
„Badania w ramach 
Modułu Badanie losów 

absolwentów na potrzeby 
Projektu Szkolnictwo 

zawodowe. Kondycja – 
Potencjał – Potrzeby II” 



Przebieg prezentacji 



Cele badania 

Cel główny badania: zidentyfikowanie losów 

zawodowych  absolwentów szkół zawodowych 

województwa mazowieckiego, uwzględniające 

wskazanie uwarunkowań i cech potencjalnego statusu 

absolwentów na rynku pracy. 

Cel aplikacyjny badania: stworzenie narzędzia do 

monitorowania losów absolwentów, przeznaczonego 

dla dyrektorów szkół zawodowych w województwie 

mazowieckim.  



Metodologia   

W ramach badania przeprowadzono: 

1)  Analizę danych zastanych; 

2) 47 IDNBI z absolwentami szkół zawodowych (po 6 IDNBI w każdym 
subregionie oraz 5 IDNBI z absolwentami szkół specjalnych przysposabiających 
do pracy zawodowej); 

3) 6 FGI z absolwentami szkół zawodowych (2 FGI w Warszawie i 4 FGI w 
pozostałych subregionach); 

4) Badanie PAPI wśród absolwentów szkół zawodowych w subregionach (N=700 
po 100 wywiadów w każdym subregionie). 



Przebieg prezentacji 



Model teoretyczny 

czynników aktywności 

zawodowej 

 



Czynniki warunkujące aktywność zawodową osób młodych są bardzo złożone i 
wielowymiarowe. Mogą one mieć charakter wewnętrzny (jednostkowy) – związany 
z indywidualnymi motywacjami i aspiracjami, środowiskiem rodzinnym lub 
zewnętrzny (systemowy) – związany z czynnikami rynku pracy, takimi jak 
oczekiwania pracodawców czy też systemem kształcenia, ale także szerszym 
kontekstem społecznym (np. kultura pracy, zwyczaje związane z podejmowaniem 
drobnej pracy przez młodzież etc.), lub też być efektem interakcji między nimi.  



CZYNNIKI SPOŁECZNE 

Kultura i zwyczaje związane z pracą 

Wczesne doświadczenia związane z pracą zarobkową – 
cenna wiedza, okazja do poznania realiów, własnych 
możliwości i sformułowania oczekiwań, a także 
zdobywanie doświadczeń zawodowych. 

Społeczne przyzwolenie dla bierności osób młodych i 
opóźniania wejścia na rynek pracy 



RYNEK PRACY 

Niechęć pracodawców do zatrudniania osób bez 
doświadczenia zawodowego 

Niechęć pracodawców do współpracy ze szkolnictwem 
zawodowym lub brak świadomości możliwości takiej 
współpracy 

Wysokie koszty pracy – niechęć do zatrudniania 
pracowników etatowych, zatrudnianie na czarno, 
dorywczo 



SYSTEM EDUKACJI 

Niedostosowanie oferty szkół do realiów rynku, brak 
elastycznego kształtowania oferty edukacyjnej 

Zbyt mały nacisk na naukę praktyczną zawodu oraz niska 
jakość tej nauki 

Przestarzałe programy edukacyjne, pomoce dydaktyczne, 
kwalifikacje kadry pedagogicznej 

Niedostateczne przygotowywanie uczniów do realiów 
rynku pracy 

Małe zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia 
zawodowego – szczególnie w zakresie praktycznej nauki 
zawodu 



Indywidualne aspiracje 
i zainteresowania 

Możliwości, 
umiejętności i zdolności 

nabyte/ rozwinięte w 
czasie dotychczasowej 

ścieżki edukacyjnej 

Motywacja do nauki 
i/lub podjęcia 

aktywności zawodowej 
 

Ścieżka edukacyjna i 
zawodowa  

Znajomość realiów 
współczesnego rynku 

pracy i oczekiwań 
pracodawców 

 

Środowisko rodzinne – 
postawy rodziny, 

warunki materialne, 
sytuacja rodzinna 

Aktywność zawodowa 
w trakcie nauki (staże, 
praktyki)/zdobyte jak 

najwcześniej 
doświadczenie 

zawodowe 

CZYNNIKI 
INDYWIDUALNE 



Indywidualne czynniki 

warunkujące aktywność 

zawodową i edukacyjną 

mazowieckich absolwentów  



CZYNNIKI WARUNKUJĄCE AKTYWNOŚĆ – POSIADANIE PRACY LUB KONTYNUOWANIE NAUKI 

CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO BYCIA AKTYWNYM 
 Miejsce zamieszkania: Im większa miejscowość, tym większe prawdopodobieństwo bycia 

aktywnym. Wyjątek stanowią mieszkańcy Warszawy, którzy wykazują się najmniejszą 
aktywnością – efekt m. in. możliwości pozostawania na utrzymaniu rodziców (z założeniem 
kontynuowania nauki), bierności z wyboru lub wysokich oczekiwaniach w stosunku do 
pracy zawodowej. 

