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2 WSTĘP 

Niniejszy raport prezentuje wyniki przeprowadzonego badania dotyczącego losów zawodowych absolwentów 
szkół zawodowych województwa mazowieckiego. Badanie to jest częścią projektu badawczego realizowanego  
w ramach Modułu Badanie losów absolwentów na potrzeby Projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – 
Potencjał – Potrzeby. II” Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”  
w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
(POKL).  

 

Celem głównym badania było zidentyfikowanie losów zawodowych  absolwentów szkół zawodowych 
województwa mazowieckiego, uwzględniającej wskazanie uwarunkowań i cech potencjalnego statusu 
absolwentów na rynku pracy, mianowicie: 

� podjęcie pierwszej pracy po ukończeniu formalnego kształcenia zawodowego; 
� zmiany pracy w okresie bycia absolwentem (pierwszy rok od ukończenia szkoły zawodowej); 
� podjęcia pracy i dalszej nauki; 
� braku pracy – bycia niezatrudnionym; 
� nie poszukiwania pracy; 
� kontynuacji edukacji. 

 
Cele szczegółowe badania to:   

� Identyfikacja ścieżek (biografii) zawodowych absolwentów szkół zawodowych województwa 
mazowieckiego. 

� Poznanie zgodności dokonywanych wyborów edukacyjnych z wykonywaną pracą. Diagnoza spójności 
zdobytego wykształcenia i pracy. 

� Charakterystyka czynników decydujących o indywidualnym powodzeniu absolwentów na rynku pracy.  
� Określenie sposobów poszukiwania pracy przez absolwentów. 

 

Szczegółowa problematyka badawcza obejmowała następujące zagadnienia: 

� Wskazanie, w jakim zakresie pierwsza praca jest zgodna z oczekiwaniami absolwentów. 
� Identyfikacja warunków (m.in.: charakter umowy o pracę, płaca, stanowisko) pierwszej pracy 

podejmowanej przez absolwentów szkół zawodowych województwa mazowieckiego. 
� Określenie czasu od ukończenia szkoły do rozpoczęcia pierwszej (płatnej) pracy. 
� Identyfikacja sposobów szukania pracy, okresu poszukiwania pracy, źródeł informacji o wolnych 

miejscach pracy. 
� Okres trwania pierwszej pracy i przyczyna jej zmiany, jeżeli to miało miejsce.  
� Identyfikacja trudności na jakie napotykają absolwenci szkół zawodowych poszukując pierwszej pracy. 
� Rozpoznanie oczekiwań absolwentów odnośnie pierwszej pracy i ich konfrontacja z warunkami na 

jakich podejmują pierwszą pracę. 
� Pierwsza praca absolwenta – zgodność lub nie z wyuczonym zawodem. 
� Wskazanie czynników decydujących o podjęciu następnej pracy (w tym okoliczności i przyczyny zmiany 

pracy, warunki kolejnej pracy, jej zgodność/ew. brak zgodności z wyuczonym zawodem). 
� Zgodność miejsca pracy z miejscem zamieszkania. 
� Wskazanie dalszej ścieżki edukacyjnej absolwentów. Kierunków i rodzaju edukacji, zgodności/ 

niezgodności z wyuczonym zawodem, oczekiwania związane z kolejnym etapem edukacji. 
� Określenie planów zawodowych absolwentów, w tym ewentualnej emigracji zarobkowej za granicę  

(z uwzględnieniem emigracji wewnętrznej i zagranicznej). 
� Postawa wobec założenia/prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  
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� Identyfikacja czynników składających się na „pożądaną pracę” np. wysokie zarobki, przyjazne 
środowisko pracy, możliwość rozwoju, awansu i inne.  

  

Celem aplikacyjnym badania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych województwa 
mazowieckiego było stworzenie narzędzia do monitorowania losów absolwentów, przeznaczonego dla 
dyrektorów szkół zawodowych w województwie mazowieckim.  

 

Poniżej przedstawiono definicje podstawowych kategorii badawczych zastosowanych w niniejszym projekcie 
badawczym: 
 

Absolwent – osoba, która ukończyła szkołę lub/i placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe (z wyłączeniem 
słuchaczy szkół dla dorosłych) nie wcześniej niż dwa lata przed przystąpieniem do uczestnictwa w badaniu. 
Badanie obejmowało absolwentów następujących typów szkół:  
1) Dwuletnie i trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe (trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe (ZSZ)),  
2) Czteroletnie technika (T), 
3) Trzyletnie technika uzupełniające (TU) dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (likwidowane),  
4) Szkoły policealne (SP), 
5) Trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy uczniów niepełnosprawnych (SPP). 

W badaniu uczestniczyli jedynie absolwenci następujących roczników: 2010, 2011 oraz 2012. 

Losy zawodowe – sytuacja zawodowa absolwentów oraz zespół cech z nią związanych, takich jak: miejsce 
zatrudnienia, forma zatrudnienia, stanowisko, wysokość zarobków, branża zatrudnienia, rodzaj prowadzonej 
działalności gospodarczej, forma kontynuacji nauki, przyczyny pozostawania bez pracy i plany osób 
niepracujących.  

Kompetencje – zbiór następujących składowych: wiedzy z danego zakresu - wiem co; umiejętności - wiem jak  
i potrafię oraz postaw - chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę. 

Pierwsza praca – pierwsza forma płatnego zatrudnienia, po uzyskaniu statusu absolwenta. 
 

Badanie było realizowane w 7 obszarach badawczych: w 6 subregionach województwa mazowieckiego 
(ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim, warszawskim) oraz w mieście stołecznym 
Warszawa stanowiącym oddzielny subregion, obejmujących następujące powiaty/dzielnice: 

− Subregion ciechanowski: ciechanowski, miasto Ciechanów, mławski, płoński, żuromiński, 

− Subregion radomski: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, miasto Radom, radomski, szydłowiecki, 
zwoleński,  

− Subregion ostrołęcki: makowski, miasto Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski,  

− Subregion płocki: gostyniński, miasto Płock, płocki, sierpecki,  

− Subregion siedlecki: łosicki, sokołowski, miasto Siedlce, siedlecki,  

− Subregion warszawski: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, 
piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, miasto stołeczne Warszawa, warszawski zachodni, 
węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski.  

− Miasto Stołeczne Warszawa: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, 
Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz. 

 

Formułując 7 ww. obszarów badawczych, Zamawiający odnosił się do miejsca ukończenia szkoły zawodowej 
przez absolwenta. 
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3 SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA METODOLOGII BADANIA  

3.1 Metodologia badań jakościowych – indywidualne wywiady pogłębione  
z elementami narracji biograficznych (IDNBI) 

Zrealizowanych zostało 47 Indywidualnych wywiadów pogłębionych z elementami narracji biograficznych  
z absolwentami szkół zawodowych – In Depth Narrative Biographical Interview (IDNBI), w następującym 
układzie: 

� 42 IDNBI z absolwentami szkół zawodowych z wyłączeniem szkół specjalnych, 
� 5 IDNBI z absolwentami szkół specjalnych przysposabiających do pracy. 

 

Zgodnie z wymogami SIWZ badanie zostało zrealizowane w dwóch skrajnych powiatach wybranych na 
podstawie analizy danych zastanych w 6 subregionach województwa mazowieckiego (ciechanowskim, 
ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim, warszawskim) oraz w mieście stołecznym Warszawa. 

 

3.1.1 Procedura wyboru skrajnych powiatów 

W ramach badania Desk Research zebrano wskaźniki dotyczące różnych sfer funkcjonowania powiatów takich 
jak: 

1. Ogólne wskaźniki dotyczące powiatu (powierzchnia, ludność) oraz wskaźniki dotyczące ludności 
(przyrost naturalny, saldo migracji, struktura wieku, struktura wykształcenia, odsetek osób 
mieszkających w miastach). 

