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WYKAZ SKRÓTÓW 

AU – obszar kształcenia administracyjno-usługowy  

BD – obszar kształcenia budowlany  

BDL – Bank Danych Lokalnych 

CKP – Centrum Kształcenia Praktycznego 

CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego 

EE – obszar kształcenia elektryczno-elektroniczny 
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KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

MG – obszar kształcenia mechaniczny i górniczo-hutniczy  
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NEETs - z ang. Not in Education, Employment, or Training - kategoria osób poza edukacją, zatrudnieniem 

oraz nieuczestnicząca w szkoleniach 

p.p. – punkt procentowy 

PUP – powiatowy urząd pracy 

RL – obszar kształcenia rolno-leśny z ochroną środowiska  

r/r – rok do roku (dla porównań) 

SP – szkoła policealna 

SIO – System Informacji Oświatowej 

T – technikum 

TG – obszar kształcenia turystyczno-gastronomiczny  

ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa 
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I. WPROWADZENIE 

 

„Badanie losów absolwentów szkół zawodowych” to przedsięwzięcie realizowane cykliczne od 2011 roku. 

Zakłada badanie absolwentów szkół zawodowych po roku od ukończenia szkoły. Prowadzone jest we 

współpracy ze szkołami zawodowymi z Małopolski i zasięgiem obejmuje wszystkie placówki, które realizują 

kształcenie zawodowe: 

 technika, 

 szkoły policealne, 

 zasadnicze szkoły zawodowe,  

 a od 2017 roku szkoły branżowe I stopnia).  

Badaniem objęte są szkoły, które prowadzą kształcenie w oparciu o Klasyfikację Zawodów Szkolnictwa 

Zawodowego. Realizacja badania w oparciu o tą samą metodologię gwarantuje porównywalność wyników 

pomiędzy poszczególnymi latami oraz jednostkami (powiaty, szkoły, klasy). Badanie w latach 2009-2015 

realizowane było przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, a począwszy od 2016 roku jest 

kontynuowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w dwóch etapach:  

 pierwszy obejmuje badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych, odbywa się jeszcze w trakcie 

nauki szkolnej i ma na celu określenie planów dotyczących dalszej edukacji oraz zatrudnienia. Wraz  

z tymi informacjami zbierane są dane, które pozwalają na dotarcie do młodzieży po roku od ukończenia 

szkoły,  

 drugi zakłada dotarcie do młodzieży po roku od ukończeniu szkoły. Ten etap stanowi zasadniczą 

część przedsięwzięcia, czyli zebranie informacji, o tym co młodzież robiła po roku od ukończenia 

nauki: czy nadal uczyła się, czy pracowała, jeśli pracuje to jak długo poszukiwała pracy, w jaki sposób 

szukała pracy i które metody najczęściej przyniosły sukces, jakie wynagrodzenie otrzymywała oraz czy 

wykonywana przez nią praca i dalsze kształcenie było zgodne z wyuczonym zawodem.  

Badanie realizowane jest według stałego, przedstawionego powyżej schematu. W przypadku niniejszego raportu 

dane zbierane były w następujących okresach: 

 badanie uczniów (IV kw. 2016 roku), gdy młodzież rozpoczynała edukację w programowo ostatniej 

klasie dla danego trybu kształcenia (technikum 4 klasa, zasadnicza szkoła zawodowa 3 klasa, szkoła 

policealna – w zależności od czasu trwania nauki 1 lub 2 klasa).  

 badanie absolwentów (III kw. 2018 roku), gdy młodzież była rok po ukończeniu szkoły zawodowej 

(czerwiec 2017 roku).  4 
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Badanie zostało przeprowadzone w okresie od czerwca do sierpnia 2018 roku. Wzięli z nim udział absolwenci 

następujących typów szkół: technikum (3 158), szkoła policealna (166) oraz zasadnicza szkoła zawodowa (676). 

Wykres 1. Absolwenci biorący udział w badaniu według typu szkoły 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

W badaniu część pytań jest stała, dzięki czemu możliwy jest regularny monitoring sytuacji absolwentów po 

roku od ukończenia szkoły zawodowej. Dane te wykorzystywane są zarówno do przygotowania raportów (w tym 

niniejszego), jak również przygotowania zestawień statystycznych dla poszczególnych szkół biorących udział  

w badaniu, które w postaci zestawień najważniejszych wskaźników, w formie elektronicznej dostarczane są do 

szkół zawodowych. Obok zagadnień stale występujących w badaniu, w każdej edycji pojawia się pula pytań 

dodatkowych koncentrujących się na konkretnym aspekcie kształcenia zawodowego. W kolejnych latach 

badania były to: 

 ocena przygotowania szkolnego (2012), 

 przemieszczenia absolwentów za pracą i nauką (2013), 

 sposób realizacji praktycznej nauki zawodu (2014), 

 uczestnictwo w zajęciach z doradztwa zawodowego (2015), 

 poziom wykorzystania wiedzy szkolnej w pracy (2016). 

W tegorocznym badaniu dodatkowy moduł poświęcony został ocenie przygotowania zawodowego 

oferowanego przez szkołę oraz przydatności na stanowisku pracy przekazywanej w placówkach 

edukacyjnych wiedzy zawodowej. Absolwenci w trakcie realizacji badania mieli za zadanie wskazać, które  

z umiejętności kształconych w szkole były na niewystarczającym poziomie i na etapie nauki powinny być 

poprawione oraz które umiejętności okazały się najbardziej przydatne w miejscu pracy. Dodatkowo pojawiło się 
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pytanie o szkolenia bądź kursy, które w największej mierze byłyby przydatne na aktualnym stanowisku pracy.  

W ramach analizy wyróżnione zostały również informacje o formach i tematach kształcenia tych osób, które po 

zakończeniu edukacji w szkole zawodowej zdecydowały się na kontynuację nauki. Koncentracja na 

wymienionych zagadnieniach w raporcie podyktowana jest zapotrzebowaniem na informacje o tym, jak oferta 

kształcenia zawodowego może zostać uzupełniona przez pozaszkolne formy kształcenia finansowane ze 

środków z Unii Europejskiej.  

W porównaniu do poprzedniego raportu zmianie ulegnie sposób opisu badanych w ujęciu zawodów. Dotychczas 

zawody były grupowane w 8 branż (rolno-przetwórcza, mechaniczno-mechatroniczna, społeczno-medyczna, 

budowlana, turystyczno-gastronomiczna, administracyjno-biurowa, usługowa oraz informatyczno-

elektroniczna). Zmiany w szkolnictwie zawodowym w 2017 roku objęły m.in. sposób klasyfikowania 

poszczególnych zawodów. Zawody zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego zostały 

pogrupowane pod względem wspólnych efektów kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych  

w 8 obszarów kształcenia (administracyjno-usługowy (AU); budowlany (BD); elektryczno-elektroniczny 

(EE); mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG); rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL); turystyczno-

gastronomiczny (TG); medyczno-społeczny (MS); artystyczny (ST)).  
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Wykres 2.  Liczba uczniów szkół zawodowych w Małopolsce w latach 2014-2017 w ujęciu obszarów kształcenia  

 

Obszary: AU – administracyjno-usługowy, EE – elektryczno-elektroniczny, TG – turystyczno-gastronomiczny, MG – mechaniczny i górniczo-hutniczy, BD – 

budowlany, MS – medyczno-społeczny, RL – rolno-leśny z ochroną środowiska, ST – artystyczny.  

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Ze względu na duże zróżnicowanie zawodów w obszarach, podjęto decyzję o wewnętrznym ich podziale. W tym 

celu posłużono się klasyfikacją zawodów wykorzystywaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w projekcie 

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. W ramach tej klasyfikacji 8 obszarów kształcenia zawodowego 

podzielono na 25 branż. Branże liczą od 3 zawodów (branża ochrony i bezpieczeństwa) do 18 zawodów (branża 

budowlana). W toku analizy przeważnie pojawiać się będzie 20 branż (pełna lista zawodów 

przyporządkowanych do obszarów oraz branż znajduje na końcu raportu w aneksie tabelarycznym. W przypadku 

3 branż, ze względu na małą popularność kształcenia w wybranych zawodach występują pojedyncze obserwacje 

zdecydowano o zaniechaniu sporządzania zestawień
1
.  

Szczegółowy wypis branż z liczbą zrealizowanych obserwacji zawiera poniższa tabela. Zestawienie 

zorganizowane jest w porządku malejącym udziału kobiet. Pozwala na łatwe wyłonienie grup zawodów 

zdominowanych przez kobiety i przez mężczyzn. Zróżnicowanie ze względu na ta cechy może być pomocne 

przy wyjaśnieniu wielu zjawisk obserwowanych w badaniu losów absolwentów. 

                                                           
1
 Branża mechaniczna – mechanika precyzyjna; mechanik precyzyjny – 1 osoba, branża artystyczno-medialna; technik budowy fortepianów 

i pianin – 1 osoba oraz branża skórzano-obuwnicza; kaletnik – 2 osoby. 
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Tabela 1. Liczba przebadanych absolwentów w podziale na branże oraz płeć 

BRANŻE 

KOBIETA MĘŻCZYZNA 

OGÓŁEM 

LICZBA W % LICZBA W % 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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II. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W MAŁOPOLSCE  

Edukacja zawodowa dla młodzieży obejmuje trzy typy szkół: szkoły policealne, technika oraz szkoły branżowe  

I stopnia (dawniej zasadnicze szkoły zawodowe). Naukę w dwóch ostatnich można podejmować bezpośrednio 

po ukończeniu szkoły podstawowej (wcześniej gimnazjum), natomiast nauka w szkole policealnej możliwa jest 

dopiero po ukończeniu szkoły średniej.  

W 2017 roku w wyniku zmian w systemie edukacji zasadnicze szkoły zawodowe zostały zastąpione szkołami 

branżowymi I stopnia. W badaniu uczestniczyły osoby, które ukończyły edukację zawodową w 2017 roku, 

dlatego w raporcie pojawiają się absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, mimo tego że formalnie ten typ 

kształcenia w Polsce już nie funkcjonuje
2
. 

W ostatnich latach w związku z niżem demograficznym do szkół trafia coraz mniej dzieci i młodzieży.  

W Małopolsce w 2006 roku dzieci w wieku 15 lat było 48 549, podczas gdy 11 lat później 33 184. Spadek  

w Małopolsce (o ok. 32%) był słabszy niż ogólnie w całej Polsce, gdzie wyniósł 34% (spadek z 534 787 osób do 

353 875). Zmiany te przekładają się również na mniejszą liczbę dzieci w placówkach edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 W miejscach, w których pojawią się dane o zasadniczej szkole zawodowej oraz szkole branżowej I stopnia będą one łączone, a fakt ten 

będzie dodatkowo sygnalizowany w treści raportu. 
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Wykres 3. Liczba dzieci i młodzieży w wieku do 2015 lat w Polsce i Małopolsce w roku 2006 i 2017 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

W 2006 roku przeszło połowę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych stanowili wychowankowie liceów 

ogólnokształcących (55%), podczas gdy absolwenci techników 26%, a zasadniczych szkół zawodowych 19%.  

W trakcie ostatnich 11 lat mocno spadła liczba absolwentów liceów ogólnokształcących (o 6 790) oraz 

zasadniczych szkół zawodowych (o 1 832 osoby), natomiast wzrosła popularność techników (wzrost liczby 

absolwentów o 1 437 osób). Odnotowany spadek liczby absolwentów w zasadniczych szkołach zawodowych 

(spadek o 25%) jest łagodniejszy niż w przypadku liceów (spadek o 33%). W technikach zaobserwowano 

odwrotną tendencję. Od 2006 roku udział absolwentów tego typu kształcenia rośnie, w opisywanym okresie 

wzrósł o 14%. W 2017 roku cały czas najwięcej absolwentów kończyło licea ogólnokształcące (45%), następnie 

technika (38%), a w najmniejszym udziale zasadnicze szkoły zawodowe (17%). 
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Wykres 4. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce w latach 2006-2017 

 
Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Powyższe dane jednoznacznie wskazują na zmianę preferencji edukacyjnych wśród młodzieży gimnazjalnej 

– rośnie popularność techników, mocno spada zainteresowanie liceami ogólnokształcącymi, a orientacja na 

zasadnicze szkoły zawodowe utrzymuje się na względnie stałym poziomie (spadek liczby absolwentów w ciągu 

ostatnich 11 lat wyniósł 25%, podczas gdy liczba piętnastolatków w tym okresie zmniejszyła się 

nieproporcjonalnie mocniej, bo aż o 32%). Zmiana preferencji edukacyjnych młodzieży wynika zarówno  

z obserwowanego coraz większego zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników fizycznych, jak 

również towarzyszącej mu poprawie warunków pracy tych osób (łatwość znalezienia pracy, wyższe 

wynagrodzenie etc.) oraz poprawiającego się wizerunku kształcenia zawodowego. Wszystkie te zmiany 

mieszczą się w coraz popularniejszej opinii, mówiącej, że „lepiej być dobrym fachowcem niż bezrobotnym 

magistrem”. Równocześnie zmiany te wspierane są działaniami poprawiającymi jakość kształcenia zawodowego 

oraz towarzysząca im aktywnością informacyjno-promocyjną. Jednym z działań informacyjnych w Małopolsce 

w zakresie wyboru ścieżki kształcenia jest „Badanie losów absolwentów szkół zawodowych”, które służy 

zbieraniu danych i upowszechnianiu informacji pozwalających na podejmowanie działań w obszarze kształcenia 

zawodowego. 
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Wykres 5. Status absolwentów z roku 2011, 2015 i 2017 po roku od ukończeniu szkoły w podziale na typ szkoły 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych w 2018 roku objęło 4 000 uczniów, którzy ukończyli edukację 

w 2017 roku. Absolwenci generalnie pracowali (76%), przy czym 51% z nich pracowało,  

a kolejne 25% łączyło pracę z edukacją. Jeśli młodzież decydowała się na kontynuację nauki, to najczęściej 

łącząc ją z pracą (ci, którzy tylko uczyli się stanowili 17%). Udział osób bez zajęcia po roku od uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły wynosił 8%, przy czym osoby niepracujące stanowiły 3%, a bierne zawodowo 

5%. Porównanie informacji o absolwentach, którzy ukończyli edukację w 2017 roku oraz tych, którzy ukończyli 

ją w latach poprzednich pokazuje, że wzrasta udział pracujących oraz tych, którzy łączą pracę z nauką, maleje 

liczba wyłącznie uczących się oraz bezrobotnych. Na tle tych pozytywnych zmian niepokojąco prezentuje się 

informacja o tym, że udział osób biernych zawodowo pozostaje na stałym poziomie (5%). 

Sytuacja absolwentów po roku od ukończenia szkoły różniła się w zależności od ukończonego typu szkoły. 

Najwyższy udział pracujących utrzymywał się w grupie absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej z 85% 

udziałem pracujących, przy czym 64% stanowiły osoby wyłącznie pracujące, a 21% łączące tą aktywność  

z nauką. Absolwenci szkoły policealnej w 77% przypadków pracowali (56% wyłącznie, a 21% łącząc pracę  

z nauką), a absolwenci technikum w 74% przypadków (kolejno: 48% i 26%). 

Pod względem nauki zdecydowanie wyróżniało się technikum – 45% absolwentów po roku od ukończenia 

szkoły kontynuowała edukację, przy czym 25% stanowiła wzmiankowana już grupa, która łączyła tą aktywność 

z pracą, a 19% poświęcało się tylko nauce. Żaden z pozostałych dwóch typów kształcenia nie miał nawet 

zbliżonego do technikum udziału wyłącznie uczących się (SP – 7%, ZSZ – 5%). Udział osób łączących naukę  

z pracą był taki sam – w szkole policealnej i w zasadniczej zawodowej wyniósł 21%.  
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Analizując dane o statusie absolwentów po roku od ukończenia szkoły w pierwszej i ostatniej turze badania 

(absolwenci z roku 2011 oraz 2017) można wywnioskować kilka ciekawych prawidłowości. Udział biernych 

zawodowo mimo upływu 6 lat pomiędzy pomiarami jest niemal niezmienny. W zasadniczej szkole 

zawodowej i technikum waha się w zakresie 1-2 punktów procentowych, a w przypadku szkoły policealnej 

wzrasta (z 7% w 2011 do 12% w 2017 roku). Warto dodać, że osoby bierne zawodowo, to osoby, które nie mają 

pracy i nie poszukują jej, gdyż nie mogą lub nie chcą jej podjąć. W tym samym czasie udział osób 

bezrobotnych dynamicznie spadał we wszystkich grupach wyróżnionych ze względu na typ szkoły.  

W poszczególnych typach szkół struktura statusów absolwentów stopniowo i regularnie zmieniła się, na 

przestrzeni lat 2011 – 2017, w następujący sposób: 

 Technikum: wzrost wyłącznie pracujących (o 11 p.p.), spadek bezrobotnych (o 8 p.p.), minimalny 

spadek udziałów uczących się (o 4 p.p.) oraz minimalny wzrost łączących pracę z nauką (o 2 p.p.). 

 Zasadnicza szkoła zawodowa: wzrost wyłącznie pracujących (o 21 p.p.), wzrost łączących pracę  

z nauką (o 3 p.p.), spadek bezrobotnych (o 9 p.p.) oraz spadek wyłącznie uczących się (o 11 p.p.). 

 Szkoła policealna: wzrost wyłącznie pracujących (o 5 p.p.) oraz łączących naukę z pracą (o 4 p.p.), 

spadek wyłącznie uczących się (o 3 p.p.), przy równoczesnym spadku bezrobotnych (o 11 p.p.) oraz 

wzroście biernych zawodowo (o 5 p.p.). 

Z przedstawionych zestawień wynika, że obserwujemy następujące zjawiska: 

 -dynamiczny spadek bezrobocia, który w ostatnich latach wyhamowuje, 

 -utrzymywanie się podobnej liczby uczących się, przy czym coraz większa część tej grupy łączy naukę 

z pracą, 

 -utrzymywanie na stałym poziomie liczby biernych zawodowo, przy czym udział wśród absolwentów 

szkół policealnych od ostatniego pomiaru wzrósł. W trakcie analizy biernych zawodowo szczególna 

uwagę będzie poświęcona absolwentom szkoły policealnej
3
 – ze względu na fakt występowania 

negatywnych zjawisk w tej grupie.  

  

                                                           
3 W kolejnych turach badania liczba przebadanych absolwentów szkół policealnych sukcesywnie maleje (w turze z 2015 roku było ich 363, 
w 2016 r. 256, a w 2018 tylko 166). Wynika to zarówno z małej liczby uczniów w tym typie kształcenia, jak również dominacji prywatnych 

placówek, które trudno zachęcić do uczestnictwa w badaniu: nie podlegają nadzorowi starostw, zajęcia odbywają się w weekendy,   

a uczestnicy – najczęściej osoby dorosłe - nie chcą tracić godzin nauki na uczestnictwo w badaniu. O spadającej liczbie uczestników w tej 

formie kształcenia może też decydować wzrastająca popularność Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, które pod względem oferty  

są bardzo podobne do szkół policealnych - oferują możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych bez uczestnictwa w kształceniu 

ogólnym. Zmniejszająca się liczba uczestników badania przekłada się na utrudnienia w opisywaniu zjawisk w tym typie kształcenia. 
Niektóre zestawienia w raporcie z powodu zbyt małej liczby obserwacji nie mogły zostać przygotowane. 
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III. SYTUACJA ABSOLWENTÓW PO ROKU OD UKOŃCZENIA SZKOŁY  

Co robili absolwenci po roku od ukończenia szkoły? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przyjrzeć się 

wskaźnikom powodzenia edukacyjnego po ukończonej szkole. Szkoły zawodowe kształcą zarówno dla rynku 

pracy (podjęcie zatrudnienia) jak i dla systemu edukacyjnego (kontynuacja nauki), dlatego wyróżnianie któregoś 

z tych wskaźników, jako miar powodzenia edukacyjnego byłaby nieuzasadnione. Stad informacja o osobach 

niepracujących i nieuczących się (NEETs
4
) stanowi dobry punkt odniesienia do porównań w czasie (tutaj  

w kolejnych rocznikach absolwentów 2011-2017). 

Wykres 6. Status absolwentów z lat 2011-2017 po roku od ukończeniu szkoły 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Porównanie wskaźników z ostatnich 6 tur badania (2012-2018) wskazuje na znaczącą poprawę sytuacji 

absolwentów po roku od ukończenia szkoły. Udział NEETs zmniejszył się z 19% do 8% (o 11 p.p.), głównie 

                                                           
4
 NEETs z ang. Not in Education, Employment, or Training - kategoria osób poza edukacją, zatrudnieniem oraz nieuczestnicząca  

w szkoleniach. 
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za sprawą wzrostu udziału pracujących (o 11 p.p). W tym samym czasie udział osób wyłącznie uczących się 

przesunął się z grupy osób łączących pracę z nauką (zmiana o 4 p.p.). W tym samym czasie nastąpił przepływ 

osób z grupy osób łączących naukę z pracą do wyłącznie pracujących. Część obserwowanych zmian jest 

związana z poprawą na rynku pracy skutkujących wzrostem zatrudnienia. 

Na przestrzeni lat 2012-2017 stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce zmniejszyła się z 11,4% do 

5,4%, a udział osób do 25. roku życia w ogóle bezrobotnych z 24,6% w 2012 do 13,9% na koniec 2017 

roku. W wartościach bezwzględnych jest to spadek z około 40 tys. bezrobotnych do 25. roku życia do 11 tys. 

osób (zmniejszenie o przeszło 72%). Poprawa sytuacji na rynku pracy przełożyła się również na preferencje 

młodzieży w obszarze kontynuacji edukacji. W 2012 i 2018 roku edukację kontynuowało tyle samo 

absolwentów tj. 41%, lecz wyraźnie zmniejszył się udział osób wyłącznie uczących się, natomiast wzrósł 

tych, którzy kontynuują naukę łącząc ją z pracą.  

 

Wykres 7. Stopa bezrobocia w Polsce i Małopolsce oraz udział NEETs w latach 2012-20175 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Ilość NEETs systematycznie spada od 2013 roku – moment przełamania niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

Począwszy od tego roku regularnie spada stopa bezrobocia w Polsce, na koniec 2017 roku osiągając wartość 

6,6%. W Małopolsce, która cechuje się niższą przeciętną wartością wskaźnika bezrobocia niż w Polsce ogółem 

                                                           
5
 Wskaźnik NEETs dla Małopolski został uzyskany w ramach badania, natomiast NEETs dla Polski pochodzi z danych Eurostatu  

i wyliczany jest na podstawie Aktywności Ekonomicznej Ludności w grupie od 15 do 34 roku życia. 
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miara na koniec 2017 roku osiągnęła wartość 5,4% (trzecia najniższa wartość w kraju po województwie 

wielkopolskim – 3,7% oraz śląskim – 5,1%).  

W momencie przygotowywania raportu dostępne były statystyki nt. bezrobocia na koniec listopada 2018 roku. 

Stopa bezrobocia dla Polski wynosiła 5,7%, a dla Małopolski 4,7%. Dane te wskazują na dalszy znaczący 

spadek bezrobocia rejestrowanego. Aktualnie problemy rynku pracy koncentrują się raczej na trudnościach 

pracodawców ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. 

Zmniejszanie się udziału NEETs w populacji absolwentów w decydującej mierze odbywa się za sprawą odpływu 

bezrobotnych, którzy korzystają z łatwiejszego dostępu do rynku pracy. W analizowanym okresie udział tej 

kategorii spadł o 10 p.p., podczas gdy udział biernych zawodowo, co było już sygnalizowane, utrzymuje się na 

niezmienionym poziomie. W kontekście prezentowanych danych świadczących o bardzo dobrej sytuacji na 

rynku pracy niepokoi stabilizacja udziału biernych zawodowo – świadczy bowiem albo o szczególnych 

trudnościach tej kategorii osób na rynku pracy, bądź o dobrowolności pozostawania biernym zawodowo lub np.: 

o pracy w szarej strefie. 

Zmiany, w ostatnich 6 latach były nierównomierne w ujęciu płci badanych. W analizowanym okresie dużo 

większe zmiany miały miejsce wśród kobiet (w tej grupie udział bezrobotnych zmniejszył się o 11 p.p.,  

a biernych zawodowo o 2 p.p., podczas gdy w gronie mężczyzn zmiany te wyniosły kolejno 8 p.p. oraz 1 p.p.). 

Absolwentki częściej decydowały się na podejmowanie pracy - udział wyłącznie pracujących zwiększył się o 15 

p.p., łączących pracę z nauką o 7 p.p., a wyłącznie uczących się spadł o 8 p.p. W grupie mężczyzn zmiany były 

mniejsze (kolejno: o 8 p.p., 2 p.p. oraz bez zmian dla wyłącznie uczących się). Zmiany z ostatnich 6 lat w dużym 

stopniu upodobniły do siebie statusy absolwentów po roku od ukończenia szkoły zawodowej według płci. 
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Wykres 8. Status absolwentów z roku 2011 i 2017 po roku od ukończeniu szkoły według płci 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

  

33% 

48% 45% 
53% 

40% 

51% 

21% 

28% 

21% 

23% 

21% 

25% 
24% 

16% 

17% 

17% 

20% 

17% 15% 

4% 
11% 

3% 

13% 

3% 
8% 6% 5% 4% 6% 5% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2017 2011 2017 2011 2017

kobieta mężczyzna ogółem

bierni

bezrobotni

uczą się

pracują i uczą się

pracują



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

 

 

3 

3 

IV. PRACA 

Kto pracuje, a kto łączy pracę z nauką? 

W momencie realizacji badania w 2018 roku aktywnych zawodowo było 76% ankietowanych absolwentów, 

czyli więcej niż w poprzedniej edycji badania z 2016 roku (72%). Wzrost liczby pracujących wynika zarówno  

z przyrostu wyłącznie pracujących (o 3 p.p.), jak również osób łączących pracę z nauką (o 1 p.p.). Zarówno 

kierunek, jak i wielkości zmian (dynamiczny przyrost wyłącznie pracujących, spokojniejszy przyrost łączących 

pracę z nauką) jest taki sam od początku realizacji badania.  

Sytuacja pracujących absolwentów różni się w zależności od tego, czy podejmowali oni dodatkowo dalszą 

edukację, dlatego dalsza analiza będzie prowadzona z uwzględnieniem tego zróżnicowania. Udział pracujących 

wśród mężczyzn jest o 2 p.p. wyższy (76%), niż w przypadku kobiet (74%). Wyłączne podejmowanie pracy 

było popularniejsze wśród mężczyzn (53% pracujących mężczyzn, wobec 48% pracujących kobiet), podczas 

gdy łączenie pracy z nauką częściej występowało wśród kobiet (28% kobiet wykazywało ten rodzaj aktywności 

zawodowej, przy 23% mężczyzn). Biorąc pod uwagę typ szkoły, pracę z nauką częściej łączyli absolwenci 

techników (26%). Spośród wszystkich właśnie absolwenci tego typu szkoły najrzadziej decydowali się na 

podejmowanie zatrudnienia. Z kolei osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową najczęściej 

koncentrowały się na działalności zarobkowej (85%), przy czym udział wyłącznie pracujących w tej grupie był 

najwyższy (64%). Powyżej średniej dla wszystkich przebadanych absolwentów kształtowały się wskaźniki 

zatrudnienia dla szkoły policealnej – spośród 77% pracujących 56% stanowili wyłącznie pracujący, a 21% 

łączący tą aktywność z nauką. 

Najwyższy udział pracujących utrzymywał się w zawodach z branży: 

 górniczo-wiertniczej (87%) – w takich zawodach jak technik wiertnik (90%) oraz technik górnictwa 

podziemnego (85%), 

 drzewno-meblarskiej (87%) – głównie z zawodzie stolarz (90%), 

 motoryzacyjnej (85%) – w takich zawodach jak elektromechanik pojazdów samochodowych (93%), 

mechanik pojazdów samochodowych (85%) oraz technik pojazdów samochodowych (84%), 

 mechanicznej – budowa maszyn (85%) – w zawodzie ślusarz (95%) oraz technik mechanik (82%). 