 Wysoka samoocena pod względem różnego rodzaju kompetencji - przygotowanie do 
wykonywania pracy umysłowej, przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu 
plus umiejętności miękkie, przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu plus 
predyspozycje do wykonywania pracy fizycznej zwiększa prawdopodobieństwo bycia 
aktywnym (należy zachować ostrożność interpretacyjną, gdyż zależność ta może być 
zależnością pozorną wskazującą jedynie na inne ukryte zależności). 

 Zadowolenie z posiadanego wykształcenia: im większe zadowolenie, tym większe 
prawdopodobieństwo bycia aktywnym (należy zachować ostrożność interpretacyjną, gdyż 
zależność ta może być zależnością pozorną) 

 Ukończenie szkoły w subregionie warszawskim 
 Ukończenie szkoły w subregionie ostrołęckim 
 Wiek: z upływem każdego roku rośnie prawdopodobieństwo bycia aktywnym   

 
CZYNNIKI ZMNIEJSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO BYCIA AKTYWNYM 
 Ukończenie szkoły w subregionie płockim 
 Ukończona szkoła policealna 



Indywidualne aspiracje 
i zainteresowania 

Możliwości, 
umiejętności i zdolności 

nabyte/ rozwinięte w 
czasie dotychczasowej 

ścieżki edukacyjnej 

Motywacja do nauki 
i/lub podjęcia 

aktywności zawodowej 
 

Ścieżka edukacyjna i 
zawodowa  

Znajomość realiów 
współczesnego rynku 

pracy i oczekiwań 
pracodawców 

 

Środowisko rodzinne – 
postawy rodziny, 

warunki materialne, 
sytuacja rodzinna 

Aktywność zawodowa 
w trakcie nauki (staże, 
praktyki)/zdobyte jak 

najwcześniej 
doświadczenie 

zawodowe 

CZYNNIKI 
INDYWIDUALNE 



W wyniku przeprowadzenia analizy skupień dokonano podziału badanej populacji 
na 7 segmentów różniących się między sobą pod względem samooceny oraz 
motywacji/warunków podjęcia pracy. 
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Pewni siebie 

Dyspozycyjni 
umysłowi 

Umysłowi otwarci 
na rozwój 

Fachowcy 

Desperaci 

Bierni 

Nie fizyczni i 
nie umysłowi 

Biorąc pod uwagę charakterystykę poszczególnych segmentów należy założyć, że 
ich przedstawiciele znajdują się w potencjalnie lepszej lub gorszej sytuacji na rynku 
pracy. 

58% 42% 



Charakterystyka segmentów – ze względu na 

status zawodowy 



Charakterystyka segmentów – ze względu na 

subregion, w którym ukończyli szkołę 



Charakterystyka segmentów – ze względu na typ 

ukończonej szkoły 



Charakterystyka segmentów – ze względu na 

miejsce zamieszkania 



Indywidualne aspiracje 
i zainteresowania 

Możliwości, 
umiejętności i zdolności 

nabyte/ rozwinięte w 
czasie dotychczasowej 

ścieżki edukacyjnej 

Motywacja do nauki 
i/lub podjęcia 

aktywności zawodowej 
 

Ścieżka edukacyjna i 
zawodowa  

Znajomość realiów 
współczesnego rynku 

pracy i oczekiwań 
pracodawców 

 

Środowisko rodzinne – 
postawy rodziny, 

warunki materialne, 
sytuacja rodzinna 

Aktywność zawodowa 
w trakcie nauki (staże, 
praktyki)/zdobyte jak 

najwcześniej 
doświadczenie 

zawodowe 

CZYNNIKI 
INDYWIDUALNE 



Wyniki zrealizowanych badań pokazują, iż można wyróżnić 
cztery typowe ścieżki zawodowe absolwentów po 
ukończeniu szkoły zawodowej: podjęcie aktywności 
zawodowej, kontynuowanie nauki, poszukiwanie pracy oraz 
bierność edukacyjno-zawodową.  

