce, w większości były w pełni zależne finansowo od rodziców.
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Trzeba pamiętać, że taka sytuacja stanowi znaczące obciążenie budżetu domowego, gdyż
bliscy nie tylko pokrywają koszty utrzymania absolwenta, ale także jego wydatki bezpośrednio związane z nauką (książki, pomoce naukowe, opłaty w szkołach czy na uczelniach itd.).

Wykres 22. Podejmowanie nauki a sytuacja finansowa absolwentów rocznika
2013
1%

1%

13%

inne

19%

jestem na utrzymaniu bliskich

55%

bliscy pomagają mi w dużym stopniu
39%
20%

bliscy pomagają mi w małym stopniu

27%

18%

jestem całkowicie niezależna(-y)

pracują i uczą się

uczą się

6%

1 800 zł netto żeby sfinansować naukę i być niezależnym
Absolwenci, którzy zdecydowali się łączyć naukę z pracą, zarabiali średnio 1 412 zł. Niemniej
jednak dopiero średnie miesięczne zarobki w wysokości 1 865 zł netto (na rękę) pozwalały
im pokryć koszty nauki i dawały poczucie niezależności finansowej. Oczywiste jest, że im
mniej zarabiali, tym bardziej potrzebowali wsparcia bliskich. Dla absolwentów kontynuujących naukę zarobki na poziomie 1 000 zł były zdecydowanie za niskie. Osoby te, mimo podejmowania pracy, pozostawały na utrzymaniu rodziny.

Wykres 23. Średnie zarobki absolwentów, którzy łączyli pracę z nauką
a subiektywna ocena sytuacji finansowej

1 412 zł

1 865 zł

1 352 zł

jestem całkowicie
niezależna(-y)

bliscy pomagają
mi w małym
stopniu

1 115 zł
bliscy pomagają
mi w dużym
stopniu

1 007 zł
jestem na
utrzymaniu
bliskich

Granica niezależności finansowej zmieniała się w zależności od szkoły, w której kontynuowali naukę badani. I tak absolwentom szkół zasadniczych zawodowych, którzy podjęli dalszą edukację w liceach dla dorosłych, do pełnej niezależności wystarczyły zarobki w wysokości średnio 1 837 zł. Natomiast osobom, które zdecydowały się studiować (czyli głównie
absolwentom techników i w dużo mniejszym stopniu – szkół policealnych) niezależność
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zapewniała kwota 2 000 zł. Najmniejsze obciążenie stanowiła nauka w szkołach policealnych – pokrycie kosztów życia i nauki gwarantowały zarobki na poziomie średnio 1 353 zł
miesięcznie.
Pamiętać należy jednak, że koszty utrzymania znacząco różnią się w przypadku dużych
miast i małych miejscowości. Duże miasta oferują średnio większe zarobki, ale i wymagają
większych nakładów na utrzymanie. Widać to wyraźnie na przykładzie studiujących absolwentów: ci którzy wybrali uczelnie w Krakowie, zarabiali średnio 2 145 zł i taka kwota zapewniała im niezależność finansową. Natomiast w Nowym Sączu absolwenci, których stać było
na naukę i którzy czuli się niezależni, zarabiali średnio 1 762 zł. W Tarnowie odpowiednia
kwota była jeszcze niższa i wynosiła 1 578 zł.

Schemat 2. Podejmowanie nauki przez absolwentów z rocznika 2013 (objętych
badaniem w 2014 roku)

49%

absolwentów
podjęło dalszą
naukę

42%

7%

uczyło się
po roku od
ukończenia
szkoły

18%

tylko
się uczyło

zaprzestało
nauki

25%

łączyło
naukę
z pracą

*W ogóle absolwentów, N = 3 944.

4.2 Kto kontynuuje naukę?
Absolwenci techników bardziej skorzy do nauki
Na przestrzeni trzech ostatnich lat nie zmienił się profil osób, które najchętniej podnosiły swoje kwalifikacje. Podobnie jak w dwóch poprzednich rocznikach, wśród absolwentów
z roku 2013 naukę kontynuowali przede wszystkim: młodzi, którzy skończyli technika, którzy w szkole zawodowej uczyli się na kierunkach informatyczno-elektronicznych i administracyjno-biurowych, a także kobiety.
Warto jednak po raz kolejny podkreślić, że w grupie osób uczących się więcej było takich,
które łączyły naukę z pracą niż takich, które skupiły się tylko na edukacji. Jedynie wśród
absolwentów z zawodami usługowymi nieznacznie przeważali ci drudzy. Łączenie nauki
z pracą było natomiast szczególnie popularne wśród absolwentów kierunków społecznomedycznych i mechaniczno-mechatronicznych. Tych, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie, było tutaj ponad dwa razy więcej niż tych, którzy ograniczyli się do podnoszenia
poziomu wykształcenia. Ponadto omawiane zjawisko występowało na szerszą skalę w szko-
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łach policealnych. Trzeba jednak pamiętać, że generalnie absolwenci tego typu szkół rzadko
decydują się na dalsze kształcenie. Są to zazwyczaj dorośli, którzy mają zaliczony o jeden
więcej poziom edukacji niż pozostali absolwenci, więc na ten moment swojej kariery nie
czują potrzeby podnoszenia kwalifikacji9.

Wykres 24. Absolwenci kontynuujący naukę po roku od ukończenia szkoły
ogółem
informatyczno-elektroniczny

budowlany

26%

15%

22%

18%

usługowy

18%

19%

mechaniczno-mechatroniczny

22%

10%

społeczno-medyczny

21%

8%

rolno-przetwórczy

17%

11%

28%

21%

technikum

20%

13%

zasadnicza zawodowa
szkoła policealna

16%

7%

25%

20%

kobieta

płeć

36%

21%

turystyczno-gastronomiczny

typ
ukończonej
szkoły

31%

28%

administracyjno-biurowy
zawód, jaki
zdobył absolwent

25%

18%

mężczyzna

24%

16%
0%
uczący się

20%

40%

60%

pracujący i uczący się

Zadowoleni ze szkoły zawodowej chętniej kontynuują naukę
Po roku od ukończenia szkoły absolwenci dobrze oceniali zawód, jaki zdobyli w szkole.
Z perspektywy czasu niemal trzy czwarte z nich mniej lub bardziej zdecydowanie zadeklarowało, że decyzja o jego wyborze była słuszna i teraz podjęliby taką samą.

Wykres 25. Czy z dzisiejszej perspektywy wybrał(a)byś ten sam zawód jakiego
uczyłeś(-aś) się w szkole zawodowej?

6%

5%
33%

17%

zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć

39%

N=3 919
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Co ważne, zadowolenie z zawodu zdobytego w szkole przełożyło się na skłonność młodych
do kontynuowania nauki. Na pokonywanie kolejnych szczebli edukacji najczęściej decydowały się osoby, które były najbardziej zadowolone z kształcenia w szkole zawodowej. Znacznie rzadziej chcieli się dalej uczyć młodzi, według których wybór zawodu był zdecydowanie błędem. Warto przy tym zauważyć, że zadowolenie z uzyskanych kwalifikacji wpływało
przede wszystkim na późniejszą skłonność do łączenia nauki z pracą. Grupa skoncentrowanych tylko na nauce była podobna, niezależnie czy osoby były zadowolone z wyboru zawodu, czy też nie. Natomiast wśród osób zdecydowanie zadowolonych z wyboru profesji było
dwa razy więcej osób, które kontynuowały naukę i jednocześnie uczyły się, niż wśród osób
zdecydowanie niezadowolonych.
Podsumowując, dobry wybór szkoły zawodowej zachęcał młodych do dalszego kształcenia
i podnoszenia kwalifikacji. Rozczarowanie szkołą ponadgimnaznalną powodowało, że młodzi częściej rezygnowali z dalszej edukacji.

Wykres 26. Zadowolenie z zawodu zdobytego w szkole zawodowej
a kontynuowanie nauki w momencie badania