W wymienionych grupach udział wyłącznie pracujących oscylował około 70% i był dużo wyższy niż dla 

wszystkich badanych absolwentów (51%). W gronie wymienionych branż dominują zawody, w których 

kształcili się głównie mężczyźni.  
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Wykres 9.  Udział pracujących według płci, typu szkoły oraz zawodu 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Najniższy udział pracujących absolwentów odnotowano w takich branżach jak:  

 chemiczno-ceramiczno-szklarska (49%) - głównie z zawodzie technik analityk (41%), 

 pomoc społeczna (56%) – jedyny zawód w tej branży to opiekunka dziecięca (56%), 

 drogowa i inżynieryjno-instalacyjna (58%) – głównie w zawodzie technik geodeta (56%), 

 teleinformatyczna (63%) – w zawodach technik teleinformatyk (61%) oraz technik informatyk (62%).  
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Mimo tego, że w poszczególnych branżach widoczna jest dominacja danego typu kształcenia (przykładowo 

zawody z branży ochrona zdrowia kształcone są w szkole policealnej, z branży spożywczej w zasadniczej szkole 

zawodowej, a teleinformatycznej w technikum), brak jest widocznej zależności pomiędzy typem szkoły i branżą.  

 

Charakter aktualnie wykonywanej pracy 

Działalność zawodowa młodzieży po roku od ukończenia szkoły ma względnie stały charakter. Większość 

absolwentów podejmowała pracę najemną - 92%. Sporadyczna była pomoc w rodzinnej działalności 

gospodarczej (5%) oraz prowadzenie własnej firmy (3%). Obok charakteru zatrudnienia absolwenci pytani byli  

o to czy praca, którą wykonywali jest stała (tzn. dany absolwent planuje wykonywać ją regularnie przez dłuższy 

okres niż pół roku) – 81% wskazań, czy też dorywcza (tzn. wykonywana okazyjnie, włącznie z pracą sezonową 

oraz wakacyjną) – 19% odpowiedzi. W kontekście tych informacji warto podkreślić, że 82% pracowników 

najemnych wskazała, że praca ma charakter stały, podczas gdy osoby pomagające w rodzinnej firmie bądź 

gospodarstwie rolnym wskazywały na tymczasowość tego rozwiązania aż w 45% przypadków. Najczęściej 

pomoc w rodzinnej firmie wynika albo z oczekiwania na lepsze rynkowe okazje albo z kontynuacji nauki  

(w gronie osób łączących pracę z nauką udział pracowników najemnych był nieznacznie mniejszy,  

a pracowników świadczących pomoc w rodzinnej firmie lub gospodarstwie rolnym większy). 

W miejscu tym warto jeszcze wspomnieć o osobach, które po ukończeniu szkoły wyjechały za granicę.  

W większości przypadków (92%) opuszczanie kraju wiązało się z podejmowaniem pracy. Spośród przebadanych 

4 tys. absolwentów 252 osoby zadeklarowały (6,3%), że przebywa za granicą. Dla 82% powodem wyjazdu była 

praca, a dla kolejnych 10% praca połączona z edukacją. 
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Wykres 10. Charakter aktualnie wykonywanej pracy według zawodów 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Porównanie charakteru aktualnie wykonywanej pracy absolwentów, którzy byli badani w 2013 roku oraz 

przebadanych w 2018 roku wskazuje, że sposób angażowania się młodzieży szkół zawodowych w rynek 

pracy nieznacznie się zmienia. W badaniu wykonanym 5 lata wcześniej udział pracowników najemnych 

wyniósł 88%, prowadzących własną firmę 5%, a pomagających w rodzinnej firmie 6%. Tegoroczna edycja 

badania wykazała, że udział wykonujących pracę najemną jest wyższy o ok. 4 p.p. Mniejszy udział osób 

pomagających w rodzinnej firmie lub prowadzących własną firmę może być potwierdzeniem bardzo 

dobrej sytuacji na rynku pracy – młodzież chętniej podejmuje pracę najemną, gdyż jest to dla nich bardziej 

korzystne – nie musi tworzyć własnego stanowiska pracy (w postaci zakładania firmy), ani tymczasowo 

zatrudniać się w rodzinnej firmie by poczekać na lepszą okazję rynkową.  

Z punktu widzenia typu szkoły największy udział pracowników najemnych był wśród absolwentów szkół 

policealnych (96%). Z kolei najwyższy udział prowadzących własną firmę odnotowano wśród absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych (5%, wobec 3% wśród wszystkich absolwentów). Osoby pomagające  

w rodzinnej firmie wśród absolwentów technikum stanowiły 5%, podczas gdy w gronie absolwentów 

zasadniczej szkoły zawodowej 3%, a szkoły policealnej 2%. 
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Wykres 11. Charakter aktualnie wykonywanej pracy według zawodów 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Z punktu widzenia branż sytuacja była bardziej zróżnicowana. Najwyższy udział pracowników najemnych 

odnotowano w gronie osób, które uczyły się zawodu z branżach: pomoc społeczna (100%), transportowo-

spedycyjno-logistycznej (97%), ekonomiczno-administracyjno-biurowej (96%) oraz ochronie zdrowia (96%). 

Spośród wymienionych grupy zawodów z pierwszej i ostatniej branży kształcone są w szkole policealnej. 

Najniższy udział pracowników najemnych odnotowano w branżach budowlanej (84%), drzewno-meblarskiej 
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(84%), drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej (85%), rolno-hodowlanej (85%) oraz włókienniczo-odzieżowej 

(85%).  

Podejmowanie pomocy w rodzinnej firmie szczególnie popularne było w branży drzewno-meblarskiej (13%), 

drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej (13%), włókienniczo-odzieżowej (10%) oraz rolno-hodowlanej (9%).  

W gronie profesji o większym niż przeciętnie udziale osób prowadzących własną firmę znalazły się branże 

budowlana (9%), mechaniczna – budowa maszyn (9%), motoryzacyjna (6%), chemiczno-ceramiczno-szklarska 

(6%) oraz teleinformatyczna (6%). 

Najczęstszą podstawą wykonywania pracy była umowa o pracę na czas określony, w oparciu o którą było 

zatrudnionych 42% absolwentów. Kolejne pod względem popularności były umowa na czas nieokreślony 

(20%), umowa zlecenia (16%) oraz „bez umowy” (6%). W przypadku wskazań „bez umowy” bardzo często 

klasyfikowane były osoby, które wykonywały rodzinną działalność pomocniczą, która nie wymaga 

podpisywania umowy, a wiąże się z uzyskiwaniem ubezpieczenia społecznego. Pozostałe lokaty to: umowa  

o pracę na okres próbny (5%), staż odbywany za pośrednictwem urzędu pracy (4%) oraz własna firma (4%). 

 

Wykres 12. Podstawa wykonywania pracy w badaniu z 2018, 2016 i 2013 roku 

 
Źródło: badanie, obliczenia własne 

Od początku realizacji badania podstawa wykonywania pracy zmieniała się intensywnie, lecz w ostatnich dwóch 

latach uległa ustabilizowaniu. Udział umów najbardziej pożądanych na rynku tj. umów o pracę na czas 

określony (spadek o 3 p.p.) oraz na czas nieokreślony (wzrost o 1 p.p.) zmienił się nieznacznie. Nadal spada 
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udział osób, które wykonują pracę „bez umowy”, do czego zapewne przyczynia się stała poprawa na rynku 

pracy.  

Podstawa wykonywania pracy różni również grupy osób wyłącznie pracujących oraz łączących pracę z nauką. 

Osoby wyłącznie aktywne zawodowo świadczą pracę najczęściej w oparciu o umowę o pracę na czas określony 

(46%) oraz na czas nieokreślony (22%), a dopiero w trzeciej kolejności w oparciu o umowę zlecenia (11%). 

Osoby łączące pracę z nauką dużo rzadziej mają umowę o pracę (36% na czas określony oraz 15% na czas 

nieokreślony), zdecydowanie częściej są włączani w świat pracy za sprawą umów zleceń (26%). Na podstawie 

badania nie jest możliwe rozstrzygniecie, na ile sytuacja ta wynika z przymusu (umowy te są mniej „opłacalne”), 

a na ile z wyboru (są bardziej elastyczne).  

 

Wykres 13. Podstawa wykonywania pracy osób pracujących oraz łączących pracę z nauką 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Zgodność wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem 

Poziom zgodności wykonywanej pracy z zawodem wyuczonym w szkole pozwala zorientować się, w jakim 

stopniu absolwenci korzystają z tego, czego się nauczyli. Z analiz wynika, że 34% z nich pracowało zgodnie  

z wyuczonym zawodem, 27% wykorzystywało część zdobytych w szkole umiejętności i wiedzy, a 39% 

wykonywało pracę w żaden sposób niepowiązaną z tym, czego uczyli się w szkole. W poprzednich turach 

badania absolwentom zadawane było to samo pytanie. Okazuje się, że wskazania dotyczące zgodności zawodu 

wykonywanego z wyuczonym utrzymują się na zbliżonym poziomie wahając o 2 punkty procentowe. Wynika  
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z tego, że poziom zgodności wyuczonego i wykonywanego zawodu w małym stopniu jest warunkowany 

bieżącą sytuacją rynkową. Wzrost udziału pracujących w ostatnich latach nie przekłada się na poprawę stopnia 

wykorzystania w miejscu pracy zdobytych w szkole wiedzy i doświadczenia. 

 

Wykres 14. Poziom zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem, a charakter wykonywanej pracy 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Poziom zgodności wyuczonego i wykonywanego zawodu był zróżnicowany. Jest to widoczne zwłaszcza wśród 

osób, które cechował odmienny sposób wykonywania pracy. Osoby wyłącznie pracujące nieznacznie częściej 

wykonywały pracę zgodną z wyuczonym zawodem (37%), niż osoby łączące pracę z nauką (33%). Mniejsza 

zgodność dla osób równocześnie pracujących i uczących się może wynikać z tymczasowego charakteru 

zatrudnienia (w grupie tej jak wskazywano w poprzednim podrozdziale częstsze były przypadki zatrudnienia 

osób, które pracę traktowały dorywczo, a co za tym idzie niekoniecznie odpowiadającą profilowi 

wykształcenia). Niski poziom zgodności nauki i wykonywanej pracy utrzymywał się, wśród osób „łapiących się 

dorywczych prac” dla potrzeb badania określanych „wolnymi strzelcami” oraz pomagających w rodzinnej firmie 

– dla tych grup poziom monitorowanego wskaźnika był niski (24% i 25%). W przypadku osób podejmujących 

pracę najemną oraz wśród osób, które założyły własną firmę, poziom zgodności był względnie wysoki (36%  
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i 35%). Zdecydowanie najniższy poziom wykorzystania zdobytych w szkole wiedzy i doświadczenia cechował 

osoby, które zdecydowały się szukać pracy za granicą. Tylko 24% wskazywała na zgodność wykonywanej pracy 

z wyuczonym zawodem. Zatem decyzja o wyjeździe za granicę wiąże się bardzo często z porzuceniem dorobku 

ostatnich kilku lat oraz rozpoczynaniem życia zawodowego na nowo, w całkowitym oderwaniu od zdobytych 

kwalifikacji. Niestety świadczy to również o zaprzepaszczeniu zasobów, które mógłby być wykorzystane na 

regionalnym rynku pracy. 

 

Wykres 15.  Poziom zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem według płci, typu szkoły oraz zawodu 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Mężczyźni w nieznacznie większym stopniu wykorzystywali zdobyte w szkole kompetencje zawodowe niż 

kobiety. Dużo wyższy poziom zróżnicowania zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu odnotowano  

z perspektywy typu szkoły oraz zawodu (tutaj w ujęciu branż).  
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Najwyższy poziom zgodności aktywności zawodowej z wyuczoną profesją zanotowano wśród dawnych uczniów 

szkół policealnych (70% wskazało na całkowitą zgodność). W grupie tej poziom dopasowania w porównaniu do 

poprzedniego roku wzrósł o 14 p.p. Branża odpowiedzialna za tak wysoką wartość wskaźnika w tym typie 

kształcenia to ochrona zdrowia – wśród pracujących, aż 72% wskazało na całkowitą zgodność wyuczonej  

i wykonywanej pracy
6
. Najniższy poziom zgodności cechował absolwentów techników (tylko 30% wskazań na 

całkowitą zgodność) i w porównaniu do poprzedniego badania nieznacznie wzrósł (o 3 p.p.). Branżami,  

w których odnotowano najwyższy udział pracujących zgodnie z profilem wyuczonego zawodu były drzewno-

meblarska (61%), spożywcza (52%) oraz fryzjersko-kosmetyczna (50%). Zawody te w zdecydowanej 

większości kształcone są w zasadniczej szkole zawodowej, która wynikiem 45% plasuje się pomiędzy szkołą 

policealną, a technikum. 

 

Wykres 16. Powody podejmowania pracy niezgodnej z wyuczonym zawodem 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Średnio 39% osób pracujących wykonywało pracę całkowicie niezgodną z profilem kształcenia ze szkoły 

zawodowej. Najczęstszym powodem była niechęć do pracy we własnym zawodzie (21%), wybór lepiej płatnej 

oferty (20%) oraz trudność znalezienia pracy we własnym zawodzie (18%). Trzy najczęściej wskazywane 

przyczyny podejmowania pracy innej niż wyuczona były również wymieniane w poprzedniej turze badania jako 

najczęstsze, z tą różnicą, że wyraźnie spadł udział odpowiedzi wskazujących na trudność znalezienia pracy we 

własnym zawodzie (o 7 p.p.), co pozwala częściowo wytłumaczyć nieznaczny wzrost udziału wykonujących 

pracę zgodną z kwalifikacjami. W tym samym czasie miał miejsce przyrost uzasadnień dla braku wykorzystania 

kompetencji ze szkoły mówiących o niechęci do pracy w zawodzie (o 5 p.p.) oraz o możliwości podjęcia pracy  

z wyższymi zarobkami (o 2 p.p.).  

                                                           
6
 W przypadku branży pomoc społeczna ocenę zgodności dokonało tylko 5 pracujących, dlatego informacja prezentowana jest tylko na 

wykresie W.11 bez dodatkowego komentarza. 
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Kobiety nieznacznie rzadziej niż mężczyźni wykorzystywały w pracy kompetencje zawodowe zdobyte w szkole. 

Przyczyną tego stanu są niechęć do pracy w zawodzie zdobytym w szkole średniej (25%), trudności ze 

znalezieniem w nim pracy (21%) oraz możliwość wyboru oferty gwarantującej wyższe wynagrodzenie (15%). 

Wśród mężczyzn najczęstszą przyczyną podejmowania pracy niezgodnej z wykształceniem jest możliwość 

podjęcia pracy lepiej płatnej (24%). Z profilu odpowiedzi na pytanie o przyczynę podejmowania pracy 

niezgodnej z profilem zdobytego zawodu wyłania się obraz, w którym kobiety rzadziej decydują się na pracę  

z wyższym wynagrodzeniem, lecz niezgodną z profilem wykształcenia, co może wynikać z braku takich ofert 

lub rzadszego decydowania się na nią w momencie, gdy się pojawi.  

Bardzo ciekawie prezentują się powody podejmowania pracy niezgodnej z kwalifikacjami z punktu widzenia 

branż. Niechęć do pracy w zawodzie zgodnym z wykształceniem częściej niż przeciętnie wskazywana była  

w branżach; chemiczno-ceramiczno-szklarskiej (36%), hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (32%), leśno-

ogrodniczej (31%) oraz drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej (31%). W przypadku wymienionych grup 

spodziewać się można absolwentów, którzy źle wybrali zawód i mogą być zainteresowani zmianą profesji.  

W przypadku tych osób zły wybór zawodu może być wynikiem niewłaściwej preorientacji zawodowej oraz 

pochopnego podejmowania decyzji. Wśród absolwentów szkoły policealnej, w której uczą się osoby starsze  

(po ukończeniu liceum) udział respondentów wskazujących na niechęć do pracy w wyuczonym zawodzie jako 

przyczynę pracy niezgodnej z profilem wykształcenia był o połowę niższy niż w pozostałych typach kształcenia 

(11% dla szkoły policealnej wobec 21% wśród reprezentantów pozostałych typów kształcenia). 

Wybór lepiej płatnej oferty wskazany był przez 20% absolwentów pracujących niezgodnie z wyuczonym 

zawodem. Częściej niż przeciętnie wskazania na tą przyczynę pojawiały się w branżach motoryzacyjnej (37%), 

mechanicznej – budowa maszyn, obróbki metali i tworzyw sztucznych (35%), drzewno-meblarskiej (33%) oraz 

budowlanej (32%). Duża część wymienionych zawodów kształcona jest w zasadniczych szkołach zawodowych, 

których absolwenci, jeśli decydują się na pracę niezgodną z profilem wykształcenia to, dlatego, że zdecydowali 

się na lepiej płatna pracę (33%). Wskazane branże zdominowane są przez mężczyzn, dla których podejmowanie 

pracy lepiej płatnej było najważniejszym powodem rezygnacji z wyuczonego zawodu.  

Na trudność znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie częściej wskazywali absolwenci takich branż jak 

poligraficzno-fotograficzna (35%), ochrona zdrowia (31%) oraz rolno-hodowlana (29%). Dla absolwentów 

branży transportowo-spedycyjno-logistycznej (21%) podejmowanie pracy niezgodnej z profilem dużo częściej 

wynikało z tymczasowości bieżącego rozwiązania oraz oczekiwania na lepszą ofertę (zgodną z profilem 

wykształcenia). Z kolei dla absolwentów branży leśno-ogrodniczej (23%), teleinformatycznej (21%) oraz 

fryzjersko-kosmetycznej (19%) niemożność podjęcia pracy zgodnej z wykształceniem wynikało z braku 

wystarczających umiejętności do podjęcia zatrudnienia. W przypadku tych zawodów należy skupić się na 

poprawie jakości kształcenia.  
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Tabela 2. Powody podejmowania pracy niezgodnej z wyuczonym zawodem w ujęciu branż 
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Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wynagrodzenie 

Poprawa sytuacji na rynku pracy przejawia się zazwyczaj tym, że wzrasta zatrudnienie oraz rosną 

wynagrodzenia. Średnie wynagrodzenie netto absolwentów wyniosło 2 437 zł i w porównaniu do średniej  

z poprzedniej tury badania było wyższe o 356 zł (wzrost o 17%). Wzrost w badaniu z 2018 roku jest trzecią tak 

znaczącą zmianą obserwowaną w całym cyklu badań absolwentów. W 2015 roku odnotowano wzrost o 167 zł 
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(10%), w 2016 roku o kolejne 276 zł (15%). Począwszy od 2015 roku wynagrodzenia absolwentów dynamicznie 

rosną. 

 

Wykres 17. Średnie wynagrodzenie netto absolwentów w kolejnych turach badania 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Obserwowane zmiany nie dokonują się równomiernie we wszystkich kategoriach opisywanych w niniejszym 

raporcie. Stąd celowe jest sprawdzenie, w których grupach zmiany były najbardziej dynamiczne. Na dwóch 

następnych wykresach pokazane zostało średnie wynagrodzenie w 2016 oraz 2018 roku z uwzględnieniem 

takich cech jak typ szkoły, łączenie pracy z nauką oraz zawód w ujęciu branż. W części raportu dotyczącej 

kontynuacji edukacji oraz oczekiwań osób bezrobotnych co do wynagrodzenia, za które gotowi byliby podjąć 

zatrudnienie zostały również wykorzystane informacje nt. zarobków  

Średnie wynagrodzenie absolwentów łączących pracę z nauką (2 134 zł) było niższe o 459 zł od osób wyłącznie 

pracujących (2 593 zł). Możliwość poświęcenia się tylko pracy przekłada się na wyższe wynagrodzenie. Wzrost 

wynagrodzeń notowany pomiędzy badaniami w 2016 roku i 2018 roku był prawie dwukrotnie niższy wśród 

osób, które łącza pracę z nauką.  

Dużo większe zróżnicowanie wynagrodzeń utrzymuje się pomiędzy typami szkoły. Najwyższy średni poziom 

wynagrodzeń osiągali ci absolwenci, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową (2 731 zł). Niższe 

wynagrodzenie utrzymywało się w grupie absolwentów technikum (2 399 zł). W poprzedniej turze badania 

absolwenci obu tych typów szkół mieli zbliżone wynagrodzenia (kolejno: 2 071 zł oraz 2 101 zł), co było 

wynikiem dużego wzrostu wynagrodzeń w technikum. W badaniu w 2018 roku zmiana wynagrodzenia 

absolwentów ZSZ o 660 zł przyczyniła się do wyraźnej dominacji tej grupy nad pozostałymi. Najniższe 

wynagrodzenie otrzymują absolwenci szkół policealnych (1 813 zł). Wynika to przede wszystkim z faktu,  

że kształcenie w szkołach policealnych zdominowane jest przez zawody społeczno-medyczne, dla których 

miejscem zatrudnienia są publiczne placówki zdrowotne oraz instytucje pomocy społecznej. Zróżnicowanie 

wynagrodzeń w poszczególnych branżach oraz łączenie pracy z nauką wpływa bezpośrednio na uśrednione 

wynagrodzenia absolwentów w ujęciu typów szkoły. 
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Wykres 18. Średnie wynagrodzenia w 2016 roku oraz wzrost wynagrodzeń pomiędzy badaniami w 2016 i 2018 roku  

w podziale na typ szkoły oraz z uwzględnieniem osób wyłącznie pracujących oraz łączących pracę z nauką 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Ostatnią cechą, z perspektywy, której analizowane są wynagrodzenia to zawód zdobyty w szkole w ujęciu 

branżowym. Najwyższe wynagrodzenia były w branży budowlanej (3 373 zł), najniższe w branży ochrona 

zdrowia (1 813 zł). Generalnie na wykresie widoczne są dwie grupy branż o wyższych niż przeciętnie 

wynagrodzeniach (budowlana, motoryzacyjna, mechaniczna, elektryczno-elektroniczna i energetyczna, 

drzewno-meblarska, spożywcza, teleinformatyczna, górniczo-wiertnicza, transportowo-spedycyjno-logistyczna 

oraz drogowa i inżynieryjno-instalacyjna) oraz niższych niż przeciętnie wynagrodzeniach (leśno-ogrodnicza, 

rolno-hodowlana, hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna, włókienniczo-odzieżowa, poligraficzno-

fotograficzna, ekonomiczno-administracyjno-biurowa oraz ochrony zdrowia). Wspólnym mianownikiem 

wyróżnionych grup jest wysoki udział w edukacji mężczyzn
7
 w pierwszej i kobiet w drugiej grupie. Średnie 

wynagrodzenia dla absolwentów wyniosło 2 899 zł, a dla absolwentek 1 892 zł. Kobiety po roku od 

ukończenia edukacji w szkole zawodowej mogły liczyć na wynagrodzenia o przeszło 1 000 zł niższe.  

W poprzedniej turze badania różnica wynagrodzeń była mniejsza – wynosiła 742 zł. Porównując zarobki 

absolwentów z poprzednich tur badania widać, że w wśród mężczyzn wzrost wynagrodzeń był dużo wyższy (o 

545 zł
8
), niż w przypadku kobiet (o 281 zł). W porównaniu do danych z 2016 roku branżami, w których miał 

miejsce największy wzrost wynagrodzeń były spożywcza (891 zł), budowlana (813 zł), górniczo-wiertnicza (672 

zł) oraz motoryzacyjna (669 zł). 

 

                                                           
7
 Wyjątek od tej zasady stanowi branża spożywcza, w której więcej jest kształcących się kobiet. 

8 Przywołana miara to różnica średnich arytmetycznych wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet w porównaniu do analogicznych miar  
z badania przeprowadzonego w 2016 roku. 
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Wykres 19. Średnie wynagrodzenia w 2018 roku oraz wzrost wynagrodzeń pomiędzy badaniami w 2016 i 2018 roku  

w podziale na branże 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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V. NEETS  

Kim są NEETs?  

NEETs stanowili zróżnicowaną grupę, składającą się z osób bezrobotnych, czyli takich, które mogły i chciały 

pracować, więc poszukiwały pracy oraz 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. Ich udział po 

roku od uzyskania świadectwa ukończenia szkoły wynosił 8%, przy czym osoby bezrobotne stanowiły 3% 

(spadek o 1 p.p.), a bierne zawodowo 5% (utrzymanie tego samego poziomu w porównaniu do badania sprzed  

2 lat). W grupie osób niepracujących i nie uczących się utrzymywał się wyższy udział kobiet (9%), niż 

mężczyzn (7%) (o 1 p.p. więcej było zarówno wśród bezrobotnych jak i biernych zawodowo kobiet). Z punktu 

widzenia typu szkoły zróżnicowanie jest dużo większe. Udział NEETs był najniższy wśród absolwentów 

technikum (7%), następnie absolwentów szkół zasadniczych zawodowych (10%), najwyższy zaś wśród 

absolwentów szkół policealnych (16%), w której to grupie odnotowano w porównaniu do ostatniej tury badania 

wzrost NEETs o 2 p.p. (o 4 p.p. wzrósł udział biernych zawodowo, a o 2 p.p. spadł udział bezrobotnych).  

W pozostałych typach szkół miał miejsce spadek udziału NEETs. 

Częstsze pozostawanie poza karierą edukacyjno-zawodową utrzymywało się w branżach: 

 ochrona zdrowia (14%) - głównie za sprawą takich zawodów jak: opiekun medyczny (22%) oraz 

technik masażysta (19%), z bardzo dużym udziałem osób biernych zawodowo, 

 leśno-ogrodniczej (14%) – szczególnie w zawodzie technik architektury krajobrazu (12%), 

 fryzjersko-kosmetycznej (13%) – o czym zdecydowały takie zawody jak technik usług fryzjerskich 

(14%) oraz fryzjer (12%), 

 chemiczno-ceramiczno-szklarska (12%) – głównie za sprawą zawodu technik analityk (14%). 

W zawodach czterech wymienionych branż dominują kobiety. Z kolei branże o najniższym udziale NEETs 

zdominowane są przez mężczyzn. Najkorzystniejsza sytuacja z punktu widzenia niskiego udziału analizowanej 

grupy utrzymywała się w branżach górniczo-wiertniczej (brak osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych), 

drzewno-meblarskiej (3% - wyłącznie bierni zawodowo), elektryczno-elektronicznej i energetycznej (4%), 

transportowo-spedycyjno-logistycznej (6%), budowlanej (7%) oraz mechanicznej – budowa maszyn (7%).  
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Wykres 20. Udział NEETs według płci, typu szkoły oraz zawodu 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Niewielkie zmiany odnotowywane wśród absolwentów w grupie NEETs w stosunku do poprzedniego badania, 

mimo bardzo pozytywnej sytuacji utrzymującej się w otoczeniu rynkowym oraz znacznych nakładów 

poniesionych na aktywizację osób młodych pozostających poza pracą oraz edukacją skłania do zwrócenia 

szczególnej uwagi na sytuację tych osób.  

Warto mieć na względzie, że dla wielu osób pozostawanie poza rynkiem pracy i edukacji stanowi moment 

przejściowy. Jedynie 2% absolwentów nie podjęło ani nauki ani pracy od momentu ukończenia szkoły. Pozostali 

mieli okazję zarobkować i/lub dokształcać się. Co więcej, widać, że na przestrzeni lat sytuacja absolwentów 

stopniowo się poprawiała. Wśród absolwentów z 2011 roku niemal 1/5 nie miała zajęcia w momencie badania,  

a co dziesiąty nie miał zajęcia przez cały rok od ukończenia szkoły. Natomiast wśród absolwentów z 2017 roku 

odsetek NEETs wyniósł 8%, a długotrwałych NEETs 2%. 
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Wykres 21. Udział NEETs w grupie absolwentów z lat 2011 – 2017 (z uwzględnieniem osób nieprzerwanie należących do 

NEETs) 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Z punktu widzenia dostępnych danych zostaną porównane grupy osób biernych i bezrobotnych. Niestety 

liczebność osób w poszczególnych grupach nie jest duża (128 osób bezrobotnych oraz 180 biernych zawodowo), 

co stanowi znaczące utrudnienie dla przygotowania dodatkowych zestawień obejmujących tylko te grupy. Osoby 

bierne i bezrobotne łączy brak pracy, natomiast odróżnia poziom aktywności w poszukiwaniu pracy – osoby 

bezrobotne poszukują pracy, podczas gdy bierne zawodowo nie.  