2. Wskaźniki dotyczące sytuacji ekonomicznej powiatu oraz dynamiki jego rozwoju takie jak: liczba 
podmiotów gospodarczych, liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, liczba 
podmiotów gospodarczych w różnych sektorach gospodarki, liczba podmiotów gospodarczych wg 
liczby pracowników, stopa bezrobocia, struktura bezrobocia, liczba zatrudnionych, zatrudnienie 
według sektorów, dynamika zatrudnienia (zmiana w latach 2005-2012), nakłady inwestycyjne  
w przedsiębiorstwach, wartość środków trwałych w przedsiębiorstwach, emisja zanieczyszczeń liczba 
nowo oddanych mieszkań. 

3. Wskaźniki dotyczące oświaty: liczba szkół według ich typów, liczba uczniów oraz absolwentów  
w podziale na typ szkoły, liczba przedszkoli, odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

4. Wskaźniki dotyczące komunikacji, w tym: liczba zarejestrowanych w powiecie samochodów, 
autobusów, długość (w km) dróg powiatowych oraz gminnych w podziale na drogi o nawierzchni 
utwardzonej oraz drogi gruntowe, liczba podmiotów gospodarczych w sekcji komunikacja, łączność 
oraz gospodarka magazynowa. 

5. Inne wskaźniki w tym w szczególności wskaźniki odnoszące się do kultury (liczba bibliotek na  
1 mieszkańca, liczba kin, teatrów, muzeów itp.), do trzeciego sektora (liczba fundacji, stowarzyszeń, 
organizacji społecznych) oraz do ochrony zdrowia (liczba łóżek szpitalnych). 

 

Zebrane wskaźniki pochodziły przede wszystkim z Banku Danych Lokalnych, raportów GUS dotyczących 
województwa mazowieckiego (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/) oraz Systemu Informacji 
Oświatowej.  

Ponadto wiele wskaźników dostępnych w wymienionych powyżej źródłach przekształcono tak, aby bardziej 
bezpośrednio wskazywały one na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego – przekształcenia te polegały na 
przeliczeniu danego wskaźnika w stosunku do liczby mieszkańców w danym powiecie (np. przeliczenie liczby 
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podmiotów gospodarczych na liczbę podmiotów na 10 tys. mieszkańców) lub też w stosunku do powierzchni 
powiatu (na przykład liczba dróg o powierzchni utwardzonej w stosunku do powierzchni powiatu).  

Wskaźniki zostały dobrane tak, aby zawierały możliwie najnowsze dane (w większości przypadków z 2011 lub 
2010 roku). Jedynie dla struktury wykształcenia wykorzystano starsze dane (z 2002 roku) ze względu na 
niedostępność na poziomie powiatów danych nowszych (pochodzących z ostatniego spisu powszechnego

1
). 

 

Wszystkie wskaźniki zostały zebrane w formie bazy Excel. Dla większej przejrzystości zostały one pogrupowane 
w 5 wymienionych powyżej grup (wskaźniki ogólne i dotyczące ludności, wskaźniki dotyczące sytuacji  
ekonomicznej, wskaźniki dotyczące oświaty, wskaźniki dotyczące komunikacji oraz inne wskaźniki).  

 

W kolejnym etapie procedury utworzoną bazę powiatów wykorzystano do wybrania w każdym subregionie 
dwóch powiatów skrajnych. 

 

Proces wyboru powiatów w pierwszej kolejności polegał na selekcji wskaźników (do analizy pozostawiono 
wskaźniki w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, usuwając analogiczne wskaźniki w liczbach bezwzględnych  
– przykładowo pozostawiono saldo migracji w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jednocześnie usuwając 
wskaźnik mówiący o saldzie migracji w liczbie ludności).  

Wykluczenie tego typu wskaźników wynikało z następujących faktów: 

� wskaźniki w formie liczb bezwzględnych nie mają bezpośredniego przełożenia na stopień rozwoju 
społeczno-gospodarczego; 

� pozostawienie obydwu typów wskaźników byłoby dublowaniem informacji; 
� dublowanie informacji w sposób niekorzystny wpływa na wyniki analizy czynnikowej, którą wykonano 

w dalszej kolejności i na której oparto ostateczny wybór powiatów skrajnych. 

 

W następnej kolejności wykonano analizę czynnikową, której celem była: 

� po pierwsze standaryzacja wskaźników;  
� a po drugie sprowadzenie ponad 100 wskaźników do mniejszej liczby czynników, które można by 

wykorzystać do wyboru powiatów skrajnych.  

 

Rezultatem analizy czynnikowej było 18 czynników, do których przypisano wagi (na podstawie tego jak dużo  
– jaki % zróżnicowania powiatów one wyjaśniały). Wyniki analizy czynnikowej w postaci tabeli oraz opisu 
poszczególnych czynników zostały zamieszczone w Załączniku nr 2 do raportu. Załącznik ten zawiera również 
charakterystykę najważniejszych czynników z uwzględnieniem zróżnicowań powiatowych. 

 

W kolejnym kroku weryfikowano, jakie powiaty uzyskują skrajne wartości na każdym z czynników. Jeśli dany 
powiat miał wartość skrajną to przypisywano mu liczbę punktów odpowiadającą wadze danego czynnika 
(sporządzonej na podstawie % wyjaśnianego przez dany czynnik zróżnicowania powiatów). W ostatnim kroku 
sumowano liczbę punktów uzyskaną przez każdy powiat.  

 

Z zastosowaniem powyższej metody w każdym podregionie wybrano po 2 powiaty, które uzyskały najwięcej 
punktów. Ze względu na fakt, że jakościowa część badania przeprowadzona była w Warszawie, to dla 
subregionu warszawskiego analizę wykonano z wyłączeniem Warszawy, która to w pierwszym kroku 
kwalifikowała się jako powiat skrajny. 

 

                                                                 
1 Należy zaznaczyć, iż celem badania Desk Research było zebranie jak największej ilości danych dotyczących sytuacji na poziomie powiatów. 

Wiele innych dostępnych i nowszych danych nie zostało uwzględnionych wśród zebranych wskaźników, gdyż były w chwili realizacji badania 

dostępne jedynie na poziomie województwa lub subregionów. 
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Uzyskane wyniki w trzech subregionach budziły wątpliwości co do zasadności stosowania ich w dalszej części 
badania. Bowiem w przypadku trzech subregionów powiaty skrajne to położone obok siebie powiaty miejski  
i wiejski największego miasta w subregionie: 

� Subregion ostrołęcki: powiat ostrołęcki i powiat miasto Ostrołęka 
� Subregion siedlecki: powiat siedlecki oraz powiat miasto Siedlce 
� Subregion płocki: powiat płocki i powiat miasto Płock 

 

Dlatego też w przypadku tych trzech subregionów wyeliminowano z procedury wyboru powiaty wiejskie 
wybrane jako skrajne w pierwszym kroku i przeprowadzono ponowną procedurę rangowania bez 
uwzględniania tych powiatów. Uzyskane w tej procedurze wyniki  zawiera ostatnia kolumna w Tabeli 1. 

 

Tabela 1 Skrajność powiatów wg uwzględnionej metodologii  

  

Punktacja 
Punktacja po 
wyłączeniu 
Warszawy 

Punktacja po 
wyłączeniu 
powiatów: 

ostrołęckiego, 
płockiego oraz 

siedleckiego 

Subregion 
ciechanowski 

Powiat ciechanowski 60,2   

Powiat mławski 42,0  
 

Powiat płoński 9,5   
Powiat żuromiński 72,3   

Subregion radomski 

Powiat białobrzeski 43,7   
Powiat kozienicki 19,1   
Powiat lipski 12,4   
Powiat przysuski 5,4   
Powiat radomski 24,9   
Powiat szydłowiecki 4,3   
Powiat zwoleński 4,3   
Powiat m.Radom 69,9   

Subregion ostrołęcki 

Powiat makowski 21,4  28,1 
Powiat ostrołęcki 51,1   
Powiat ostrowski 36,6  38,3 
Powiat przasnyski 12,5  41,6 
Powiat m.Ostrołęka 62,4  75,9 

Subregion płocki 

Powiat gostyniński 37,4  52,9 
Powiat płocki 67,2   
Powiat sierpecki 14,0  55,6 
Powiat m.Płock 65,4  75,6 