30%

24%

21%

21%
16%
uczą się i pracują

18%

zdecydowanie
tak

18%

raczej tak

17%

raczej nie

17%

18%

zdecydowanie
nie

trudno
powiedzieć

uczą się

4.3 Gdzie absolwenci kontynuują naukę?
Szkołę zasadniczą uzupełnić o maturę
Na mocy reformy szkolnictwa z roku 2012 zlikwidowane zostały technika uzupełniające.
W związku z tym absolwenci zasadniczych szkół zawodowych zainteresowani posiadaniem
matury muszą kontynuować naukę w liceach dla dorosłych. Niemal wszyscy (98%) aktywni
edukacyjnie absolwenci zasadniczych szkół zawodowych wybrali właśnie takie placówki.
Tylko nieliczni (4%) uzupełniali kwalifikacje na kursach. Można więc powiedzieć, że poza
zasadniczą szkołę zawodową i w kierunku egzaminu dojrzałości wykroczyły aspiracje mniej
więcej jednej trzeciej absolwentów tych placówek.
Po technikum na studia
Absolwenci techników, którzy planowali dalszą naukę na studiach, musieli zdać maturę.
Większość tych z rocznika 2013, którzy wzięli udział w badaniu, przystąpiła do egzaminu
dojrzałości. Jedynie 7% skończyło szkołę nie podejmując próby jego zdania10. Najbardziej
10 Grupa osób, które zrezygnowały ze zdawania matury, jest w badaniu niedoszacowana. Z danych Urzędu
Statystycznego w Krakowie wynika, że w 2013 roku nie przystąpiło do niej około 17% absolwentów. Są to co
prawda dane uśrednione dla pięciu województw, niemniej jednak można przyjąć, że w Małopolsce sytuacja
nie różni się znacząco od średniej (por. Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego
w Małopolsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2014; wersja elektroniczna raportu jest dostępna
w internecie pod adresem http://obserwatorium.malopolska.pl/files/common/raporty-z-badan/tendencje-szkolnictwo-wyzsze-2014.pdf). Różnica między danymi administracyjnymi a badaniem może być konsekwencją
faktu, że badanie bazuje na deklaracjach absolwentów, a więc respondenci mogli nie pamiętać o pewnych
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zmotywowani do zdobycia świadectwa maturalnego okazali się absolwenci, którzy kształcili się w zawodach informatyczno-elektronicznych oraz administracyjno-biurowych. Niemal
wszyscy (97%), którzy zostali objęci badaniem, zadeklarowali, że przystąpili do matury. Nie
jest to dziwne, skoro właśnie w tych obszarach pojawiło się najwięcej absolwentów kontynuujących naukę. Mniejszą wagę do egzaminu dojrzałości przykładali natomiast absolwenci
kierunków rolno-przetwórczych i mechaniczno-mechatronicznych. Podeszło do niego około
87% techników uczących się tych profesji.
Warte podkreślenia jest to, że 82% ogółu absolwentów skończyło naukę w technikach zdaniem egzaminu dojrzałości. Pokazuje to, że młodzi zazwyczaj dobrze radzą sobie z maturą.
Większe problemy wystąpiły jedynie w zawodach rolno-przetwórczych (matury nie zdało
w tym przypadku 22% absolwentów techników) oraz turystyczno-gastronomicznych (17%
niepowodzeń).
Warto tutaj zauważyć, że ani przystępowanie do egzaminu dojrzałości, ani jego zdawalność
nie zależała od płci.
Większość techników, którzy zaliczyli maturę, a więc otrzymali swego rodzaju przepustkę na studia, podjęła naukę w szkołach wyższych. Co więcej, okazali się oni konsekwentni
w swojej decyzji dotyczącej studiowania: po pierwszym roku zrezygnowało z kształcenia
jedynie 8% spośród tych, którzy je podjęli.

Schemat 3. Absolwenci techników a matura i podejmowanie studiów*

93%

przystąpiło
do matury

82%

zdało maurę

46%

podjęło studia

42%

studiowało
po roku

*W ogóle absolwentów technikum, N = 2 652.

Zdobywanie nowych kwalifikacji w szkołach policealnych oraz na kursach cieszyło się zdecydowanie mniejszą popularnością wśród absolwentów techników. Nowy zawód w szkole
policealnej próbowało zdobyć jedynie 14% tych, którzy kontynuowali naukę w momencie
realizacji badania. I nie były to osoby, którym powinęła się noga na maturze. Większość deklarowała, że zdały egzamin dojrzałości (67%).
Jeszcze mnie atrakcyjne dla techników okazały się kursy zawodowe. Zdecydowało się na nie
zaledwie 2% z nich.

kwestiach lub mogli pewne informacje celowo zataić. Poza tym ankiety wypełniała tylko część absolwentów.
Mogło się zdarzyć, że były to osoby, które rzeczywiście przystąpiły do matury. Więcej informacji o założeniach badawczych znajduje się w rozdziale metodologicznym.
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Wykres 27. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów techników

49% absolwentów
kontynuowało
naukę po roku
od ukończenia
technikum

gdzie?

na studiach

85%

w szkole policealnej

14%

na kursach

2%

N = 1 299
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ absolwenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Od szkoły policealnej do szkoły policealnej
Jak już zostało wspomniane, absolwenci szkół policealnych zazwyczaj nie odczuwali potrzeby dalszego kształcenia. Jedynie 23% z nich po roku od ukończenia szkoły podnosiło swoje kwalifikacje. Gdzie? Najczęściej na studiach (61% spośród wszystkich absolwentów szkół
policealnych aktywnych edukacyjnie w momencie realizacji badania). Wielu zdecydowało
się zdobyć kolejny zawód w szkole policealnej (32%). Podobnie jak w przypadku techników
i zasadniczych szkół zawodowych najmniejszą popularnością cieszyły się kursy (11%).
Warto przy tym zauważyć, że wybory edukacyjne absolwentów, którzy tylko się uczyli i takich, którzy łączyli naukę z pracą, różniły się od siebie. Pracujący i uczący się (a takich osób
było dwa razy więcej niż tylko uczących się) chętniej wybierali studia i kursy. Natomiast
osoby, które poświęcały swój czas tylko na naukę, bardziej skłaniały się ku kolejnej szkole
policealnej. Można przypuszczać, że zawód, który zdobyły w poprzedniej tego typu placówce, nie pomógł im w znalezieniu pracy, zatem starały się zdobyć kolejny, który dałby lepsze
perspektywy zatrudnieniowe. Nie mając źródła dochodu, wybrały mniej kosztową i szybszą
formę nauki niż studia.
W przypadku absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych nie było znaczących różnic w wyborze dalszej ścieżki kształcenia w zależności od tego, czy ktoś tylko się
uczył, czy też łączył naukę z pracą.

Wykres 28. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów szkół policealnych

9%

12%

54%

na kursach

64%

37%

na studiach
uczą się

29%

w szkole policealnej

uczą się i pracują
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4.4 Kontynuacja nauki na studiach
Po roku od ukończenia szkoły studia stanowiły jedną z głównych ścieżek kariery w przypadku absolwentów techników. Zdecydowanie rzadziej wybierali tę drogę absolwenci szkół
policealnych. Jak już było wcześniej wspomniane, edukację w szkołach wyższych podjęło
42% wszystkich absolwentów techników objętych badaniem. W szkołach policealnych było
to 14% ogółu.
Warto jeszcze zauważyć, że większość osób łączyła studia z pracą (tj. 58% ogółu absolwentów, którzy studiowali po roku od ukończenia szkoły).
Kierunek zgodny z zawodem
Kierunki, jakie wybrali do studiowania absolwenci z roku 2013, zazwyczaj były ściśle związane z zawodem zdobytym w technikum czy też w szkole policealnej. Podobnie zresztą sytuacja wyglądała w dwóch poprzednich rocznikach. Można więc stwierdzić, że studia służą
absolwentom do poszerzania wiedzy i zdobywania wyższych kwalifikacji, a jedynie sporadycznie do zmiany profesji. Wśród absolwentów z rocznika 2013 największą popularnością
cieszyły się następujące kierunki:

wśród absolwentów z zawodami informatyczno-elektronicznymi: informatyka,
informatyka stosowana, automatyka i robotyka
administracyjno-biurowymi: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie
budowlanymi: budownictwo, elektrotechnika, geodezja i kartografia
turystyczno-gastronomicznymi: turystyka i rekreacja, pedagogika, zarządzanie
rolno-przetwórczymi: weterynaria, leśnictwo, rolnictwo, zootechnika
mechaniczno-mechatronicznymi: mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
automatyka i robotyka
społeczno-medycznymi: fizjoterapia, promocja zdrowia, zdrowie publiczne
usługowymi: ogrodnictwo, architektura krajobrazu, zarządzanie.
Na studia do Krakowa
Kraków stanowi jeden z głównych ośrodków akademickich w kraju. Absolwenci szkół zawodowych zainteresowani studiowaniem korzystali z jego oferty. Zdecydowana większość
skierowała kroki do dużych uczelni w mieście: Akademii Górniczo-Hutniczej (13% ogółu
studiujących), Akademii Ekonomicznej (12%) oraz Politechniki Krakowskiej (12%). Akademia
Górniczo-Hutnicza utrzymała czołową pozycję w przypadku trzech kolejnych roczników. Ci
z rocznika 2013 stosunkowo rzadko kontynuowali naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim –
największej uczelni w Krakowie. Na liście szkół wyższych wybieranych przez absolwentów
małopolskich szkół zawodowych UJ uplasował się dopiero na dziewiątym miejscu (3% ogółu
studiujących objętych badaniem), za dużo mniejszymi uczelniami z Nowego Sącza (czwarte
miejsce – 7% ogółu studiujących) oraz Tarnowa (siódme miejsce – 5% studiujących).
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V. Bezrobocie i bierność
(NEETs-i)
Bez pracy, bez nauki
Nie wszystkim absolwentom po roku od ukończenia szkoły udało się znaleźć zajęcie. Nie
każdy z nich tego zajęcia poszukiwał. NEETs-i11 stanowili zróżnicowaną grupę, składającą
się z osób:
bezrobotnych, czyli takich, które mogły i chciały pracować, więc poszukiwały pracy
biernych, czyli takich, które nie szukały pracy, ponieważ nie mogły jej podjąć (np. ze
względu na niepełnosprawność czy sytuację rodzinną) lub też nie chciały pracować.
Wśród ogółu absolwentów z rocznika 2013 w momencie badania NEETs-i stanowili 15%. Warto
jeszcze raz podkreślić, że ta grupa wyraźnie skorzystała na poprawie sytuacji zatrudnieniowej. W rocznikach, które rok i dwa lata wcześniej kończyły szkołę, odsetek NEETs-ów sięgał
20%. Zjawisko „nicnierobienia” w trzech kolejnych rocznikach dotyczyło przede wszystkim
kobiet, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz absolwentów kierunków usługowych i turystyczno-gastronomicznych.
Chwilowy stan bycia NEETs-em nie powinien niepokoić. To normalne, że pomiędzy jedną
a drugą pracą czy też pomiędzy zakończeniem nauki a znalezieniem pracy pojawia się przerwa. Sytuacja staje się poważna, gdy stan „nicnierobienia” utrzymuje się przez dłuższy czas.
W roczniku 2013 długotrwali NEETs-i stanowili 7%, podczas gdy w dwóch poprzednich rocznikach – 9%. Mniejszy odsetek młodych, którzy przez cały rok ani nie pracowali, ani nie
uczyli się, najlepiej świadczy o poprawie ich sytuacji.