Brak zainteresowania podjęciem pracy nie stoi na przeszkodzie rejestracji w urzędzie pracy, ale też nie dziwi, że 

bierni, którzy z definicji nie poszukują pracy, nie korzystają z usług PUP. W gronie absolwentów co drugi 

bezrobotny (48%) w momencie realizacji badania był zarejestrowany w urzędzie pracy, podczas gdy wśród 

biernych zawodów co czwarta osoba (27%). Nigdy w urzędzie nie rejestrował się co trzeci bezrobotny (35%) 

oraz  co drugi bierny zawodowo (57%).  
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Wykres 22. Czy NEETs kiedykolwiek był zarejestrowany w urzędzie pracy? 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Widać wyraźnie że duża liczba osób biernych zawodowo nie jest zainteresowana podjęciem pracy – nawet nie 

podejmuje się rejestracji w instytucji świadczącej wsparcie w zakresie zatrudnienia. Najczęstszą odpowiedzią na 

pytanie dlaczego dana osoba nie zarejestrowała się w urzędzie pracy jest wskazanie, mówiące że „nie mam takiej 

potrzeby” (71%). Druga pod względem popularności odpowiedź „z innych powodów” (12%) nie pozwala na 

przybliżenie się do prawdziwych powodów niezainteresowania pracą. Wśród samodzielnie formułowanych 

wskazań często pojawiały się odpowiedzi mówiące o opiece nad osobą zależną np. dzieckiem („urlop 

wychowawczy”, „wychowuję dzieci i zajmuję się domem”, „zaszłam w ciążę” etc.) lub osobą niepełnosprawną 

(„nie mogłam pracować ze względu na niepełnosprawność osoby z rodziny”). Często pojawiały się również 

problemy zdrowotne biernych zawodowo („z powodu choroby”, „zdrowotnych” etc.). Kolejne pod względem 

wskazań były „podjęcie nauki” (11%)
9
 oraz „obawa przed utratą innych świadczeń”. Część wymienionych 

powodów to obiektywne czynniki uniemożliwiające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna 

(pobieranie świadczenia z ZUS z tytułu zwolnienia lekarskiego, renta z tytułu niezdolności do pracy, pobieranie 

zasiłku macierzyńskiego, bycie rolnikiem etc.). Przywołane wskazania wzajemnie się uzupełniają i mocno łączą 

z brakiem możliwości korzystania z innych niż oferowane przez PUP świadczeń. 

                                                           
9
 Osoby zrezygnowały z rejestracji w urzędzie pracy ze względu na naukę, mimo to w trakcie realizacji badania nie uczyły się – inaczej 

byłyby klasyfikowane do osób uczących się.  
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Wykres 23. Dlaczego osoby nie decydowały się na rejestracje w urzędzie pracy 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Mimo tego, że osoby bierne zawodowo dwa razy rzadziej rejestrują się w urzędzie pracy to czynniki 

zniechęcające do podjęcia rejestracji w PUP są bardzo podobne dla obydwu grup. Największe różnice to dwa 

razy większy udział wskazań na podjęcie nauki, jako czynnik decydujący o braku rejestracji w PUP osób 

bezrobotnych oraz rzadsze sytuacje, gdy o braku rejestracji rozstrzygała obawa utraty świadczeń. 

Z kolei osoby, które były lub są zarejestrowane w urzędzie pracy zostały zapytane o zakres usług, z których 

skorzystali w tej instytucji. Wiekszośc respondentów (3/4) wskazało ubezpieczenie zdrowotne, a poziom 

wskazań nie różnił osób biernych zawodowo i bezrobotnych. Osoby bezrobotne prawie dwukrotnie częściej 

korzystały z dostępnych ofert pracy (46% wobec 24%) oraz ze stażu (16% wobec 8%). Formą pomocy, która 

częściej była wybierana przez osoby bierne zawodowo niż bezrobotne było uczestniczenie w szkoleniach (7%  

w porównaniu do bezrobotnych 1%). Niestety część osób wsparcie edukacyjne ze strony urzędów pracy 

(szkolenia, kursy, finasowanie studiów lub szkoły policealnej) traktuje wyłącznie jako dodatkową aktywność 

społeczną nie powiązaną w żaden sposób z aktywizacją zawodową. Dobrze obrazują to przypadki  

z przeprowadzonego badania. Respondentka, która uzyskała zawód opiekuna medycznego na samym początku 

rozmowy wskazała „że nie jest zainteresowana pracą bo jest na świadczeniu […] ma problemy z kręgosłupem”, 

a zdobyte w szkole kompetencje planuje wykorzystać do opieki nad chorymi - tatą oraz wujkiem. Kształcenie  

w szkole policealnej nie było zorientowane na podjęcie pracy, lecz na zdobycie umiejętności przydatne tylko  

w życiu prywatnym. 
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Wykres 24. Formy pomocy, z których korzystały osoby w urzędzie pracy 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Bezrobotni 

Bezrobotni, to druga grupa, która tworzy NEETs. Od edycji badania z 2016 roku mamy do czynienia z sytuacją, 

w której liczba osób bezrobotnych jest mniejsza niż liczba osób biernych zawodowo. Odpowiedzialny jest za to 

przede wszystkim dynamiczny spadek liczby bezrobotnych. W badaniu w 2018 roku udział osób bezrobotnych 

wyniósł 3%. Warunkiem zakwalifikowania osoby bez pracy jako bezrobotnej jest poszukiwanie pracy. Połowa 

przebadanych respondentów zaklasyfikowanych do tej grupy wskazała, że poszukuje pracy dopiero od miesiąca. 

Z kolei ¼ respondentów usiłuje znaleźć zatrudnienie od 2 do 3 miesięcy, a 19% od 4 do 12 miesięcy. Ponad rok, 

pracę bezskutecznie usiłuje znaleźć 7% badanych. Czas poszukiwania pracy bezpośrednio wiąże się z oceną 

szans na jej znalezienie – spada wraz z wydłużaniem się czasu poszukiwania. Na „duże szanse” wskazuje 46% 

osób poszukujących pracy do 1 miesiąca i tylko 6% usiłujących ją znaleźć dłużej niż rok. Dłużej poszukują 

pracy absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych. W gronie osób poszukujących pracy 

do 1 miesiąca udział absolwentów tych typów szkół wyniósł przeszło 30%, podczas gdy absolwentów 

technikum przeszło 50%.  
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Wykres 25. Aktualny czas poszukiwania pracy 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Poszukujący pracy absolwenci zostali poproszeni o wskazanie rodzaju pracy, którą są zainteresowani. Wśród 

bezrobotnych 19% wskazało, że poszukuje pracy zgodnej z wyuczonym zawodem (udział tych osób wzrasta 

wraz z czasem poszukiwania pracy, co można tłumaczyć tym, że znalezienie pracy zgodnej z profilem 

wykształcenia jest trudne i przekłada się na dłuższy czas poszukiwania pracy). Wśród bezrobotnych 

absolwentów szkół policealnych powszechna była chęć korzystania z uzyskanych kompetencji. Aż 63% z nich 

poszukiwała pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia, a kolejne 13% zakładała, że poszukiwana praca pozwoli 

na skorzystanie z wiedzy i doświadczenia zdobytego w szkole Odsetek osób poszukujących pracy, które 

zakładają wykorzystanie na nowym stanowisku pracy części zdobytej wiedzy i umiejętności wyniósł 29% ogółu. 

Założenie takie najczęstsze jest wśród absolwentów technikum. Założenie bezrobotnych mówiące o tym, że 

praca powinna być zgodna całkowicie lub przynajmniej częściowo z wyuczonym zawodem częstsze było wśród 

mężczyzn (kolejno: 22% oraz 38%), niż wśród kobiet (kolejno: 17% oraz 21%) i jest zgodne z profilem 

aktualnie wykonywanej pracy ze względu na płeć. 

Bezrobotni absolwenci najczęściej wskazywali, że zainteresowani są jakąkolwiek pracą (35%). Najwięcej takich 

wskazań odnotowano wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (39%). Odpowiedź ta jest po części 

wyrazem stopnia desperacji poszukujących pracy – w gronie osób poszukujących pracy od 4 do 12 miesięcy 

udział poszukujących jakiejkolwiek pracy wyniósł 38%, a wśród poszukujących dłużej niż rok 50%.  

Ostatnia kategoria odpowiedzi na pytanie o rodzaj poszukiwanej pracy wskazuje na niechęć do podejmowania 

pracy w wyuczonym zawodzie. Udział osób mówiących, że poszukuje pracy całkowicie niezwiązanej  

z wyuczonym zawodem wyniósł 17% - najwyższy był wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 

(33%), podczas gdy w ogóle nie występował wśród absolwentów szkół policealnych, co może być wynikiem 

podejmowania decyzji o kontynuacji nauki na późniejszym etapie edukacji (po formalnie zakończonej edukacji 

na poziomie średnim), czemu towarzyszy bardziej pogłębiona refleksja dotycząca dalszej kariery zawodowej. 

Wskazania dotyczące niechęci podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie częściej dotyczyła absolwentów  
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z branży fryzjersko-kosmetycznej, poligraficzno-fotograficznej, spożywczej, motoryzacyjnej, budowlanej oraz 

hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. 

 

Wykres 26. Rodzaj poszukiwanej pracy w podziale na typ szkoły 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Osoby bezrobotne zostały poproszone o podanie przyczyny, która uniemożliwia znalezienie im pracy. Na 

pierwszym miejscu był wskazywany brak doświadczenia (41%), a na drugim brak ofert pracy na lokalnym rynku 

pracy (27%). W poprzedniej turze badania przywołane przyczyny również były wskazane jako najważniejsze, 

lecz istotność czynników była odwrotna. Wraz z dalszą poprawą sytuacji na rynku pracy spadła waga braku ofert 

pracy jako głównej przyczyny bezrobocia (o 11 p.p.), podczas gdy rośnie znaczenie niedostatku doświadczenia 

(o 4 p.p.). Brak ofert pracy częściej wskazywany jest przez kobiety (33%), absolwentów szkół policealnych 

(50%) oraz osoby, które ukończyły edukację w takich branżach jak: rolno-hodowlana (57%), ochrona zdrowia 

(43%), fryzjersko-kosmetyczna (42%) oraz hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (36%). Z kolei na niedostatki 

doświadczenia kobiety i mężczyźni wskazywali w takim samym udziale. Częściej na niedostatki w tym obszarze 

wskazywali absolwenci techników (43%), branż: chemiczno-ceramiczno-szklarskiej (80%), transportowo-

spedycyjno-logistycznej (75%), budowlanej (54%), teleinformatycznej (52%), ekonomiczno-administracyjno-

biurowej (46%) oraz poligraficzno-fotograficznej (46%). 
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Wykres 27. Przyczyny bezrobocia. Dlaczego nie możesz znaleźć pracy? 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Trzecią ważną przyczyną utrudniającą znalezienie pracy przez bezrobotnych jest brak odpowiednich kwalifikacji 

wymaganych przez pracodawców (24%), który bardzo mocno łączy się z wcześniej opisywanymi wskazaniami 

mówiącymi o braku odpowiedniego doświadczenia. Kolejne wskazanie mówiące o niewłaściwym sposobie 

poszukiwania pracy (21%) przeważa szalę odpowiedzialności za brak zatrudnienia na poszukującego pracę, nie 

zaś czynniki zewnętrzne. Subiektywna ocena pozostałych czynników decydujących o braku pracy jest zbliżona 

do tych, które były wskazane w poprzedniej turze badania (poziom wskazań różni się o 1-2 p.p.). 

Osoby poszukujące pracy zostały poproszone o wskazanie minimalnego wynagrodzenia, które skłoniłoby je do 

podjęcia zatrudnienia. Na poniższym wykresie oczekiwane kwoty wynagrodzenia (średnio 2 181 zł) zostały 

zestawione z tymi, które osiągają absolwenci z aktualnie wykonywanej pracy (średnio 2 437 zł). W przypadku 

osób po szkole policealnej wymieniana kwota, za którą bezrobotni byliby gotowi podjąć zatrudnienie (2 116 zł) 

przewyższa kwotę, którą osiągają osoby aktualnie pracujące (1 813 zł), co może być sporym utrudnieniem  

w podjęciu zatrudnienia. Dla absolwentów pozostałych typów szkół oczekiwania dotyczące wynagrodzeń nie 

powinny stanowić problemu w znalezieniu pracy. Najniższe oczekiwania i najwyższe wynagrodzenia cechują 

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. W kontekście braków kompetencyjnych występujących  
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u bezrobotnych korzystna różnica średnich oczekiwanych i osiąganych wynagrodzeń może okazać się 

niewystarczająca do łatwego znalezienia pracy. 

 

Wykres 28. Kwota wynagrodzenia, za które osoba jest skłonna podjąć zatrudnienie, a wynagrodzenie absolwentów po 

ukończeniu nauki (w zł) 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Jedną ze zidentyfikowanych barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia jest ta związana z trudnością 

dotarcia do miejsca, gdzie jest praca. Wśród przyczyn braku zatrudnienia pojawił się brak możliwości 

dojeżdżania do miejscowości oferującej pracę (17%) oraz zbyt wysoki koszt dojazdu do miejscowości 

oferujących miejsca pracy (13%). Dlatego jednym z warunków podejmowania zatrudnienia monitorowanym  

w badaniu jest miejsce, gdzie bezrobotny jest gotów podjąć zatrudnienie.  
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Wykres 29. Miejsce, gdzie bezrobotny jest gotów podjąć zatrudnienie 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Najwięcej wskazań dotyczących miejsca, gdzie bezrobotny jest gotów podjąć zatrudnienie dotyczyło 

miejscowości w promieniu do ok. 50 km od miejsca zamieszkania (44%). Z punktu widzenia typu szkoły widać, 

że dużo częściej na tą odpowiedź wskazywali absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (70%), zaś dużo 

rzadziej szkół policealnych (50%). Druga pod względem częstości wskazań na możliwe miejsce pracy jest 

miejscowość, w której dana osoba mieszka (36%). Wskazanie te są najbardziej popularne wśród absolwentów 

szkół policealnych (75%), natomiast najmniej wśród wychowanków zasadniczych szkół zawodowych (46%). Na 

duże miasta najintensywniej są ukierunkowani absolwenci szkół policealnych (38%), co wynika z częstszej 

lokalizacji potencjalnych miejsc zatrudnienia tj. placówek medycznych oraz związanych z pomocą społeczną  

w dużych ośrodkach. Możliwość podejmowania pracy za granicą częściej wskazywane było przez absolwentów 

szkół policealnych oraz techników. Z kolei na miejscowości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania 

wskazywali absolwenci szkół policealnych, dla których obszar dojazdów do pracy jest największy. Wynika to 

m.in. z faktu, że są to osoby starsze, częściej posiadające prawo jazdy, dysponujące samochodem, który 

znacząco zwiększa obszar poszukiwań odrywając potencjalne miejsca zatrudnienia od dostępności komunikacji 

publicznej.  
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Bierni zawodowo 

Zestawianie informacji o statusie absolwentów po roku od ukończenia szkoły wskazuje, że udział biernych 

zawodowo wyniósł 5%. Udział tej kategorii utrzymuje się na stałym poziomie od kilku lat. Przyczyny 

pozostawania poza rynkiem pracy prezentuje poniższy wykres. 

 

Wykres 30. Przyczyny bierności zawodowej (Dlaczego nie poszukujesz pracy?) 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

4% 

0% 

4% 

0% 

4% 

11% 

4% 

4% 

9% 

9% 

4% 

2% 

17% 

26% 

3% 

3% 

2% 

2% 

4% 

3% 

4% 

6% 

3% 

11% 

10% 

17% 

16% 

17% 

0% 

4% 

4% 

16% 

4% 

0% 

4% 

0% 

16% 

4% 

20% 

8% 

12% 

8% 

0% 10% 20% 30%

zbyt wysoki koszt dojeżdżania do miejscowości
oferującej miejsca pracy

nie wierzę, że znajdę pracę

z innych powodów

opiekuję się osobą dorosłą: chorą/
niepełnosprawną/ wymagającą opieki

nie chcę pracować

brak możliwości dojeżdżania do miejscowości
oferującej miejsca pracy

nie spełniam wymagań pracodawców

jestem w ciąży

nie pozwala mi na to mój stan zdrowia

wyjeżdżam zagranicę/ planuję wyjazd zagranicę

nie ma ofert pracy, które by mnie satysfakcjonowały

podjąłem / am naukę, bądź zamierzam ją podjąć

zajmuję się domem, dzieckiem

mam propozycję pracy/ czekam na rozpoczęcie
pracy/ zakładam firmę

szkoła policealna

technikum

zasadnicza zawodowa



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

Przyczyny bierności zawodowej znacząco różnią się z punktu widzenia różnych cech np. takich jak typ 

ukończonej szkoły (na wykresie), płeć, czy wcześniej opisywany fakt rejestracji w urzędzie pracy. Najczęściej 

wskazywany powód bierności zawodowej wynika z faktu oczekiwania na rozpoczęcie pracy, która już jest 

umówiona (18%). Sytuacja taka częściej wskazywana była przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 

(28%), mężczyzn (20%), osoby aktualnie zarejestrowane w PUP (33%) oraz takie, które w przeszłości były 

zarejestrowane w PUP, lecz aktualnie nie widnieją w rejestrach tej instytucji (22%). Drugi pod względem ilości 

wskazań powód niepodejmowania zatrudnienia przez biernych zawodowo to zajmowanie się domem i/lub 

dzieckiem (16%). Powód ten wskazywany dużo częściej przez absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej 

(17%) oraz technikum (16%), kobiety (28%) oraz osoby, które nigdy nie były zarejestrowane w PUP (21%). 

Trzecia ważna przyczyna niepodejmowania pracy przez osoby bierne zawodowo to nauka lub zamiar podjęcia 

nauki (13%). Na przyczynę tą wskazywali przede wszystkim absolwenci technikum (17%), mężczyźni (17%) 

oraz osoby, które nigdy nie były zarejestrowane w urzędzie pracy (15%).  

Warto zauważyć, że w przypadku absolwentów szkoły policealnej – na przestrzeni ostatnich lat znacząco wzrósł 

udział osób biernych zawodowo, dlatego warto przyjrzeć się tej kategorii osobno. Opisane powyżej trzy 

najważniejsze powody nieposzukiwania pracy w mniejszym stopniu dotyczyły absolwentów szkół policealnych. 

Ci najczęściej jako powody bierności zawodowej wskazywali brak satysfakcjonujących ofert pracy (20%), 

problemy zdrowotne uniemożliwiające podjęcie zatrudnienia (16%), opieka nad osobą dorosłą wymagającą 

pielęgnacji (16%), a dopiero na czwartym miejscu zajmowanie się domem i/lub dzieckiem (12%).  

W podrozdziale dotyczącym identyfikacji kategorii NEETs zostało wskazywane, że w przypadku osób uczących 

się w szkole policealnej widoczne jest podejmowanie edukacji mimo braku możliwości podjęcia zatrudnienia.  

Osoby bierne zawodowo zostały poproszone o wskazanie czynników, które mogłyby ich skłonić do podjęcia 

pracy. Opisywani w powyższym akapicie absolwenci szkoły policealnej wskazali, że najmocniej do podjęcia 

pracy skłoniłoby ich występowanie pracy w miejscu zamieszkania (21%), znalezienie pracy w zawodzie (15%), 

wysokie zarobki (11%), praca w elastycznych godzinach pracy (9%) oraz praca w przyjaznej atmosferze (9%). 

We wcześniejszych częściach raportu zostało dowiedzione, że dużą trudnością w podejmowaniu zatrudnienia 

jest sprawowanie opieki nad osobami zależnymi oraz czynniki będące pochodną chęci pracy w wyuczonym 

zawodzie. Przywołane warunki skłaniające do podjęcia zatrudnienia potwierdzają wagę tych właśnie barier. 

Wśród czynników skłaniających do podjęcia pracy najczęściej wskazywanych przez biernych zawodowo 

absolwentów technikum na pierwszym miejscu wskazano wysokie zarobki (21%), pracę w miejscu zamieszkania 

(11%) oraz stabilne i pewne zatrudnienie (10%). Warunki, które skłoniłby biernych zawodowo absolwentów 

ZSZ są zbliżone do wskazań udzielonych przez absolwentów technikum. Na pierwszym miejscu znalazły się 

wysokie zarobki (19%), a na drugim praca w miejscu zamieszkania (17%). Szczegółowy spis pozostałych 

odpowiedzi wskazywanych przez pojedynczych respondentów znajdują się na poniższym wykresie. 
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Wykres 31. Czynniki skłaniające do podjęcia pracy 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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VI. KONTYNUACJA NAUKI 

Kto kontynuuje naukę? 

Osoby kontynuujące naukę po roku od ukończenia szkoły zawodowej stanowiły 42%. Od lat nie zmienił się 

profil osób, które najchętniej kontynuowały edukację. Podobnie jak w poprzednich rocznikach, wśród 

absolwentów z roku 2017 kwalifikacje podnosili przede wszystkim absolwenci techników (45% przy 27% szkół 

policealnych oraz 26% ZSZ), częściej robiły to kobiety (44% przy 40% mężczyzn). Wśród osób uczących się 

częściej pojawiały się zawody z takich branż jak chemiczno-ceramiczno-szklarska (60%), drogowa  

i inżynieryjno-instalacyjna (57%), teleinformatyczna (57%) oraz ekonomiczno-administracyjno-biurowa (52%). 

Wymienione grupy zawodów cechowały się wyższym od średniej udziałem zarówno w grupie osób wyłącznie 

kontynuujących naukę, jak również tych, którzy zdecydowali się na łączenie pracy z dalszym podnoszeniem 

kwalifikacji na kolejnym etapie edukacji. Średni udział wyłącznie uczących się stanowił 17%, natomiast tych 

łączących pracę z nauką był wyższy (25%). Od początku realizacji badania udział wyłącznie uczących się 

sukcesywnie maleje (z 20% wśród absolwentów z 2011 roku do 17% dla absolwentów z 2017 roku), podczas 

gdy łączących pracę z nauką rośnie (z 21% wśród absolwentów z 2011 roku do 25% dla absolwentów z 2017 

roku). W opisywanym okresie udział uczących niemal się nie zmienił – jedynie część grupy podejmując naukę 

częściej decyduje się na łączenie jej z pracą. Opisywane zmiany są pochodną poprawy na rynku pracy oraz 

zmian postaw zakładających łączenie nauki z pracą. 

Wśród absolwentów dużo powszechniejsze jest podejmowanie pracy w trakcie nauki (25%), niż wyłączne 

koncentrowanie się na nauce (17%). Prawidłowość ta obserwowana jest w przypadku większości branż 

analizowanych w badaniu. Wyjątek stanowią trzy wymieniane już branże o najwyższym udziale uczących się. 

Absolwenci uczący się w zawodach przyporządkowanych do branż chemiczno-ceramiczno-szklarskiej, 

drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej oraz teleinformatycznej częściej decydowali się wyłącznie na 

podejmowanie nauki, niż łączenie nauki z pracą. W branżach tych dwukrotnie wyższy niż przeciętnie był udział 

osób wyłącznie uczących się (kolejno dla wymienionych branż: chemiczno-ceramiczno-szklarskiej - 40%, 

drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej - 35% oraz teleinformatycznej - 31% wobec 17% wyłącznie uczących się 

ogółem). Częściowym wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji może być to, że zawody z tych branż w całości 

kształcone są w technikum. Z kolei specyfiką absolwentów technikum kontynuujących naukę jest to, że częściej 

od absolwentów pozostałych typów szkół decydują się na podejmowanie studiów (w tym dziennych), na których 

podejmowanie pracy w pierwszych latach nauki jest trudne, stąd częstsze niełączenie nauki z pracą w tej grupie 

absolwentów. Forma kształcenia, na którą decydują się absolwenci będzie przedmiotem kolejnego podrozdziału. 
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Wykres 32. Udział uczących się według płci, typu szkoły oraz zawodu 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Formy kształcenia 

Po każdym z typów kształcenia młodzież może kontynuować edukację. W przypadku badanych absolwentów 

najczęstsza była następująca ścieżka dalszej edukacji: 

 po zasadniczej szkole zawodowej  liceum dla dorosłych; 

 po technikum  studia; 

 po szkole policealnej  studia. 

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej 26% absolwentów decyduje się na kontynuowanie nauki. 

Począwszy od reformy kształcenia zawodowego w 2012 roku absolwenci zasadniczych szkół zawodowych 

zainteresowani kontynuacją nauki mogą zdecydować się na uzupełnianie wiedzy na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych (KKZ), a osoby zainteresowane posiadaniem matury muszą kontynuować naukę w liceach dla 

dorosłych. Większość (86%) aktywnych edukacyjnie absolwentów zasadniczych szkół zawodowych wybrała 

właśnie te placówki. Nieliczni (12%) uzupełniali kwalifikacje na KKZ. W poprzedniej turze badania udział  

w KKZ deklarowało 13% kontynuujących naukę. Charakterystyczne dla tego typu kształcenia jest to, że 4/5 

uczących się absolwentów łączy tą aktywność z pracą.  

Absolwenci szkół policealnych stosunkowo rzadko kontynuowali kształcenie - 28% z nich po roku od 

ukończenia szkoły podnosiło swoje kwalifikacje (w poprzednim badaniu - 35%). Najczęściej robili to na 

studiach (51% spośród wszystkich absolwentów tych szkół aktywnych edukacyjnie). Wielu uzupełniało 

kwalifikacje na kursach (25%) lub w kolejnej szkole policealnej (24%). 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 trzy razy więcej niż tylko uczących się) chętniej wybierali studia  

i kursy. Spośród wszystkich absolwentów to właśnie ci, którzy ukończyli szkołę policealną najczęściej 

decydowali się na uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

Na kontynuację nauki zdecydowało się 45% absolwentów technikum (w poprzedniej turze badania o 3 p.p. 

więcej). Spośród absolwentów techników, którzy zdecydowali się na dalsze kształcenie 80% wybrała studia. 

Udział osób wyłącznie studiujących był niższy (38%), niż łączących studia z pracą (42%). Zauważalny jest 

wzrost podejmujących pracę w trakcie studiów (o 5 p.p.). W poprzedniej turze badania wyłącznie studiujący 

nieznacznie dominowali. Na drugim miejscu pod względem popularności placówek edukacyjnych była szkoła 

policealna, do której po roku od ukończenia technikum uczęszczało 11% kontynuujących naukę. Na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe zdecydowało się 9% kontynuujących edukację absolwentów techników.  
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Wykres 33. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 34. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów szkół policealnych 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 35. Miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów techników 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Kwalifikacyjne kursy zawodowe 

Uczestnictwo absolwentów z 2017 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych zbliżony jest do poziomu 

uczestnictwa absolwentów z 2015 roku. We wcześniejszych latach obserwowany był stopniowy wzrost 

popularności tej formy kształcenia. W związku z funkcjonowaniem tej formy kształcenia na rynku edukacyjnym 

od 2012 kilku lat zdecydowano się na szczegółowsze przyglądnięcie danym w tym obszarze.  

 

Wykres 36. Powody podejmowania nauki na kursach zawodowych 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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podkreślenia jest fakt, że w ramach KKZ osoby mogą zdobyć pokrewny zawód uzupełniając dotychczas 

posiadane kwalifikacje o nowe, zbliżone kompetencje lub zupełnie nowy zawód pozyskując zupełnie nowe 

kompetencje (niełączące się z dotychczas posiadanymi). 