Subregion siedlecki 

Powiat łosicki 26,2  32,2 
Powiat siedlecki 60,0   
Powiat sokołowski 19,6  63,7 
Powiat m.Siedlce 78,2  88,17 

Subregion warszawski 

Powiat pułtuski 4,5 4,5  
Powiat węgrowski 31,0 36,8  
Powiat wyszkowski 0,0 0,0  
Powiat m. st. Warszawa 49,9 0,0  
Powiat garwoliński 0,0 0,0  
Powiat legionowski 15,0 44,2  
Powiat miński 2,0 2,0  
Powiat nowodworski 2,4 2,4  
Powiat otwocki 7,6 7,6  
Powiat wołomiński 9,5 18,5  
Powiat grodziski 10,8 10,8  
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Punktacja 
Punktacja po 
wyłączeniu 
Warszawy 

Punktacja po 
wyłączeniu 
powiatów: 

ostrołęckiego, 
płockiego oraz 

siedleckiego 

Powiat grójecki 14,8 14,8  
Powiat piaseczyński 13,4 13,4  
Powiat pruszkowski 2,5 2,5  
Powiat sochaczewski 12,3 12,3  
Powiat warszawski zachodni 6,7 6,7  
Powiat żyrardowski 1,6 7,6  

 

Poniżej w tabeli zawarto powiaty ostatecznie wybrane do badania. 

 

Tabela 2 Ostateczny wybór powiatów do badania 

Wybrane powiaty  

Subregion ciechanowski 

Powiat ciechanowski 

Powiat żuromiński 

Subregion radomski 

Powiat białobrzeski 

Powiat m.Radom 

Subregion ostrołęcki 

Powiat przasnyski 

Powiat m.Ostrołęka 

 Subregion płocki 

Powiat sierpecki 

Powiat m.Płock 

Subregion siedlecki 

Powiat sokołowski 

Powiat m.Siedlce 

 Subregion warszawski 

Powiat węgrowski 

Powiat legionowski 

 

Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że największe zróżnicowanie wynika  
z szeroko rozumianych procesów urbanizacyjnych, które silnie przekładają się na wiele innych wskaźników.  
Z tego względu można zaobserwować, że wybór powiatów w dużej mierze wyraził się w tym, że w każdym 
subregionie wybrano jeden powiat stosunkowo najbardziej zurbanizowany (w większości przypadków miasto) 
oraz drugi relatywnie najmniej zurbanizowany. 

 

3.1.2 IDNBI z absolwentami szkół zawodowych z wyłączeniem szkół specjalnych 

Indywidualne wywiady pogłębione z elementami narracji biograficznych (IDNBI) z absolwentami szkół 
zawodowych  
z wyłączeniem szkół specjalnych zostały zrealizowane w okresie: 1-26 luty 2013 r. 
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Respondentami byli absolwenci szkół zawodowych z roczników 2010, 2011 i 2012. 

Głównymi kryteriami doboru do próby były typ szkoły oraz subregion: 

− 14 IDNBI z absolwentami zasadniczych szkół zawodowych (minimum 2 wywiady w każdym z 6 badanych 
subregionów, po 1 w każdym ze skrajnych powiatów w subregionie, minimum 2 w m. st. Warszawa) 

− 14 IDNBI z absolwentami technikum (minimum 2 wywiady w każdym z 6 badanych subregionów, po  
1 w każdym ze skrajnych powiatów w subregionie, minimum 2 w m. st. Warszawa) 

− 14 IDNBI z absolwentami pozostałych typów szkół zawodowych (minimum 2 wywiady w każdym  
z  6 badanych subregionów, po 1 w każdym ze skrajnych powiatów w subregionie, minimum 2 w m. st. 
Warszawa) 
 

Dobór konkretnych powiatów, gdzie były realizowane wywiady został ustalony w porozumieniu  
z Zamawiającym po przeprowadzeniu analizy desk research, która pozwoliła na wyłonienie dwóch skrajnych 
powiatów w każdym z 6 subregionów pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz infrastruktury  
w zakresie edukacji zawodowej. Procedura wyboru powiatów została szczegółowo omówiona we 
wcześniejszym podrozdziale. 

 

Rysunek 1 IDNBI – dobór próby do badań absolwentów szkół zawodowych 

 

 

W przypadku m. st. Warszawy zakładany był również wybór dzielnic, w których zostały realizowane wywiady 
IDNBI. Przeprowadzenie analizy danych zastanych pokazało, że dla dzielnic dostępne są tylko dane w zakresie 
liczby ludności ze względu na wiek, czy też liczby szkół. Pozostałe dane są dostępne ogólnie dla Warszawy, co 
nie pozwoliło na wytypowanie skrajnych dzielnic w Warszawie, czy też uzyskanie jakichkolwiek szczegółowych 
zróżnicowań na poziomie dzielnic. W związku z tym, by zapewnić zróżnicowania dokonano podziału Warszawy 
na część centralną (dzielnice: Śródmieście, Mokotów, Ochota, Wola, Żoliborz) oraz pozostałe dzielnice 
(Bemowo, Bielany, Ursus, Włochy, Ursynów, Wilanów, Białołęka, Targówek, Praga Północ, Praga Południe, 
Rembertów, Wesoła i Wawer). W każdej z dwóch grup dzielnic przeprowadzono po 3 IDNBI. Grupy te zostały 
wyróżnione w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej (SIO) dotyczące liczby szkół w dzielnicach – na 
dzielnice centralne (Śródmieście, Mokotów, Ochota, Wola i Żoliborz) przypada 61% wszystkich warszawskich 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych dla młodzieży. Dodatkowo na podstawie danych SIO wytypowano  
w każdej grupie po trzy dzielnice z największą liczbą szkół zawodowych, w których przeprowadzono badanie  
– w każdej z wytypowanych dzielnic przeprowadzono po 1 IDNBI. 
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W przypadku subregionów wywiady były realizowane z osobami mieszkającymi na terenie wskazanych 
powiatów, które ukończyły dany typ szkoły zawodowej na terenie danego powiatu lub subregionu.  

W przypadku miasta stołecznego Warszawa wywiady były realizowane z osobami, które mieszkały na terenie 
miasta i ukończyły szkołę zawodową w danej części Warszawy. 

 

W doborze respondentów do IDNBI uwzględniano w każdym subregionie w miarę istniejących możliwości 
następujące kryteria: 

� Płeć 

� Kierunek wykształcenia: na podstawie najpopularniejszych kierunków kształcenia wg SIO. Ze względu 
na ograniczoną liczebność badanych przyjęto szerokie kategorie: kierunki związane z usługami; 
kierunki mechaniczne, elektryczne, teleinformatyczne, związane z produkcją, budownictwem; kierunki 
ekonomiczno-administracyjno-biurowe; kierunki pozostałe. 

� Status na rynku pracy: respondenci byli zróżnicowani według kryteriów: pracujący i niepracujący  
(w tym tacy, którzy nie podjęli żadnej legalnej, płatnej pracy od ukończenia szkoły zawodowej). 

 

3.1.3 IDNBI z absolwentami szkół specjalnych 

Indywidualne wywiady pogłębione z elementami narracji biograficznych z absolwentami szkół specjalnych 
zostały zrealizowane w okresie: 13 luty – 1 marca 2013. 
 
Zostało zrealizowanych 5 IDNBI z absolwentami szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczniów 
niepełnosprawnych (3 w różnych subregionach oraz 2 wywiady w m. st. Warszawa). 

Na podstawie liczby szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczniów niepełnosprawnych (dane SIO) 
wytypowano do badania subregiony oraz powiaty z największą liczbą szkół: 

� subregion warszawski – powiat wołomiński lub grójecki (dodatkowo w trakcie realizacji ze względu na 
trudności rekrutacyjne rozszerzono tę listę o powiaty: wyszkowski, pruszkowski i warszawski 
zachodni); 

� subregion radomski – m. Radom; 

� subregion ostrołęcki – powiat ostrowski. 

 

Poniższa tabela zawiera lokalizację ostatecznie zrealizowanych wywiadów oraz charakterystykę respondentów. 