11 Osoby, które nie pracują i nie uczą się, określane angielskim terminem NEET: not in employment, education or
training.
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Wykres 29. Odsetek NEETs-ów w kolejnych rocznikach absolwentów

19%

9%

20%

2011

9%

2012

NEET w momencie badania

15%

7%

2013

NEET przez cały rok od ukończenia szkoły

Wykres 30. Odsetek NEETs-ów wśród absolwentów z rocznika 2013
kobieta

18%

mężczyzna

13%

zasadnicza zawodowa

23%

szkoła policealna

19%

technikum

12%

usługowy

22%

turystyczno-gastronomiczny

19%

społeczno-medyczny

18%

budowlany

13%

administracyjno-biurowy

12%

rolno-przetwórczy

12%

mechaniczno-mechatroniczny

12%

informatyczno-elektroniczny

11%
ogółem 15%

Analiza sytuacji absolwentów według zawodu, jaki uzyskali w szkole, pokazuje, że:
W przypadku części zawodów młodzi radzili sobie podobnie, niezależnie od płci (różnica odsetka NEETs-ów w przypadku kobiet i mężczyzn wyniosła nie więcej niż 1 pp.).
Dotyczyło to profesji: usługowych, turystyczno-gastronomicznych oraz administracyjno-biurowych.
Kobiety radziły sobie gorzej niż mężczyźni (odsetek NEETs-ów był wyższy wśród kobiet
niż wśród mężczyzn) w zawodach rolno-przetwórczych oraz informatyczno-elektronicznych.
Kobiety radziły sobie lepiej niż mężczyźni (odsetek NEETs-ów był niższy wśród kobiet
niż wśród mężczyzn) w profesjach społeczno-medycznych, budowlanych oraz mechaniczno-mechatronicznych (uwaga: badaniem objęto tylko sześć kobiet, które uzyskały
zawód z tej branży, i ani jedna nie należała do kategorii NEETs-ów).
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NEETs-i szukają pracy
Zdecydowana większość absolwentów, którzy w momencie realizacji badania ani nie pracowali, ani nie uczyli się, podejmowała działania, żeby znaleźć zatrudnienie.

Wykres 31. NEETs-i a poszukiwanie pracy

25%
szukają pracy (bezrobotni)
nie szukają pracy (bierni)
75%

N = 844

5.1 Bezrobotni – NEETs-i, którzy chcą pracować
Poszukiwanie pracy dla większości osób jest procesem długotrwałym, stresującym i wymagającym dużego zaangażowania. Absolwenci, którzy w momencie realizacji badania mierzyli
się z tym wyzwaniem, stanowili 11% ogółu. Wielu z nich w okresie, jaki minął pomiędzy
zakończeniem szkoły a wypełnieniem ankiety, pracowało lub uczyło się. Tylko 5% ogółu absolwentów przez cały rok jedynie poszukiwało zatrudnienia.
Po pracę do internetu
Poszukując pracy, bezrobotni absolwenci coraz mocniej osadzają się w rzeczywistości wirtualnej. Wśród bezrobotnych z rocznika 2011 oferty w internecie przeglądało 78%, podczas
gdy wśród tych z roku 2013 odpowiedni udział wyniósł już 86%. Generalnie rzecz biorąc,
absolwenci stali się bardziej aktywni w szukaniu pracodawcy. W porównaniu do rocznika
2011 w 2013 zwiększył się odsetek tych, którzy korzystali z polecenia rodziny/znajomych,
tych którzy zanosili CV bezpośrednio do pracodawcy czy też korzystali z prywatnych agencji pracy. Tym samym sięganie po pomoc rodziny i znajomych stało się popularniejsze niż
oferty urzędu pracy. Jest to dobry trend, biorąc pod uwagę, w jaki sposób udało się znaleźć
zatrudnienie pracującym absolwentom12.

Wykres 32. Sposoby poszukiwania pracy przez bezrobotnych
przeszukuję ogłoszenia internetowe

86%

wypytuję rodzinę/znajomych

71%

przeszukuję oferty pracy w urzędzie pracy

64%

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

60%

przeszukuję ogłoszenia prasowe

49%

poszukuję ofert pracy w prywatnym
biurze pośrednictwa pracy

24%

w inny sposób

1%

N = 450
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ absolwenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
12 Więcej informacji w rozdziale „Praca”.
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Absolwenci, przynajmniej na poziomie deklaracji, wykazują małą gotowość do przemieszczania się za pracą. Ograniczają jej poszukiwania do miejscowości zamieszkania oraz najbliższej okolicy. Tymczasem najwięcej ofert dostępnych jest w miastach, szczególnie tych
największych: w Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie.

Wykres 33. Gdzie poszukują pracy bezrobotni absolwenci?
w okolicznych miejscowościach
(do ok. 50 km od miejsca zamieszkania)

77%

w miejscowości, w której mieszkam

65%

za granicą

21%

w dużych miastach

14%

w miejscowościach daleko od miejsca
zamieszkania (powyżej 50 km)

9%

N = 451
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ absolwenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Bezrobotni twardo stąpają po ziemi
Zasadniczo nie zmieniły się wyobrażenia bezrobotnych absolwentów co do pracy, jaką chcieliby podjąć. Trzy kolejne roczniki zgłaszały podobne oczekiwania:
Mieć stałą pracę – na dłużej niż pół roku . Bezrobotni absolwenci z rocznika 2013 szukali stabilnego zatrudnienia. 76% z nich chciało znaleźć stałą pracę, którą mogliby wykonywać regularnie, dłużej niż pół roku. Dla 23% bezrobotnych ważne było, żeby w ogóle
zacząć zarabiać – bez względu na to, czy zatrudnienie miałoby charakter stały, czy wakacyjny. Zaledwie 1% absolwentów był zainteresowany pracą dorywczą (w tym: sezonową,
wakacyjną).
Praca na pełen etat . 81% absolwentów z rocznika 2013 chciało pracować 40 godzin tygodniowo, czyli tyle, ile przewiduje cały etat. W stosunku do absolwentów z rocznika 2011
zwiększyło się zainteresowanie pracą w krótszym wymiarze godzin (2013 – 7%, 2011 –
4%), a zmniejszyło – w wymiarze dłuższym niż 40 godzin (2013 – 12%, 2011 – 28%).
Zatrudnienie w jakimkolwiek zawodzie . Dokładnie połowa bezrobotnych absolwentów
z rocznika 2013 zgłosiła gotowość do podjęcia jakiejkolwiek pracy – nieważne w jakim
zawodzie. Takie deklaracje składali przede wszystkim młodzi po kierunkach turystyczno-gastronomicznych i usługowych, a więc po tych, po których pojawiło się najwięcej
NEETs-ów. W wyuczonej profesji chcieli pracować absolwenci kierunków społeczno-medycznych i budowlanych. Pracy całkowicie niezwiązanej z zawodem zdobytym w szkole
szukali natomiast absolwenci po kierunkach mechaniczno-mechatronicznych.
Zarabiać 1 500 zł netto (na rękę). Na przestrzeni lat wzrosły oczekiwania bezrobotnych
absolwentów co do minimalnej pensji. Absolwenci z rocznika 2011 chcieli zarabiać na poziomie 1 517 zł, z rocznika 2012 – na poziomie 1 463 zł. Zdaniem młodych bezrobotnych
z rocznika 2013 minimalna pensja na rękę powinna wynosić 1 576 zł. Można zatem podsumować, że absolwenci oscylowali w okolicach 1 500 zł – w czasie gorszej koniunktury
obniżali nieco swoje oczekiwania, w czasie lepszej – zgłaszali większe potrzeby. Ważne,
że nie odbiegali od rzeczywistych zarobków osiąganych przez osoby pracujące z podobnymi kwalifikacjami i wykształceniem. W roczniku 2013 absolwenci po roku od ukończenia szkoły zarabiali średnio 1 612 zł. Co ciekawe, wcześniejsze podejmowanie pracy nie
miało wpływu na deklaracje odnoszące się do minimalnej pensji. Bezrobotni, którzy mieli
okazję pracować i tacy, którzy przez cały rok nie mieli styczności z rynkiem pracy, mieli
podobne wyobrażenia o swoich zarobkach, tj. oczekiwali odpowiednio 1 587 zł i 1 552 zł.
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Poza tym we wszystkich trzech rocznikach absolwentów widać to samo zróżnicowanie:
mężczyźni wyceniali swoją minimalną pensję zdecydowanie wyżej niż kobiety (różnica 469 zł). Na najwyższe zarobki liczyli absolwenci szkół zasadniczych zawodowych
(1 685 zł). Zdecydowanie mniejsze oczekiwania mieli młodzi ze szkół policealnych
(1 460 zł). Najwięcej chcieli zarabiać absolwenci kierunków mechaniczno-mechatronicznych oraz budowlanych (około 2 000 zł), najmniej – absolwenci z zawodami usługowymi
(1 362 zł) oraz turystyczno-gastronomicznymi (1 443 zł).
Podsumowując, bezrobotni absolwenci małopolskich szkół zawodowych mieli całkiem realny
ogląd sytuacji na rynku pracy. Oczywiście zdarzały się jednostki, które zamiast stąpać twardo po ziemi, bujały w chmurach, tj. po roku do ukończenia szkoły chciały zarabiać 17 000,
ale były to sporadyczne przypadki. Generalnie badanie pokazało, że większość młodych nie
miało wygórowanych oczekiwań. Najczęściej ograniczały się one do posiadania pracy (w pobliżu miejsca zamieszkania). Warunki jej wykonywania miały drugorzędne znaczenie.
Mało nadziei w bezrobotnych
Bezrobotni absolwenci najczęściej uważali znalezienie pracy za trudne zadanie. Zaledwie
co dziesiąty deklarował, że ma duże szanse na zatrudnienie, i że jego zdobycie nie powinno
stanowić problemu. Podobnie jak w roczniku 2011, tak i w roczniku 2013 widać, że większy
optymizm przejawiali absolwenci:
zasadniczych szkół zawodowych (15% uważało, że ma duże szanse na pracę, podczas gdy
w szkołach policealnych odpowiedni odsetek wynosił zaledwie 6%).
kierunków mechaniczno-mechatronicznych i budowlanych (ponad 20% pozytywnie oceniało swoje szanse na rynku pracy, natomiast po kierunkach społeczno-medycznych
i usługowych jedynie 3%).
absolwenci, którzy podejmowali pracę po ukończeniu szkoły (14% określało swoje szanse
jako wysokie, spośród tych, którzy nie pracowali, takiego zdania było 7%).
mężczyźni (18% twierdziło, że ma duże szanse, podczas gdy wśród kobiet takie osoby
stanowiły 4%).