Z danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wynika, że w 2017 roku z kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych skorzystało 5 491 osób. W poprzednich latach liczba uczestników tej formy przekraczała 3 tys. 

osób. Wyraźny wzrost w 2017 roku wynikał z przeszło pięciokrotnego przyrostu KKZ w szkołach policealnych 

(z 418 uczestników w 2016 roku do 2 190 w 2017). W 2017 roku w sprawozdawczości pojawiły się dwa kursy 

zrealizowane przez Niepubliczną Szkołę Policealną dla Dorosłych PRYMUS w Oświęcimiu, która 

odpowiedzialna jest za większą część przyrostu KKZ w 2017 roku (Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych 

dla 785 uczestników oraz Wykonywanie robót drogowych dla 783 uczestników). 

 

Wykres 37. Liczba uczestników na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w podziale na organizatorów tych kursów10 

Źródło: System Informacji Oświatowej, obliczenia własne 

Najwięcej KKZ organizowały szkoły policealne (2 190 osób), następnie technika (965), Centra Kształcenia 

Ustawicznego (814) i Centra Kształcenia Praktycznego (561). Jak już wspomniano w 2016 roku szkoły 

policealne zorganizowały dużo mniej KKZ stąd były zaledwie na 5. miejscu w rankingu organizatorów. 

                                                           
10

 Dane dla 2017 roku dla „zasadniczej szkoły zawodowej” to suma uczestników kursów z branżowej szkoły I stopnia (290) oraz oddziałów 

zasadniczej szkoły zawodowej na podbudowie gimnazjum (115). 
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Kolejność pozostałych największych organizatorów kursów był niezmienny. W organizację KKZ w Małopolsce 

zaangażowane są wszystkie najważniejsze podmioty edukacyjne realizujące kształcenia zawodowe, co widoczne 

jest w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ujęciu obszarów kształcenia oraz organizatorów 

tych kursów 
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Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Powyższa tabela prezentuje KKZ, w których w 2017 roku uczestniczyli Małopolanie w ujęciu poszczególnych 

obszarów kształcenia (poprzez wyróżnienie symbolu literowego obszaru, do którego dana kompetencja została 

przyporządkowana). Prezentacja uwzględnia placówki organizujące zajęcia, co pozwala na ujawnienie 

„specjalizacji” tematycznych tych podmiotów. Najwięcej kursów było zorganizowano dla branży budowlanej 

(1 975), najczęściej przez szkoły policealne (1 634)
12

, rzadziej przez Centra Kształcenia Praktycznego (CKP) 

(191). Najczęściej realizowane zajęcia to wzmiankowane już „eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych” oraz 

„wykonywanie robót drogowych”. Dominacja tego rodzaju kursów nie powinna dziwić w kontekście dużego 

zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w budownictwie, które w ostatnich latach znacząco 

zwiększyło poziom produkcji. Na drugim miejscu uplasowały się KKZ w obszarze administracyjno-usługowym 

                                                           
11

 Dane dla „zasadniczej szkoły zawodowej” to suma uczestników kursów z branżowej szkoły I stopnia (290) oraz oddziałów zasadniczej 

szkoły zawodowej na podbudowie gimnazjum (115). 
12

 W trakcie analizy KKZ w 2017 roku zrealizowanych przez szkoły policealne należy mieć na uwadze duża liczbę kursów zrealizowaną 

przez jedną placówkę.  
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(955), w których organizowaniu przodują Centra Kształcenia Ustawicznego (CKU) (267) oraz technika (241). 

Najpopularniejszy kurs to „rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”, „wykonywanie zabiegów 

kosmetycznych twarzy” oraz „projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”. Na trzecim miejscu 

znalazła się branża rolno-leśna z ochroną środowiska (814), w której najwięcej kursów zrealizowały technika 

(392). Kursem z tej branży, w którym uczestniczyło najwięcej osób był „prowadzenie produkcji rolniczej”. 

Szczegółowa lista wszystkich kwalifikacyjnych kursów zawodowych zrealizowanych w 2017 roku znajduje się 

na końcu raportu w aneksie tabelarycznym. 

Wykres 38. Struktura absolwentów oraz kursów zawodowych w ujęciu obszarów13 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Powyższy wykres pokazuje jaka była struktura absolwentów szkół zawodowych oraz jaka jest struktura KKZ  

w ujęciu obszarów kształcenia. Pozwala zorientować się, w jakim obszarach kształci system szkolny oraz  

w jakich obszarach uzupełniane są kwalifikację przez osoby, które uzupełniają kwalifikacje. Największy 

rozdźwięk pomiędzy strukturą absolwentów a KKZ utrzymuje się w obsarze rolno-leśnnym z ochroną 

środowiska (absolwenci stanowią 3% ogółu, podczas gdy KKZ 21%). Widać duże zapotrzebowanie na 

posiadanie potwierdzonych kompetencji w tym obszarze. To zaskakująca informacja w kontekście 

obserwowanego od wielu lat spadku pracujących w rolnictwie. Drugi obszar kształcenia, w którym obserwuje 

się wyższy udział KKZ niż absolwentów to obszar medyczno-społeczny. Większe zapotrzebowanie na KKZ  

                                                           
13

 Zestawienie KKZ w 2017 roku zostało pomniejszone o 1 568 KKZ zorganizowanych przez Niepubliczną Szkołę Policealną dla Dorosłych 

PRYMUS w Oświęcimiu, ze względu na dużą wagę tych wartości w strukturze KKZ – przeszło ¼ wszystkich KKZ oraz brak informacji 

potwierdzających możliwość powtórzenia takiej liczby kursów przez tą placówkę w kolejnych latach. 
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w tym obszarze może być pochodną zarówno zapotrzebowania na pracowników opieki medycznej, jak również 

stopniowe zastępowanie kształcenia w szkołach policealnych przez KKZ (które w trybie zaocznym są do siebie 

bardzo zbliżone). Ostatni obszar z wyraźnie wyższym udziałem KKZ niż kursów cechuje się obszar 

mechaniczny i górniczo-hutniczy. W gronie KKZ dla tego obszaru wyróżnia się kurs użytkowania obrabiarek 

skrawających.  

 

Sposoby finansowania dalszej edukacji 

W przypadku osób uczących się oraz łączących tą aktywność z pracą znaczące różnice ujawniły się  

w zakresie sytuacji materialnej oraz poziomie niezależności finansowej. Kontynuacja nauki wymaga 

zaangażowania zarówno sporej ilości czasu jak również pieniędzy. Nie wszystkie osoby mogą liczyć na pomoc 

rodziny w trakcie nauki, dlatego część absolwentów decydując się na kontynuację nauki łączy ją z pracą. Jak 

wynika ze wskaźników monitorowanych rokrocznie grupa tych osób regularnie rośnie.  

Praca, którą wykonywały osoby uczące się, gwarantowała pełną niezależność finansową 40% z nich. Większość 

młodych korzystała więc ze wsparcia bliskich. Zazwyczaj była to jednak niewielka pomoc (27% wskazało, że 

bliscy pomagają w małym stopniu, 17% że w średnim, 8% w dużym, a 8% zadeklarowało na całkowitą 

zależność finansową od rodziny). Poziom niezależności osób łączących pracę z nauką zbliżony był do sytuacji 

panującej w całej grupie badanych (zbliżony profil odpowiedzi, różnice odchylały się o 4 p.p.). Dla porównania 

osoby, które poświęcały się wyłącznie nauce, najczęściej były zależne finansowo od rodziców: w pełni (37%),  

w dużym stopniu (17%), średnim (17%) lub małym (19%). Osób niezależnych finansowo było cztery razy mniej 

w grupie osób uczących się, niż wśród łączących pracę z nauką (40%). 
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Wykres 39. Sytuacja finansowa absolwentów uczących się oraz łączących prace z nauką 

 
Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 40. Poziom wynagrodzeń oraz sytuacja finansowa absolwentów łączących pracę z nauką 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Absolwenci, którzy zdecydowali się łączyć naukę z pracą, zarabiali średnio 2 176 zł
14

. Poziom wynagrodzeń 

2 809 zł pozwalał absolwentom na stwierdzenie, że „jest się całkowicie niezależnym”. Oczywiste jest, że im 

absolwenci mniej zarabiali, tym bardziej potrzebowali wsparcia bliskich. Dla absolwentów kontynuujących 

naukę zarobki poniżej poziomu średniego dla tej grupy (2 176 zł) były zdecydowanie za niskie i mimo 

podejmowania pracy wiązały się z uzyskiwaniem wsparcia ze strony rodziny. 

 

Kontynuacja edukacji w ujęciu branż 

Poniżej zaprezentowane zostały informacje o tym jak wygląda kontynowanie nauki w poszczególnych zawodach 

w ujęciu branż. Dla każdej branży pokazany został wykres informujący o udziale osób kontynuujących naukę  

(w podziale na wyłącznie uczących się oraz łączących pracę z nauką). Grupa osób podejmujących dalszą 

edukację została zaprezentowana z punktu widzenia rodzaju placówki edukacyjnej, w której dalej się uczy 

(również w podziale na osoby wyłącznie uczące się oraz łączące pracę z nauką). Ze względu na dominację 

absolwentów technikum w badaniu najpopularniejszą formą kontynuacji nauki są studia, dlatego dla branż,  

w których kształcenie odbywa się przede wszystkim w technikum zostaną również przywołane kierunki studiów 

na jakie uczęszczają absolwenci. W przypadku każdej z branż przywołane zostały również zawody, które 

wchodzą w skład każdej z nich, by ułatwić ocenę poziomu zgodności zdobytego wykształcenia  

z podejmowanym profilem nauki. 

Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna 

Sposród absolwentów branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej 38% kontynuuję edukację, przy czym 

63% z tej grupy na studiach, a 20% w szkole policealnej. Studia mogli podejmować absolwenci technikum  

(w opisywanej branży byli to: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi 

turystycznej, kelner oraz technik organizacji usług turystycznych). Wśród kierunków studiów najczęściej 

wybierali: turystykę i rekreację (34 wskazań), technologię żywności i żywienie człowieka (25), pedagogikę (24), 

zarządzanie (20), dietetykę (14), filologię angielską (11), finanse i rachunkowość (11), kosmetologię (10) oraz 

wychowanie fizyczne (10). Wśród studentów najpopularniejszym rozwiązaniem jest łączenie nauki z pracą. 

Oprócz technikum w branży reprezentowani są absolwenci ZSZ (kucharz, kucharz małej gastronomii oraz 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej). Do liceum uzupełniającego uczęszczało 8% absolwentów i tyle samo 

na KKZ. Wśród kursów najczęściej wymieniano: wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp oraz 

wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy. 

 

                                                           
14 Wszystkie wynagrodzenia, które pojawiają się w raporcie to wynagrodzenia netto (w ankiecie i kwestionariuszu wywiadu  

z dopiskiem „na rękę”). 
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Wykres 41. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża spożywcza 

W branży spożywczej 37% absolwentów kontynuuje naukę, z czego 66% w liceum uzupełniającym, 17% na 

studiach, a 11% w szkole policealnej. Większość absolwentów kończyła ZSZ (cukiernik, piekarz, wędliniarz). 

Absolwenci technikum uzyskali zawód technik technologii żywności, po którym podejmowali takie kierunki 

studiów jak: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia oraz zarządzanie (pojedyncze wskazania). Łączenie pracy  

z nauką jest rzadsze, niż wyłącznie podejmowanie edukacji, w głównej mierze za sprawą osób uczęszczających 

do szkół policealnych. 

 

Wykres 42. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży spożywczej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna 

Przeszło połowa absolwentów w zawodach z branży drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej uczyła się (57%). 

Niemal wszyscy podejmowali edukację na studiach (96%), przy czym większość stanowiły osoby wyłącznie 

uczące się. Wśród kierunków studiów najpopularniejsze to: geodezja i kartografia (19 wskazań), budownictwo 

(5), inżynieria środowiska (5), bezpieczeństwo narodowe (2), gospodarka przestrzenna (2) oraz wychowanie 

fizyczne (2). Profile kształcenia na studiach wyraźnie wskazują, że podejmowana dalsza nauka na studiach jest 

zgodna z wyuczonym zawodem. Absolwenci z tej branży uczyli się w technikum w takich zawodach jak: technik 

geodeta, technik ochrony środowiska, technik geolog oraz technik inżynierii środowiska i melioracji. 

 

Wykres 43. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża budowlana 

Na kontynuację edukacji zdecydowało się 32% absolwentów zawodów z branży budowlanej. Większość (63%) 

z nich kształciła się na studiach (przeważnie nie łącząc tej aktywności z pracą). Najczęściej podejmowane 

kierunki studiów to: budownictwo (42 wskazania), architektura i urbanistyka (6), inżynieria środowiska (6), 

zarządzanie i inżynieria produkcji (4), informatyka stosowana (2) oraz mechanika i budowa maszyn (2). 

Kontynuowali edukację na studiach absolwenci technikum w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń 

sanitarnych oraz technik renowacji elementów architektury. Wśród pozostałych zawodów występowały profesje 

kształcone w ZSZ (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, monter sieci, 

instalacji i urządzeń sanitarnych, monter izolacji przemysłowych, malarz-tapeciarz, kamieniarz, posadzkarz, 

technolog robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz oraz blacharz izolacji 

przemysłowych). Na naukę w liceum uzupełniającym zdecydowało się 21% absolwentów, a na kursach 13%.  

W przypadku tych dwóch wymienionych typów kształcenia dominowały osoby, które naukę łączyły z edukacją. 

Wśród KKZ absolwenci wymienili eksploatację maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz montaż  

i obsługę maszyn i urządzeń. Profile studiów oraz KKZ są zgodne z profilami dotychczasowego kształcenia. 
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Wykres 44. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży budowlanej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża teleinformatyczna 

W zawodach z branży teleinformatycznej większość absolwentów po roku od ukończeniu szkoły kontynuowała 

naukę (57%). Wszyscy absolwenci kształcili się w technikum (technik: informatyk, teleinformatyk oraz 

tyfloinformatyk), dlatego zdecydowana większość kontynuowała naukę na studiach (89%). Wśród uczniów 

uczelni wyższych popularniejsze było wyłączne poświęcanie się edukacji, co może wynikać ze stosunkowo 

trudnych, najczęściej nauczanych w trybie dziennym studiów. Najczęściej podejmowane kierunki nauki to: 

informatyka (93 wskazania), informatyka stosowana (30), informatyka i ekonometria (28), mechanika i budowa 

maszyn (9), elektronika i telekomunikacja (8), elektrotechnika (7), edukacja techniczno-informatyczna (6), 

bezpieczeństwo wewnętrzne (5), zarządzanie i inżynieria produkcji (5), energetyka (4), grafika komputerowa  

i aplikacje internetowe (3), inżynieria materiałowa (3), matematyka (3), mechatronika (3) oraz zarządzanie (3). 

Spośród absolwentów 7% wskazało na kursy zawodowe, a 3% na szkołę policealną. 

 
Wykres 45. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży teleinformatycznej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna 

Połowa absolwentów, którzy ukończyli edukację w zawodach z branży elektryczno-elektronicznej  

i energetycznej kontynuuje naukę (48%). Wśród kontynuujących naukę 76% to studenci głównie takich 

kierunków jak: elektrotechnika (25 wskazań), automatyka i robotyka (23), mechanika i budowa maszyn (17), 

energetyka (11), zarządzanie i inżynieria produkcji (11), elektronika i telekomunikacja (8), informatyka 

stosowana (7), informatyka (5), zarządzanie (4), budownictwo (3) oraz mechatronika (3). Na kierunkach tych 

studiują niedawni uczniowie technikum uczący się w takich zawodach jak: technik mechatronik, technik 

elektronik, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik energetyk. 

Większość studentów koncentrowała się wyłącznie na nauce. W branży występowali również absolwenci ZSZ: 

elektryk, elektromechanik oraz monter-mechanik. Pozostali absolwenci kontynuowali naukę na kursach 

zawodowych (14%), w liceum uzupełniającym (8%) lub w szkole policealnej (2%).  

 

Wykres 46. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży elektryczno-elektronicznej i energetycznej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża leśno-ogrodnicza 

Osoby które ukończyły naukę w zawodach z branży leśno-ogrodniczej w 41% kontynuowały edukację Połowa 

uczyła się na studiach (55%), z czego większość wyłącznie studiując. Najpopularniejsze kierunki to: architektura 

krajobrazu (4), ogrodnictwo (2), zarządzanie (2) oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (2). W porównaniu do 

innych branż stosunkowo duży udział osób kształci się na kursach zawodowych (26%) oraz w szkołach 

policealnych (18%). Rozproszenie form kształcenia wynika bezpośrednio stąd, że nauczanie w szkole 

zawodowej odbywa się w różnych typach szkoły (technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik oraz florysta 

– technikum, ogrodnik – ZSZ), co przekłada się na różne miejsca kontynuacji nauki. 
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Wykres 47. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży leśno-ogrodniczej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża rolno-hodowlana 

Absolwenci, którzy ukończyli edukację w zawodach z branży rolno-hodowlanej w 38% kontynuowali naukę – 

niemal wszyscy na studiach (95%). Wynika to z faktu, że zdecydowana większość absolwentów to byli 

uczniowie technikum (technik: weterynarii, hodowca koni, rolnik, modernizacji rolnictwa). Wyjątek stanowią 

rolnik i rybak śródlądowy, którzy kończyli ZSZ. Łączenie nauki z pracą w tej grupie jest rzadsze. Wśród 

kierunków studiów najczęściej pojawiają się: zootechnika (7 wskazań), weterynaria (2) oraz filologia angielska 

(2). Na kursy zawodowe wskazało 5% absolwentów kontynuujących naukę. 

 

Wykres 48. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży rolno-hodowlanej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych 

Absolwenci branży mechanicznej – budowa maszyn w porównaniu do pozostałych absolwentów najrzadziej 

decydowali się na kontynuację nauki po zakończeniu edukacji w szkole zawodowej. Tylko 24% absolwentów 

kontynuuję edukację, przy czym 64% tej grupy na studiach, a 25% na kursach, a 7% w liceum uzupełniającym. 

Wśród absolwentów branży mechanicznej występują zarówno osoby kształcące się w technikum (technik 

mechanik), jak i zasadniczej szkole zawodowej (ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik-

operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator obrabiarek skrawających, blacharz). Połowa studentów łączy 

naukę z pracą, a druga połowa wyłącznie uczy się. Wśród kierunków studiów najczęściej wybierane to: 

mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz rolnictwo. Studiowanie na pozostałych 

kierunkach wskazały pojedyncze osoby. 

 

Wykres 49. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży mechanicznej – budowa maszyn 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża motoryzacyjna 
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naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, montaż i konserwacja instalacji 

elektrycznych, montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz montaż i obsługa maszyn  

i urządzeń. W przypadku osób kontynuujących edukację najczęściej łączyły tą aktywność z pracą (bez względu 

na formę kontynuacji edukacji). 

 

Wykres 50. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży motoryzacyjnej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża górniczo-wiertnicza 

Osoby, które ukończyły edukację w zawodach z branży górniczo-wiertniczej w 32% kontynuowały edukację. 

Wszyscy absolwenci tej branży uczyli się w technikach (technik górnictwa podziemnego, technik wiertnik, 
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są zgodne z profilami dotychczasowego kształcenia. 
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Wykres 51. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży górniczo-wiertniczej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża ochrona zdrowia 

W branży ochrona zdrowia niemal wszyscy absolwenci zdobyli zawód w szkole policealnej (najpopularniejsze 

to: technik masażysta, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, technik elektroradiolog, 

technik sterylizacji medycznej). Spośród nich 29% zdecydowało się na kontynowanie edukacji. Większość osób 

podejmując naukę równocześnie pracuje. Kontynuujących naukę na studiach jest 57%, na kursach 27%, a 17% 

w kolejnej szkole policealnej. Najbardziej popularne kierunki studiów to: fizjoterapia (6 wskazań), dietetyka (3), 

pielęgniarstwo (3) oraz pedagogika (2). Pojedyncze wskazania obejmowały finanse i rachunkowość, 

kosmetologię, położnictwo, promocję zdrowia oraz zarządzanie. Wśród KKZ absolwenci wymienili świadczenie 

usług opiekuńczych, świadczenie usług w zakresie masażu, wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni 

i stóp oraz wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy. 

 

Wykres 52. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży ochrona zdrowia 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża fryzjersko-kosmetyczna 

Absolwentów zawodów z branży fryzjersko-kosmetycznej, którzy kontynuują naukę jest 36%. Spośród nich 

49% uczy się w liceum uzupełniającym, 30% kontynuuję edukację w szkole policealnej, 12% na kursach 

zawodowych, a 10% na studiach. Rozproszenie form kształcenia wynika bezpośrednio stąd, że nauczanie  

w szkole zawodowej odbywa się w różnych typach szkoły (fryzjer – ZSZ, technik usług fryzjerskich – 

technikum, technik usług kosmetycznych – SP), co przekłada się na różne miejsca kontynuacji nauki. Wśród 

kierunków studiów pojawiły się pojedyncze wskazania na takie kierunki jak: kosmetologia, fizjoterapia, 

bezpieczeństwo wewnętrzne oraz logistyka. W przypadku osób kontynuujących edukację najczęściej łączyły tą 

aktywność z pracą (bez względu na formę kontynuacji edukacji). 

 

Wykres 53. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży fryzjersko-kosmetycznej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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produkcji (3), bezpieczeństwo narodowe (3), administrację (2) oraz pedagogikę (2). 13% absolwentów wskazało 

na szkołę policealną, a 6% na kursy zawodowe. 
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Wykres 54. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży transportowo-spedycyjno-logistycznej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa 

Przeszło połowa absolwentów, którzy ukończyli edukację w branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej 

kontynuowała edukację (53%). Większość absolwentów ucząc się podejmowała również pracę. 

Najpopularniejszym typem dalszego kształcenia absolwentów branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej 

były studia, na które uczęszczało 81% kontynuujących naukę. Kierunki szczególnie chętnie podejmowane przez 

absolwentów to: logistyka (11 wskazań), transport (7), bezpieczeństwo wewnętrzne (5), zarządzanie (4), 

bezpieczeństwo narodowe (3), zarządzanie i inżynieria produkcji (3), administracja (2) oraz pedagogika (2). 

Osoby decydując się na kontynuowanie nauki najczęściej łączą ją z pracą. Absolwenci kontynuowali naukę  

w szkołach policealnych (8%), na kursach zawodowych (6%) oraz w liceum uzupełniającym (5%). Uczestnicy 

KKZ najczęściej wskazywali takie kursy jak: eksploatacja środków transportu drogowego, prowadzenie 

rachunkowości, rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, 

dłoni i stóp oraz wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy. Tematyka KKZ oraz kierunki studiów 

podejmowanych przez absolwentów są bardzo zróżnicowane i słabo powiązane z głównymi zawodami 

występującymi z tej branży (technik: administracji, rachunkowości, handlowiec oraz sprzedawca). 
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Wykres 55. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża poligraficzno-fotograficzna 

W branży poligraficzno-fotograficznej po roku od ukończenia szkoły zawodowej 44% osób kontynuuje 

edukację. W grupie dominują zawody z technikum (techniki procesów graficznych, technik organizacji reklamy, 

fototechnik), dlatego nauka najczęściej odbywa się na studiach (76%), dużo rzadziej w szkole policealnej (18%) 

czy na kursach (6%). Zazwyczaj podejmowanie nauki wiąże się z pracą zawodową. Wśród kierunków studiów 

absolwenci najczęściej wskazywali: zarządzanie (9), grafikę (6), finanse i rachunkowość (4), filologię angielską 

(3), grafikę komputerową i aplikacje internetowe (3), bezpieczeństwo wewnętrzne (2), informatykę  

i ekonometrię (2) oraz zarządzanie i inżynierię produkcji (2).  

 

Wykres 56. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży poligraficzno-fotograficznej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża drzewno-meblarska  

Absolwenci, którzy zdobyli zawód z branży drzewno-meblarskiej stosunkowo rzadko kontynuowali edukację 

(27%). Zarówno stolarz, jak i tapicer kształceni są w zasadniczej szkole zawodowej, dlatego najpopularniejszą 

formą kontynuacji nauki jest liceum uzupełniające – szkoła średnia dla dorosłych, która umożliwia zdobycia 

matury. Większość osób uczęszczających do tej szkoły równocześnie pracuje. 

Wykres 57. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży drzewno-meblarskiej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża chemiczno-ceramiczno-szklarska 

Absolwenci branży chemiczno-ceramiczno-szklarskiej najczęściej decydują się na kontynuowanie nauki (60%). 

W odróżnieniu od większości wcześniej opisywanych absolwentów osoby, które uzyskały zawód technik 

analityk lub technik technologii chemicznej kontynuując naukę prawie wyłącznie uczą się. Najpopularniejsza 

forma kształcenia to studia (82%), na takich kierunkach jak: technologia chemiczna (6), chemia (2), lekarski (2) 

oraz technologia żywności i żywienie człowieka (2). Kontynuowany kierunek studiów jest ściśle powiązany  

z dotychczasowym profilem kształcenia. Pozostałe typy edukacji, w których absolwenci uzupełniają kwalifikacje 

to szkoła policealna (10%) oraz kursy zawodowe (10%). 
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Wykres 58. Udział i miejsce kontynuowania nauki przez absolwentów z branży chemiczno-ceramiczno-szklarskiej 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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VII. OCENA OFERTY KSZTAŁCENIA SZKOŁY  

Poziom zadowolenia z wyboru zawodu 

Absolwentów po roku od ukończenia szkoły, poproszono o ocenę zadowolenia z wyboru zawodu, którego się 

uczyli. Na pytanie o to „czy z dzisiejszej perspektywy wybrałaby Pani /wybrałby Pan ten sam zawód?”, 63% 

odpowiedziało „tak” (26% „zdecydowanie tak”, a 37% „raczej tak”). Odpowiedzi negatywne wybrało 28% 

absolwentów (9% wskazało na „zdecydowanie nie” i 19% na „raczej nie”). Tylko 9% respondentów trudno było 

udzielić odpowiedzi na to pytanie. Średnia ocen dla wszystkich uczestników badania wyniosła 3,53. Poziom 

zadowolenia jest niemal taki sam, jak w poprzedniej turze badań – średnia wyniosła 3,54, a udział osób, które 

wybrałyby ten sam zawód był o dwa p.p. większy.  

Poziom zadowolenia z wyboru zawodu dokonany został przez osoby, które mają za sobą pierwsze 

doświadczenia po ukończeniu szkoły zawodowej. Ocena poziomu satysfakcji z wyboru zawodu została 

zestawiona z odpowiedziami na pytanie o to, co zdecydowało o wyborze szkoły zawodowej, w której absolwenci 

się uczyli. Informacje te zbierano w trakcie pierwszej tury badania, gdy uczniowie jeszcze uczęszczali do 

szkoły
15

. Ocena stopnia zadowolenia pozwala zweryfikować, jakie czynniki wyboru szkoły przekładają się na 

większą satysfakcję, a przez to przybliża do odpowiedzi na pytanie o to, co decyduje o sukcesie edukacyjnym 

Generalnie wśród przyczyn wyróżnić można dwie grupy czynników: 

❶ takie, które świadczą o tym, że decyzja była przemyślana i podejmowana w oparciu  

o pozytywne wyobrażenia przyszłości (zainteresowanie zawodem, dobra opinia o szkole, łatwość 

znalezienia pracy, przewidywanie wysokich zarobków, możliwość robienia kariery, konieczność 

szybkiego zdobycia zawodu, porada doradcy zawodowego, 

❷ takie, gdzie osoba podejmowała decyzję pod presją i niesamodzielnie (namowa rodziców, wybór 

kolegów, brak wolnych miejsc, przypadkowo, możliwość zdawania matury oraz bliskość miejsca 

zamieszkania). 