 Tabela 3 IDNBI z absolwentami szkół specjalnych – zrealizowana próba 

l.p. Subregion Powiat Charakterystyka respondentów 

1 

Warszawa Warszawa 

Kobieta, z Zespołem Downa  
i orzeczeniem o niepełnosprawności 
umiarkowanej, obecnie zatrudniona 

2 

Warszawa Warszawa 

Mężczyzna, z porażeniem mózgowym,  
z orzeczeniem  o niepełnosprawności 
umiarkowanej, obecnie zatrudniony 

3 

warszawski warszawski zachodni 

Mężczyzna, z niepełnosprawnością 
wzroku oraz niepełnosprawnością 
fizyczną, obecnie poszukujący 
zatrudnienia, z doświadczeniem 
zawodowym 

4 

radomski m. Radom 

Mężczyzna, z autyzmem, z orzeczeniem 
o niepełnosprawności umiarkowanej, 
nigdy niepracujący 
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l.p. Subregion Powiat Charakterystyka respondentów 

5 

ostrołęcki ostrowski 

Kobieta, z upośledzeniem umysłowym,  
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
umiarkowanej, nigdy niepracująca 

 

Respondentami również byli absolwenci z roczników 2010, 2011 i 2012. 

W przypadku badania absolwentów szkół specjalnych przysposabiających do pracy zawodowej napotkano na 
znaczne trudności, wynikające ze specyfiki badanej grupy. Z jednej strony realizacji wywiadów towarzyszyły 
trudności związane z pozyskaniem respondentów (zakładano przeprowadzenie rozmów z osobami 
posiadającymi doświadczenie zawodowe, gdy tymczasem większość absolwentów tego typu placówek tego 
doświadczenia nie posiada), z drugiej zaś problemy wynikające ze stanu zdrowia badanych (absolwenci tego 
typu placówek, to osoby z głębokimi upośledzeniami). Dodatkowo ograniczone ramy czasowe badania 
utrudniały nawiązanie głębszych i trwałych relacji zaufania, co potęgowało zaistniałe trudności. 

 

3.2 Metodologia badań jakościowych – zogniskowane wywiady grupowe (FGI) 

Zrealizowanych zostało 6 zogniskowanych wywiadów grupowych z absolwentami szkół zawodowych - Focus 
Group Interview (FGI) w następującym układzie: 

� 4 FGI w 6 subregionach z wyłączeniem m. st. Warszawy; 
� 2 FGI w m. st. Warszawa. 

 

3.2.1 FGI w 6 subregionach (z wyłączeniem m. st. Warszawy) 

4 FGI z absolwentami szkół zawodowych zostały zrealizowane na terenie 6 subregionów (z wyłączeniem m. st. 
Warszawy) w okresie: 5-14 luty 2013 r. 

Głównym kryterium doboru do próby w 6 subregionach był status absolwentów na rynku pracy wg poniższych 
wytycznych: 

− 1 FGI z absolwentami szkół zawodowych, którzy podjęli pierwszą płatną pracę (trwającą co najmniej  
3 miesiące) w subregionie, gdzie uzyskali wykształcenie zawodowe; 

− 1 FGI z absolwentami szkół zawodowych, którzy przez okres 2 lat od ukończenia szkoły zawodowej nie 
mogą znaleźć pracy;  

− 1 FGI z absolwentami szkół zawodowych, którzy znaleźli pracę w innym subregionie niż ten, w którym 
uzyskali wykształcenie zawodowe, w tym z tymi absolwentami, którzy podjęli pierwszą płatną pracę poza 
województwem mazowieckim, ale na terenie Polski; 

− 1 FGI z absolwentami szkół zawodowych, którzy wyemigrowali z Polski za pracą i w ciągu ostatnich 2 lat 
powrócili do kraju (bez względu na ich przyszłe zamiary migracyjne). 

 
 
Poniżej przedstawiamy zakładaną próbę do badania w subregionach. Konkretne miasto uwzględnia lokalizację 
grupy, natomiast respondenci byli rekrutowani w miarę możliwości z terenu całego subregionu. 
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Rysunek 2 FGI – dobór próby 

 

 

Ostatecznie zrealizowano wywiady FGI w następującym układzie: 

 

Tabela 4 FGI - zrealizowana próba 

l.p. Subregion Powiat Typ grupy 

1 płocki Płock z absolwentami szkół zawodowych, którzy podjęli pierwszą płatną pracę 
(trwającą co najmniej 3 miesiące) w subregionie, gdzie uzyskali 
wykształcenie zawodowe 

2 ciechanowski Ciechanów z absolwentami szkół zawodowych, którzy przez okres 2 lat od ukończenia 
szkoły zawodowej nie mogą znaleźć pracy 

3 radomski Radom z absolwentami szkół zawodowych, którzy znaleźli pracę w innym 
subregionie niż ten, w którym uzyskali wykształcenie zawodowe, w tym z 
tymi absolwentami, którzy podjęli pierwszą płatną pracę poza 
województwem mazowieckim, ale na terenie Polski 

4 siedlecki Siedlce z absolwentami szkół zawodowych, którzy wyemigrowali z Polski za pracą  
i w ciągu ostatnich 2 lat powrócili do kraju (bez względu na ich przyszłe 
zamiary migracyjne). 

 

Za takim rozlokowaniem dwóch ostatnich grup przemawiały dane demograficzno-statystyczne dotyczące 
subregionów. W subregionie siedleckim zidentyfikowano największy odpływ za granicę, w Radomiu zaś 
największy odpływ wewnętrzny i największe ujemne saldo migracji wewnętrznej.   

 

Respondentami każdorazowo byli absolwenci szkół zawodowych z roczników 2010, 2011 i 2012. 
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Dodatkowo podczas rekrutacji respondentów na poszczególne grupy dyskusyjne uwzględniano zróżnicowanie 
doboru próby w miarę zastanych możliwości wg następujących kryteriów: 

� Płeć: zgodnie z proporcją mężczyzn i kobiet wśród absolwentów szkół zawodowych  

� Kierunek wykształcenia: na podstawie najpopularniejszych kierunków kształcenia wg SIO. Ze względu 
na ograniczoną liczebność badanych przyjęto szerokie kategorie: kierunki związane z usługami; 
kierunki mechaniczne, elektryczne, teleinformatyczne, związane z produkcją, budownictwem; kierunki 
ekonomiczno-administracyjno-biurowe; kierunki pozostałe. 

� Typ ukończonej szkoły 

� Miejsce zamieszkania: rekrutowano osoby z terenu całego subregionu, a nie tylko miast, gdzie 
zlokalizowane były grupy dyskusyjne. 

 

Ostatecznie liczebność respondentów na zrealizowanych grupach dyskusyjnych przedstawiała się następująco: 

� FGI w Płocku: data realizacji – 14.02.2013 r.; liczba respondentów: 8 

� FGI w Ciechanowie: data realizacji – 12.02.2013 r.; liczba respondentów: 5 

� FGI w Radomiu: data realizacji – 13.02.2013 r.; liczba respondentów: 6 

� FGI w Siedlcach: data realizacji: 5.02.2013 r.; liczba respondentów: 8 

 

3.2.2 FGI w m. st. Warszawa 

Badanie w Warszawie przeprowadzono 7 lutego 2013 r. 
 
Zrealizowane zostały 2 FGI z absolwentami szkół zawodowych z m. st. Warszawy, z uwzględnieniem 
następujących kryteriów: 

� podziału na dzielnice – przeprowadzono 1 FGI z respondentami, którzy ukończyli szkoły zawodowe 
w dzielnicach w centralnej części Warszawy (dzielnice: Śródmieście, Mokotów, Ochota, Wola, 
Żoliborz) oraz 1 FGI z absolwentami szkół zawodowych z pozostałych dzielnic (Bemowo, Bielany, 
Ursus, Włochy, Ursynów, Wilanów, Białołęka, Targówek, Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, 
Wesoła i Wawer).   