Wykres 34. Ocena szans na znalezienie pracy
5%

11%
mam duże szanse
mam średnie szanse

45%

39%

trudno znaleźć mi pracę
nie mam zdania

N = 451

Skąd brały się trudności w znalezieniu pracy? Bezrobotni absolwenci z rocznika 2013 twierdzili, że główną przeszkodą był brak doświadczenia. Nie stanowi to zaskoczenia, ponieważ
na tę samą kwestię zwracali uwagę respondenci z rocznika 2012 i 2011. Można wręcz zauważyć, że problem w kolejnych latach się nasilił: wśród absolwentów z roku 2012 i 2011 około
połowa zgłaszała braki w doświadczeniu, wśród bezrobotnych z roku 2013 było to już 56%.
Poza tym badani tłumaczyli sytuację, w jakiej się znaleźli, następującymi przyczynami: brak
ofert na lokalnym rynku pracy (przy równocześnie niewielkiej gotowości do przemieszczania się za pracą – o czym była mowa wcześniej) oraz sytuacja gospodarcza w Polsce.
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Warto jeszcze zauważyć, że im mniej dana osoba wierzyła w możliwość znalezienia pracy,
tym więcej czynników tłumaczących niepowodzenie w tym obszarze wymieniała. I tak bezrobotni, którzy twierdzili, że trudno im znaleźć zatrudnienie, znacznie częściej wskazywali
że: nie mieli doświadczenia (takiej odpowiedzi udzieliło 62% badanych), że wymagania pracodawców były zbyt wygórowane (43%), i że nie mieli umiejętności, których wymagali przedsiębiorcy (36%). Dodatkowo osoby takie częściej zgłaszały zastrzeżenia co do skuteczność
działania urzędów pracy (31%).

Wykres 35. Dlaczego nie możesz znaleźć pracy?
nie mam doświadczenia

56%

brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy

54%

decyduje o tym ogólna sytuacja gospodarcza kraju

48%

oczekiwania pracodawców są bardzo wygórowane

34%

zbyt wysoki koszt dojeżdżania do miejscowości
oferującej miejsca pracy

29%

brak mi umiejętności, których wymagają pracodawcy

28%

działania urzędów pracy są nieskuteczne

24%

brak możliwości dojeżdżania do miejscowości
oferującej miejsca pracy

23%

mam zawód, w którym szczególnie trudno
znaleźć pracę

22%

moje oczekiwania rozmijają się z propozycjami
pracodawców

14%

pracodawcy nie chcą mnie zatrudnić, ale nie wiem
dlaczego

11%

nie dość intensywnie poszukuję pracy

8%

mam trudną sytuację rodzinną

6%

inne przyczyny

4%

ze względu na zły ogólny stan zdrowia

2%

z powodu niepełnosprawności

2%

N = 451
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ absolwenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

5.2 Bierni – NEETs-i, którzy nie mogą/nie chcą pracować
Bierni zawodowo stanowili najmniejszą grupę absolwentów, tj. 4% ogółu badanych, którzy
skończyli szkołę w 2013 roku. Wśród absolwentów z roku 2011 znalazło się ich 6%, w 2012
– 5%. Spadek udziału tej grupy w populacji respondentów dowodzi stopniowej poprawy sytuacji młodych na rynku pracy.
Z biernością zawodową mierzyły się przede wszystkim kobiety. W roczniku 2013 stanowiły
one 55% wszystkich, którzy po roku od ukończenia szkoły ani nie pracowali, ani nie uczyli
się, ani nie poszukiwali pracy.
Kobiety zajmują się domem, mężczyźni czekają na pracę
W przypadku kobiet o pozostawaniu poza rynkiem pracy i edukacji decydowała sytuacja
rodzinna. Kobiety bierne zawodowo zajmowały się domem i dzieckiem lub oczekiwały na
dziecko. Powrót na rynek pracy, a czasami dopiero pierwszy z nim kontakt, był więc moż-
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liwy w ich przypadku dopiero, gdy zapewniona została pomoc w obowiązkach domowych.
W przypadku mężczyzn bierność zawodowa miała często chwilowy charakter. Mężczyźni
nie szukali pracy, bo twierdzili, że mają ją zagwarantowaną: w kraju lub za granicą. Poza
tym stosunkowo częściej niż kobiety wskazywali, że podjęcie pracy uniemożliwiał im stan
zdrowia.

Wykres 36. Powody bierności zawodowej

zajmuję się domem/dzieckiem/jestem w ciąży

6%
63%

mam propozycję pracy/czekam na rozpoczęcie
pracy/zakładam firmę

29%
16%

wyjeżdżam za granicę/planuję wyjazd za granicę

24%
11%

inne

22%
5%

nie pozwala mi na to mój stan zdrowia

16%
8%

zbyt wysoki koszt dojeżdżania do miejscowości
oferującej miejsca pracy

6%
4%

brak możliwości dojeżdżania do miejscowości
oferującej miejsca pracy

6%
4%

opiekuję się osobą dorosłą, niepełnosprawną,
wymagającą opieki

4%
4%

nie wierzę, że znajdę pracę

4%
1%

nie chcę pracować

1%

kobieta

mężczyzna

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ absolwenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

5.3 Rejestracja w powiatowych urzędach pracy
Nie masz pracy po szkole zawodowej? Rejestrujesz się w urzędzie
Ze względu na aktywne poszukiwanie zatrudnienia do urzędy pracy trafiali przede wszystkim bezrobotni absolwenci. Niemal 90% z nich choć przez moment było zarejestrowanych
w PUP. W przypadku biernych zawodowo, którzy z definicji nie szukali pracy, rejestracje były
znacznie rzadsze, choć i tak 70% miało styczność z publicznymi służbami zatrudnienia.
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Wykres 37. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy
12%
12%

30%

16%
14%

nigdy niezarejestrowani

18%
byli zarejestrowani, ale już nie są
76%

70%
52%

bezrobotni

bierni

zarejestrowani

ogółem
(bezrobotni + bierni)

Absolwenci zarejestrowani w PUP najczęściej korzystali z ubezpieczenia zdrowotnego (68%).
32% z nich przeglądało ofert pracy, 27% rozmawiało z doradcą zawodowym. W stażach i szkoleniach uczestniczyło 10%. Jedna czwarta stwierdziła, że nie skorzystała z żadnej propozycji
urzędu.
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VI. Praktyczna nauka zawodu
Absolwenci o praktycznej nauce zawodu
W 2008 roku Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji zrealizowało duży projekt badawczy dotyczący praktycznej nauki zawodu13. Badanie miało na celu rozpoznanie,
w jaki sposób prowadzone jest tego typu kształcenie. O opinie na ten temat poproszono
pracodawców oraz opiekunów praktyk i zajęć praktycznych pracujących w szkołach zawodowych. Pracodawcy wzięci zostali pod uwagę, ponieważ firma to najpopularniejsze miejsce
odbywania praktycznej nauki zawodu, a w przypadku młodocianych pracowników – jedyne.
Ocena praktycznej nauki zawodu przez osoby niebędące pracownikami oświaty pozwalała
uzyskać ogląd spoza środowiska. Dla dopełnienia obrazu o ocenę poproszono pracowników
szkół, którzy zajmowali się organizacją praktycznej nauki zawodu w szkołach oraz nawiązywali współpracę z pracodawcami. W trakcie badania uzyskano opinie na temat sposobu
organizacji praktyk i zajęć praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i finansowych, zaangażowania uczniów w zdobywanie zawodu, motywacji skłaniających pracodawców do przyjmowania młodzieży do firm, trudności związanych z realizacją praktycznej nauki zawodu
oraz współpracy szkół z pracodawcami.
Dla pełnego oglądu sytuacji brakowało refleksji uczniów, którzy brali udział w praktycznej
nauce zawodu i dzięki temu powinni byli nauczyć się zawodu i udoskonalić swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do tych, jakie czekają na nich na prawdziwym stanowisku pracy.
Aby zapełnić tę lukę w tegorocznym badaniu losów zawodowych absolwentów poproszono
młodzież o podzielenie się informacjami na temat praktycznej nauki zawodu, którą odbyli.
Ocena dokonana w rok po ukończeniu szkoły jest o tyle cenna, że część z respondentów podjęła już pracę, mogła więc zweryfikować przydatność zdobytego wykształcenia.
Praktyczna nauka zawodu to zajęcia praktyczne odbywające się w zasadniczych szkołach
zawodowych oraz praktyki zawodowe organizowane w technikach i szkołach policealnych.
W ZSZ możliwy jest dwutorowy sposób zdobywania zawodu: w trybie ucznia (gdzie za orga13 Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca? Raport z badania praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2009.
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nizację zajęć teoretycznych i praktycznych odpowiedzialna jest szkoła) oraz w trybie młodocianego pracownika (kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne organizowane jest przez
szkołę, natomiast kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest u pracodawcy na podstawie umowy o pracę). Uczniowie i młodociani pracownicy uczęszczający do zasadniczych
szkół zawodowych na zajęcia praktyczne poświęcają około połowę czasu przeznaczonego
na całą naukę. Praktyczna nauka zawodu w przypadku techników i szkół policealnych realizowana jest w ramach praktyk zawodowych, które powinny umożliwić zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
Praktyki zazwyczaj są bardzo krótkie.
Mimo znaczących różnic pomiędzy praktykami zawodowymi i zajęciami praktycznymi informacje o nich prezentowane będą łącznie.