Absolwent  

Podjęcie aktywności 
zawodowej 

48% obecnie pracuje 

Pierwsza praca – praca 
stała  

72% pracuje w pełnym 
wymiarze i więcej 

78% pracuje legalnie 

3% własna działalność 

Pierwsza praca - praca 
dorywcza 

11% praca dorywcza 

9% praca na niepełny etat 

16% praca bez umowy o pracę 

Kontynuowanie nauki 

22% obecnie tylko się uczy 

Bezrobotni poszukujący 
pracy 

16% obecnie poszukuje 
pracy 

Bierni 

15% obecnie nie pracuje,  
nie uczy się i nie poszukuje 

pracy 

Co ciekawe ścieżki te 
należy traktować 
rozłącznie, gdyż niewielki 
odsetek (7%) decyduje się 
na łączenie aktywności 
zawodowej z nauką.  



Pierwsza praca 
Nieco ponad połowa (53%) absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z lat 2010-
2012 ma za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe – 48% obecnie pracuje, zaś kolejne 5% 
pracowało w przeszłości. Dla większości pierwsza praca jest również obecną pracą. 

PIERWSZA PRACA 

Średnie wynagrodzenie  
1544 zł 

Średnio 5,3 miesiąca 
po ukończeniu szkoły 

Zatrudnienie w mikro 
(50%) i małych (24%) 
firmach 

Praca w branżach: handel (27%), 
przemysł (20%), pozostała 

działalność usługowa (13%) 

Na terenie powiatu (83%), do 10 
km od miejsca zamieszkania (59%) 

W zawodzie innym niż 
wyuczony (56%) 

72% pracowało w pełnym 
wymiarze czasu pracy i więcej 16% pracowało „na czarno” 



Oddając głos respondentom… 

Od ukończenia szkoły, no to tak trochę znajomemu pomagałem przy 
budowie. Później znalazłem, no znalazł się staż na który poszedłem – w 
warsztacie samochodowym. Po stażu pracowałem jako przedstawiciel 
handlowy w firmie, no niestety bez umowy. No i teraz tak aktualnie 
pracuję na stacji paliw. [IDNBI, absolwent technikum, subregion 
ciechanowski] 
 

Czyli po kolei co mniej więcej robiłem.. w gruncie rzeczy to ja wcześniej pracowałem, 
jeszcze w trakcie technikum załapałem się na market, ale to było tak, raz po ukończeniu 
18stki od razu, do pracy na wakacje, na jednym markecie, potem po ukończeniu 
technikum market drugi. Po drugim markecie była kariera agenta ubezpieczeniowego, 
potem była kariera w sklepie z odzieżą, potem były wakacje, to właściwie już jesteśmy 
przy czasie obecnym, i po wakacjach hotel. I jeszcze w międzyczasie praca w przetwórni 
owoców. [IDNBI, absolwent technikum, subregion radomski] 
 



Opóźnianie wejścia na rynek pracy 
– jedynie 25% uczących się pracuje 

Kontynuowanie nauki 
Obecnie kontynuuje naukę 29% absolwentów, z czego 22% zajmuje się jedynie tą 
aktywnością, a 7% łączy ją z pracą zawodową.  

Studia licencjackie/inżynierskie 
(70%) 

Absolwenci techników – 37% 
obecnie uczy się 

Sprzyja brak 
zobowiązań rodzinnych 

74% polepszenie sytuacji na 
rynku pracy 

foto: Glow Images/East News 

http://weblog.infopraca.pl 

foto: Glow Images/East News 

Gazetapraca.pl 

72% uzyskanie wyższego 
poziomu wykształcenia 

wp.pl 



Poszukiwanie pracy 
Obecnie 16% absolwentów poszukuje pracy, z czego zaledwie połowa osób obecnie 
niepracujących i nieuczących się.  