 

Dodatkowo podczas rekrutacji respondentów na poszczególne grupy dyskusyjne uwzględniono w miarę 
możliwości zróżnicowanie doboru próby wg następujących kryteriów: 

� status absolwenta na rynku pracy: respondenci byli zróżnicowani według statusu absolwenta – na 
każdej z grup znajdowali się absolwenci (w zależności od możliwości realizacyjnych i rekrutacyjnych  
w różnej liczbie): 

a. którzy podjęli pierwszą płatną pracę (trwającą co najmniej 3 miesiące) w subregionie, gdzie 
uzyskali wykształcenie zawodowe;  

b. którzy przez okres 2 lat od ukończenia szkoły zawodowej nie mogą znaleźć pracy;  

c. którzy znaleźli pracę w innym subregionie niż ten, w którym uzyskali wykształcenie 
zawodowe, w tym, którzy podjęli pierwszą płatną pracę poza województwem mazowieckim, 
ale na terenie Polski;  

d. którzy wyemigrowali z Polski za pracą i w ciągu ostatnich 2 lat powrócili do kraju (bez względu 
na ich przyszłe zamiary migracyjne). 

� Płeć: zgodnie z proporcją mężczyzn i kobiet wśród absolwentów szkół zawodowych.  

� Kierunek wykształcenia: na podstawie najpopularniejszych kierunków kształcenia wg SIO. Ze względu 
na ograniczoną liczebność badanych przyjęto szerokie kategorie: kierunki związane z usługami; 
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kierunki mechaniczne, elektryczne, teleinformatyczne, związane z produkcją, budownictwem; kierunki 
ekonomiczno-administracyjno-biurowe; kierunki pozostałe. 

 

Respondentami byli absolwenci szkół zawodowych z roczników 2010, 2011 i 2012. 

Ostatecznie liczebność respondentów na zrealizowanych grupach dyskusyjnych przedstawiała się następująco: 

� FGI z osobami, które ukończyły szkołę w dzielnicach centralnych: data realizacji – 07.02.2013 r.; liczba 
respondentów: 8 

� FGI z osobami, które ukończyły szkołę w dzielnicach pozostałych: data realizacji – 07.02.2013 r.; liczba 
respondentów: 7 

 

3.3 Metodologia badań ilościowych  

Zamawiający w SIWZ zakładał realizację ilościowego badania wśród absolwentów szkół zawodowych metodą 
wywiadu telefonicznego ze wspomaganiem komputerowym (CATI).  

By zrealizować takie badanie konieczne było pozyskanie stosownego operatu absolwentów, zawierającego 
dane teleadresowe. Niestety Wykonawca nie zidentyfikował możliwości pozyskania takiego operatu  
z zewnętrznych źródeł. Spowodowało to zatem konieczność podjęcia działań w celu jego stworzenia poprzez 
kontakty z dyrektorami szkół, posiadającymi dane teleadresowe absolwentów. Działania te ostatecznie nie 
przyniosły spodziewanych efektów, wobec czego w porozumieniu z Zamawiającym podjęto decyzję o zmianie 
metody pozyskania danych. Wykonawca mając na uwadze cele badania zaproponował realizację części 
ilościowej metodą bezpośrednich wywiadów z użyciem ankiety papierowej (PAPI). Zakładana liczba wywiadów 
nie uległa zmianie. 

 

Ostatecznie badanie ilościowe metodą PAPI zrealizowano w okresie: 4-27 luty 2013 r. 

Przeprowadzono 701 wywiadów PAPI - po 100 wywiadów w subregionach: radomskim, ostrołęckim, płockim, 
siedleckim i warszawskim oraz w mieście stołecznym Warszawa. W subregionie ciechanowskim zrealizowano 
ostatecznie 101 wywiadów. 

W każdym subregionie próba została rozpisana kwotowo – zgodnie z rzeczywistymi rozkładami w populacji 
absolwentów (uzyskanymi na podstawie danych SIO z 2011 roku). Pod uwagę zostały wzięte następujące 
zmienne: 

� Płeć (rzeczywisty udział absolwentów w populacji każdego subregionu); 
� Rodzaj ukończonej szkoły (rzeczywisty udział absolwentów w populacji każdego subregionu)  

w podziale na 3 następujące warstwy: 
1) Dwuletnie i trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe (trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe 

(ZSZ)),  
2) Czteroletnie technika (T) i Trzyletnie technika uzupełniające (TU) dla absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych (likwidowane),  
3) Szkoły policealne (SP). 

� Ukończony kierunek (zgodnie z rzeczywistymi udziałami absolwentów w populacji każdego 
subregionu) w podziale na

2
:  

1) Kierunki związane z usługami; 
2) Kierunki mechaniczne, elektryczne, teleinformatyczne, związane z produkcją, 

budownictwem; 
3) Kierunki ekonomiczno-administracyjno-biurowe; 
4) Pozostałe. 

                                                                 
2 Ze względu na dużą liczbę zawodów uzyskanych przez absolwentów mazowieckich szkół pogrupowano je na potrzeby doboru próby oraz 

badania w cztery główne kategorie, uwzględniające najpopularniejsze kierunki kształcenia według danych SIO. 
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� Miejsce zamieszkania absolwenta – na podstawie rzeczywistych danych – (miasto vs. wieś w każdym  
z subregionów z wyjątkiem m. st. Warszawy). W każdym z subregionów (z wyjątkiem m. st. Warszawy) 
próba została rozłożona terytorialnie – zgodnie z danymi SIO dotyczącymi miejsca zamieszkania 
absolwentów. Jako miejsce zamieszkania absolwenta było przyjmowane miejsce zamieszkania  
w momencie ukończenia szkoły zawodowej, zaś subregion oraz powiat należy rozumieć jako lokalizację 
ukończonej szkoły zawodowej. Ponadto w przypadku dwóch subregionów z największą liczbą 
powiatów (radomski oraz warszawski), podzielono powiaty lokalizacyjnie na grupy (obejmujące kilka 
powiatów ościennych). Zabieg ten wynikał z niskiej liczebności wywiadów przypadających na 
poszczególne powiaty i miał na celu optymalizację realizacji terenowej badania.  
 

Dla m. st. Warszawy w przypadku miejsca zamieszkania absolwenta podczas nauki w szkole zawodowej 
zastosowano następujący dobór próby. Początkowo przyjęto, iż badaniem będą objęci tylko mieszkańcy 
Warszawy, jak w przypadku pozostałych subregionów. W wyniku przeprowadzonego pilotażu okazało się,  
że taki dobór próby nie uwzględnia specyfiki warszawskiego rynku edukacyjnego, z którego korzystają również 
mieszkańcy okolicznych miejscowości, znajdujących się przede wszystkim na terenie subregionu 
warszawskiego. W wyniku założenia, iż subregion w próbie dotyczy miejsca ukończenia szkoły, a nie miejsca 
zamieszkania, osoby mieszkające poza Warszawą, a kończące w niej szkołę, nie zostałyby ujęte w ogóle  
w badaniu, gdyż nie spełniały kryteriów doboru do badań ani w Warszawie (mieszkańcy Warszawy), ani  
w innych subregionach (osoby, które ukończyły szkoły w tych subregionach, bez względu na miejsce 
zamieszkania). Należało zatem przyjąć taki dobór próby, jak w subregionach – wywiady z osobami, które 
ukończyły szkołę w Warszawie, bez względu na miejsce zamieszkania (zarówno absolwenci mieszkający  
w Warszawie, jak i poza Warszawą). Jednak w Systemie Informacji Oświatowej miejsce zamieszkania 
absolwenta podzielone jest na grupy: wieś, miasto do 5 tys. i miasto pow. 5 tys. mieszkańców. Na podstawie 
tych danych nie można było stosownie rozpisać próby – Warszawa, inne miasta, wieś. Wykonawca w celu 
znalezienia danych, na których mógłby oprzeć dobór próby, podjął kontakt z Biurem Edukacji m. st. Warszawy  
– złożono w Biurze prośbę o możliwość uzyskania danych na temat liczby uczniów w ponadgimnazjalnych 
szkołach w Warszawie w podziale na miejsce zamieszkania – osoby z Warszawy i spoza Warszawy. Niestety 
okazało się, że Biuro Edukacji m. st. Warszawy dysponuje jedynie danymi SIO, z których również korzystał 
Wykonawca i na podstawie których nie można określić dokładnego miejsca zamieszkania absolwenta. Danych 
takich nie można było również pozyskać z innych źródeł. W związku z tym, by nie utracić ważnej z punktu 
widzenia celów badania grupy absolwentów, przyjęto arbitralny podział próby. Podział ten miał na celu również 
zapewnienie odpowiedniej liczebności grup absolwentów, by móc przeprowadzić analizy statystyczne w każdej 
grupie.  
Zgodnie z przyjętym podziałem zrealizowano 50 wywiadów z absolwentami z terenu Warszawy oraz  
50 wywiadów z absolwentami mieszkającymi poza Warszawą i dojeżdżającymi do szkoły w tej miejscowości. 