Wykres 38. Uczestnictwo w praktykach zawodowych/zajęciach praktycznych
według typu szkoły
4%

9%

nie uczestniczyłem w tego typu zajęciach

27%

u pracodawcy
w szkole (w warsztatach szkolnych)
98%

94%

86%

w gospodarstwie rolnym

64%

w centrum kształcenia praktycznego
w Ochotniczych Hufcach Pracy
8%

1%

zsz-uczniowie

1%

1%
1%
zsz-młodociani

2%
technikum

4%
szkoła policealna

Praktyczna nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca?
Różne sposoby realizacji praktycznej nauki zawodu znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach badania. Najczęściej nauka ta odbywa się w firmach. W przypadku uczniów techników
na pracodawców wskazało 95% uczniów, a w przypadku szkół policealnych – 86%. Wśród
miejsc, gdzie odbywać się mogą praktyki zawodowe, wyróżniały się jeszcze gospodarstwa
rolne. W przypadku zasadniczych szkół zawodowych realizacja praktycznej nauki zawodu
jest rozdzielona na tryb ucznia i młodocianego pracownika. Młodociani pracownicy zajęcia
praktyczne odbywają u pracodawcy. Tylko 1% spośród nich wskazał na Ochotnicze Hufce
Pracy. Z kolei uczniowie najczęściej korzystają z zajęć praktycznych oferowanych i organizowanych przez szkołę. Na drugim miejscu wskazani zostali pracodawcy, na trzecim centra
kształcenia praktycznego. Zaprezentowane niżej zestawienia obejmują większość miejsc,
w których uczniowie mogą zdobywać bądź doskonalić umiejętności praktyczne.
Sposób organizacji praktycznej nauki zawodu w poszczególnych typach szkół jest różny.
W przypadku nauki w trybie młodocianego pracownika modelowe rozwiązanie zakłada, że
uczeń znajdzie pracodawcę, z którym podpisze umowę o pracę, a następnie ten pracodawca
skieruje go do szkoły w celu zdobycia teoretycznej wiedzy o zawodzie. W przypadku odbywania nauki w trybie ucznia szkoła zajmuje się zarówno organizacją teoretycznej, jak
i praktycznej nauki zawodu, przy czym część praktyczna może odbywać się poza szkołą.
O praktyki zawodowe w zależności od przyjętych rozwiązań zabiega szkoła lub sam uczeń.
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Wykres 39. Z czyjej inicjatywy organizowane były praktyki/zajęcia praktyczne?

23%

szkoła organizuje miejsce odbywania
zajęć praktycznych/praktyk

40%
55%

samodzielnie wystarałem się o miejsce
odbywania zajęć praktycznych

75%

rodzice/znajomi pomogli mi
w znalezieniu miejsca odbywania zajęć
praktycznych/praktyk

63%

pracodawca zwrócił się z propozycją
odbycia zajęć praktycznych/praktyk

54%
40%

inne, jakie?

20%
3%
zsz-uczniowie

1%
1%

11%

2%
1%

zsz-młodociani

4%
technikum

2%
1%

4%

szkoła policealna

Młodociani zabiegają o pracodawców
Miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu najbardziej intensywnie poszukiwali młodociani pracownicy. Aż 63% spośród nich samodzielnie je znalazło, kolejne 11% wskazało na pomoc rodziców, a 2% stwierdziło, że pracodawca sam zwrócił się do nich z propozycją zatrudnienia. Zaangażowanie szkoły w tym trybie kształcenia było najmniejsze. Z kolei najwięcej
inicjatywy szkoła wykazywała, gdy starała się o miejsce odbywania zajęć praktycznych dla
uczniów zasadniczych szkół zawodowych (na jej pomoc wskazało 75% młodych). W przypadku praktyk zawodowych większym zaangażowaniem uczniów w samodzielne znalezienie
miejsca odbywania praktyk wyróżniają się szkoły policealne (54% wskazań osób młodych).
W technikach udział takich osób wyniósł 40%.
Tym, co różniło uczniów, jeśli chodzi o poszukiwanie miejsca odbywania praktycznej nauki
zawodu, był większy udział mężczyzn w grupie osób, którym pomogli w tym rodzice bądź
znajomi, oraz większa samodzielność uczniów ze wsi i mniejszych obszarów. Samodzielnie
o miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu częściej zabiegały również osoby kształcące
się w zawodach z branż usługowej, rolno-przetwórczej i budowlanej. Z kolei szkoła znajdowała miejsca praktycznej nauki zawodu w branżach administracyjno-biurowej, społeczno-medycznej oraz turystyczno-gastronomicznej. Poziom zaangażowania w poszukiwanie
pracodawcy gotowego do przyjęcia praktykanta nie łączył się ze statusem absolwenta w momencie realizacji badania (pracuje, uczy się, pracuje i uczy się).
Nauka zawodu: zajęcia praktyczne 4+, praktyki 3+
W raporcie „Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca?”14 kierownicy praktycznej nauki zawodu
zostali poproszeni o wskazanie wad i zalet prowadzenia tej nauki w warsztatach szkolnych,
centrach kształcenia praktycznego (CKP) oraz u pracodawców. Warsztaty szkolne cenione
były za możliwość nauki pod okiem fachowca, za łączenie praktyki z nauką, jak również za
zachowanie zgodności nauki ze standardami egzaminacyjnymi i właściwe przygotowanie do
egzaminów. Największe zalety CKP to według nauczycieli bardzo nowoczesne wyposażenie
oraz nauczanie zgodne z wymogami przyszłych egzaminów zawodowych. Zaletą w przypadku zakładów pracy była możliwość poznania praktycznych aspektów zawodu.
To były opinie kierowników praktycznej nauki zawodu z 2008 r. A jak przygotowanie praktyczne ocenili absolwenci z 2013 r.? Odpowiedź na to pytanie znajduje się na poniższym
wykresie.
14 Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca? Raport z badania praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2009.
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Wykres 40. Ocena poszczególnych aspektów zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych
zdobyte na zajęciach
praktycznych/praktykach umiejętności
pozwalają mi na podjęcie pracy w zawodzie

P

10%

18%

ZP 5% 8%

39%

3,6

40%

4,1

4%

29%
46%

1%
2%

pod okiem fachowca uczeń zapoznaje
się z umiejętnościami zawodowymi

czas na zajęciach praktycznych/praktyk
był dobrze wykorzystany

P 5% 11%
ZP

P

41%

6%
2%
6%

52%
2%
13%

1%

42%

ZP

7%
3%

P

9%

ZP

8%
3%

48%

P 4% 8%

47%

53%
2%

zajęcia praktyczne/praktyki pozwalają na
zapoznanie się ze wszystkimi aspektami
zawodu, którego się uczę

istniała możliwość uzyskiwania pomocy
ze strony opiekuna zajęć
praktycznych/praktyk

uczestnictwo w zajęciach
praktycznych/praktykach pomogło mi
w przygotowaniu do zdania egzaminu

zajęcia praktyczne umożliwiają
łączenie teorii i praktyki

miejsce odbywania zajęć
praktycznych/praktyk było
dobrze wyposażone

ZP

P
ZP

19%

15%

P
ZP

1%
2%

55%

20%

5%
3%

6%
2%
2%
5%
6%
1%

38%

4,3

38%

3,9

37%

4,3

41%

3,6

41%

4,2

40%

4,2

35%

1%
30%

4%

31%

64%

26%
2%

P 4% 12%
ZP

1%

29%

6%
2%

4,0

42%

43%
51%

4,3

3,4
4,4

2%
39%

4,1

41%

4,3

43%

4,3

1%
50%
48%

45%

zdecydowanie się zgadzam

raczej się nie zgadzam

raczej się zgadzam

zdecydowanie się nie zgadzam

4,3

trudno powiedzieć

ZP – zajęcia praktyczne (zasadnicza szkoła zawodowa)
P – praktyki (technikum i szkoła policealna)