Pozytywne czynniki wyboru szkoły (na wykresie oznaczone ciemno zielonymi słupkami) cechowały się dużo 

wyższymi ocenami wyboru zawodu (od 3,4 do 3,9), podczas gdy negatywnym czynnikom wyboru szkoły (jasno 

zielony kolor słupków) towarzyszyły niższe oceny zadowolenia z wyboru zawodu (od 2,8 do 3,5). Najlepsza 

ocena wystawiona była przez uczniów, którzy wybrali szkołę kierując się zainteresowaniem (3,9) oraz 

przekonaniem o możliwości zrobienia kariery zawodowej (3,8), podczas gdy najniższa wystawiona była przez 

uczniów, którzy wybrali szkołę przypadkowo (2,8) lub o wyborze szkoły zdecydował brak wolnych miejsc  

w innej szkole (3,0). W kontekście prezentowanych danych zadawalające jest to, że większość (54%) 

absolwentów wskazała, że to właśnie zainteresowanie zawodem było czynnikiem decydującym o wyborze 

edukacyjnym. Prezentowane dane pokazują z jednej strony jak istotne jest rozważne i przemyślane 

podejmowanie decyzji o wyborze szkoły oraz zawodu z drugiej zaś, że dokonywane wybory w większości 

poprzedzone są refleksją, w czym niejednokrotnie pomagają doradcy zawodowi. 

 

                                                           
15 W trakcie realizacji „Badania uczniów szkół zawodowych” w 2016 roku, gdy zbierano dane osobowe, które posłużyły do skontaktowania 

się z absolwentami, uczniowie ostatnich klas poproszeni byli o odpowiedzenia na kilka pytań z ankiety. Jednym z zagadnień były kwestie 
dotyczące wyboru szkoły. 
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Wykres 59. Decyzja o wyborze szkoły oraz ocena zadowolenia z wyboru zawodu 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Ocena wyboru zawodu różni się ze względu na analizowane cechy. Z wyboru bardziej zadowoleni są mężczyźni 

(średnia ocena - 3,57), osoby aktualnie uczące się (3,6), uczące się i pracujące (3,63), które ukończyły 

zasadniczą szkołę zawodową (3,63) oraz szkołę policealną (4,12), w zawodach przypisanych do branż: pomoc 

społeczna (4,33), ochrona zdrowia (4,12), mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw 

sztucznych (3,81), włókienniczo-odzieżowej (3,77), teleinformatycznej (3,77), motoryzacyjnej (3,77), drzewno-

meblarskiej (3,76), ekonomiczno-administracyjno-biurowej (3,69), budowlanej (3,63), chemiczno-ceramiczno-

szklarskiej (3,57), fryzjersko-kosmetycznej (3,56) oraz elektryczno-elektronicznej i energetycznej (3,54).  

W przypadku osób pracujących najwyższy poziom zadowolenia przejawiają osoby wykonujące pracę całkowicie 

zgodną z wyuczonym zawodem (4,13) oraz wykorzystujące przynajmniej część zdobytych wiedzy  

i doświadczenia w aktualnej pracy (3,6). Z kolei osoby pracujące niezgodnie z wyuczonym zawodem nie były 

zadowolone z wyboru zawodu (2,97), co zapewne jest ze sobą ściśle powiązane.  
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Poniżej średniej zadowolenia (3,53) uplasowały się kobiety (3,48), osoby wyłącznie pracujące (3,5), bierne 

zawodowo (3,46) oraz bezrobotne (3,24), absolwenci technikum (3,47), w zawodach przypisanych do branż: 

górniczo-wiertniczej (2,42), drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej (2,83), leśno-ogrodniczej (3,05), hotelarsko-

gastronomiczno-turystycznej (3,24), transportowo-spedycyjno-logistycznej (3,32), poligraficzno-fotograficznej 

(3,44), spożywczej (3,45) oraz skórzano-obuwniczej (3,5).  

Szczegółowa prezentacja graficzna opisywanych cech znajduje się w dwóch wykresach (56 i 57) w kolejnym 

podrozdziale, uzupełnionych o ocenę poziomu przygotowania szkoły do wyuczonego zawodu. 

 

Braki w ofercie edukacyjnej szkoły 

Absolwentów poproszono o ocenę „czy […] szkoła w wystarczającym stopniu przygotowała Panią/ Pana do 

wyuczonego zawodu?”. Większość respondentów odpowiedziała twierdząco (75%), w tym 25% zadeklarowało, 

że „zdecydowanie tak”, a 50% że „raczej tak”. Negatywne odpowiedzi stanowiły 18%. Średnia ocen wyniosła 

3,76 (na wykresie 56 oraz 57 oznaczone jako pozioma linia referencyjna rozgraniczająca obserwacje o lepszej – 

powyżej osi oraz gorszej – poniżej osi ocenie przygotowania szkoły do wyuczonego zawodu). 

Najbardziej zadowolone z wyboru zawodu oraz najlepiej oceniały poziom przygotowania szkoły osoby, które 

kształciły się w branży ochrony zdrowia, pomocy społecznej, drzewno-meblowej, włókienniczo-odzieżowej, 

ekonomiczno-administracyjno-biurowej, chemiczno-ceramiczno-szklarskiej oraz budowlanej (na wykresie 

oznaczone zielonymi kółkami).  

Najniżej stopień przygotowania szkoły do nauczania zawodu oceniają uczniowie, którzy uzyskali zawód  

w branży leśno-ogrodniczej, poligraficzno-fotograficznej oraz transportowo-spedycyjno-logistycznej. 

Absolwenci wymienionych branż przejawiają również niskie zadowolenie z wyboru zawodu (na wykresie 

branże oznaczone czerwonym trójkątem).  

Dużo lepiej przedstawiają się branże, w których mimo słabej oceny przygotowania szkoły do nauki zawodu 

uczniowie zadowoleni są z obranej ścieżki zawodowej – tutaj oznaczone czerwonymi kółkami. Wśród nich 

znalazły się: teleinformatyczna, elektryczno-elektroniczna i energetyczna, rolno-hodowlana, mechaniczna – 

budowa maszyn, fryzjersko-kosmetyczna oraz motoryzacyjna.  

Mimo braku satysfakcji z wyboru zawodu względnie wysoko oceniany był poziom przygotowania szkół z takich 

branż jak: górniczo-wiertnicza, drogowa i inżynieryjno-instalacyjna, spożywcza oraz hotelarsko-

gastronomiczno-turystyczna. 

 

Wykres 60. Ocena poziomu przygotowania szkoły do zdobycia zawodu, a stopień zadowolenia z wyboru zawodu 
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Linia pozioma na wykresie oznacza średnią ocenę stopnia przygotowania szkoły do nauki zawodu – obserwacje o lepszej ocenie powyżej linii, gorszej poniżej. 

Linia pionowa oznacza średnią ocenę zadowolenia z wyboru zawodu – im bardziej na prawo od linii tym większe zadowolenie z wyboru zawodu.  

Zielonymi kółkami oznaczono szkoły z branż z najbardziej pozytywnymi ocenami przygotowania szkoły oraz zadowolenia z wyboru zawodu. Czerwonymi 

trójkątami natomiast oznaczone branże  

Źródło: badanie, obliczenia własne 

W analogicznym układzie, co wykres 56 zostało przygotowane zestawienie 57. Na ten sam układ uśrednionych 

wartości ocen przygotowania szkoły do nauki zawodu oraz zadowolenia z wyboru zawodu zostały naniesione 

wartości takich cech jak: typ ukończonej szkoły, status, płeć, powiat lokalizacji szkoły oraz obszar kształcenia 

zawodowego. Szybkie porównanie tych dwóch wykresów wskazuje, że poziom zróżnicowania w ujęciu branż 

(grup zawodów) jest dużo wyższy, niż w przypadku pozostałych w/wym. cech (wartości wahają się  

w mniejszym zakresie oraz skoncentrowane są w centralnej części wykresu wyznaczonej przez przecięcie linii 

referencyjnych).  

Z punktu widzenia typu szkoły najlepiej oceniane w obydwu obszarach są szkoły policealne (4,16 – ocena 

wyboru zawodu oraz 4,37 – ocena stopnia przygotowania szkoły do nauki zawodu
16

) oraz uzyskujące przeciętnie 

lepsze oceny od średniej zasadnicze szkoły zawodowe (3,62; 3,95). Najsłabiej wypadają technika (3,47; 3,69).  

                                                           
16 Poszczególne grup w tej części raportu wskazywane są przez podanie współrzędnych punktów, które są wartościami oceny zadowolenia  

z wyboru zawodu – pierwsza współrzędna oraz ceny stopnia przygotowania szkoły do nauki zawodu – druga współrzędna. 
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Powiatami z najlepszymi ocenami są: tatrzański (3,60; 4,04), nowosądecki (3,69; 4,02), limanowski (3,63; 3,95) 

i chrzanowski (3,62; 3,92). Najgorsze oceny uzyskały powiaty: dąbrowski (2,90; 3,60), myślenicki (3,42; 3,64), 

krakowski (3,47; 3,65) oraz miasta Tarnów (3,45; 3,62) i Kraków (3,52; 3,67).  

Z punktu widzenia statusu ocena jest zgodna z oczekiwaniami - najlepiej wybór zawodu i przygotowanie szkoły 

do jego nauczenia wypada w grupie osób uczących się i pracujących (3,63; 3,80), najgorzej zaś w grupie 

bezrobotnych (3,24; 3,73).  

 

Wykres 61. Ocena poziomu przygotowania szkoły do zdobycia zawodu, a stopień zadowolenia z wyboru zawodu 

 

Linia pozioma na wykresie oznacza średnią ocenę stopnia przygotowania szkoły do nauki zawodu – obserwacje o lepszej ocenie powyżej linii, gorszej poniżej. 

Linia pionowa oznacza średnią ocenę zadowolenia z wyboru zawodu – im bardziej na prawo od linii tym większe zadowolenie z wyboru zawodu.  

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Kobiety wyżej oceniają przygotowanie szkoły do nauki zawodu (3,9), mniej zadowolone są z wyboru zawodu 

(3,48), podczas gdy mężczyźni niżej oceniają przygotowanie szkoły do realizacji zawodu (3,63), a wyżej 

zadowolenie z wyboru zawodu (3,57). Zróżnicowanie ocen szkoły (różnica wynosi 0,27) wynika z dominacji 

mężczyzn i kobiet w poszczególnych obszarach kształcenia mocno różnicujących się ze względu na płać 

uczniów. 
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Wykres 62. Czego zabrakło w przygotowaniu oferowanym przez szkołę? 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Ocena poziomu przygotowania szkoły do nauki zawodu była jednym z centralnych zagadnień w tegorocznej 

edycji badania. Oprócz ogólnej oceny stopnia przygotowania szkoły do nauki zawodu absolwenci zostali 

poproszeni również o wskazanie czego im zabrakło w. Odpowiedźi, że „niczego” udzieliło 36% absolwentów,  

a 37% nie potrafiło udzielić konkretnego wskazania. Tylko 27% uczestników badania była w stanie wskazać 

konkretny deficyt w ofercie szkoły (dokładnie tyle samo co w edycji sprzed dwóch lat). W poprzedniej edycji 

badania udział wskazujących, że niczego nie zabrakło był dużo wyższy (50%), mniej zaś było osób nie 

potrafiących sformułować konkretnego deficytu (23%). Jak można się spodziewać, częstość wskazań 

konkretnych deficytów po stronie szkoły dość ściśle współgra z oceną przygotowania szkoły do nauki zawodu. 

Widać to na poniższym wykresie przygotowanym w ujęciu branżowych grup zawodów. Im rzadsze jest 

wskazywanie jakiegoś braku (pionowe słupki częstości oraz czarna opadająca uśredniająca linia wykresu) tym 

lepsza ocena szkoły (zielona wznosząca się linia).  

Najczęściej konkretne braki w tym, co oferowała szkoła wskazywane były przez absolwentów  takich branż jak: 

rolno-hodowlana (56%), elektryczno-elektroniczna i energetyczna (45%), mechaniczna – budowa maszyn  

i obróbka tworzyw (38%), transportowo-spedycyjno-logistyczna (34%), teleinformatyczna (33%) oraz 

motoryzacyjna (33%).  

36% 

37% 

27% 
niczego

trudno powiedzieć

wskazanie
konkretnego braku



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

Wykres 63. Ocena przygotowania szkoły do nauki zawodu, a postrzeganie deficytów w ofercie szkoły w ujęciu branż. 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Wśród głosów osób, które wskazywały, że w ofercie szkoły czegoś im zabrakło, najczęściej pojawiały się 

wskazania dotyczące praktyki i zajęć praktycznych (70%). Podnoszone były różne aspekty braków  

w praktycznej nauce zawodu takie jak: niedostateczna ich jakość, sposób zorganizowania, brak profesjonalizmu 

przygotowania i prowadzenia, niedostosowanie do praktyki zawodowej, brak powiązań z teorią, nieumiejętność 

przekazywania wiedzy uczniom etc. Najczęściej na braki w obszarze praktyk uskarżali się absolwenci z branży 

górniczo-wiertniczej (86%), motoryzacyjnej (86%), fryzjersko-kosmetycznej (82%) oraz chemiczno-

ceramiczno-szklarskiej (80%). Najrzadziej głosy na braki pojawiały się wśród reprezentantów branży leśno-

ogrodniczej (40%), teleinformatycznej (52%) oraz transportowo-spedycyjno-logistycznej (59%).  

Kolejne na liście braki są ściśle powiązane z pierwszymi wymienionymi tj. praktyczne umiejętności i wiedza 

(5%). Trzecie najczęściej wymieniane to dodatkowe kursy zawodowe, szkolenia i pokazy (4%). Ze względu na 

małe liczebności prezentacja w ujęciu konkretnych branż nie jest możliwa. 
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Wykres 64. Czego zabrakło w przygotowaniu uzyskanym w szkole? 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Trudność w „samoczynnej” identyfikacji braków w ofercie szkoły skłoniła do zastosowania odmiennego 

podejścia do szukania obszarów, w których szkoła powinna poprawić swoją ofertę edukacyjną. Dlatego  

w tegorocznym badaniu dodatkowy moduł poświęcony został ocenie przygotowania zawodowego oferowanego 

przez szkołę oraz przydatności na stanowisku pracy wiedzy zawodowej przekazywanej w placówkach 

edukacyjnych. Absolwenci w trakcie realizacji badania mieli za zadanie wskazać, które z umiejętności 

kształconych w szkole były na niewystarczającym poziomie i na etapie nauki powinny być poprawione. Pytanie 

to było zadawane wszystkim absolwentom. Z kolei, ci którzy w momencie badania pracowali, zostali poproszeni 

o wskazanie umiejętności, które okazały się najbardziej przydatne w miejscu pracy. Absolwenci w trakcie oceny 

wiedzy i umiejętności wyniesionych ze szkoły korzystali z listy kwalifikacji, które zostały przygotowane  

w oparciu o zapisy podstaw programowych. W każdym zawodzie oceniane były umiejętności swoiste dla danego 

zawodu. Opis umiejętności wynikał wprost z zapisów efektów kształcenia, które składają się na poszczególne 

kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo, celem uzupełnienia listy o kompetencje ogólne wykorzystano 

kompetencje, które zostały zaczerpnięte z projektu dotyczącego budownictwa
17

. Dodatkowo pojawiło się pytanie 

                                                           
17

 J. Górniak, M. Kossowska; Branża budowlana. Bilans kompetencji szkolnictwa zawodowego i technicznego w branży budowlanej. Raport 

z badań, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2014 
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o szkolenia bądź kursy, które w największej mierze byłyby przydatne na aktualnym stanowisku pracy. 

Informacje w układzie obszarów oraz zawodów pozwala na odpowiedzenie na pytanie, co w ramach kształcenia 

zawodowego powinno być poprawione. 

Obszar turystyczno-gastronomiczny 

Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna 

W branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej udało się uzyskać ocenę kompetencji w ramach 4 zawodów: 

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa oraz kucharz. 

Spośród umiejętności najczęściej wskazywanych jako niewystarczające (kształcone w szkole, lecz na 

niedostatecznym poziomie oraz takie, na które powinna położyć większy nacisk bo przydałyby się w pracy) 

pojawiały się kurs barmański z podstawami flair, znajomość języka angielskiego, kurs baristyczny, obsługa kasy 

fiskalnej, kurs kelnerski z podstawami somalierstwa, kurs carvingu czy stosowanie programów komputerowych 

wspomagających wykonywanie zadań. Obok umiejętności ściśle powiązanych z branżą pojawiają się takie, które 

mają charakter uniwersalny (prawo jazdy kat. B, umiejętności organizacyjne) oraz tzw. kompetencje miękkie 

(kreatywność, samodzielność, obycie kulturowe, czy komunikacja werbalna). Najczęściej wskazywane 

kompetencje miękkie wynikają z charakteru pracy zakładającej stały kontakt z klientem.  

Spośród umiejętności kształconych w szkole za najbardziej przydatne w pracy zostały uznane kompetencje 

miękkie (m.in. kultura osobista, otwartość, odpowiedzialność, komunikacja werblna). Spośród wymienianych 

umiejętności te stanowiły zdecydowaną większość. Co charakterystyczne osoby wskazujące ten typ kompetencji 

jako najbardziej użyteczny w pracy w większej mierze pracowali na stanowiskach niezwiązanych z wyuczonym 

zawodem. W przypadku umiejętności typowo zawodowych pojawiły się wiedza o branży (wszystkie 

analizowane zawody), sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów oraz ocenianie jakości żywności oraz jej 

przechowywania (technik żywienia i usług gastronomicznych), sporządzanie potraw i napojów, sporządzanie  

i dekoracja cista, określanie zagrożeń, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności oraz 

wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów, (kucharz). Wszystkie wymienione 

umiejętności typowe dla zawodów w większej mierze wskazywane były przez osoby, które wykonują zawód 

zgodny z profilem wykształcenia. W miejscu tym warto przypomnieć, że ogólny poziom zgodności wyuczonego 

i wykonywanego zawodu dla tej branży jest niższy niż w całej badanej grupie absolwentów. 

Informację uzupełniającą o umiejętnościach koniecznych w branży stanowią wskazania na tematy szkoleń  

i kursów. Absolwenci wskazali, że w największej mierze byłoby dla nich pomocne w aktualnie wykonywanej 

pracy ukończenie takich szkoleń jak: kurs baristyczny/ barmański, kelnerski, kasa fiskalna, język angielski, 

carving bądź kurs sommalierski. Wszystkie wymienione kursy ściśle związane są z branża hotelarsko-

gastronomiczno-turystycznej. W przypadku osób kontynuujących naukę na studiach wskazywano kierunki co do 

zasady zgodne z dotychczasowym profilem wykształcenia (turystyka i rekreacja, technologia żywności  

i żywienie człowieka, pedagogika, zarządzanie, dietetyka). Z kolei kursy zawodowe wskazywały na 

kompetencje odstające od profilu dotychczasowego wykształcenia zawodowego (wykonywanie zabiegów 

kosmetycznych ciała, dłoni i stóp oraz wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy). Szczegółowe 

informacje w ujęciu zawodów prezentują poniższe zestawienia.  
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Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Wykres 65. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 66. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem poziomu 

zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 67. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 
Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Technik obsługi turystycznej 

Wykres 68. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 
Źródło: badanie, obliczenia własne 

10% 

11% 

11% 

11% 

11% 

12% 

12% 

14% 

14% 

15% 

16% 

16% 

20% 

0% 10% 20%

znajomość pakietu Office

kurs baristyczny

obsługa systematycznej rezerwacji turystycznej i
informacji turystycznej

umiejętności organizacyjne

charakteryzowanie oraz monitorowanie krajowego i
zagranicznego ruchu turystycznego

kurs kelnerski z podstawami sommelierstwa

obsługa urządzeń biurowych

kurs barmański z podstawami flair

stosowanie programów komputerowych
wspomagających wykonywanie zadań

obsługa kasy fiskalnej

prawo jazdy kat. B

znajomość języka niemieckiego

znajomość języka angielskiego



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

Wykres 69. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem poziomu 

zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 70. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

8% 

8% 

8% 

10% 

10% 

11% 

11% 

11% 

11% 

11% 

12% 

12% 

12% 

15% 

21% 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

kurs baristyczny

sporządzanie rozliczeń i bilansów w turystyce i hotelarstwie

zdolności psychofizyczne

obycie kulturowe

znajomość języka niemieckiego

kurs kasjera złotówkowo-walutowwego

kurs kelnerski z podstawami sommelierstwa

stosowanie programów komputerowych wspomagających
wykonywanie zadań

umiejętność analitycznego myślenia

otwartość

kurs barmański z podstawami flair

obsługa urządzeń biurowych

obsługa kasy fiskalnej

prawo jazdy kat. B

znajomość języka angielskiego



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

Technik hotelarstwa 

Wykres 71. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 72. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem poziomu 

zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 73. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Kucharz 

Wykres 74. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 75. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem poziomu 

zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 76. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna - szkolenia 

 

Wykres 77. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Tabela 4. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

A.36 Prowadzenie rachunkowości język niemiecki 

animator czasu wolnego/zabaw kosmetologia 

cukiernik księgowość 

dekorowanie wyrobów cukierniczych kurs komputerowy 

dietetyk obsługa programów komputerowych 

handel pierwsza pomoc 

informatyczny prawo jazdy, kierowca 

Jak dobrze opiekować się dziećmi? urządzenia biurowe 

język angielski kurs carvingu 

kurs sommelierski obsługa wózka widłowego 

BHP prawo jazdy kat. B 

kurs języka obcego prowadzenie rozmów z klientem, komunikacja interpersonalna 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

7% 

8% 

23% 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

kasa fiskalna

kelnerski

baristyczy / barmański



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

Branża spożywcza 

W branży spożywczej udało się uzyskać oceny w zawodzie cukiernik oraz w ograniczonym zakresie w zawodzie 

technolog technologii żywności. Niedostatki w ofercie szkół wspólne dla obydwu zawodów to nauka języka 

angielskiego, umiejętności kelnerskie z elementami sommalierstwa, sporządzanie deserów i dekoracja ciast, 

umiejętności oferowane w ramach kursów baristycznego i carvingu. Widać, iż braki w kształceniu umiejętności 

są zbliżone jak dla zawodów z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. W zawodzie technik technologii 

żywności wśród braków pojawiły się umiejętność analitycznego myślenia oraz posługiwanie się aparaturą 

kontrolno-pomiarowa stosowaną w przetwórstwie spożywczym. W zawodzie cukiernika lista braków była 

dłuższa. Obok wymienionych pojawiły się konieczne dla tego zawodu umiejętności takie jak: sporządzanie 

półproduktów cukierniczych, dekorowanie wyrobów cukierniczych, czy obsługa kasy fiskalnej.  

Absolwenci wskazali, że szkoleniami, które w największej mierze byłoby dla nich pomocne w aktualnie 

wykonywanej pracy to: kurs baristyczny/ barmański, dekorowanie wyrobów cukierniczych, kelnerski, kasa 

fiskalna oraz obsługa wózka widłowego. Większość wymienionych kursów raczej powiązane jest z branżą 

hotelarsko-gastronomiczno-turystyczną, niż spożywczą.  

 

Technik technologii żywności 

Wykres 78. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Cukiernik 

Wykres 79. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 80. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża spożywcza - szkolenia 

Wykres 81. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Tabela 5. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

informatyczny kurs trenera personalnego 

język angielski kursy rolnicze 

koparko-ładowarka kursy zawodowe 

księgowość prawo jazdy kat. B 

kucharz stolarstwo, stolarz 

kurs języka obcego stylizacja paznokci 

kurs serwowania technologia w przetwórstwie mięsnym 

kurs sprzedawcy, sprzedaż  

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Obszar budowlany 

Branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna 

W branży drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej jedynym zawodem jest technik geodeta. Spośród umiejętności 

najczęściej wskazywanych jako niewystarczające na etapie nauki pojawiały się: korzystanie z danych 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, korzystanie z geodezyjnych programów komputerowych, 

znajomość języka angielskiego, stosowanie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz zakładanie, 

modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości. W odróżnieniu od dotychczas ocenianych branż w gronie 

umiejętności, na które należałoby położyć większy nacisk dominują kompetencje typowe dla zawodu. 

Wskazywane umiejętności wyniesione ze szkoły, a szczególnie przydatne na stanowisku pracy to: praca  

w grupie, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia, punktualność oraz odporność na stres. Osoby 

wskazujące na wymienione umiejętności w zdecydowanej większości nie pracowały zgodnie z wyuczonym 

zawodem, co nie dziwi w kontekście tego, że poziom zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu wśród 

techników geodetów jest niski. Wśród najbardziej potrzebnych kursów na aktualnym stanowisku pracy znalazły 

się BHP, kursy języka obcego, AutoCad – szkice, rysunki i projekty oraz język angielski.  
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Technik geodeta 

Wykres 82. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 83. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem poziomu 

zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 84. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna - szkolenia 

Wykres 85. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Tabela 6. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

A.36 Prowadzenie rachunkowości kurs spawacza - mig, mig-mag, tix 

Excel kurs wypełniania podatków 

GPS lakiernik 

hodowla roślin mikropma 

informatyczny nauka o kwiatach doniczkowych 

Instruktor pływania i nurkowania nauka planowania i organizacji 

Jak radzić sobie ze stresem? obsługa sprzętu pomiarowego 

język hiszpański obsługa suwnicy 

język niemiecki praca w grupie 

kadry prawidłowa rozmowa z klientem 

kasa fiskalna prawo jazdy kat. C+E 

kategoria prawa jazdy C prawo jazdy kat. T 

kelnerski programy graficzne do rysowania rysunków technicznych 

koparka robienie bukietów okolicznościowych 

kosmetologia składnie i opracowanie operatu technicznego 

kurs  logistyczny sporządzanie map z projektem 

kurs ekonomii z rozliczaniem PIT 

szkolenie o programach komputerowych wykorzystywanych w 

geodezji 

kurs na sekretarkę szkolenie strażackie 

kurs o ochronie danych osobowych RODO uprawnienia geodezyjne 

kurs obsługi programu Mikrostation wykonywanie kompozycji kwiatowych 

3% 

4% 

4% 

4% 

6% 

6% 

6% 

7% 
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obsługa wózka widłowego

baristyczy / barmański
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język angielski

AutoCad - szkice, rysunki, projekty

kurs języka obcego

BHP
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kurs obsługi maszyn zarządzanie zespołem, ludźmi 

kurs programowania zarządzanie, marketing 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża budowlana 

Wśród zawodów branży budowlanej udało się ocenić sytuację w takich zawodach jak murarz-tynkarz, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik budownictwa. Wśród umiejętności 

kształconych na niewystarczającym poziomie, w branży budowlanej znalazły się stosowanie programów 

komputerowych wspomagających wykonywanie zadań, wiedza o branży, znajomość języka angielskiego, 

sumienność, samodoskonalenie oraz punktualność. Wymienione kompetencje pojawiły się w ocenie każdego  

z zawodów. Dodatkowo, w każdym z opisywanych zawodów pojawiły się poszczególne, typowe dla danego 

zawodu braki wynikające z niedostatków kształcenia po stronie szkoły. W profesji murarz-tynkarz były to: 

rozróżnianie przyrządów pomiarowych stosowanych w robotach budowlanych, rozróżnianie rodzajów  

i elementów instalacji budowlanych, przestrzeganie zasad transportu i składowania materiałów budowlanych 

oraz przestrzeganie zasad sporządzania rysunków budowlanych. Dla zawodu monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie umiejętnościami kształconymi na niewystarczającym poziomie, 

wskazanymi przez ogół absolwentów znalazły się wykonywanie robót posadzkarskich, wykonywanie robót 

tapeciarskich, wykonywanie robót malarskich oraz rozróżnianie rodzajów i elementów instalacji budowlanych. 

Może się okazać, że brak tych umiejętności warunkuje możliwość podjęcia pracy, gdyż osoby, które pracowały 

wskazały, że szkoła powinna położyć większy nacisk na umiejętności analitycznego myślenia, praca w grupie 

zdolności manualne oraz umiejętności organizacyjne. Z kolei w zawodzie technik budownictwa szkoła powinna 

skoncentrować wysiłki na poprawie kształcenia takich umiejętności jak: wykonywanie obliczeń statycznych 

elementów statycznie wyznaczalnych, przestrzegania zasad wykonywania robót budowlanych oraz montowania 

konstrukcji budowlanych oraz w obszarach: umiejętności analitycznego myślenia, umiejętności organizacyjnych 

oraz odporności na stres. 