 

Podczas realizacji terenowej kontrolowana była również zmienna związana z obecnym statusem na rynku 
pracy. Zmienna ta nie  została rozpisana na kwoty, ze względu na brak danych zastanych, na których można by 
oprzeć dobór próby. Przyjęto realizację badania w miejscu zamieszkania respondenta, ustalając punkty 
startowe, co miało na celu losowe rozłożenie zmiennej związanej z obecnym statusem na rynku pracy w 
badanej grupie. Przy zastosowaniu zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania doboru próby 
zapewniającej reprezentatywność próby dla populacji ze względu na płeć, miejsce zamieszkania, typ 
ukończonej szkoły oraz ukończony kierunek wielkość próby (700) gwarantowała, że zmienna status na rynku 
pracy rozłoży się w sposób losowy – tak jak zmienna ta rozkłada się w populacji. Fakt, że zmienna ta była 
kontrolowana umożliwi dokonywanie analiz na segmentach wyróżnionych ze względu na tę zmienną, a także 
potraktowanie tej zmiennej w analizach jako zmiennej niezależnej. Umożliwiało to dokonanie szczegółowego 
opisu segmentów oraz przeprowadzenie analiz uwarunkowań statusu na rynku pracy. 

 

Poniżej przedstawiamy zrealizowaną ostatecznie próbę z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły. 
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Tabela 5 Zrealizowana próba  

Subregion/Typ szkoły 
Ogółem w 

subregionie 

zasadnicze 
szkoły 

zawodowe 

technika i 
technika 

uzupełniające 

Szkoły 
policealne 

 

subregion ciechanowski 101 42 55 4 

subregion radomski 100 38 56 6 

subregion ostrołęcki 100 29 69 2 

Subregion płocki 100 30 63 7 

Subregion siedlecki 100 32 67 1 

Subregion warszawski 100 36 60 4 

m. st. Warszawa  100 19 65 16 

 

Realizacja badania przeprowadzona była w gospodarstwach domowych z wykorzystaniem metody „kuli 
śniegowej”. Zastosowanie takiej metody dotarcia do respondentów zapewniało wymaganą jakość próby oraz 
jej rozłożenie terytorialne.  

 

UWAGA METODOLOGICZNA DO PREZENTACJI DANYCH ILOŚCIOWYCH W RAPORCIE 

Ze względu na zastosowanie próby kwotowej, zakładającej realizację w każdym subregionie 100 wywiadów,  
w celu umożliwienia ekstrapolacji wyników na poziomie województwa mazowieckiego, konieczne było 
zastosowanie procedury ważenia. Zastosowano wagi ze względu na odsetek absolwentów szkół zawodowych 
przypadających na dany subregion. Z ważenia wyłączono jedynie zmienną subregion, gdyż na poziomie 
każdego subregionu zastosowana próba uwzględniała rozkłady w populacji absolwentów. 

W części 2 Losy zawodowe absolwentów szkół zawodowych – analiza ogólna wyników badań prezentowane są 
wyniki na poziomie województwa poddane procedurze ważenia, z wyłączeniem zmiennej subregion, która 
pozostała nieważona. 

W części 3 Losy zawodowe absolwentów szkół zawodowych – analiza wyników badań dla subregionów i m. st. 
Warszawy prezentowane są wyniki nieważone, gdyż na poziomie każdego subregionu zastosowano próbę  
zgodną z rozkładem kluczowych zmiennych w populacji absolwentów. 
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Część 1 

Sytuacja społeczno-ekonomiczna 
województwa mazowieckiego  
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4 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
W ŚWIETLE DOSTĘPNYCH DANYCH I ANALIZ 

Dla właściwej analizy i interpretacji wyników badań przeprowadzonych w niniejszym projekcie badawczym 
istotne znaczenie ma określenie kontekstu społeczno-gospodarczego, który ma szczególny wpływ na badany 
obszar.  

 

4.1 Stan i struktura ludności w województwie mazowieckim 

W województwie mazowieckim w 2011 roku według danych Narodowego Spisu Powszechnego mieszkało 
ponad 5,2 mln osób. Pod względem ludności jest to największe województwo w Polsce – mieszkańcy Mazowsza 
stanowią 14% populacji kraju. Województwo mazowieckie pod względem rozmieszczenia ludności jest bardzo 
zróżnicowane. Najwięcej osób zamieszkuje subregion warszawski – 3,4 mln (65% mieszkańców Mazowsza),  
z czego 1,7 mln mieszkańców przypada na samą Warszawę. Drugim pod względem wielkości jest subregion 
radomski – 625,5 tys. mieszkańców, co stanowi 12% populacji Mazowsza. Pozostałe subregiony: płocki, 
ciechanowski, ostrołęcki i siedlecki zamieszkuje zdecydowanie mniej mieszkańców – 5-6% populacji. 

Struktura mieszkańców województwa mazowieckiego nie odbiega od struktury populacji ludności kraju. 
Największy udział w strukturze mają mieszkańcy w wieku 30-65 lat – w 2011 roku Mazowsze zamieszkiwało  
2,6 mln osób w tym wieku, stanowiąc połowę populacji regionu. Województwo w analizowanym okresie 
zamieszkiwało 296,6 tys. młodych osób w wieku edukacji ponadgimnazjalnej (15-19 lat) oraz 749,9 tys. osób  
w wieku 20-29 lat, czyli wieku potencjalnych absolwentów edukacji ponadgimnazjalnej. Obie grupy, podobnie 
jak w skali całego kraju, stanowią na Mazowszu 21% populacji. Na tle całego województwa wyróżniającym się 
subregionem jest Warszawa. Obserwujemy tutaj najniższy na Mazowszu odsetek osób młodych (do 30 roku 
życia) – stanowią oni 19% populacji tego miasta. Wynik ten z kolei przekłada się na najwyższy udział osób  
w średnim i starszym wieku (powyżej 30 roku życia) w porównaniu do pozostałych subregionów.  

Rysunek 3 Struktura demograficzna ludności województwa mazowieckiego w 2011 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego, GUS. 
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W województwie mazowieckim obserwujemy obecnie dodatni przyrost naturalny, jednak wyraźnie 
zmniejszający się (w 2011 roku wynosił on 0,8 na 1000 mieszkańców, podczas gdy w 2010 1,4) i poprzedzony 
okresem niżu demograficznego. W porównaniu z liczebnością grupy w wieku 15 – 19 lat, wynoszącą 296,6 tys. 
osób, grupa młodsza w wieku 10 – 14 lat zawierała 254,4 tys. osób. W młodszych grupach wiekowych trend ten 
dzięki dodatniemu przyrostowi naturalnemu został odwrócony i w 2011 roku w grupie 5-9 lat populacja 
wynosiła już 257,1 tys., zaś w grupie 0-4 lat 301,8 tys. Prognozy dotyczące przyrostu naturalnego do 2035 roku 
przewidują jednak sukcesywne zmniejszanie się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (do 15 roku życia), co 
powodować będzie starzenie się społeczeństwa i tym samym zasobów pracy oraz wzrastanie wskaźników 
obciążenia demograficznego. 