Najwyżej ocenianymi aspektami praktycznej nauki zawodu były: wyposażenie miejsca odbywania zajęć (średnia ocen 4,3), możliwość uzyskania pomocy ze strony opiekuna (4,2), możliwość łączenia teorii i praktyki (4,1), możliwość zdobycia umiejętności zawodowych (4,1),
a także dobre wykorzystanie czasu na zajęciach (4). W przypadku tych wszystkich czynników oceny uczestników praktyk (technika i szkoły policealne) oraz zajęć praktycznych (zasadnicze szkoły zawodowe w obydwu trybach kształcenia) były najwyższe i bardzo zbliżone
– z minimalną przewagą pozytywnych ocen absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Różnice pojawiły się w przypadku kolejnych trzech obszarów. Absolwenci, którzy uczestniczyli w praktykach, negatywnie ocenili: przygotowanie do zdania egzaminu (3,4), możliwość
zapoznania się ze wszystkimi aspektami wykonywania zawodu (3,6) oraz przygotowanie
do podjęcia pracy w zawodzie (3,6). Średnia ocen absolwentów uczestniczących w zajęciach
praktycznych była w tych przypadkach o jeden punkt wyższa.
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Wykres 41. Ocena poszczególnych aspektów zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych według miejsca ich odbywania
4,6
w szkole (w warsztatach
szkolnych)

4,4
4,2
4

u pracodawcy

3,8
3,6

w centrum kształcenia
praktycznego

3,4
3,2

w gospodarstwie rolnym

miejsce odbywania ZP/P było
dobrze wyposażone

istniała możliwość uzyskiwania
pomocy ze strony opiekuna ZP/P

ZP/P umożliwiają łączenie teorii
i praktyki

pod okiem fachowca uczeń zapoznaje
się z umiejętnościami zawodowymi

czas na ZP/P był dobrze wykorzystany

ZP/P pozwalają na zapoznanie
się ze wszystkimi aspektami
zawodu, którego się uczę

zdobyte na ZP/P umiejętności pozwalają
mi na podjęcie pracy w zawodzie

uczestnictwo w ZP/P pomogło mi
w przygotowaniu do zdania egzaminu

3

Pracodawca: lepiej wyposażony, słabiej zapoznaje z zawodem
Oceny miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu dokonane przez środowisko nauczycielskie w wielu obszarach pokrywały się z ocenami absolwentów. Pod względem wyposażenia gorzej wypadły szkoły. Możliwość uzyskania pomocy ze strony opiekuna oraz aspekt
łączenia praktyki z teorią zostały ocenione wyżej w szkołach, a najniżej u pracodawców.
Z kolei w opinii absolwentów zajęcia w warsztatach szkolnych dużo lepiej pozwalały przygotować się do zdania egzaminu niż zajęcia u pracodawcy. Podobnie oceniana była możliwość
poznania danego zawodu. We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach oceny absolwentów wystawione w 2014 roku oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu z 2008 roku
są zbieżne i mimo upływu czasu wskazują na niezmienność sytuacji. Ogólnie rzec biorąc,
lepsze opinie zebrały warsztaty szkolne, gorsze – firmy (z wyjątkiem obszaru dotyczącego
wyposażenia). Pomiędzy tymi dwoma miejscami odbywania praktycznej nauki zawodu plasują się gospodarstwa rolne oraz centra kształcenia praktycznego.
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Wykres 42. Ocena poszczególnych aspektów zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych według typu szkoły
4,6
4,4

zsz-uczniowie

4,2
4

zsz-młodociani

3,8
3,6

technikum

3,4
3,2

szkoła policealna
miejsce odbywania ZP/P było
dobrze wyposażone

istniała możliwość uzyskiwania
pomocy ze strony opiekuna ZP/P

ZP/P umożliwiają łączenie teorii
i praktyki

pod okiem fachowca uczeń zapoznaje
się z umiejętnościami zawodowymi

czas na ZP/P był dobrze wykorzystany

ZP/P pozwalają na zapoznanie
się ze wszystkimi aspektami
zawodu, którego się uczę

zdobyte na ZP/P umiejętności pozwalają
mi na podjęcie pracy w zawodzie

uczestnictwo w ZP/P pomogło mi
w przygotowaniu do zdania egzaminu

3

Młodociany pracownik uczy się zawodu, technik zdobywa doświadczenie w warunkach pracy
Elementami najbardziej różnicującymi oceny praktycznej nauki zawodu był typ szkoły oraz
zawód, którego uczyli się absolwenci (przyporządkowany do poszczególnych branż). Najlepsze opinie na temat zajęć praktycznych mieli uczniowie, którzy praktyczną naukę zawodu
realizowali u pracodawców w oparciu o umowę o pracę (średnia ocen wyniosła 4,4). Oceny
młodocianych pracowników tylko w obszarze wyposażenia miejsc pracy (i nauki) ustępowały ocenom absolwentów szkół policealnych. Ci ostatni wystawili praktycznej nauce zawodu średnią notę 4,2. Taka sama pojawiła się w przypadku absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych kształcących w trybie ucznia. Najmniej zadowoleni z praktyk okazali się absolwenci techników (3,8). Szczególnie nisko oceniane były przez tych ostatnich możliwość
wykorzystania zdobytych umiejętności do zdania egzaminu, do podjęcia pracy oraz do zapoznania się ze wszystkimi aspektami danego zawodu. Niskie oceny tych obszarów wynikać
mogły z faktu, że uczniowie techników rzadziej decydowali się na egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe i rzadziej podejmowali pracę bezpośrednio po szkole. Poza tym organizowane praktyki były krótkie.
Biorąc pod uwagę zawody, to najwyższe noty praktycznej nauce zawodu przyznały osoby
kształcące się w zawodach społeczno-medycznych (czyli w szkołach policealnych), a zaraz
za nimi osoby uczące się w zawodach rolno-przetwórczych. Najniższą ocenę uzyskały zawody z branży administracyjno-biurowej oraz informatyczno-elektronicznej. W tych dwóch
ostatnich przypadkach szkoły (będące organizatorami praktyk) mają najwięcej do poprawienia.
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Wykres 43. Ocena poszczególnych aspektów zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych według zawodów
5
turystyczno-gastronomiczny

4,5

budowlany
informatyczno-elektroniczny

4

rolno-przetwórczy
mechaniczno-mechatroniczny

3,5

społeczno-medyczny
usługowy

3

administracyjno-biurowy
miejsce odbywania ZP/P było
dobrze wyposażone

istniała możliwość uzyskiwania
pomocy ze strony opiekuna ZP/P

ZP/P umożliwiają łączenie teorii
i praktyki

pod okiem fachowca uczeń zapoznaje
się z umiejętnościami zawodowymi

czas na ZP/P był dobrze wykorzystany

ZP/P pozwalają na zapoznanie
się ze wszystkimi aspektami
zawodu, którego się uczę

zdobyte na ZP/P umiejętności pozwalają
mi na podjęcie pracy w zawodzie

uczestnictwo w ZP/P pomogło mi
w przygotowaniu do zdania egzaminu

2,5

Technik za krótko na praktykach
Czas trwania zajęć składających się na praktyczną naukę zawodu to jeden z ważniejszych
czynników wpływających na możliwość nauczenia się zawodu lub udoskonalenia posiadanych umiejętności w warunkach zbliżonych do tych, jakie będą panowały w miejscu przyszłej pracy. Ocena absolwentów koresponduje z czasem, jaki młodzież przeznacza na praktyczną naukę zawodu. W zasadniczej szkole zawodowej zajęcia praktyczne wypełniają połowę czasu przeznaczonego na naukę. Trzy czwarte ich absolwentów stwierdziło, że była
to wystarczająca ilość. Jeszcze większy udział zadowolonych z czasu trwania zajęć praktycznych odnotowano wśród młodocianych pracowników, zdobywających zawód w firmie.
Gorzej sytuacja wyglądała w pozostałych typach szkół. 35% absolwentów szkół policealnych
i 51% absolwentów techników uznało, że czasu na praktykach było za mało.
Jeśli chodzi o miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu, to zadowoleni z długości jej
trwania byli młodzi, którzy zaliczali ją w szkole oraz w centrach kształcenia praktycznego.
Wiele osób, które szlifowały swoje umiejętności w firmach, oceniło, że czasu było za mało
(44%). W tym przypadku ważne jest jednak rozróżnienie na typ szkoły. Absolwenci, którzy
kształcili się w trybie młodocianego pracownika, tylko w niewielkim procencie wskazali, że
zajęcia powinny być dłuższe (10%). Ale spośród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych uczących się w trybie ucznia praktyczną naukę zawodu wydłużyłoby już 19%. Jeszcze
większe udziały zwolenników przedłużenia tego typu zajęć pojawiły się wśród respondentów, którzy ukończyli szkoły policealne (35%) oraz wśród techników (51%). To właśnie ocena
tych ostatnich zaważyła na ogólnej opinii, mówiącej o niewystarczającym czasie przeznaczonym na praktyczną naukę zawodu w firmach.
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Wykres 44. Czy czasu na zajęciach praktycznych/praktykach było
wystarczająco?
86%

zsz-młodociani
74%

zsz-uczniowie

47%

35%
51%

25%

71%

w centrum kształcenia praktycznego

26%

59%

w gospodarstwie rolnym

54%

40%
44%

rolno-przetwórczy

69%

31%

69%

30%

64%

budowlany

34%

63%

usługowy

54%

2%
1%

1%
3%
1%
2%

społeczno-medyczny
turystyczno-gastronomiczny

2%

2%

74%

w szkole (w warsztatach szkolnych)

u pracodawcy

24%

64%

szkoła policealna
technikum

12%

36%
43%

1%
2%
1%
3%

mechaniczno-mechatroniczny

48%

administracyjno-biurowy

47%

49%

4%

informatyczno-elektroniczny

45%

52%

3%

tak

nie, czasu było za mało

51%

1%

nie, czasu było za dużo

Czas przeznaczony na praktyki i zajęcia praktyczne najlepiej ocenili absolwenci z zawodami
skupionymi w branżach: rolno-przetwórczej i społeczno-medycznej, a najgorzej młodzi z zawodami informatyczno-elektronicznymi oraz administracyjno-biurowymi. Ocena czasu spędzonego na doskonaleniu praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu
nie była powiązana z aktualnym statusem (różnice not wystawionych przez pracujących,
uczących się, bezrobotnych i biernych zawodowo wynosiły jeden punkt procentowy).
Absolwenci, którzy w momencie realizacji badania pracowali, zostali poproszeni o wskazanie, w jakim stopniu wykorzystywali kwalifikacje zdobyte w trakcie praktycznej nauki zawodu. Generalnie rzecz biorąc, jedna czwarta z nich stwierdziła, że umiejętności te w ogóle
jej się nie przydawały. Pozostali robili z nich użytek w mniejszym bądź większym stopniu.
Poziom wykorzystania zdobytych kwalifikacji współgrał z deklaracjami dotyczącymi poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu. Aż 87% deklarujących pracę zgodną
z wyuczonym zawodem wykorzystywało wiedzę zdobytą na zajęciach praktycznych bądź
praktykach przynajmniej w stopniu średnim. W grupie pracujących niezgodnie w wyuczonym zawodem takich osób było tylko 20%.
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Wykres 45. Poziom wykorzystania zdobytych kwalifikacji a zgodność
wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem
1%