Osoby pracujące wskazały na dwie grupy umiejętności przydatnych w pracy, których nauczyli się w szkole.  

W gronie umiejętności ogólnych niemal w każdym zawodzie branży budowlanej znalazły się punktualność, 

sumienność, praca w grupie, kultura osobista oraz umiejętności organizacyjne. Wskazania te dokonywane były 

najczęściej przez osoby, które pracowały na stanowiskach niezgodnych z profilem wykształcenia. Z kolei osoby 

pracujące w branży budowlanej (co jest typową sytuacją dla absolwentów kierunków budowlanych) spośród 

umiejętności ogólnozawodowe wskazali znajomość przepisów BHP, umiejętności manualne, sprawność fizyczną 

oraz wiedzę o branży. Wskazania te dominowały w gronie osób wykonujących pracę zgodną z profilem 

wykształcenia. Wśród umiejętności wyniesionych ze szkoły, a szczególnie przydatnych w pracy absolwenci 

zawodu murarz-tynkarz wskazali wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych, 

wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych, rozróżnianie rodzajów  

i elementów dokumentacji stosowanej w budownictwie oraz rozpoznawanie materiałów budowlanych i 

określanie ich zastosowania. Z kolei absolwenci zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie wskazali, że szczególnie przydatne okazały się następujące umiejętności nauczone w szkole: 

wykonywanie robót malarskich, montowanie systemów suchej zabudowy oraz wykonywanie robót 

posadzkarskich. Technicy budownictwa wskazali na wykonywanie konstrukcji budowlanych oraz wykonywanie 
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konstrukcji żelbetowych monolitycznych. Wszystkie umiejętności wymienione przez absolwentów opisywanych 

trzech zawodów wskazane były przez osoby pracujące zgodnie z wyuczonym zawodem.  

W branży budowlanej pracujący absolwenci wśród najbardziej potrzebnych kursów i szkoleń wskazali: koparkę, 

obsługę wózka widłowego, kurs spawacza –mig, mig-mag oraz tig, koparko ładowarkę, prawo jazdy kategorii C, 

AutoCad oraz montera rusztowań. Widać wyraźnie, że wskazane szkolenia wychodzą poza ramy umiejętności 

nauczanych w szkole oraz mocno korespondują z KKZ, w ramach których wymieniono m.in. eksploatację 

maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz montaż i obsługę maszyn i urządzeń. 

Murarz-tynkarz 

Wykres 86. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

  

11% 

11% 

11% 

14% 

17% 

17% 

0% 10% 20%

rozróżnianie przyrządów pomiarowych stosowanych w
robotach budowlanych

samodoskonalenie

znajomość języka angielskiego

punktualność

stosowanie programów komputerowych wspomagających
wykonywanie zadań

sumienność



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

 

 

3 

3 

Wykres 87. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem poziomu 

zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 88. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 89. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

 

 

Wykres 90. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem poziomu 

zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 91. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Technik budownictwa 

Wykres 92. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 93. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem poziomu 

zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 94. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Branża budowlana - szkolenia 

Wykres 95. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Tabela 7. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów18 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

ciężkie maszyny budowlane kurs HDS 

elektryk kurs na czeladnika 

fliziarz kurs na pilarza 

język niemiecki kurs obsługi żurawia 

kurs tynkarski kurs przedsiębiorczości 

prawo jazdy kat. C+E kurs rozkładania rusztowania 

szkolenie w obsłudze dźwigów montaż suchej zabudowy 

ArchiCad - program projektowania architektonicznego monter instalacji sanitarnych 

baristyczy / barmański murarz 

hydraulik prawo jazdy kat. B 

kosztorysy prawo jazdy kat. T 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

                                                           
18

 Obok wyróżnionych w tabeli szkoleń i kursów pojawiły się również pojedyncze wskazania, które nie zostały ujęte  

w tabeli. 
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Obszar elektryczno-elektroniczny 

Branża teleinformatyczna 

W branży teleinformatycznej jedynym zawodem w którym udało się uzyskać satysfakcjonującą liczbę 

obserwacji jest technik informatyk. Spośród umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

znalazły się przede wszystkich kompetencje typowe dla tego zawodu: programowanie aplikacji na smartphone  

i systemy IOS i Android, programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych, grafika 

komputerowa z elementami fotografii reklamowej, AutoCad oraz projektowanie, tworzenie i administracja 

stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Na drugim miejscu znalazły się kompetencje ogólne takie jak: 

samodoskonalenie, umiejętność analitycznego myślenia, znajomość języka angielskiego oraz komunikacja 

werbalna.  

Wśród umiejętności wyniesionych ze szkoły znalazły się w pierwszej kolejności kompetencje miękkie i ogólne 

takie jak znajomość języka angielskiego, zdolności manualne, odpowiedzialność, sumienność, punktualność, 

dokładność, samodoskonalenie, umiejętność analitycznego myślenia oraz komunikacja werbalna. Wskazane 

umiejętności najczęściej wskazywane były przez absolwentów pracujących niezgodnie z profilem wyuczonego 

zawodu. Ci którzy pracują zgodnie z wyuczonym zawodem powiedzieli, że dla nich najbardziej przydatne były 

takie umiejętności jak projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania treścią, 

montowanie oraz eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, a także dobieranie 

elementów i konfiguracji systemu komputerowego. 

Wśród szkoleń najbardziej przydatnych na stanowisku pracy technicy informatycy wskazali: obsługę wózka 

widłowego, kurs programowania, grafikę oraz grafikę wektorową, języki programowania, Cisco networking 

academy, 3dsmax - kurs grafiki komputerowej, kurs na uprawnienia SEP, język angielski oraz Java i JavaScript. 

Z wyjątkiem pierwszego wymienionego tematu szkolenia wszystkie ściśle są związane z programowaniem. 

Pozostałe tematy szkoleń zazwyczaj w postaci bardzo szczegółowych wskazań zawiera wykres i tabela na końcu 

podrozdziału. 
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Technik informatyk 

Wykres 96. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 97. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem poziomu 

zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

3% 

5% 

6% 

1% 

5% 

4% 

3% 

3% 

2% 

5% 

4% 

8% 

3% 

3% 

2% 

7% 

7% 

8% 

6% 

8% 

10% 

5% 

8% 

11% 

1% 

2% 

1% 

5% 

5% 

5% 

11% 

11% 

10% 

12% 

12% 

5% 

0% 10% 20%

dobieranie elementów i konfiguracji systemu
komputerowego

montowanie oraz eksploatacja systemów komputerowych i
urządzeń peryferyjnych

projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i
systemami zarządzania treścią

komunikacja werbalna

samodoskonalenie

umiejętność analitycznego myślenia

dokładność

punktualność

sumienność

odpowiedzialność

zdolności manualne

znajomość języka angielskiego

całkowita częściowa brak



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

Wykres 98. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża teleinformatyczna - szkolenia 

Wykres 99. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Tabela 8. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów19 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

certyfikat Microsoft hydraulik 

kurs programowania maszyn CNC informatyczny 

BHP język niemiecki 

kurs lutowniczy księgowość 

obsługa suwnicy kurs doskonalący obsługę klienta 

CNC - komputerowe sterowanie urządzeń, maszyn kurs języka obcego 

dokumentacja języków programowania i bibliotek kurs komputerowy 

elektroniczny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 

elektryk kurs na zwyżkę 

                                                           
19

 Obok wyróżnionych w tabeli szkoleń i kursów pojawiły się również pojedyncze wskazania, które nie zostały ujęte w 

tabeli. 
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kurs Adobe Photoshop
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prawo jazdy kat. C

zarządzanie, marketing

Java, JavaScript

język angielski

technik informatyk

kurs na uprawnienia SEP

3dsmax - kurs grafiki komputerowej

grafika, grafika wektorowa

języki programowania

Cisco networking academy

kurs programowania

obsługa wózka widłowego
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koparka kurs obsługi ploterów 

projektowanie sieci komputerowych kurs pakietu office 

zarządzanie bazą danych 

kursy/szkolenia podwyższające umiejętność rozmowy w języku 

angielskim 

administracja serwerów obsługa sprzętu pomiarowego 

aplikacje na smartfonie projektowanie witryn 

budowa aplikacji desktopowych ratownik wodny 

CCNA - specjalistyczną wiedzę techniczną oraz 

umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania 

strukturalnego, Red Hat Certified System Administrator 

ECDL Core, ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności 

Komputerowych SOLID WORKS 

grafika komputerowa i animacyjna tworzenie i opracowanie aplikacji mobilnych 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna 

Wśród zawodów z branży elektryczno-elektronicznej i energetycznej udało się ocenić sytuację w takich 

zawodach jak elektryk, technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik oraz technik urządzeń  

i systemów energetyki odnawialnej. W opinii absolwentów umiejętnościami, na które szkoła powinna położyć 

większy nacisk znalazły się przede wszystkich kompetencje typowe dla zawodów z tej branży czyli uprawnienia 

SEP, AutoCad, zdolności manualne, wiedza o branży oraz stosowanie programów komputerowych 

wspomagających wykonywanie zadań. Ponadto w każdym zawodzie z tej branży wskazane były umiejętności  

o charakterze ogólnym takie jak: prawo jazdy kat. B oraz znajomość języka angielskiego. Pozostałe wskazania, 

które stanowiły zdecydowaną większość dotyczyły umiejętności typowych dla danego zawodu i prezentowane 

są w zestawieniach dedykowanych do poszczególnych profesji. 

Na pytanie o umiejętności, w które szkoła wyposażyła absolwentów, a które przydają się na stanowisku pracy 

respondenci wskazywali kompetencje miękkie wspólne dla 4 zawodów (sumienność, punktualność, dokładność, 

odpowiedzialność, samodoskonalenie) – zazwyczaj wskazywane przez osoby, które wykonywały pracę 

niezgodną z wyuczonym zawodem oraz kompetencje typowe dla danego zawodu – wskazywane przez osoby 

pracujące w zawodzie. Udział tych drugich świadczy zarówno o wysoki stopniu ich przydatności na stanowisku 

pracy, jak również o dobrym nauczaniu w placówkach edukacyjnych.. Pełna lista specjalistycznych kompetencji 

w zawodach z tej branży znajdują się na końcu podrozdziału. 

W branży elektryczno-elektronicznej i energetycznej pracujący absolwenci wśród najbardziej potrzebnych 

kursów i szkoleń wskazali: kurs na uprawnienia SEP, obsługa wózka widłowego, AutoCad - szkice, rysunki, 

projekty, kurs spawacza - mig, mig-mag, tix, prawo jazdy kat. B, język angielski, CNC - komputerowe 

sterowanie urządzeń, maszyn, koparko-ładowarka, koparka, kurs programowania maszyn CNC, PLC – 

sterowanie oraz PPN - pracy pod napięciem. Szkolenia co do zasady zgodne są z profilem dotychczasowego 

kształceni (z wyjątkiem obsługi pojazdów, które mogą być wykorzystane w budownictwie, czy gospodarce 

magazynowej).  
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Elektryk 

Wykres 100. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 101. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 102. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Technik elektronik 

Wykres 103. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 104. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 105. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Technik elektryk 

Wykres 106. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 107. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

7% 

5% 

9% 

5% 

5% 

7% 

2% 

5% 

10% 

12% 

9% 

5% 

3% 

7% 

17% 

2% 

3% 

2% 

3% 

3% 

5% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

3% 

9% 

2% 

3% 

3% 

3% 

5% 

0% 10% 20%

umiejętności organizacyjne

wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznych

wykonywanie pomiarów wielkości elementów i układów
elektrycznych i elektronicznych

eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych

posługiwanie się dokumentacją techniczną, katalogami i
instrukcjami obsługi oraz przestrzeganie norm w tym

zakresie

samodoskonalenie

sumienność

wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na
podstawie dokumentacji technicznej

wykonywanie połączeń elementów i układów
elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie

schematów ideowych i montażowych

eksploatowanie instalacji elektrycznych

kultura osobista

prawo jazdy kat. B

umiejętność analitycznego myślenia

odpowiedzialność

uprawnienia SEP

całkowita częściowa brak



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

 

 

3 

3 

Wykres 108. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 
Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Technik mechatronik 

Wykres 109. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

  

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

7% 

7% 

7% 

8% 

10% 

11% 

13% 

14% 

15% 

16% 

23% 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

posługiwanie się rysunkiem technicznym podczas
prac montażowych i instalacyjnych

samodoskonalenie

sporządzanie szkiców części maszyn

wiedza o branży

stosowanie programów komputerowych
wspomagających wykonywanie zadań

sporządzanie rysunków technicznych z
wykorzystaniem programów komputerowych

prawo jazdy kat. B

uprawnienia SEP

programowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych

programowanie

Autocad



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

 

 

3 

3 

Wykres 110. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 111. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Wykres 112. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 113. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 114. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna - szkolenia 

Wykres 115. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Tabela 9. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

BHP elektronicznych 

prawo jazdy kat. C informatyczny 

kurs na zwyżkę kurs HDS 

kurs programowania kurs lutowniczy 

kursy UDET kurs obsługi maszyn 

SEP - D kurs organizacji czasu w pracy 

elektryk kurs programowania sterowników 

kurs managerski kusy  wysokościowe 

kurs obrabiarek CNC ładowarka 

kurs obsługi PLC mechatronika 

kurs robotów przemysłowych pierwsza pomoc 

prawo jazdy kat. C+E prawo jazdy, kierowca 

technik informatyk projektowanie instalacji elektrycznych dla maszyn. 

AutoCad inventor-  zamodelowania projektowanego 

urządzenia jako modelu 3D szkolenie pozwalające na prowadzenie robót pod napięciem 

E.03 montaż urządzeń i systemów mechatronicznych wózki jezdniowe 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Obszar rolno-leśny z ochroną środowiska 

Branża leśno-ogrodnicza 

W branży leśno-ogrodnicza jedynym zawodem, w którym udało się uzyskać wystarczającą liczbę obserwacji do 

opisu na poziomie pojedynczego zawodu jest technik architektury krajobrazu. Spośród umiejętności, na które 

szkoła powinna położyć większy nacisk znalazły się przede wszystkich kompetencje ogólne (znajomość 

angielskiego, odporność na stres, umiejętności organizacyjne, sumienność oraz samodoskonalenie) oraz 

ogólnozawodowe (stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań, wiedza  

o branży oraz sporządzanie rysunków odręcznie wraz z wykorzystaniem technik komputerowych).  

Wśród umiejętności wyniesionych ze szkoły znalazły się w pierwszej kolejności kompetencje miękkie i ogólne 

takie jak: punktualność, praca w grupie, kultura osobista, odporność na stres, odpowiedzialność, sprawność 

fizyczna, sumienność, zdolności manualne oraz umiejętności organizacyjne. Poziom zgodności wyuczonego  

i wykonywanego zawodu dla absolwentów z tej branży jest niski, dlatego wszystkie wymienione 

kompetencje były przez osoby pracujące niezgodnie z profilem wykształcenia. Jedna z umiejętności typowo 

zawodowych wskazanych przez absolwentów to rozpoznawanie gatunków roślin ozdobnych. 

Wśród szkoleń oraz kursów najbardziej potrzebnych osobom pracującym znalazły się następujące wskazania: 

florystyka, AutoCad - szkice, rysunki, projekty, obsługa wózka widłowego, język angielski, księgowość, „Jak 

radzić sobie ze stresem?”, kosmetologia, kurs języka obcego, prawo jazdy, kierowca, projektowania, Photoshop 

oraz pierwsza pomoc. Pozostałe szkolenia wskazywane były przez pojedynczych absolwentów i znajdują się na 

końcu podrozdziału. 
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Technik architektury krajobrazu 

Wykres 116. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 117. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża leśno-ogrodnicza - szkolenia 

Wykres 118. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Tabela 10. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

A.36 Prowadzenie rachunkowości kurs rysunku odręcznego 

BHP Myślenia zgodnego ze stanem sytuacji gospodarczej w kraju 

florystka ślubna obsługa programów komputerowych 

florystyka w styli boho praca w grupie 

fotograficzny pracownik socjalny 

grafika, grafika wektorowa projektowanie graficzne 

kadry projektowanie nawierzchni 

kategoria prawa jazdy C prowadzenie rozmów z klientem, komunikacja interpersonalna 

koparko-ładowarka rynek pracy 

kurs Adobe Photoshop sumienność 

kurs komputerowy umiejętność poruszania się w strefie dotyczącej zawodu 

kurs na pilarza zarządzanie zespołem, ludźmi 

kurs ochrony roślin zarządzanie, marketing 

kurs prawa związane z modą 

kurs prowadzenia działalności  

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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AutoCad - szkice, rysunki, projekty

florystyka



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

Branża rolno-hodowlana 

Branża rolno-hodowlana w tej części raportu reprezentowana jest tylko przez jeden zawód – technika 

weterynarii. Spośród najczęściej wskazywanych jako niewystarczające na etapie nauki pojawiały się 

umiejętności typowe dla zawodu takie jak: wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką  

i leczeniem chorób zwierząt, wykonywanie czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych, 

wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt, wykonywanie czynności związanych 

z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy oraz określanie 

wpływ warunków utrzymania i żywienia na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu zwierzęcego. Obok 

wymienionych kompetencji zawodowych szkoła w miarę możliwości na etapie nauki powinna położyć większy 

nacisk na: wiedzę o branży, zdolności manualne, uczenie języka angielskiego, analityczne myślenie oraz 

odporność na stres. 

Absolwenci branży rolno-hodowlanej rzadziej niż pozostali po ukończeniu nauki pracują, a praca rzadziej niż 

przeciętnie zgodna jest z profilem wykształcenia. Stąd poziom wykorzystania zdobytych w szkole kompetencji 

na stanowisku pracy jest niski. Wśród umiejętności, w które szkoła wyposażyła absolwentów, a które przydają 

się na stanowisku pracy respondenci wskazywali najczęściej pracę w grupie, umiejętność analitycznego 

myślenia, kulturę osobistą, umiejętności organizacyjne, odporność na stres, odpowiedzialność, zdolności 

manualne, sprawność fizyczną oraz samodoskonalenie.  

Z punktu widzenia aktualnego miejsca pracy absolwenci wskazali na następujące najbardziej potrzebne kursy  

i szkolenia: kurs komputerowy, prawo jazdy kat. T, prawo jazdy kat. C oraz BHP. Pozostałe szkolenia 

wskazywane przez pojedynczych absolwentów znajdują się na końcu podrozdziału. 
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Technik weterynarii 

Wykres 119. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 120. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 121. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża rolno-hodowlana - szkolenia 

Tabela 11. Szkolenia wskazane przez respondentów 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

biznes-marketing kurs terapia manualna 

coaching kursy doszkalające 

gastronomiczne masarki 

instruktor jazdy i hipoterapia ruchowa medytacja, pożytkowanie czasu 

instruktor jazdy konnej obsługa maszyn laboratoryjnych 

inwestowanie - lokaty, pieniądze obsługa programów komputerowych 

Jak radzić sobie ze stresem? obsługa wózka widłowego 

kasa fiskalna opryskiwacz 

kombajn pierwsza pomoc 

koparka poskramianie psów i kotów 

kurs biurowy posługiwanie się maszynami rolniczymi 

kurs hipoterapii pozyskiwanie dofinansowań 

kurs języka obcego praca z ludźmi 

kurs monitorowania pacjenta podczas zabiegu i po nim prawo jazdy, kierowca 

kurs obsługi maszyn rozwój gospodarstwa 

kurs pakietu office szkolenie z jakości produktów 

kurs psychologiczny uprawa roli i roślin 

kurs samokształcenia zoologia 

kurs spawacza - mig, mig-mag, tix zootechnika 

kurs komputerowy prawo jazdy kat. T 

prawo jazdy kat. C BHP 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy 

Branża mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych 

Wśród zawodów z branży mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych udało się 

ocenić sytuację w takich zawodach jak ślusarz oraz technik mechanik. Wśród umiejętności kształconych na 

niewystarczającym poziomie absolwenci wskazywali przede wszystkim kompetencje typowe dla zawodu. Dla 

ślusarza były to: stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań, sporządzanie 

rysunków technicznych z wykorzystaniem technik komputerowych, posługiwanie się dokumentacją techniczną 

maszyn i urządzeń oraz przestrzeganie norm dotyczących rysunku technicznego, dobieranie sposobu transportu  

i składowania materiałów, rozróżnianie środków transportu wewnętrznego oraz wykonywanie elementów 

maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Dla technika mechanika były to: wykonywanie obróbki na 

obrabiarkach sterowanych numerycznie, przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki, 

stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań, sporządzanie rysunków 

technicznych z wykorzystaniem technik komputerowych, wykonywanie obróbki na konwencjonalnych 

obrabiarkach skrawających oraz obsługiwanie maszyn i urządzeń. Ponadto, w przypadku obydwu zawodów 

wskazane zostały kompetencje ogólne, na które szkoła powinna położyć większy nacisk w trakcie edukacji takie 

jak: język angielski, zdolności manualne, samodoskonalenie oraz praca w grupie.  

Umiejętności kształcone w szkole, a przydatne w pracy, były ocenione tylko w przypadku technika mechanika. 

Z przydatnych kompetencji typowo zawodowych zostały wymienione dobieranie narzędzi i przyrządów 

pomiarowych do montażu i demontażu maszyn i urządzeń, wykonywanie pomiarów warsztatowych, 

rozróżnianie części maszyn i urządzeń oraz naprawianie i konserwowanie elementów maszyn, urządzeń  

i narzędzi. Przywołane kompetencje wymieniane były przede wszystkim przez osoby, które wykonywały 

całkowicie lub częściowo zgodny zawód z wyuczoną profesją. Pozostałe kompetencje miały charakter ogólny 

(zdolności manualne, praca w grupie, odpowiedzialność oraz sprawność fizyczna) i były wskazywane głównie 

przez osoby pracujące niezgodnie z profilem kształcenia. 

Wśród szkoleń oraz kursów najbardziej potrzebnych osobom pracującym znalazły się następujące wskazania: 

obsługa wózka widłowego, kurs spawacza - mig, mig-mag, tix, kurs obrabiarek CNC, prawo jazdy kat. C, 

koparko-ładowarka, kurs programowania, obsługa suwnicy, CNC - komputerowe sterowanie urządzeń, maszyn 

oraz kursy rolnicze. Absolwenci wskazali dodatkowo 45 tematyk i zagadnień kursów i szkoleń, które mogłyby 

wesprzeć ich na aktualnym stanowisku pracy. Ich wypis znajduje się na końcu podrozdziału. 
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Ślusarz 

Wykres 122. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

Wykres 123. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Technik mechanik 

Wykres 124. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 125. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 126. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych - 

szkolenia 

Wykres 127. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Tabela 12. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

cięcie palnikiem/cięcie palnikiem acetylenowo-tlenowym mechanik 

diagnosta samochodowy operator kolei 

handlowiec, przedstawiciel handlowy opryskiwacz 

język angielski pisanie programów do maszyn 

język niemiecki poszukiwanie pracy na rynku pracy 

koparka prawidłowa rozmowa z klientem 

kurs na obrabiarek prawo jazdy kat. C+E 

PLC-sterowanie prawo jazdy kat. T 

AutoCad - szkice, rysunki, projekty prawo jazdy zawodowe 

BHP prawo jazdy, kierowca 

budowlany programowanie CNC 

handel prowadzenie rozmów z klientem, komunikacja interpersonalna 

html5 css3 rysunek techniczny 

Java, JavaScript stolarstwo, stolarz 

kasa fiskalna szkolenie -budowa silników maszyn i urządzeń ogrodniczych 

kodeks prawa pracy szkolenie z elektroniki maszyn budowlanych 

2% 

2% 

2% 

3% 

3% 

3% 

5% 

20% 

23% 

0% 10% 20% 30%

obsługa suwnicy

CNC - komputerowe sterowanie urządzeń, maszyn

kursy rolnicze

prawo jazdy kat. C

koparko-ładowarka

kurs programowania

kurs obrabiarek CNC

kurs spawacza - mig, mig-mag, tix

obsługa wózka widłowego
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kombajn uprawnienia na wózek wysokościowy 

kurs obsługi klimatyzacji ustawienie obrabiarek numerycznych 

kurs komputerowy WJO I 

kurs na uprawnienia SEP WJO III 

kurs na wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem wózki jezdniowe 

kurs operatorski zarządzanie, marketing 

kurs programowania maszyn CNC  

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża motoryzacyjna 

W branży motoryzacyjnej w dwóch zawodach było na tyle absolwentów, że możliwa była ocena 

najważniejszych dla branży umiejętności – mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów 

samochodowych. Spośród umiejętności najczęściej wskazywanych jako niewystarczające (kształcone w szkole, 

lecz na niedostatecznym poziomie oraz takie, na które powinna położyć większy nacisk bo przydałyby się  

w pracy) pojawiały się przede wszystkim kompetencje typowo zawodowe. W zawodzie mechanik pojazdów 

samochodowych były to: sporządzanie schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych  

i elektronicznych, diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, określanie stopnia 

zużycia elementów nadwozi i podwozi pojazdów samochodowych, posługiwanie się rysunkiem technicznym 

podczas prac montażowych i instalacyjnych, stosowanie prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania 

wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych oraz dobieranie narzędzi i przyrządów 

pomiarowych oraz wykonywanie prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń. Z kolei  

w przypadku technika pojazdów samochodowych były to: stosowanie programów komputerowych 

wspomagających wykonywanie zadań, diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 

naprawianie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, naprawianie zespołów  

i podzespołów pojazdów samochodowych, sporządzanie rysunków technicznych z wykorzystaniem technik 

komputerowych, rozpoznawanie rodzajów korozji oraz określanie sposobów ochrony przed korozją oraz 

diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Ponadto, w przypadku 

obydwu zawodów wskazane zostały kompetencje ogólne, na które szkoła powinna położyć większy nacisk  

w trakcie edukacji takie jak: język angielski, odporność na stres, samodoskonalenie oraz praca w grupie. 

Osoby pracujące wskazały na dwie grupy umiejętności przydatnych w pracy, których nauczyli się w szkole - 

ogólne i zawodowe. W gronie umiejętności ogólnych niemal w każdym zawodzie branży motoryzacyjnej 

znalazły się zdolności manualne, odpowiedzialność, sprawność fizyczna, umiejętności organizacyjne oraz 

punktualność. Kompetencje te były wymieniane przez osoby, które wykonywały pracę zgodną całkowicie lub 

częściowo z wyuczonym zawodem, co nie dziwi zważywszy na fakt, że osoby kończące edukację w jednym  

w zawodów branży motoryzacyjnej w większości pracowały zgodnie z profilem wykształcenia. W gronie 

wyuczonych w szkole umiejętności zawodowych najbardziej przydatne okazały się diagnozowanie podzespołów 

i zespołów pojazdów samochodowych, określanie stopnia zużycia elementów nadwozi i podwozi pojazdów 

samochodowych, naprawianie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, wykonywanie czynności 

związanych z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa 

oraz wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej (mechanik pojazdów samochodowych) oraz diagnozowanie 
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podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, naprawianie zespołów i podzespołów pojazdów 

samochodowych oraz organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych (technik pojazdów 

samochodowych).  

W branży motoryzacyjnej pracujący absolwenci wśród najbardziej potrzebnych kursów i szkoleń wskazali: 

obsługę wózka widłowego, kurs spawacza - mig, mig-mag, tix, prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. C+E, 

AutoCad - szkice, rysunki, projekty, koparko-ładowarkę, obsługę suwnicy, koparkę oraz diagnostę 

samochodowego. Dodatkowo warto pamiętać, ze absolwenci uczestniczą również KKZ w gronie których 

znalazły się: diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, 

montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz 

montaż i obsługa maszyn i urządzeń. 