• 59% poszukiwało pierwszej pracy 

• 44% znalazło pierwszą pracę 

• 55% aktualnie poszukuje 
Rodzina/znajomi 

• 47% poszukiwało pierwszej pracy 

• 28% znalazło pierwszą pracę 

• 34% aktualnie poszukuje 
Pytanie u pracodawcy 

• 22% poszukiwało pierwszej pracy 

• 5% znalazło pierwszą pracę 

• 66% aktualnie poszukuje 

Przeglądanie 
ogłoszeń w prasie 

• 18% poszukiwało pierwszej pracy 

• 3% znalazło pierwszą pracę 

• 38% aktualnie poszukuje 

Przeglądanie 
ogłoszeń w Internecie 

• 11% poszukiwało pierwszej pracy 

• 2% znalazło pierwszą pracę 

• 52% aktualnie poszukuje 
Oferty PUP 



Oddając głos respondentom… 

U nas w Ciechanowie to jest trudno znaleźć pracę, bo jak jest 
ogłoszenie, albo już jest zajęte, albo nie wiem, wymyślają 
najtrudniejsze, najlepiej żeby każdy znał 10 języków obcych, miał 24 
lata i 10 lat praktyki zawodowej. To jest właśnie taki minus. [IDNBI, 
absolwent technikum, subregion ciechanowski] 

Można powiedzieć, że nie chcą przyjmować ludzi po szkole od razu. A my nie mamy 
gdzie zdobyć doświadczenia w naszym zawodzie. [..] Dużo pracodawców jest takich, 
którzy nie są poważni do sytuacji. Bo pomyślą, że przyszedł młody do pracy i który w 
ogóle nic nie umie i się śmieje po prostu z nas. Że przyszliśmy, zaproponował nam tą 
rozmowę, tyle i tyle wynagrodzenia i myśli, że dorwał jakiegoś głupka, że będzie 
prawie jak za darmo robił. Wykorzystywanie, bo ten mój pracodawca będzie miał 
większe zarobki, jako on, jako szef, a my będziemy robić jak wół roboczy. Za darmo 
praktycznie. [IDNBI, absolwent technikum, m. st. Warszawa] 
 



Bierni zawodowo i edukacyjnie 

15% badanych absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z 
Mazowsza w chwili badania nie pracowało, nie kształciło się i nie 
poszukiwało pracy.  

Osoby te w większości nie posiadają doświadczeń zawodowych, a także 
często nie widzą potrzeby podjęcia pracy lub nauki na obecnym etapie 
swojego życia (postawa szczególnie widoczna wśród mężczyzn).  

Należy zwrócić szczególną uwagę na tę grupę, gdyż jest to grupa potencjalnych 
długotrwałych bezrobotnych i osób biernych. Są to co prawda jeszcze osoby młode, na 
początku kariery zawodowej, ale jak pokazują badania wobec trudnej sytuacji na rynku 
pracy, liczy się przede wszystkim doświadczenie zawodowe. Ponadto im dłuższy okres 
bierności w stosunku do kształcenia zawodowego, tym zdobyta wiedza, czy też 
umiejętności zanikają, dezaktualizują się. 

W przypadku kobiet częstym powodem braku aktywności są obowiązki 
domowe i opieka nad członkami rodziny. 



Ścieżki zawodowe absolwentów różnych typów szkół 

zawodowych 

Absolwenci 
ZSZ  

• 49% 

• 10% 

• 55% 

 

• 51% 

• 45% 

• 24% 

• 44% 

• 56% 

Absolwenci 
technikum 

• 47% 

• 19% 

• 16% 

 

• 53% 

• 48% 

• 52% 

• 27% 

• 73% 

Absolwenci 
szkoły 

policealnej 

• 47% 

• 0% 

• 68% 

 

• 53% 

• 48% 

• 21% 

• 20% 

• 80% 

• Obecnie pracuje 
• Pracuje i uczy się 
• Pracuje w 

wyuczonym zawodzie 
 

• Obecnie nie pracuje 

• Nigdy nie pracowało 

• Tylko się uczy 

• Szuka pracy 

• Nie szuka pracy 



Wsparcie instytucjonalne 

 



Znajomość i korzystanie z instytucji 

 51% uważało, że w miejscu zamieszkania nie może liczyć na wsparcie 
instytucjonalne w zakresie poprawy sytuacji na rynku pracy, a 26% nie posiadało w 
tym temacie wiedzy. 

 Wśród instytucji udzielających wsparcia absolwenci kojarzą praktycznie wyłącznie 
PUP – 70%. Pozostałe instytucje np. OHP, agencje zatrudniania, OPSy czy 
organizacje pozarządowe kojarzyły pojedyncze osoby. 

 Działalność PUP została krytycznie oceniona – 46% uznało, że oferuje wsparcie w 
ograniczonym zakresie, a 31%, że w ogóle nie udziela pomocy. 