30%

4%

5%

19%

15%

12%

bardzo duży

20%

duży

19%
43%

35%

średni

25%

mały
16%

57%
23%

23%

6%
5%

10%

w ogóle
25%

całkowita

1%

częściowa

1%

3%
brak

2%

trudno powiedzieć

ogółem

Poziom wykorzystania kwalifikacji z praktyk i z zajęć praktycznych nie różnił się w przypadku absolwentów pracujących oraz łączących pracę z nauką.
Aby porównać stopień wykorzystania w pracy tego, czego absolwenci nauczyli się na praktykach i zajęciach praktycznych, wyliczono średnią wartość, która dla wszystkich pracujących
wyniosła 2,6. Wyższe średnie odnotowano wśród absolwentów szkół zasadniczych zawodowych (3,3 i 2,9) oraz policealnych (3); kształcących się w zawodach społeczno-medycznych (3,4), rolno-przetwórczych (3,1), mechaniczno-mechatronicznych (3) i budowlanych
(2,8); a także wśród tych, którzy odbywali zajęcia w centrach kształcenia praktycznego (2,9)
w i gospodarstwach rolnych (2,9).
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Wykres 46. Średni poziom wykorzystania kwalifikacji zdobytych w trakcie
praktyk i zajęć praktycznych
ogółem

poziom wykorzystania
wiedzy i umiejetności
ze szkoły zawodowej
w aktualnej pracy

miejsce odbywania
praktyk/zajęć
praktycznych

całkowita

4

częściowa

2,7

brak

1,4

w centrum kształcenia praktycznego

2,9

w gospodarstwie rolnym

2,9

w szkole (w warsztatach szkolnych)

2,6

u pracodawcy

2,6

zsz-młodociani

3,3

szkoła policealna
typ szkoły
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3

zsz-uczniowie

2,9

technikum

2,4

społeczno-medyczny

3,4

rolno-przetwórczy

3,1

mechaniczno-mechatroniczny

zawód według branż

2,6

3

budowlany

2,8

usługowy

2,6

turystyczno-gastronomiczny

2,5

informatyczno-elektroniczny

2,3

administracyjno-biurowy

2,1

VII. Metodologia badania
Badanie losów absolwentów pokazuje, jak przebiega kariera edukacyjno-zawodowa osób
kończących naukę w szkołach zawodowych:
zasadniczych zawodowych
technikach
szkołach policealnych
szkołach specjalnych kształcących w zawodach z klasyfikacji szkolnej.
Składa się ono z dwóch etapów (por. schemat):
I. badania uczniów ostatnich klas realizowanego w większości szkół zawodowych w Małopolsce, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Głównym celem jest tu zebranie od
uczniów danych teleadresowych (adres e-mail, telefon), które umożliwią kontakt z nimi
po skończeniu szkoły. W toku badania identyfikowane są również plany edukacyjnozawodowe respondentów.
II. badania absolwentów realizowanego na podstawie danych kontaktowych z pierwszego etapu. Daje ono odpowiedź na pytanie, co dzieje się z absolwentami przez rok od
momentu ukończeniu przez nich szkoły.
Badanie absolwentów jest prowadzone co roku według tej samej metodologii.
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Schemat 4. Etapy badania losów absolwentów szkół zawodowych

I ETAP
badanie uczniów ostatnich klas („Twój zawód. Twoja przyszłość?”)
wrzesień – listopad 2012 r.

Oświadczenie

Ankieta

z danymi kontaktowymi
i zgodą na udział w drugim
etapie badaniania

dotycząca planów
na przyszłość
i uczestnictwa
w zajęciach pozalekcyjnych

uczniowie kończą szkołę
czerwiec 2013 r.

II ETAP
badanie absolwentów (internetowe lub telefoniczne)
lipiec – wrzesień 2014 r.
ankieta dotycząca kariery zawodowej po
ukończeniu szkoły i przydatności przygotowania szkolnego.

Realizacja badania
W 2014 roku w badaniu wzięło udział 3 946 absolwentów spośród 14 154, którzy przekazali
dane teleadresowe w 2012 roku. Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu telefonicznego (CATI) i ankiety internetowej (CAWI), na podstawie narzędzia przygotowanego przez
zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.
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Tabela 3. Liczba absolwentów objętych badaniem
technika

liczba absolwentów

%

wywiad telefoniczny z absolwentem

1 547

39%

ankieta internetowa

2 372

60%

wywiad telefoniczny z osobą zorientowaną w sytuacji absolwenta
przebywającego za granicą15

27

1%

ogółem

3 946

100%

Biorąc pod uwagę strukturę całej populacji absolwentów, którzy ukończyli szkoły zawodowe w 2013 roku, wśród respondentów występuje nadreprezentacja absolwentów techników
(w ogóle absolwentów stanowią oni 43%, w badaniu – 67%). Niedoreprezentowana jest natomiast grupa osób, które skończyły naukę w szkołach policealnych (w populacji absolwentów
stanowią 29%, w próbie – 13%). Wynika to z faktu, że już na pierwszym etapie badania wielu
słuchaczy szkół policealnych (szczególnie niepublicznych) odmówiło udziału w nim, a bez
danych kontaktowych nie było możliwości realizacji drugiego etapu.

Tabela 4. Liczba absolwentów w podziale na typ szkoły
liczba
absolwentów
w 2013 roku

% w ogóle liczby
absolwentów

liczba
absolwentów
objętych badaniem

% w ogóle liczby
absolwentów
objętych badaniem

policealna

7 605

29%

508

13%

technikum

11 333

43%

2 653

67%

zasadnicza zawodowa

7 196

28%

785

20%

ogółem

26 134

100%

3 946

100%

Niestety w kolejnych edycjach badania coraz trudniej namówić absolwentów do udziału
w badaniu. Jeszcze w 2012 roku udało się przebadać 25% kończących szkołę w 2011 roku.
W 2014 roku badaniem absolwentów objęto 15% spośród wszystkich, którzy ukończyli małopolskie szkoły zawodowe w 2013 roku.

Tabela 5. Liczba absolwentów objętych badaniem a liczba absolwentów
w Małopolsce w 2013 roku

liczba absolwentów
w 2013 roku

liczba absolwentów
objętych badaniem

udział absolwentów
objętych badaniem
w liczbie absolwentów
2013

policealna

7 605

508

7%

technikum

11 333

2 653

23%

zasadnicza zawodowa

7 196

785

11%

ogółem

26 134

3 946

15%

Wiele zestawień w raporcie prezentowanych jest w podziale na zawody, w jakich kształcili
się absolwenci w szkole. Zostały one podzielone na osiem grup (branż), na podstawie kla-

15 Najczęściej byli to rodzice absolwenta. Osoby zorientowane odpowiadały na kilka pytań dotyczących m.in.
kraju emigracji, obecnego zajęcia, zarobków i zamiaru powrotu.

www.obserwatorium.malopolska.pl

61

Zawodowy start

syfikacji przygotowanej w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w aneksie.

Tabela 6. Liczba absolwentów objętych badaniem w podziale na grupy zawodów

grupa
zawodów
(branża)

zasadnicza
zawodowa

technikum

szkoła
policealna

ogółem

turystycznogastronomiczny

liczba
%

171
22%

690
26%

18
4%

879
22%

budowlany

liczba
%

134
17%

335
13%

18
4%

487
12%

informatycznoelektroniczny

liczba
%

12
2%

483
18%

16
3%

511
13%

rolno-przetwórczy

liczba
%

50
6%

80
3%

23
5%

153
4%

mechanicznomechatroniczny

liczba
%

210
27%

308
12%

39
8%

557
14%

społecznomedyczny

liczba
%

0
0%

15
1%

194
38%

209
5%

usługowy

liczba
%

202
26%

219
8%

131
26%

552
14%

administracyjnobiurowy

liczba
%

0
0%

521
20%

69
14%

590
15%

liczba
%

779
100%

2 651
100%

508
100%

3 938
100%

ogółem

Badaniem objęto absolwentów z 210 zespołów szkół zawodowych z Małopolski. Podjęto próbę kontaktu ze wszystkimi osobami, które udostępniły swoje dane.
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VIII. Aneks
Tabela 7. Podział zawodów na grupy (branże)
grupa zawodów
(branża)
turystycznogastronomiczna