Województwo mazowieckie oprócz dodatniego przyrostu naturalnego wyróżnia się także dodatnim saldem 
migracji (saldo migracji na 1000 osób w 2011 roku wyniosło 2,72). Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego 
pokazują, iż mieszkańcy Mazowsza, jeżeli migrują na pobyt stały, to głównie w ramach własnego 
województwa, rzadziej w inne części Polski i bardzo rzadko za granicę. Dodatkowo na liczbę ludności 
województwa mazowieckiego wpływają migracje ludności z innych regionów kraju. Należy jednak w przypadku 
zjawiska migracji zwrócić uwagę na istotne różnice pomiędzy subregionami. Ze względów oczywistych 
największy przypływ ludności notuje Warszawa (w 2011 roku 4,17 na 1000 osób) oraz powiaty okoliczne (np.  
w powiecie piaseczyńskim w 2011 roku saldo migracji wynosiło 15,3 na 1000 osób). W przypadku pozostałych 
subregionów mamy do czynienia z odpływem ludności.   

 

4.2 Wskaźniki rynku pracy 

Województwo mazowieckie pod względem poziomu aktywności zawodowej mieszkańców wypada lepiej niż 
reszta kraju - w każdej grupie wiekowej więcej osób pracuje, niż w skali całego kraju. Szczególnie należy zwrócić 
uwagę, na grupę osób młodych, w wieku 15-29 lat, gdzie prawie połowa (48%) to osoby pracujące, podczas gdy 
w skali całego kraju to o 5 p.p. mniej, a mianowicie 43%. Warto jednak zwrócić uwagę na wysoki odsetek 
zarówno na Mazowszu, jak również w Polsce, osób biernych zawodowo wśród młodzieży, w porównaniu  
z osobami w wieku 30-49 lat.  

 

Rysunek 4 Aktywność zawodowa mieszkańców województwa mazowieckiego w danej grupie wiekowej w 2012 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane niedostępne na poziomie subregionów. 
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Sytuacja osób młodych na Mazowszu wypada o wiele lepiej, niż w pozostałych województwach. Wskaźnik 
zatrudnienia w województwie mazowieckim w grupie 15-24 lat kształtował się w 2012 roku na poziomie 28,1% 
przy średniej dla kraju 24,7%, podobnie w przypadku grupy 15-29 – w regionie Mazowsza wskaźnik 
zatrudnienia osób młodych jest wyższy, niż w skali kraju (47,7% w odniesieniu do 43,2%). Województwo 
mazowieckie od 1996 roku plasuje się co prawda pod względem zatrudnienia młodych osób powyżej średniej 
krajowej, ale należy zaznaczyć, że od roku 2008, podobnie jak w całym kraju, następuje powolny, aczkolwiek 
systematyczny, spadek wartości wskaźnika zatrudnienia w tej grupie (szczególnie wśród osób w wieku 15-24 lat 
– spadek w analizowanym okresie o prawie 5 p.p. w województwie mazowieckim).  

Rysunek 5 Wskaźnik zatrudnienia w latach 1995 -2012 w woj. mazowieckim i Polsce w grupach wiekowych 15-24 i 15-29 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

W przypadku bezrobocia rejestrowanego województwo mazowieckie wypada lepiej, niż cały kraj. W styczniu 
2013 roku na Mazowszu odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 11,4%, podczas gdy przeciętnie w całym 
kraju wynosiła ona 14,2%. Jednak w województwie mazowieckim, podobnie jak w pozostałych regionach kraju, 
od 2008 roku następuje systematyczny wzrost liczby osób bezrobotnych (o 4,1 p.p. w latach 2008-2013).  

Rysunek 6 Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie mazowieckim oraz Polsce w latach 2004-I 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych oraz GUS, komunikaty „Bezrobotni oraz stopa 

bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów”. 
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Struktura osób bezrobotnych w województwie mazowieckim pod względem wieku nie odbiega od struktury 
ogólnopolskiej. Grupą w największym stopniu narażoną na bezrobocie są, podobnie jak w całym kraju, osoby 
młode – prawie połowa osób bezrobotnych na Mazowszu to osoby poniżej 34 lat, w tym 18% to osoby do  
24 lat, a 29% osoby w wieku 25-34 lat. Najgorzej sytuacja pod tym względem wygląda w subregionie siedleckim  
i ostrołęckim, gdzie wśród bezrobotnych jest najwięcej osób młodych. Najlepiej pod tym względem, w skali 
całego województwa wypada ze względów oczywistych Warszawa, ale również subregion warszawski  
i radomski.   

Rysunek 7 Struktura osób bezrobotnych według grup wieku w 2012 r. 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 

 

W marcu 2013 roku w województwie mazowieckim było 52 131 osób bezrobotnych wieku do 24 lat. Liczba ta 
jest o 19 548 osób większa w porównaniu do danych z końca 2008 roku. Najwięcej bezrobotnych w tym 
przedziale wiekowym obserwujemy w subregionach ostrołęckim i siedleckim, najmniejszy zaś w Warszawie.  

Według statystyk powiatowych urzędów pracy w marcu 2013 r. zarejestrowanych było 15 342 bezrobotnych  
w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Bezrobotni absolwenci stanowili 5,2% zarejestrowanych 
bezrobotnych. 

 

Rysunek 8 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w wieku do 24 lat w latach 2008-I 2013 

   24 i mniej   

2008 2009 2010 2011 2012 III 2013 

MAZOWIECKIE 

N 32583 45423 47359 47248 271927 52131 

% 18,3% 20,2% 19,9% 19,1% 18,2% 17,6% 

Subregion 

ciechanowski 

N 3322 4580 4327 4399 4410 4591 

% 22,0% 24,2% 23,1% 22,6% 21,4% 20,5% 

Subregion płocki 

N 3056 4332 4483 5054 4909 5380 

% 16,3% 20,1% 20,1% 21,6% 19,6% 19,4% 

Subregion ostrołęcki 

N 4162 5495 5538 5977 6012 6201 

% 23,7% 26,1% 26,2% 26,3% 25,2% 24,2% 
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Subregion siedlecki 

N 2004 2761 3047 2948 3100 3137 

% 23,0% 27,4% 28,2% 26,2% 24,9% 23,5% 

Subregion radomski 

N 9575 11834 12597 11541 11962 11966 

% 18,4% 20,1% 20,5% 19,2% 18,9% 18,1% 

Subregion warszawski  

N 8913 13398 13915 13813 14930 16254 

% 19,7% 21,4% 21,3% 20,3% 19,3% 18,8% 

Subregion m. 

Warszawa 

N 1551 3023 3452 3516 4179 4602 

% 7,5% 9,7% 8,9% 8,4% 8,5% 8,4% 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych oraz Bezrobocie w województwie mazowieckim, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, marzec 2013. 

 

Pod względem stopy bezrobocia w 2012 roku sytuacja w Polsce była nieco korzystniejsza, niż przeciętnie  
w Unii Europejskiej (ogólna stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 10,1%, zaś średnia unijna wynosiła 10,5%). 
Wśród 27 krajów unijnych Polska uplasowała się pod względem ogólnej stopy bezrobocia na 14 miejscu. Jednak 
przy mniejszym ogólnym bezrobociu, stopa bezrobocia wśród młodzieży była wyższa, niż przeciętnie w Unii 
(26,5% w Polsce i 22,8% średnio w Unii Europejskiej), plasując Polskę na 17 miejscu wśród krajów unijnych. 
Należy podkreślić, że dostrzegalne są znaczące różnice pomiędzy krajami Unii Europejskiej. W najlepszej 
sytuacji osoby młode znajdują się w Niemczech, Austrii i Holandii, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w 2012 r.  
w tej grupie mniej niż 10%. Z drugiej strony zdecydowanie gorzej, niż w Polsce, przedstawia się sytuacja 
młodzieży na rynku pracy w krajach południowej Europy, szczególnie dotkniętych kryzysem gospodarczym 
(Grecja, Hiszpania, Portugalia i Włochy – bezrobocie wśród osób poniżej 25 roku życia dochodzi tam nawet do 
55% (por. Rysunek 10). 