W efekcie absolwenci mazowieckich szkół zawodowych pozostawieni 
są na rynku pracy samym sobie. 

 82% nie korzystało dotychczas z żadnego wsparcia instytucjonalnego w zakresie 
poprawy sytuacji na rynku pracy. 18% korzystało z pomocy PUP. 



Szkolenia językowe (22%) – absolwenci szkoły policealnej, szkół z subregionu ostrołęckiego i 
Warszawy  

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (19%) – absolwenci szkół z 
subregionu warszawskiego i Warszawy, absolwenci technikum 

Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (15%) – absolwenci 
szkół z subregionu warszawskiego i ostrołęckiego 

Udział w programie aktywizacji zawodowej (12%) – absolwenci szkół z Warszawy, 
bierni zawodowo i edukacyjnie,   

Szkolenia zawodowe (10%) – absolwenci szkół z ostrołęckiego i Warszawy, absolwenci 
ZSZ 

Staże (10%) – absolwenci szkół z subregionu płockiego i warszawskiego, kobiety, mieszkańcy 
wsi, uczący się i bierni zawodowo i edukacyjnie, bez doświadczenia zawodowego 

Wsparcie, jakim są zainteresowani absolwenci 



Oddając głos respondentom… 

Jedynie co, to jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy, to mi przyszła jedna 
oferta na kurs, znaczy na takie szkolenie w Urzędzie Pracy, to było odnośnie 
spółdzielni socjalnych. Co z mojego punktu widzenia troszeczkę się mija z 
celem, bo wiadomo są to fundusze na zdobycie, na uzyskanie pieniędzy i na 
założenie jakiejś działalności. Aczkolwiek też będąc w szkolę myśleliśmy nad 
tym, żeby ewentualnie kupić karetkę i jako ratownicy obstawiać jakieś tam 
imprezy czy jako niepubliczni podpisać kontrakt z przychodnią czy coś i po 
prostu obstawiać przychodnię czy szpital – pomagać im. Ale to się mija z 
celem,. No bo karetka kosztuje prawie 350 tysięcy. Także nawet spółdzielnia 
nie pomoże. [IDNBI, absolwent szkoły policealnej, subregion radomski] 

Tak, właśnie tak szukają pracy. Mój mąż też coś o tym wie. Jest trzy lata zarejestrowany w 
urzędzie pracy i przez ten czas dostał tylko jedno skierowanie do pracy, gdzie, to było na 
mechanika, ale też potrzebowali z doświadczeniem. No on też nie ma doświadczenia, bo też 
po prostu po szkole poszedł w całkiem innym kierunku. Też mu ciężko dostać pracę. [FGI, 
SUBREGION CIECHANOWSKI] 
 



Zróżnicowania 

subregionalne 
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m. st. Warszawa 
– absolwenci 
spoza Warszawy 

warszawski 

siedlecki 

ostrołęcki ciechanowski 

radomski 

płocki 

Obserwowane są znaczące różnice między losami absolwentów w zależności od 
subregionu, w którym ukończyli szkołę zawodową 

Szukanie szans w nauce 

Praca za cenę 
ustępstw 

Największe możliwości dla 
znalezienia zatrudnienia 

PRACA ZAWODOWA 

EDUKACJA 

m. st. Warszawa 
– absolwenci z 
Warszawy 



Przebieg prezentacji 



Zapewnienie młodzieży większego dostępu do poradnictwa 
zawodowego, zanim przystąpi ona do procesu wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej i zawodu. 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego, optymalizacja dopasowania 
oferty do popytu na rynku pracy wraz ze zwiększaniem możliwości 
przekwalifikowania się. 

Włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego oraz 
aktywizacji zawodowej absolwentów. 

Prowadzenie efektywnych działań wspierających absolwentów na rynku 
pracy przez publiczne służby zatrudnienia. 

Działania informacyjno-promocyjne w obszarach: promocji aktywności 
zawodowej, elastyczności i mobilności zawodowej wśród osób młodych 
oraz promocji zatrudniania absolwentów wśród pracodawców. 

W świetle przeprowadzonych badań, a także analizy dostępnych danych i opracowań 
dotyczących sytuacji zawodowej absolwentów oraz specyfiki regionalnego rynku pracy 
niezbędne zmiany powinny dotyczyć następujących obszarów: 



Dziękuję za uwagę 

 

 

Badanie zrealizowane przez Laboratorium Badań Społecznych 

na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach projektu 
Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II   

Działanie 9.2 POKL 

 