zawód, jaki zdobył absolwent w szkole zawodowej

liczba
absolwentów

technik hotelarstwa

240

technik żywienia i gospodarstwa domowego

155

kucharz małej gastronomii

103

kucharz

101

technik obsługi turystycznej

97

technik organizacji usług gastronomicznych

60

cukiernik

38

kelner

31

technik agrobiznesu

26

piekarz

15

technik żywienia i usług gastronomicznych

9

technik turystyki wiejskiej

3

rzeźnik-wędliniarz

1

ogółem

879
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Zawodowy start

grupa zawodów
(branża)

zawód, jaki zdobył absolwent w szkole zawodowej

liczba
absolwentów

budowlana

technik budownictwa

173

technik elektryk

68

technik geodeta

61

technolog robót wykończeniowych w budownictwie

38

murarz

25

elektryk

18

posadzkarz

15

monter instalacji i urządzeń sanitarnych

14

technik urządzeń sanitarnych

12

technik ochrony środowiska

11

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

11

technik inżynierii środowiska i melioracji

10

technik drogownictwa

9

monter izolacji przemysłowych

8

technik dróg i mostów kolejowych

7

renowator zabytków architektury

2

blacharz

2

monter konstrukcji budowlanych

1

dekarz

1

malarz-tapeciarz

1

ogółem

487

technik informatyk

362

technik elektronik

119

elektromechanik pojazdów samochodowych

12

technik teleinformatyk

11

technik telekomunikacji

7

informatycznoelektroniczna

rolnoprzetwórcza

64

ogółem

511

stolarz

32

technik weterynarii

28

technik technologii żywności

24

technik mechanizacji rolnictwa

17

technik technologii drewna

14

technik rolnik

14

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

14

technik leśnik

5

rolnik

2

technik hodowca koni

1

ogrodnik

1

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

1

ogółem

153
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Aneks

grupa zawodów
(branża)
mechanicznomechatroniczna

społecznomedyczna

zawód, jaki zdobył absolwent w szkole zawodowej

liczba
absolwentów

mechanik pojazdów samochodowych

164

technik pojazdów samochodowych

113

technik mechanik

112

technik mechatronik

62

technik górnictwa podziemnego

41

górnik eksploatacji podziemnej

21

elektromechanik

12

ślusarz

10

blacharz samochodowy

6

mechanik-monter maszyn i urządzeń

6

technik poligraf

5

lakiernik

3

operator obrabiarek skrawających

1

monter mechatronik

1

ogółem

557

opiekun medyczny

47

technik masażysta

37

technik farmaceutyczny

26

ratownik medyczny

24

asystentka stomatologiczna

14

technik analityk

12

protetyk słuchu

10

terapeuta zajęciowy

9

opiekun w domu pomocy społecznej

8

opiekunka dziecięca

7

opiekunka środowiskowa

6

higienistka stomatologiczna

3

technik dentystyczny

3

technik optyk

2

technik sterylizacji medycznej

1

ogółem

209
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Zawodowy start

grupa zawodów
(branża)

zawód, jaki zdobył absolwent w szkole zawodowej

liczba
absolwentów

usługowa

sprzedawca

105

technik architektury krajobrazu

100

fryzjer

93

technik usług fryzjerskich

63

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

42

florysta

31

technik technologii odzieży

26

technik usług kosmetycznych

23

technik organizacji reklamy

17

fototechnik

13

technik cyfrowych procesów graficznych

8

technik ogrodnik

8

technik ochrony fizycznej osób i mienia

8

tapicer

3

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

3

technik realizacji dźwięku

3

introligator

2

drukarz

2

operator dźwięku

1

krawiec

1

ogółem

552

technik ekonomista

364

technik handlowiec

94

technik logistyk

64

technik administracji

37

technik rachunkowości

24

technik prac biurowych

7

ogółem

590

administracyjnobiurowa

66
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Spis schematów
Schemat 1. Rok ukończenia szkoły przez absolwenta a moment realizacji badania
Schemat 2. Podejmowanie nauki przez absolwentów z rocznika 2013 (objętych
badaniem w 2014 roku)
Schemat 3. Absolwenci techników a matura i podejmowanie studiów
Schemat 4. Etapy badania losów absolwentów szkół zawodowych
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11
35
38
60
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Spis tabel
Tabela 1. Charakter pierwszej i aktualnie wykonywanej pracy
Tabela 2. Wysokość wynagrodzeń absolwentów szkół zawodowych
Tabela 3. Liczba absolwentów objętych badaniem
Tabela 4. Liczba absolwentów w podziale na typ szkoły
Tabela 5. Liczba absolwentów objętych badaniem a liczba absolwentów w Małopolsce
w 2013 roku
Tabela 6. Liczba absolwentów objętych badaniem w podziale na grupy zawodów
Tabela 7. Podział zawodów na grupy (branże)
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26
31
61
61
61
62
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Spis wykresów
Wykres 1. Sytuacja absolwentów w momencie realizacji badania
Wykres 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego a odsetek NEETs-ów w badaniu
Wykres 3. Struktura pracujących oraz pracujących i uczacych się z punktu widzenia płci,
typu szkoły, miejscowości oraz zawodu według branż
Wykres 4. Pracujący oraz pracujący i uczący się według typu szkoły
Wykres 5. Pracujący oraz pracujący i uczący się według płci
Wykres 6. Pracujący oraz pracujący i uczący się według branży
Wykres 7. Charakter aktualnie wykonywanej pracy a status
Wykres 8. Charakter aktualnie wykonywanej pracy a zawód według branż
Wykres 9. Wpływ aktywności w szkole zawodowej na aktualną sytuację zatrudnieniową
Wykres 10. Moment znalezienia pracy a typ wykonywanej pracy
Wykres 11. Sposób i czas (w miesiącach) znalezienia pracy
Wykres 12. Sposób poszukiwania pierwszej pracy (stałej i sezonowej)
Wykres 13. Sposób poszukiwania pierwszej pracy (najemna i pomoc w rodzinnej firmie)
Wykres 14. Sposób znalezienia pracy przez absolwentów a typ szkoły
Wykres 15. Aktualny status
Wykres 16. Ile razy absolwenci zmieniali miejsce pracy w zależności od charakteru
pierwszej pracy
Wykres 17. Rodzaj umowy absolwentów w aktualnej pracy a status
Wykres 18. Rodzaj umowy absolwentów w aktualnie wykonywanej pracy a status
(lata 2011–2013)
Wykres 19. Poziom zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem a status
(2011–2013)
Wykres 20. Powody podejmowania pracy niezgodnej z wyuczonym zawodem a status
Wykres 21. Średnie wynagrodzenie absolwentów według rodzaju pracy i statusu
Wykres 22. Podejmowanie nauki a sytuacja finansowa absolwentów rocznika 2013
Wykres 23. Średnie zarobki absolwentów, którzy łączyli pracę z nauką a subiektywna
ocena sytuacji finansowej
Wykres 24. Absolwenci kontynuujący naukę po roku od ukończenia szkoły
Wykres 25. Czy z dzisiejszej perspektywy wybrał(a)byś ten sam zawód jakiego
uczyłeś(-aś) się w szkole zawodowej?
Wykres 26. Zadowolenie z zawodu zdobytego w szkole zawodowej a kontynuowanie nauki
w momencie badania
Wykres 27. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów techników
Wykres 28. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów szkół policealnych
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12
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19
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Wykres 29. Odsetek NEETs-ów w kolejnych rocznikach absolwentów
Wykres 30. Odsetek NEETs-ów wśród absolwentów z rocznika 2013
Wykres 31. NEETs-i a poszukiwanie pracy
Wykres 32. Sposoby poszukiwania pracy przez bezrobotnych
Wykres 33. Gdzie poszukują pracy bezrobotni absolwenci?
Wykres 34. Ocena szans na znalezienie pracy
Wykres 35. Dlaczego nie możesz znaleźć pracy?
Wykres 36. Powody bierności zawodowej
Wykres 37. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy
Wykres 38. Uczestnictwo w praktykach zawodowych/zajęciach praktycznych według typu
szkoły
Wykres 39. Z czyjej inicjatywy organizowane były praktyki/zajęcia praktyczne?
Wykres 40. Ocena poszczególnych aspektów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
Wykres 41. Ocena poszczególnych aspektów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
według miejsca ich odbywania
Wykres 42. Ocena poszczególnych aspektów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
według typu szkoły
Wykres 43. Ocena poszczególnych aspektów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
według zawodów
Wykres 44. Czy czasu na zajęciach praktycznych/praktykach było wystarczająco?
Wykres 45. Poziom wykorzystania zdobytych kwalifikacji a zgodność wykonywanej pracy
z wyuczonym zawodem
Wykres 46. Średni poziom wykorzystania kwalifikacji zdobytych w trakcie praktyk i zajęć
praktycznych
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Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji to projekt
badawczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Obserwatorium prowadzi badania cykliczne, jednorazowe oraz
analizy desk research małopolskiego rynku pracy.
Opracowuje również nowe rozwiązania w zakresie udostępniania
i rozpowszechniania informacji o rynku pracy. Zarządza
Internetową Biblioteką Małopolskich Obserwatoriów oraz
serwisem „Barometr zawodów dla Małopolski”. Obserwatorium
odpowiada również za wybrane wskaźniki prezentowane
w Internetowym Obserwatorze Statystyk Społecznych.
Więcej informacji w serwisach:
www.obserwatorium.malopolska.pl
www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl
www.statystyki.obserwatorium.malopolska.pl.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest instytucją realizującą zadania
Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie kreowania polityki
rynku pracy. Inicjuje i wspiera skuteczne rozwiązania, które przyczyniają
się do realizacji misji WUP w Krakowie „Kompetentny, wykwaliﬁkowany
i pracujący mieszkaniec Małopolski”.
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