 

Mechanik pojazdów samochodowych 

Wykres 128. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 129. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 130. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Technik pojazdów samochodowych 

Wykres 131. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 132. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Wykres 133. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża motoryzacyjna - szkolenia 

Wykres 134. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Tabela 13. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów20 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

diagnosta komputerowy elektromechanika 

język angielski elektronicznych 

język niemiecki HDS 

kurs obsługi klimatyzacji kurs na spawacza ładowarka teleskopowa 

kurs obrabiarek CNC kurs prowadzenia działalności 

kurs organizacji czasu w pracy lakiernik 

prawo jazdy kat. E na operatora maszyny tokarskiej 

CNC - komputerowe sterowanie urządzeń, maszyn szkolenie w obsłudze dźwigów 

prawo jazdy kat. C+E koparko-ładowarka 

AutoCad – szkice, rysunki, projekty obsługa suwnicy 

diagnosta samochodowy prawo jazdy kat. B 

BHP  

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża górniczo-wiertnicza 

Branża górniczo-wiertnicza, w tej części raportu, jest reprezentowana tylko przez jeden zawód – technika 

górnictwa podziemnego. Spośród najczęściej wskazywanych jako niewystarczające na etapie nauki pojawiały się 

umiejętności ogólne (zdolności manualne, samodoskonalenie, sprawność fizyczna, odporność na stres, 

punktualność, znajomość języka angielskiego, sprawność fizyczna). Rzadziej w gronie umiejętności nauczanych 

na niewystarczającym poziomie znalazły się te typowe dla zawodu takie jak: stosowanie programów 

komputerowych wspomagających wykonywanie zadań, organizowanie i prowadzenie robót górniczych, 

                                                           
20

 Obok wyróżnionych w tabeli szkoleń i kursów pojawiły się również pojedyncze wskazania, które nie zostały ujęte  

w tabeli. 
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posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzeganie norm dotyczących rysunku 

technicznego, przestrzeganie zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego oraz sporządzanie 

rysunków technicznych z wykorzystaniem technik komputerowych.  

Bardzo duży udział absolwentów kończących naukę w zawodach z tej branży pracuje, a wykonywana przez nich 

praca jest całkowicie zgodna z wyuczonym zawodem. Wśród kompetencji wyniesionych ze szkoły,  

a przydatnych w pracy w pierwszej kolejności zostały wyróżnione te o charakterze ogólnym (znajomość 

przepisów BHP, odpowiedzialność, praca w grupie, punktualność, sprawność fizyczna, wiedza o branży oraz 

kultura osobista). Z kolei wśród kompetencji typowo zawodowych znalazły się rozróżnianie części maszyn  

i urządzeń, rozróżnianie materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, rozróżnianie środków transportu 

wewnętrznego oraz stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań. W obydwu 

grupach umiejętności dominowały osoby pracujące zgodnie z wyuczonymi kompetencjami. 

Absolwenci wskazali, że szkoleniami, które w największej mierze byłoby dla nich pomocne w aktualnie 

wykonywanej pracy to: obsługa wózka widłowego, BOSIET(HUET)- podstawowy kurs bezpieczeństwa  

w morskim przemyśle wydobywczym, koparka oraz obsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych. 

Wszystkie ściśle związane są z przemysłem wydobywczym. 
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Technik górnictwa podziemnego 

Wykres 135. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 136. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 137. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Branża górniczo-wiertnicza - szkolenia 

Wykres 138. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Tabela 14. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

asbbs - kurs biznesu i nauk behawioralnych Kurs obsługi maszyn 

AutoCad - szkice, rysunki, projekty kurs sekcyjnego 

budowlany kurs spawacza - mig, mig-mag, tix 

CNC - komputerowe sterowanie urządzeń, maszyn kurs sprzedawcy, sprzedaż 

język angielski mechanik 

język czeski obsługa programów komputerowych 

prawo jazdy kat. C obsługa suwnicy 

konserwacja taśm ratownik medyczny 

koparko-ładowarka uprawnienia oddziałowe w górnictwie 

kurs górnika rabunkarza wózki jezdniowe 

kurs HDS zatwierdzenie górnika 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Obszar medyczno-społeczny 

Branża ochrona-zdrowia 

W branży ochrona zdrowia udało się uzyskać ocenę kompetencji w ramach 3 zawodów: 

 opiekun medyczny,  

 technik farmaceutyczny   

 technik masażysta.  

Spośród umiejętności najczęściej wskazywanych jako niewystarczające (kształcone w szkole, lecz na 

niedostatecznym poziomie oraz takie, na które szkoła powinna położyć większy nacisk, bo przydałyby się  

w pracy) pojawiały się przede wszystkim kompetencje typowo zawodowe. W przypadku opiekuna medycznego 

na niewystarczającym poziomie kształcone były: przestrzeganie zasad postępowania w przypadku podejrzenia 

występowania przemocy, kurs masażu  Lomi Lomi, kurs kinesiotaping rehabilitacyjno-sportowy, posługiwanie 

się językiem migowym, masaż klasyczny z elementami rehabilitacji, stosowanie programów komputerowych 

wspomagających wykonywanie zadań oraz wyjaśnianie specyfiki rynku usług medycznych.  

W zawodzie technika farmaceutycznego na nieodpowiednim poziomie kształcone były: stosowanie 

programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań, wykonywanie czynności związanych  

z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, określanie źródeł i sposobów finansowania 

świadczeń zdrowotnych, uczestniczenie w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych w laboratoriach, wyjaśnianie specyfiki rynku usług medycznych oraz wyjaśnianie zasad 

funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.  

Z kolei w zawodzie technik masażysta jako niewystarczające zostały wskazywane takie umiejętności jak: 

masaż  Lomi Lomi, kinesiotaping rehabilitacyjno-sportowy, sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie 

dokumentacji medycznej zgodnej z przepisami prawa, praca w zespole terapeutycznym, wykonywanie masażu 

kosmetycznego i profilaktycznego, umiejętności z zakresu opieki geriatrycznej, identyfikowanie miejsca i roli 

zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim oraz stosowanie 

programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.  

Spośród umiejętności ogólnych w każdym z trzech opisywanych zawodów znalazły się umiejętność myślenia 

przyczynowo-skutkowego, umiejętność analitycznego myślenia oraz odporność na stres.  

Bardzo duży udział absolwentów kończących naukę w zawodach z branży ochrony zdrowia pracuje,  

a wykonywana przez nich praca jest całkowicie zgodna z wyuczonym zawodem. W przypadku pytania  

o przydatne umiejętności wyniesione ze szkoły udało się uzyskać opinię tylko w jednym zawodzie – technik 

masażysta. Wśród kompetencji wyniesionych ze szkoły, a przydatnych w pracy w pierwszej kolejności zostały 

wyróżnione te o charakterze zawodowym (wykonywanie masażu medycznego, wyjaśnianie ogólnej budowy  

i funkcji organizmu człowieka, wykonywanie masażu sportowego oraz umiejętność zastosowania wiedzy 

teoretycznej w praktycznym działaniu), które w całości były wskazane przez osoby pracujące w zawodzie.  

Z kolei druga grupę przydatnych kompetencji stanowiły te o charakterze ogólnym (odporność na stres, 
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umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, empatia, kultura osobista oraz odpowiedzialność i rzetelność  

w wykonywaniu obowiązków) wskazywane zarówno przez osoby pracujące w zawodzie, jak również 

wykonujące obowiązki całkowicie niezwiązane z nim. 

Absolwenci wskazali, że szkoleniami, które w największej mierze byłoby dla nich pomocne w aktualnie 

wykonywanej pracy to: pierwsza pomoc, masaż tkanek głębokich z elementami anatomii palpacyjnej, język 

angielski, kurs masażu, BHP, kurs komputerowy, rehabilitacyjny, kurs języka obcego, kurs opatrunku 

odleżynowego, kurs terapia manualna, kursy terapii zajęciowej, terapia mięśniowo- powięziowa oraz terapia 

punktów spustowych. Więcej szkoleń zawiera tabela na końcu podrozdziału. Wszystkie te szkolenia są mocno 

związane z branżą ochrona zdrowia. 

Opiekun medyczny 

Wykres 139. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Technik farmaceutyczny 

Wykres 140. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 141. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Technik masażysta 

Wykres 142. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 143. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 144. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża ochrona zdrowia - szkolenia 

Wykres 145. Najbardziej potrzebne kursy i szkolenia - 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Tabela 15. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów21 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

anatomia palpacyjna kurs rezonans magnetyczny 

Cad cam - projektowanie procesów wytwarzania masaż Lomi Lomi 

język migowy ochrona radiologiczna pacjenta 

kinzetyteiping prowadzenie rozmów z klientem, komunikacja interpersonalna 

kurs masażu relaksacyjnego rozmowa z pacjentem 

kurs psychologiczny taping 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

                                                           
21

 Obok wyróżnionych w tabeli szkoleń i kursów pojawiły się również pojedyncze wskazania, które nie zostały ujęte  

w tabeli. 
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Branża pomoc społeczna 

W branży pomoc społeczna było zbyt mało obserwacji dla rzetelnej prezentacji oceny przydatnych oraz wartych 

uzupełninia na etapie nauki szkolnej umiejętności. Poniższe zestawienie zawiera informację o szkoleniach 

przydatnych z punktu widzenia aktualnie zajmowanego stanowiska pracy. Wśród nich znalazły się pojedyncze 

wskazania na takie kursy jak: animator czasu wolnego/zabaw, fitness, kosmetologia, malowanie twarzy oraz 

tworzenie zwierząt z balonów. Tematyka kursów nie jest związana z branżą pomocy społecznej.  

 

Branża pomoc społeczna - szkolenia 

Tabela 16. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

animator czasu wolnego/zabaw malowanie twarzy 

fitness tworzenie zwierząt z balonów 

kosmetologia  

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Obszar administracyjno usługowy 

Branża fryzjersko-kosmetyczna 

W branży fryzjersko-kosmetycznej w dwóch zawodach było na tyle absolwentów, że możliwa była ocena 

najważniejszych dla branży umiejętności – fryzjer oraz technik usług fryzjerskich. Spośród umiejętności 

najczęściej wskazywanych jako niewystarczające na etapie nauki w zawodzie fryzjer pojawiały się: 

przedłużanie włosów, nowoczesne techniki strzyżenia, wykonywanie strzyżenia włosów, wykonywanie 

stylizacji fryzur, sporządzanie szkiców i rysunków fryzur oraz przygotowanie materiałów do wyrobów 

perukarskich.  

W przypadku technika usług fryzjerskich były to: wykonywanie strzyżenia włosów, wykonywanie stylizacji 

fryzur, wykonywania zabiegów chemicznych włosów, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, 

stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań, przeprowadzanie profesjonalnej 

diagnozy kosmetycznej, rozróżnianie zmian chorobowych na skórze głowy, sporządzanie rysunków fryzur  

z zachowaniem proporcji i światłocienia, sporządzanie szkiców i rysunków fryzur oraz wykonywanie projektów 

fryzur.  

W gronie umiejętności, na które należałoby położyć większy nacisk w szkołach z branży fryzjersko-

kosmetycznej dominują kompetencje typowe dla zawodu. Na liście znalazły się również kompetencje ogólne 

ważne dla prawidłowego wykonywania zawodu. Wśród nich znalazły się kreatywność, otwartość, zdolności 

manualne, umiejętności negocjacyjne, a także obsługa kasy fiskalnej oraz znajomość języka angielskiego.  

Wśród kompetencji wykorzystywanych przez absolwentów widać wyraźna różnicę w zawodach. Fryzjerzy 

kształceni w ZSZ (w tym w trybie młodocianego pracownika) dużo częściej wskazywali na wykorzystanie 

kompetencji zawodowych (wykonywanie strzyżenia włosów, wykonywanie stylizacji fryzur, wykonywania 

zabiegów chemicznych włosów, rozpoznawanie uszkodzeń włosów, wykorzystanie preparatów podczas 

wykonywania zabiegów fryzjerskich oraz charakteryzowanie budowy i funkcji skóry), niż technicy usług 

fryzjerskich, którzy uczą się zawodu w technikach i praktyczną naukę zawodu mają w mniejszym zakresie.  

Ci wśród wykorzystywanych w pracy kompetencji typowo zawodowych wymienili tylko wykonywanie 

strzyżenia włosów oraz przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy kosmetycznej, podczas gdy pozostałe 

wymienione to kompetencje ogólne, wśród których dominują kompetencje miękkie (komunikatywność, 

kreatywność, otwartość, kultura osobista, punktualność, samodoskonalenie oraz sumienność). Widać również, że 

technicy usług kosmetycznych dużo rzadziej pracują zgodnie z wyuczonym zawodem, niż fryzjerzy. 

Informację uzupełniającą o umiejętnościach koniecznych w branży stanowią wskazania na tematy 

preferowanych szkoleń i kursów. Absolwenci wskazali, że w największej mierze byłoby dla nich pomocne  

w aktualnie wykonywanej pracy ukończenie takich szkoleń jak: farbowanie i koloryzacja, kurs strzyżenia, 

barberski - strzyżenie męskie i pielęgnacja brody, strzyżenie damskie, upięcia, nowoczesna stylizacja fryzur 

(upięcia), techniki strzyżenia i koloryzacji włosów, język angielski, kosmetologia oraz kurs z przedłużania  

i zagęszczania rzęs. 
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Fryzjer 

Wykres 146. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

  

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 147. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 148. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

Technik usług fryzjerskich 

Wykres 149. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 150. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 151. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Branża fryzjersko-kosmetyczna - szkolenia 

Wykres 152. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Tabela 17. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów
22

 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

BHP język niemiecki 

cięcia i koloryzacji kurs stylu 

fryzjerstwo kurs wykonywania paznokci hybrydowych / żelowych 

kasa fiskalna kursy wizażu 

kurs makijażu makijaż permanentny 

kurs upięć wieczorowych włosów obsługa wózka widłowego 

przedłużanie fryzur prowadzenie rozmów z klientem, komunikacja interpersonalna 

dekoloryzacja  

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża włókienniczo-odzieżowa 

W branży włókienniczo-odzieżowej było zbyt mało obserwacji dla rzetelnej prezentacji oceny przydatnych oraz 

wartych uzupełninia na etapie nauki szkolnej umiejętności. Poniższe zestawienie zawiera informację  

o szkoleniach przydatnych z punktu widzenia aktualnie zajmowanego stanowiska pracy. Wśród nich znalazły się 

pojedyncze wskazania na takie kursy jak: krawiectwa, krojczy, kurs na stylistę, kurs rękodzieła, kurs 

sprzedawcy, sprzedaż, montaż wiązek, obsługa programów komputerowych związanych z zawodem szycia  

i projektowania, ogrzewanie wiązek, produkcja wiązek, projektowanie komputerowe, prowadzenie dokumentacji 

odzieży, robótki ręczne, szkolenie w rozpoznaniu klienta oraz wspomaganie komputerowe. Wymienione kursy 

związane są z branżą. Pozostałe kursy odnaleźć można w poniższej tabeli. 

Tabela 18. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

animator czasu wolnego/zabaw montaż wiązek 

handlowiec, przedstawiciel handlowy 

obsługa programów komputerowych związanych z zawodem 

szycia i projektowania 

inwestycje ogrzewanie wiązek 

język angielski produkcja wiązek 

krawiectwa projektowanie komputerowe 

krojczy prowadzenie dokumentacji odzieży 

kurs makijażu robótki ręczne 

kurs na stylistę szkolenie call center 

kurs przedsiębiorczości szkolenie o nieruchomościach 

kurs rękodzieła szkolenie w rozpoznaniu klienta 

kurs sprzedawcy, sprzedaż taniec w animacji 

kursy wizażu wspomaganie komputerowe 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

                                                           
22

 Obok wyróżnionych w tabeli szkoleń i kursów pojawiły się również pojedyncze wskazania, które nie zostały ujęte w tabeli. 
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Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna 

Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna w tej części raportu reprezentowana jest tylko przez jeden zawód – 

technika logistyk. Spośród najczęściej wskazywanych jako niewystarczające na etapie nauki pojawiały się 

umiejętności zawodowe, wśród których wymieniane były przede wszystkim: umiejętność stosowania 

programów komputerowych wspomagających wykonanie zadań w procesie logistycznym, korzystanie  

z programów komputerowych w pracy biurowej, uprawnienia do obsługi wózków widłowych  

i akumulatorowych, uprawnienia do prowadzenie wózków widłowych i akumulatorowych, umiejętność 

przygotowywania dokumentacji do prowadzenia działalności logistycznej oraz obsługiwanie sprzętu i urządzeń 

techniki biurowej. Wśród ogólnych kompetencji wskazywane były: znajomość pakietu Office, odporność na 

stres, znajomość języka angielskiego oraz umiejętność analitycznego myślenia. 

W branży transportowo-spedycyjno-logistycznej pracujący absolwenci wśród najbardziej potrzebnych kursów  

i szkoleń wskazali: obsługa wózka widłowego, język angielski, kurs języka obcego, kasa fiskalna, BHP, prawo 

jazdy kat. C, kurs negocjacji, kurs pakietu Office oraz prowadzenie rozmów z klientem, komunikacja 

interpersonalna. Dodatkowe kursy zawiera poniższa tabela. 



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

Technik logistyk 

Wykres 153. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 154. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 155. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna - szkolenia 

Wykres 156. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Tabela 19. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów23 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach obsługa programów logistycznych 

A.34 Technik eksploatacji portów i terminali obsługiwanie giełd transportowych 

język niemiecki pierwsza pomoc 

kurs spawacza - mig, mig-mag, tix prawo jazdy kat. B 

kurs szczegółowy środków transportu prawo jazdy kat. C+E 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa 

W branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej w dwóch zawodach było na tyle absolwentów, że możliwa 

była ocena najważniejszych dla branży umiejętności – sprzedawca, technik ekonomista oraz technik 

handlowiec.  

Spośród umiejętności najczęściej wskazywanych jako niewystarczające na etapie nauki w zawodzie sprzedawca 

pojawiały się: stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań, wiedza  

i umiejętności nt. przygotowywania ofert biznesowych, handlowych, znajomość i stosowanie przepisów 

dotyczących praw konsumenta, obsługa kasy fiskalnej, określanie znaczenia marketingu w działalności 

reklamowej oraz rozróżnianie jego elementów, wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz 

realizacją transakcji kupna i sprzedaży, obsługa urządzeń biurowych, sporządzanie dokumentów związanych  

z wykonywaną pracą oraz znajomość i przestrzeganie procedur postępowania reklamacyjnego.  

Z kolei w zawodzie technika ekonomisty wśród zawodowych kompetencji wymieniane były: znajomość 

księgowości I stopnia, znajomość w zakresie przepisów prawa pracy, wykonywanie prac związanych  

z przygotowaniem spotkań służbowych, umiejętność prognozowania w oparciu o dane statystyczne, znajomość  

i stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych, posługiwanie 

się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych oraz 

umiejętność przeprowadzania analiz statystycznych adekwatnych do potrzeb sytuacyjnych.  

Dla technika handlowca wśród zawodowych kompetencji wymieniane były: obsługiwanie sprzętu i urządzeń 

techniki biurowej, sporządzanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą, zarządzanie działalnością 

handlową przedsiębiorstwa, znajomość i stosowanie przepisów dotyczących praw konsumentów, wykonywanie 

prac związanych z przygotowaniem spotkań służbowych, organizowanie i prowadzenie działalności handlowej 

oraz wiedza w zakresie marketingu oraz umiejętność adekwatnego wykorzystania poszczególnych jego 

elementów.  

Kompetencjami ogólnymi na które szkoła powinna położyć większy nacisk, a wspólnymi dla trzech 

opisywanych zawodów jest znajomość języka angielskiego. 

                                                           
23

 Obok wyróżnionych w tabeli szkoleń i kursów pojawiły się również pojedyncze wskazania, które nie zostały ujęte  

w tabeli. 
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Poziom i zakres wykorzystania umiejętności wyniesionych ze szkoły jest różnorodny. W przypadku zawodu 

sprzedawca jako najbardziej przydatne w pracy w pierwszej kolejności wymieniane były kompetencje 

zawodowe (obsługa kasy fiskalnej, wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji 

kupna i sprzedaży., czy też znajomość i umiejętność wykorzystania technik obsługi klienta), podczas gdy  

w przypadku technika ekonomisty oraz technika handlowca kompetencje ogólne (kultura osobista, punktualność, 

sumienność etc.). Zakres wykorzystywanych kompetencji pokrywa się ze zgodnością profilu wykonywanego 

zawodu – wyższa zgodność wykonywanej i wyuczonej pracy przekłada się na wykorzystywanie kompetencji 

zawodowych na stanowisku pracy. Z kolei osoby, które wykonywały prace niezgodną z wyuczonym zawodem 

na stanowisku pracy w pierwszej kolejności wykorzystywały kompetencje ogólne (w tym miękkie).  

W kontekście tych wniosków zadawalające jest to, że w opinii absolwentów szkoła przyczynia się do ich 

zdobywania. 

Wśród szkoleń wskazywanych przez absolwentów branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej najczęściej 

pojawiały się te ściśle związane z branżą: kasa fiskalna, księgowość, język angielski, A.36 Prowadzenie 

rachunkowości, obsługa wózka widłowego, kadr i płac, baristyczny / barmański, BHP, prowadzenie rozmów  

z klientem, komunikacja interpersonalna, kurs programu księgowego oraz zarządzanie, marketing. Pozostałe 

kursy zawiera poniższa tabela. 
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Sprzedawca 

Wykres 157. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 158. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 159. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Technik ekonomista 

Wykres 160. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 161. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 162. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Technik handlowiec 

Wykres 163. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

Wykres 164. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 165. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa - szkolenia 

Wykres 166. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Tabela 20. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów24
 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

kurs języka obcego archiwizacji dokumentów 

kurs wypełniania podatków gastronomiczne 

fakturzystka język migowy 

język niemiecki kadry 

kurs komputerowy prawo jazdy kat. C 

profesjonalna obsługa klienta kelnerski 

kurs o ochronie danych osobowych RODO kurs biurowy 

kurs pakietu office kurs prawa 

kurs sprzedawcy, sprzedaż kurs spawacza - mig, mig-mag, tix 

prawo jazdy, kierowca obsługa programów komputerowych 

samodzielna księgowa pierwsza pomoc 

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji rachunkowość finansowa 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża poligraficzno- fotograficzna 

                                                           
24

 Obok wyróżnionych w tabeli szkoleń i kursów pojawiły się również pojedyncze wskazania, które nie zostały ujęte w 

tabeli. 
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Branża poligraficzno-fotograficzna w tej części raportu reprezentowana jest tylko przez jeden zawód – technika 

organizacji reklamy. Spośród najczęściej wskazywanych jako niewystarczające na etapie nauki pojawiały się 

umiejętności zawodowe, takie jak: znajomość programu Photoshop, znajomość programów graficznych typu 

Corel, obsługa sprzętów specjalistycznych, kurs CAD, posługiwanie się pojęciami z zakresu mikroekonomii  

i makroekonomii, stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań oraz 

umiejętność wykorzystania informacji zwrotnych z rynku w celu doskonalenia działań reklamowych. Wśród 

kompetencji ogólnych najczęściej wskazywane były: odporność na stres, umiejętności negocjacyjne, znajomość 

języka angielskiego, komunikatywność oraz kreatywność.  

Wśród umiejętności kształconych przez szkołę, które okazały się najbardziej przydatne w pracy znalazły się 

przede wszystkim te o charakterze ogólnym, a wśród nich wiele miękkich. Najczęściej wskazywane to: 

komunikatywność, kultura osobista, znajomość języka angielskiego, sumienność, komunikacja werbalna, 

obsługa urządzeń biurowych, punktualność, kreatywność, umiejętności negocjacyjne oraz odporność na stres. 

Większość stwierdzeń wskazana była przez osoby, które wykonywały prace niezgodną z wyuczonym zawodem. 

Informację uzupełniającą o umiejętnościach koniecznych w branży stanowią wskazania na tematy szkoleń  

i kursów. Absolwenci wskazali, że w największej mierze byłoby dla nich pomocne w aktualnie wykonywanej 

pracy ukończenie takich szkoleń jak: kurs baristyczny / barmański, język angielski, prowadzenie rozmów  

z klientem, komunikacja interpersonalna, kurs Adobe Photoshop, obsługa wózka widłowego, zarządzanie, 

marketing, księgowość, Jak radzić sobie ze stresem? oraz kurs negocjacji. Wiele z wymienionych szkoleń nie 

jest związana z profilem ukończonej szkoły. Uzupełnienie tej informacji stanowi tabela na końcu podrozdziału. 
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Technik organizacji reklamy 

Wykres 167. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 168. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 169. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

Branża poligraficzno-fotograficzna - szkolenia 

Wykres 170. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Tabela 21. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów25 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

3ds Max- kurs grafiki komputerowej język niemiecki 

BHP kosmetologia 

grafika, grafika wektorowa księgowość 

informatyczny kurs komputerowy 

kasa fiskalna obsługa programów komputerowych 

kurs programowania pierwsza pomoc 

kurs spawacza - mig, mig-mag, tix prawo jazdy, kierowca 

kurs sprzedawcy, sprzedaż urządzenia biurowe 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Branża drzewno-meblarska 

W branży drzewno-meblarskiej jedynym zawodem, w którym było na tyle absolwentów, że możliwa była ocena 

najważniejszych dla branży umiejętności był stolarz. Spośród umiejętności najczęściej wskazywanych jako 

niewystarczające na etapie nauki w zawodzie stolarza pojawiały się głównie umiejętności zawodowe, takie jak: 

obsługa oraz konserwacja maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie, stosowanie programów 

komputerowych wspomagających wykonywanie zadań, sporządzanie szkiców i rysunków technicznych, 

wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich, rozpoznawanie gatunków drewna, 

materiałów i tworzyw drzewnych oraz rozpoznawanie wad drewna oraz przyczyn ich powstawania.  

Na pierwszym miejscu wśród umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk znalazła się 

znajomość języka angielskiego. 

Osoby pracujące z branży drzewno-meblowej cechowały się najwyższym poziomem zgodności wykonywanego  

i wyuczonego zawodu. Wśród umiejętności kształconych przez szkołę, które okazały się najbardziej przydatne w 

pracy znalazły się przede wszystkim te o charakterze ogólnym tj.: prawo jazdy kat. B, punktualność, kultura 

osobista, odpowiedzialność oraz sumienność.  

Wśród szkoleń wskazywanych przez absolwentów branży drzewno-meblarskiej najczęściej pojawiały się: 

obsługa wózka widłowego, CNC - komputerowe sterowanie urządzeń, maszyn, kurs spawacza - mig, mig-mag, 

tix oraz język niemiecki. Uzupełnienie tej informacji stanowi tabela na końcu podrozdziału. 

 

                                                           
25

 Obok wyróżnionych w tabeli szkoleń i kursów pojawiły się również pojedyncze wskazania, które nie zostały ujęte  

w tabeli. 
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Stolarz 

Wykres 171. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Wykres 172. Umiejętności kształcone w szkole, które okazały się najbardziej przydatne w pracy (z uwzględnieniem 

poziomu zgodności wykonywanego i wyuczonego zawodu) 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Wykres 173. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Branża drzewno-meblarska - szkolenia 

Wykres 174. Najbardziej potrzebne kursy i szkoleni 

 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Tabela 22. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

ciężkie maszyny budowlane lakierowanie elementów meblowych 

elektronicznych kurs lutowniczy 

prawo jazdy kat. B maszyny cyfrowe 

obsługa programów komputerowych kurs obsługi okleiniarek 

koparko-ładowarka Mebloform - szkolenie z wiedzy o meblach 

kurs  do obsługi maszyn w stolarskich szkolenie w zakresie szerszej wiedzy  w obróbkach drewna 

szkolenie w obsłudze dźwigów technologie 

Źródło: badanie, obliczenia własne 

 

Branża chemiczno-ceramiczno-szklarska 

W branży chemiczno-ceramiczno-szklarskiej jedynym zawodem, w którym było na tyle absolwentów, że 

możliwa była ocena najważniejszych dla branży umiejętności był technik analityk. Spośród umiejętności 

najczęściej wskazywanych jako niewystarczające na etapie nauki w zawodzie technika analityka w pierwszej 

kolejności pojawiły się kompetencje ogólne (znajomość języka angielskiego, obsługa urządzeń biurowych, 

umiejętność analitycznego myślenia, samodoskonalenie, zdolności psychofizyczne oraz znajomość pakietu 

Office). Wśród umiejętności zawodowych pojawiły się: stosowanie programów komputerowych 

wspomagających wykonywanie zadań, obliczanie błędów pomiarowych, pobieranie i przygotowanie próbek do 

badań laboratoryjnych, pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych, wykonywanie badań 

analitycznych produktów i materiałów, wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych oraz 

wzorcowanie, konserwacja oraz przygotowanie do legalizacji wyposażenia pomiarowego. 

Wśród szkoleń wskazywanych przez absolwentów branży drzewno-meblarskiej najczęściej pojawiały się: kurs 

barmański z podstawami flair, znajomość języka angielskiego, kurs baristyczny, obsługi kasy fiskalnej, 

sporządzanie deserów i dekoracja ciast, stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie 

zadań, kurs kelnerski z podstawami sommelierstwa, samodoskonalenie, kreatywność, kurs carvingu oraz prawa 

jazdy kat. B. Uzupełnienie tej informacji stanowi tabela na końcu podrozdziału. 
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Technik analityk 

Wykres 175. Umiejętności kształcone w szkole na niewystarczającym poziomie 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 

Wykres 176. Umiejętności, na które szkoła powinna położyć większy nacisk 

 Źródło: badanie, obliczenia własne 
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Branża chemiczno-ceramiczno-szklarska - szkolenia 

Tabela 23. Pozostałe szkolenia wskazane przez respondentów 

NAZWA SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA 

BHP kurs programu księgowego 

język angielski kurs szybkiej organizacji pracy 

kurs chromatograficzny kurs związany ze znajomością alkoholu 

chromatografia gazowa obsługa wózka widłowego 

język migowy szkolenie z chemii 

kurs na terapeutę uzależnień 

szkolenie z zakresu wpływu produkcji chemicznej na 

środowisko naturalne 
 

Źródło: badanie, obliczenia własne 
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VIII. PODSUMOWANIE 

 

W tegorocznym badaniu nadal widać postępujący spadek liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, który 

wynika z niżu demograficznego. Największy spadek dotyczy liceów ogólnokształcących i jest to stała  

i postępująca od lat tendencja (w 2011 było to 19 704 absolwentów przy 14 045 w roku 2017). Spadła także 

liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, a nieznacznie przybyło ich w technikach oraz szkołach 

policealnych. Opisywany trend wynika ze zmian preferencji edukacyjnych młodzieży. 

Nauka czy praca? 

Absolwenci szkół generalnie pracowali (76%), przy czym 51% z nich wyłącznie pracowało, a 25% łączyło 

pracę z nauką. Wzrasta liczba pracujących, a maleje wyłącznie uczących się i bezrobotnych, na co wpływ mają 

korzystne zmiany na rynku pracy. W podziale ze względu na płeć wśród pracujących przeważają mężczyźni 

(53% przy 48% kobiet), natomiast kobiety częściej łączą pracę z nauką (28% przy 23% mężczyzn). Łączenie 

pracy z nauką to domena absolwentów techników (26%), jednocześnie są oni też grupą najrzadziej poświęcająca 

się wyłącznie pracy (48%). Największy odsetek pracujących występuję wśród absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych. 

Zdecydowana większość pracujących absolwentów podejmowała pracę najemną – 92% (badanie 2013 – 88%), 

sporadycznie występowała pomoc w rodzinnej działalności gospodarczej – 5% (identycznie jak w badaniu 2013) 

oraz prowadzenie własnej firmy – 3% (spadek z 6%). Absolwenci podejmujący pracę najemną w 82% wskazują, 

że ich praca ma charakter stały, natomiast pracujący w rodzinnej firmie bądź gospodarstwie rolnym w blisko 

połowie przypadków deklarują tę formę pracy jako tymczasową. Najczęściej występująca forma umowy o pracę 

to umowa na czas określony. Taką formę zatrudnienia deklaruje 42% absolwentów, następna w kolejności jest 

praca o umowę na czas nieokreślony (20%), umowa zlecenia (16%) oraz bez umowy (6%). Forma zatrudnienia 

zdecydowanie różni się w zależności czy absolwenci wyłącznie pracują czy godzą pracę z edukacją. Osoby  

z grupy pierwszej najczęściej pracują na podstawie umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Absolwenci 

łączący prace z nauką najczęściej są zatrudniani na podstawie umów na czas określony lub umów zleceń. 

Popularność zatrudniania w formie umowy zlecenia wynika w tym przypadku z większej elastyczności tej formy 

pracy, dzięki czemu łatwiej ją pogodzić z dodatkową edukacją. Spośród przebadanych absolwentów 6% 

deklarowało przebywanie zagranicą. Główną motywacją wyjazdu była praca (82%), a także praca połączona  

z edukacją (10%).  

Z perspektywy kształcenia zawodowego istotne jest na ile absolwenci wykorzystują wiedzę nabytą podczas 

procesu kształcenia w dalszej drodze zawodowej. W badaniu 34% ankietowanych deklarowało prace zgodnie  

z wyuczonym w szkole zawodem, a 27% wykorzystywanie części zdobytych w szkole umiejętności. Największy 

odsetek stanowią jednak osoby, które pracują zupełnie niezgodnie z pozyskanymi kwalifikacjami, takich osób 

było 39%. Wartości w każdej z tych grup utrzymują się na podobnym poziomie jak w poprzednich turach 

badania (różnice rzędu 2 p.p.), co pokazuje, że szkoły nie do końca potrafią zmodyfikować swoje metody oraz 

profile kształcenia tak by przygotowywać przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy. Analizując zgodność 

wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem osób pracujących oraz jednocześnie pracujących i uczących się 

widać, że w przypadku osób wyłącznie pracujących poziom zgodności jest wyższy. Nie powinno to dziwić ze 

względu na specyfikę takich sytuacji. Często nie sposób znaleźć dodatkowej, elastycznej tj. możliwej do 
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pogodzenia z nauką pracy bezpośrednio związanej ze zdobytym wykształceniem. Absolwentów szkół 

policealnych cechuje największa zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem (70%), co wynika z faktu, iż 

osoby są często starsze i bardziej świadomie wybierają kierunek dalszego kształcenia. Następni w kolejności są 

absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej (45%), a na końcu technikum (30%). Na poziomie branż najwyższy 

stopień zgodności występuje w branży ochrona zdrowia, gdzie całkowita zgodność wynosi 72%. Mężczyźni 

nieznacznie częściej wykorzystywali umiejętności nabyte w szkołach - 35%, niż kobiety - 33%. Absolwenci, 

którzy wykonywali pracę niezgodną z wyuczonym zawodem, jako główne powody wskazywali: niechęć do 

pracy w swoim zawodzie (21%), wybór lepiej płatnej pracy (20%) oraz niemożność znalezienia pracy w swoim 

zawodzie (18%). Wszystkie te przyczyny były wymieniane w poprzednich turach badania, natomiast 

charakterystyczny jest duży spadek odpowiedzi o trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie (o 7 p.p.) 

Pokazuje to poprawę sytuacji na rynku pracy i większą dostępność pracy w szerszej gamie zawodów. 

Wynagrodzenia absolwentów 

Średnia wynagrodzenie absolwentów w tegorocznym badaniu wyniosło 2 437 zł i było wyższe o 356 zł (wzrost 

o 17%). Wzrost deklarowanego wynagrodzenia postępuje od 2013 roku, a w 2 ostatnich latach badania był 

wyraźnie intensywniejszy – o 167 zł w 2015 i o 276 zł w 2016 roku. Wzrosty wynagrodzeń miały miejsce  

w każdym typie szkół, przy czym największy (o 660 zł) w zasadniczej szkole zawodowej, co spowodowało, że 

to ten typ szkoły jest liderem zestawienia pod względem wynagrodzeń absolwentów. W ujęciu branżowym na 

najlepsze zarobki mogą liczyć pracujący w branży budowlanej (3 373 zł), natomiast najniższe wynagrodzenie 

występuje w branży ochrona zdrowia (1 813 zł). Wynagrodzenie powyżej średniej występuje także w 9 innych 

branżach. Kobiety rok po ukończeniu edukacji w szkole zawodowej mogły liczyć na wynagrodzenia  

o przeszło 1 000 zł niższe niż mężczyźni. W poprzedniej turze badania różnica wynagrodzeń była mniejsza  

i wynosiła 742 zł. Nierówności w wynagrodzeniach związane są z branżami, w których kształcą się i pracują 

kobiety i mężczyźni. Branże takie jak budowlana czy motoryzacyjna, w których dominują mężczyźni należą do 

najlepiej opłacanych, natomiast branże ‘kobiece’ jak ochrona zdrowia czy fryzjersko-kosmetyczna do najniżej.  

NEETs, bezrobotni i bierni zawodowo 

Systematycznie zmniejsza się odsetek osób pozostających poza systemami pracy i edukacji. Analizując 6 tur 

badania (2012 – 2018) udział NEETs spadł z 19% do 8% z czego bezrobotni stanowili 3% (spadek), a bierni 

zawodowo 5% (niezmiennie). Najniższy udział NEETs dotyczy absolwentów technikum (7%), następnie 

zasadniczej szkoły zawodowej (10%) i szkół policealnych (16%). W przypadku NEETs widać tendencję 

zmniejszania się udziału osób, dla których pozostawanie poza sferą prawniczo-edukacyjną stanowi nieprzerwany 

okres od zakończenia nauki. W obecnej turze badania jedynie 2% nie podjęło ani nauki ani pracy od momentu 

ukończenia szkoły. Pozostałe osoby chociażby przez krótki okres miały okazję pracować lub dokształcać się. 

Wśród absolwentów z 2011 roku wskaźnik ten wynosił 9%, widać więc, że postępuje chęć oraz warunki do 

szybszego wejścia na rynek pracy oraz szybszego podnoszenia kwalifikacji.  

Różnice pomiędzy bezrobotnymi, a biernymi zawodowo bardzo jaskrawo obrazuje stosunek osób z tych grup do 

rejestracji w powiatowych urzędach pracy; bezrobotni - zarejestrowani w PUP stanowili 48%, bezrobotni nigdy 

niezarejestrowani w PUP  zaledwie 35%, podczas gdy bierni – zarejestrowani w PUP stanowili 27% tej grupy,  

a bierni nigdy niezarejestrowani w PUP stanowili aż 57%. Należy również zwrócić uwagę, że bierność 

zawodowa oznacza brak chęci do podjęcia pracy, co wskazuje, że rejestracja osób z tej grupy w PUP nie jest 

przez nich uważana za wsparcie przy poszukiwaniu pracy.  
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Dla obu grup najczęstsza odpowiedź na pytanie o brak rejestracji w PUP to „nie ma takiej potrzeby”. Podobnie 

jest w przypadku świadczeń, z których najczęściej korzystali tak bezrobotni jak i bierni – przedstawiciele obu 

grup za najważniejsze korzyści z rejestracji w PUP uznali posiadanie „ubezpieczenia zdrowotnego”. Inne 

podejście obu grup do rejestracji w PUP widać w chęci korzystania z dostępnych ofert pracy; bezrobotni (46%), 

bierni (24%). 

Najbardziej nastawieni na pracę w wyuczonym zawodzie są absolwenci szkół policealnych (63%). Bardziej 

otwarci na jakiekolwiek prace oraz te całkowicie niewiązane z zawodem byli absolwenci zasadniczej szkoły 

zawodowej (72%) oraz technikum (59%). Za najważniejszą przyczynę niemożności znalezienia pracy 

absolwenci uważają brak doświadczenia – 41% zadeklarowało taka odpowiedź. Znacznie spadł odsetek osób, 

które brak pracy tłumaczą brakiem ofert na lokalnym rynku pracy (27%, spadek o 11 p.p.), co bezpośrednio 

związane jest z dobrą sytuacją na rynku pracy, zapotrzebowaniem na pracowników i w efekcie niskim 

bezrobociem. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej i technikum pytani o wynagrodzenia, za jakie byliby 

gotowi podjąć prac podawali niższe kwoty od średnich zarobków dla tych typów szkół. Odwrotna sytuacja ma 

miejsce w przypadku absolwentów szkół policealnych, tutaj oczekiwane wynagrodzenie jest wyższe od 

realnego, deklarowanego w badaniu przez pracujących absolwentów. Nieadekwatne oczekiwania płacowe oraz 

przytoczona wyżej niechęć do pracy poza wyuczonym zawodem mogą stanowić dla nich istotną barierę na rynku 

pracy. Dlatego też nie powinno dziwić, że odsetek absolwentów szkół policealnych wśród NEETs jest 

najwyższy.  

Przyczyny bierności zawodowej znacznie różnią się ze względu na płeć, typ ukończonej szkoły, kierunek 

kształcenia czy rejestrację w PUP. Najczęstszą przyczyną bierności zawodowej jest oczekiwanie na umówioną 

już pracę (18%), zajmowanie się domem lub dzieckiem (16%) oraz nauka lub zamiar jej podjęcia (13%). Należy 

także pamiętać o udziale w grupie biernych zawodowo osób, które nabyte w szkole umiejętności wykorzystują  

w życiu prywatnym, dotyczy to zwłaszcza branży ochrony zdrowia i opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi 

członkami rodziny. Można zakładać, że w najbliższych latach nastąpi wzrostu udziału NEETs, a zwłaszcza 

biernych zawodowo kobiet ze względu na programy społeczno-socjalne wprowadzane przez rząd.   

Dalsza edukacja 

Profil osób kontynuujących naukę (42%) jest nadal taki sam jak w latach poprzednich, są to głównie absolwenci 

technikum oraz częściej kobiety niż mężczyźni. Uczniowie po technikum, którzy kontynuują edukację (45%) 

zdecydowanie najczęściej robią to na studiach – 80%, a rozkład osób wyłącznie uczących się i takich, które łącza 

naukę z pracę jest bardzo zbliżony. Spośród absolwentów szkół policealnych 28% kontynuuje edukację – 

najczęściej na studiach (51%) lub na kursach (25%) czy w kolejnej szkole policealnej (24%). Pierwsze dwa typy 

edukacji w większym stopniu wybierali absolwenci łączący naukę z pracą. Absolwenci zasadniczej szkoły 

zawodowej skupiają się na pracy i w najmniejszym stopniu kontynuują edukację (26%) – dominująca forma 

nauki to liceum uzupełniające (86%) z czego zdecydowana większość robi to łącząc szkołę z pracą.  

W tegorocznej turze badania znacznie wzrosła liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

do 5 491 przy jeszcze 3 439 w 2015 roku. Najważniejsze motywacje do ich podjęcia to rozwój zainteresowań, 

perspektywa lepszych zarobków i perspektywa poprawy zatrudnienia. W 2017 roku dominującym organizatorem 

kursów były szkoły policealne (2 190 przy 418 w 2016 roku). Za tak istotny wzrost odpowiedzialna jest 

Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych PRYMUS w Oświęcimiu, która zorganizowała 2 bardzo oblegane 

kursy – eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych dla 785 uczestników oraz wykonywanie robót drogowych 
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dla 783 uczestników. Należy obserwować czy jest to jednoroczna sytuacja, czy jednak utrzyma się ona także  

w kolejnych latach.  

Z przeprowadzonych analiz wynika, że uczniowie są zadowoleni z wyboru szkoły oraz zawodu. Wyższa 

satysfakcja uczniów występuje wtedy, gdy wybór szkoły zawodowej poprzedzony był namysłem – osoby 

podejmujące decyzję w oparciu o przemyślane, rzeczowe argumenty po ukończeniu szkoły lepiej oceniały 

odbytą edukację. Refleksja towarzysząca wyborowi szkoły służy również selekcji lepszych placówek 

edukacyjnych – osoby takie wyżej oceniały przygotowanie szkoły do nauczenia zawodu. Mimo pozytywnych 

ocen cały czas dużą bolączką kształcenia zawodowego jest praktyczna nauka zawodu. Wśród braków 

zgłaszanych przez absolwentów najczęstsze dotyczyły niedostatków praktyki zawodowej, zajęć praktycznych, 

braku powiązań teorii z praktyką, niedostatecznej jakości praktyk zawodowych etc. Obszar ten bezwzględnie 

wymaga poprawy. Dokonać tego można tylko w porozumieniu z pracodawcami, którzy dysponują stanowiskami 

pracy, na których można kształcić młodzież, nowoczesnym wyposażeniem tych stanowisk oraz pracownikami, 

którzy posiadają gruntowne przygotowanie zawodowe i mogą pełnić funkcje mentorów dla młodzieży. 

Zaniechania po stronie pracodawców w obszarze kształcenia zawodowego widoczne są coraz bardziej –  

w sytuacji dobrej koniunktury coraz częściej borykają się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. 

Włączenie się pracodawców w proces kształcenia młodzieży jest koniczne dla nich samych. 

Absolwenci, szczególnie ci którzy posiadają doświadczenie zawodowe wskazują na konkretne braki  

w wykształceniu, które odebrali w szkole. Potrafią wskazać zarówno umiejętności, które są ważne na stanowisku 

pracy, a które nie zostały wykształcone w wystarczającym stopniu, jak również szkolenia, których realizacja 

pomogłaby im na zajmowanym stanowisku pracy. Wskazanie uczniów z poszczególnych branż oraz zawodów 

powinny posłużyć jako źródło informacji dla szkół przygotowujących dodatkowa ofertę dla swoich uczniów.  

W trakcie przygotowania oferty obok kompetencji twardych – umiejętności typowych dla danego zawodu warto 

pamiętać również o kompetencjach miękkich, ogólnych i ogólnozawodowych. Widać wyraźnie, że młodzież 

wskazuje również na ich wagę oraz niedostatki w trakcie kształcenia. Ma to tym większe znaczenie, że  

w sytuacji, w której absolwent decyduje się na podejmowanie nauki niezgodnej z profilem wykształcenia 

kompetencje miękkie i ogólne wyniesione za szkoły stają się głównymi atutami tych osób. Poprawa kształcenia 

w tym obszarze zwiększa szanse młodzieży na znalezienie pracy oraz ich powodzenie zawodowe. 

Konkludując; w tegorocznym badaniu widać kontynuacje kilku występujących od lat tendencji, tj. spadku liczby 

absolwentów związanego z niżem demograficznym, wzrostu wynagrodzeń czy rosnącej liczby pracujących przy 

spadku NEETs, Korzystna sytuacja na rynku pracy powinna się utrzymać, nadal powinien on pozostać rynkiem 

pracownika. Niedobór pracowników zwłaszcza w zawodach w obrębie kształcenia zawodowego 

rekompensowany w ostatnich latach pracownikami zagranicznymi (zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi) powinien  

w najbliższym czasie postępować, że względu na otwarcie rynku pracy w Niemczech dla osób spoza UE. Może 

to doprowadzić do drenażu pracowników zagranicznych z polskiego rynku pracy. Jednocześnie stopa bezrobocia 

jak i wskaźnik absolwentów NEETs wydają się być już na takim poziomie, że aktywizacja zawodowa 

niepracujących może być trudna. Z perspektywy kształcenia zawodowego należy również obserwować, jaki 

wpływ na preferencje uczniów będzie miała wprowadzona w 2017 roku reforma edukacji, zmieniająca strukturę 

szkolnictwa, wydłużając edukację w liceach i technikach oraz przekształcając zasadnicze szkoły zawodowe  

w szkoły branżowe.  
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IX. ANEKS TABELARYCZNY 1 - ZAWODY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO  

Obszar turystyczno-gastronomiczny 

Tabela 24. Zawody w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 
ZASADNICZA 

ZAWODOWA 
TECHNIKUM 

SZKOŁA 

POLICEALNA 

technik organizacji usług gastronomicznych 0 17 0 17 

kucharz małej gastronomii 7 0 0 7 

technik żywienia i usług gastronomicznych 0 534 0 534 

technik obsługi turystycznej 0 98 0 98 

technik hotelarstwa 0 217 0 217 

kucharz 110 0 0 110 

kelner 0 22 0 22 

technik turystyki wiejskiej 0 2 1 3 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 5 0 0 5 

Ogółem 122 890 1 1013 

 

Tabela 25. Zawody w branży spożywczej. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

ZASADNICZA ZAWODOWA TECHNIKUM 

technik technologii żywności 0 14 14 

wędliniarz 4 0 4 

cukiernik 27 0 27 

piekarz 8 0 8 

Ogółem 39 14 53 
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Obszar budowlany 

Tabela 26. Zawody w branży drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

TECHNIKUM 

technik geodeta 65 65 

Ogółem 65 65 

 

Tabela 27. Zawody w branży budowlanej. 

ZAWODY  
TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

ZASADNICZA ZAWODOWA TECHNIKUM 

murarz 1 0 1 

posadzkarz 1 0 1 

technolog robót wykończeniowych w budownictwie 1 0 1 

malarz-tapeciarz 3 0 3 

technik budownictwa 0 194 194 

technik urządzeń sanitarnych 0 11 11 

technik renowacji elementów architektury 0 1 1 

murarz-tynkarz 38 0 38 

kamieniarz 2 0 2 

betoniarz-zbrojarz 1 0 1 

cieśla 1 0 1 

dekarz 1 0 1 

monter izolacji przemysłowych 6 0 6 

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 21 0 21 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie 
53 0 53 

blacharz izolacji przemysłowych 1 0 1 

Ogółem 130 206 336 
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Obszar elektryczno-elektroniczny 

Tabela 28. Zawody w branży teleinformatycznej. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

TECHNIKUM 

technik teleinformatyk 24 24 

technik informatyk 429 429 

technik tyfloinformatyk 1 1 

Ogółem 454 454 

 

Tabela 29. Zawody w branży elektryczno-elektronicznej i energetycznej. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

ZASADNICZA ZAWODOWA TECHNIKUM 

technik elektryk 0 89 89 

technik energetyk 0 2 2 

technik elektronik 0 101 101 

technik mechatronik 0 114 114 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 35 35 

elektryk 39 0 39 

elektromechanik 10 0 10 

monter-elektronik 4 0 4 

Ogółem 53 341 394 

 

Obszar rolno-leśny z ochroną środowiska 

Tabela 30. Zawody w branży leśno-ogrodniczej. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

ZASADNICZA ZAWODOWA TECHNIKUM 

technik architektury krajobrazu 0 58 58 

technik ogrodnik 0 3 3 

florysta 0 1 1 

ogrodnik 2 0 2 

Ogółem 2 62 64 
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Tabela 31. Zawody w branży rolno-hodowlanej. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

ZASADNICZA ZAWODOWA TECHNIKUM 

technik mechanizacji rolnictwa 0 2 2 

technik hodowca koni 0 7 7 

technik rolnik 0 2 2 

technik weterynarii 0 35 35 

rolnik 1 0 1 

rybak śródlądowy 1 0 1 

Ogółem 2 46 48 

 

Tabela 32. Zawody w branży drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

TECHNIKUM 

technik geolog 5 5 

technik inżynierii środowiska i melioracji 4 4 

technik ochrony środowiska 7 7 

Ogółem 16 16 

 

Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy 

Tabela 33. Zawody w branży mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych. 

ZAWODY  
TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

ZASADNICZA ZAWODOWA TECHNIKUM 

technik mechanik 0 93 93 

blacharz 1 0 1 

ślusarz 20 0 20 

operator obrabiarek skrawających 2 0 2 

mechanik-monter maszyn i urządzeń 5 0 5 

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 3 0 3 

Ogółem 31 93 124 
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Tabela 34. Zawody w branży mechanicznej - mechanika precyzyjna. 

ZAWODY  
TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

ZASADNICZA ZAWODOWA 

mechanik precyzyjny 1 1 

Ogółem 1 1 

 

Tabela 35. Zawody w branży motoryzacyjnej. 

ZAWODY  
TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

ZASADNICZA ZAWODOWA TECHNIKUM 

technik pojazdów samochodowych 0 145 145 

lakiernik 5 0 5 

blacharz samochodowy 9 0 9 

mechanik pojazdów samochodowych 90 0 90 

elektromechanik pojazdów samochodowych 14 0 14 

Ogółem 118 145 263 

 

Tabela 36. Zawody w branży górniczo-wiertniczej. 

ZAWODY  
TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

TECHNIKUM 

wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych 1 1 

technik górnictwa podziemnego 20 20 

technik wiertnik 10 10 

Ogółem 31 31 
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Obszar medyczno-społeczny 

Tabela 37. Zawody w branży ochrona-zdrowia. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 
ZASADNICZA 

ZAWODOWA 
TECHNIKUM 

SZKOŁA 

POLICEALNA 

technik elektroradiolog 0 0 13 13 

technik sterylizacji medycznej 0 1 10 11 

technik farmaceutyczny 1 0 26 27 

technik dentystyczny 0 0 2 2 

higienistka stomatologiczna 0 0 1 1 

technik masażysta 0 1 46 47 

terapeuta zajęciowy 0 0 16 16 

opiekun medyczny 0 0 33 33 

Ogółem 1 2 147 150 

 

Tabela 38. Zawody w branży pomoc społeczna. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

SZKOŁA POLICEALNA 

opiekunka dziecięca 9 9 

Ogółem 9 9 

 

Obszar administracyjno usługowy 

Tabela 39. Zawody w branży fryzjersko-kosmetycznej. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 
ZASADNICZA 

ZAWODOWA 
TECHNIKUM 

SZKOŁA 

POLICEALNA 

fryzjer 84 0 0 84 

technik usług fryzjerskich 0 58 0 58 

technik usług kosmetycznych 0 0 3 3 

Ogółem 84 58 3 145 
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Tabela 40. Zawody w branży skórzano-obuwnicza. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

ZASADNICZA ZAWODOWA 

kaletnik 2 2 

Ogółem 2 2 

 

Tabela 41. Zawody w branży włókienniczo-odzieżowa. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

TECHNIKUM 

technik technologii odzieży 26 26 

Ogółem 26 26 

 

Tabela 42. Zawody w branży transportowo-spedycyjno-logistycznej. 

ZAWODY  
TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

TECHNIKUM 

technik transportu kolejowego 3 3 

technik eksploatacji portów i terminali 16 16 

technik logistyk 85 85 

technik spedytor 12 12 

Ogółem 116 116 

 

Tabela 43. Zawody w branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej. 

ZAWODY  

TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 
ZASADNICZA 

ZAWODOWA 
TECHNIKUM 

SZKOŁA 

POLICEALNA 

technik ekonomista 0 350 0 350 

technik administracji 0 0 6 6 

sprzedawca 53 0 0 53 

technik handlowiec 0 64 0 64 

Ogółem 53 414 6 473 
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Tabela 44. Zawody w branży poligraficzno- fotograficznej. 

ZAWODY  
TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

ZASADNICZA ZAWODOWA TECHNIKUM 

technik cyfrowych procesów graficznych 0 39 39 

technik organizacji reklamy 0 94 94 

fototechnik 0 7 7 

drukarz 1 0 1 

introligator 1 0 1 

Ogółem 2 140 142 

 

Tabela 45. Zawody w branży drzewno-meblarskiej. 

ZAWODY  
TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

ZASADNICZA ZAWODOWA TECHNIKUM 

technik technologii drewna 0 3 3 

stolarz 32 0 32 

tapicer 4 0 4 

Ogółem 36 3 39 

 

Tabela 46. Zawody w branży chemiczno-ceramiczno-szklarskiej. 

ZAWODY  
TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

TECHNIKUM 

technik analityk 29 29 

technik technologii chemicznej 6 6 

Ogółem 35 35 

 

Obszar artystyczny 

Tabela 47. Zawody w branży chemiczno-ceramiczno-szklarskiej. 

ZAWODY  
TYP SZKOŁY 

OGÓŁEM 

TECHNIKUM 

technik budowy fortepianów i pianin 1 1 

Ogółem 1 1 
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X. ANEKS TABELARYCZNY 2 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  

Tabela 48. Liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ujęciu tematów kursów oraz organizatorów tych 

kursów 
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26

 Dane dla „zasadniczej szkoły zawodowej” to suma uczestników kursów z branżowej szkoły I stopnia (290) 

oraz oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej na podbudowie gimnazjum (115). 
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