Relatywnie korzystna sytuacja gospodarcza w Polsce w okresie kryzysu wcale nie przełożyła się bezpośrednio na 
poprawę sytuacji najmłodszych pracowników. Co więcej, śledząc dynamikę zmian stopy bezrobocia w Polsce 
nie da się nie zauważyć, iż trend dla grupy wiekowej poniżej 25 lat ma taką samą dynamikę, jak trend na 
poziomie ogółu populacji – jednak co do wartości jest znacznie wyższy (por. Rysunek 9). Oznacza to, iż na 
zjawisko aktywności zawodowej i bezrobocia w najmłodszej grupie wiekowej pracowników wpływ mają  
w znacznej części inne czynniki, niż koniunktura, kształtująca przede wszystkim ogólne trendy na rynku 
zatrudnienia. 
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Rysunek 9 Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2000-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EUROSTAT 

 

Rysunek 10 Stopa bezrobocia ogólnego oraz wśród osób do 25 roku życia w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EUROSTAT 

 

4.3 Pracodawcy w województwie mazowieckim 

W 2012 roku w województwie mazowieckim działało niespełna 700 tys. podmiotów gospodarczych, co 
stanowiło 18% przedsiębiorstw w Polsce. Pod względem wskaźnika przedsiębiorczości, rozumianego jako 
proporcja liczby firm do liczby ludności, województwo wypada najkorzystniej w całym kraju. Na 10 tys. ludności 
na Mazowszu przypadało 1319 podmiotów gospodarczych, podczas gdy w skali kraju było to średnio 1032 firm. 
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Biorąc jednak pod uwagę lokalizację firm w subregionach, widać ogromną dominację m. st. Warszawy  
i subregionu warszawskiego, gdzie lokuje się 80% mazowieckich firm (w tym 51% w samej Warszawie). Sytuacja 
w pozostałych subregionach jest bardzo trudna, szczególnie w subregionie radomskim, drugim pod względem 
liczby mieszkańców. W subregionie tym znajduje się jedynie 7% firm z Mazowsza. Udział pozostałych 
subregionów w strukturze mazowieckich podmiotów gospodarczych wynosi 4-3%.  

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość zatrudnienia, zauważymy, że w 2012 roku w strukturze mazowieckich 
firm przeciętnie nieznacznie wyższy, niż w skali kraju, był udział mikroprzedsiębiorstw (95,60% w porównaniu 
do 95,45%), zaś nieco mniejszy udział firm małych (3,52% w porównaniu do 3,68%). Na Mazowszu znajduje się 
również nieco więcej największych firm (0,16% w porównaniu do 0,11% w całym kraju). Biorąc pod uwagę 
sytuację w subregionach należy zauważyć, że największy udział w strukturze firmy mikro mają w subregionie 
ostrołęckim (96,21%) oraz warszawskim (96,16%), najmniejszy zaś w płockim 94,16%. W subregionie płockim  
z kolei wyższy, niż w pozostałych subregionach, jest udział firm małych (4,7%) i średnich (0,98%). Największe 
firmy mają największy udział w strukturze podmiotów gospodarczych w Warszawie (0,23%). 

 

Tabela 6 Podmioty gospodarcze w województwie mazowieckim według klas wielkości w 2012 r. 

 

Ogółem 

Mikro 

(0 – 9 

pracowników) 

Mała 

(10 – 49 

pracowników) 

Średnia 

(50 – 249 

pracowników) 

Duża (250 i 

więcej 

pracowników) 

POLSKA 3975334 3794489 146489 29787 4569 

MAZOWIECKIE 699212 668481 24618 5021 1092 

SUBREGION CIECHANOWSKI 20418 19493 767 146 12 

SUBREGION OSTROŁĘCKI 23565 22671 744 136 14 

SUBREGION PŁOCKI 25314 23835 1191 249 39 

SUBREGION SIEDLECKI 19217 18385 679 133 20 

SUBREGION RADOMSKI 51213 48968 1846 359 40 

SUBREGION WARSZAWSKI 204402 196548 6569 1139 146 

M. ST. WARSZAWA 355083 338581 12822 2859 821 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych, dane za 2012 r. 

 

Rysunek 11 Struktura podmiotów gospodarczych w województwie mazowieckim oraz w Polsce ze względu na wielkość  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych, dane za 2012 r. 
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Rysunek 12 Struktura podmiotów gospodarczych ze względu na wielkość w subregionach województwa mazowieckiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych, dane za 2012 r. 

 

Struktura podmiotów według sekcji PKD w regionie mazowieckim nieco odbiega od struktury w skali kraju. 
Mianowicie zdecydowanie wyższy jest w województwie udział firm z sekcji działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna (12,1% w porównaniu do 8,9% w kraju), informacja i komunikacja (4,7% vs 2,7%), a także 
działalność związana z administrowaniem (3,3% vs 2,6%), zaś relatywnie mniejszy jest odsetek podmiotów 
działających w branżach: przetwórstwo przemysłowe (8,2% vs 9,1%), budownictwo (10,1% vs 11,9%), 
gastronomia i zakwaterowanie (2,5% vs 3,1%), obsługa rynku nieruchomości (4,2% vs 5,3%) oraz opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna (4,3% vs 5,1%). 

Najwięcej przedsiębiorstw działa w województwie mazowieckim w sektorach: handel i naprawy (26,8%) oraz 
działalność naukowa i techniczna (12,2%), a w trzeciej kolejności w branży budowlanej (10,1%). Kolejne dwa 
miejsca zajmują przetwórstwo przemysłowe (8,2%) oraz transport i gospodarka magazynowa (6,5%). Zatem te 
właśnie branże można uznać za kluczowe na Mazowszu. 
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Tabela 7 Podmioty gospodarcze w województwie mazowieckim według sekcji PKD 2007 w 2012 r. 

 POLSKA  MAZOWIECKIE 

N % N % 

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 91363 2,3% 12294 1,8% 

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 4152 0,1% 787 0,1% 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 361497 9,1% 57178 8,2% 

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
6378 0,2% 1431 0,2% 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
13021 0,3% 2122 0,3% 

Sekcja F – Budownictwo 471474 11,9% 70725 10,1% 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
1065781 26,8% 187125 26,8% 

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 253086 6,4% 45375 6,5% 

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 124765 3,1% 17258 2,5% 

Sekcja J - Informacja i komunikacja 108392 2,7% 33054 4,7% 

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 128643 3,2% 23707 3,4% 

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 210584 5,3% 29374 4,2% 

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 352023 8,9% 85312 12,2% 

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 102011 2,6% 23259 3,3% 

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
27047 0,7% 3494 0,5% 

Sekcja P – Edukacja 139334 3,5% 24314 3,5% 

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 203106 5,1% 30298 4,3% 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 68864 1,7% 10701 1,5% 

Sekcja S - Pozostała działalność usługowa + Sekcja T - Gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 

świadczące usługi na własne potrzeby 

243598 6,1% 41262 5,9% 

Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne 215 0,0% 142 0,0% 

RAZEM 3 975 334 100% 699 212 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych, dane za 2012 r. 

 

4.4 Charakterystyka absolwentów mazowieckich szkół zawodowych 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w poprzednim roku szkolnym (2011/2012)
3
 funkcjonowało  

w województwie mazowieckim 456 różnego typu ponadgimnazjalnych szkół zawodowych dla młodzieży. 
                                                                 
3 W momencie realizacji badania dane z 30 września 2011 r. były jedynymi dostępnymi danymi SIO zawierającymi szczegółowe informacje 

na temat szkół ponadgimnazjalnych. 
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Większość z nich znajdowała się w subregionie warszawskim (54%), ewentualnie w subregionie radomskim 
(15%). Na pozostałe subregiony przypadało 7-9% tego typu szkół. Na Mazowszu dominują technika, rzadziej 
zasadnicze szkoły zawodowe. W przypadku szkół policealnych należy mieć na uwadze, że są to szkoły policealne 
określone w SIO jako szkoły dla młodzieży, tymczasem większość szkół policealnych formalnie uznawana jest za 
szkoły dla dorosłych, stąd tak mała ich liczba w poniższym zestawieniu. Technika uzupełniające od obecnego 
roku szkolnego (2012/2013) ulegają likwidacji i ujęte w zestawieniu placówki, to szkoły, które już nie prowadzą 
rekrutacji.  

 

Tabela 8 Liczba ponadgimnazjalnych szkół zawodowych dla młodzieży ze względu na subregiony i typy placówek 

 
Szkoły ogółem ZSZ Technikum 

Technikum 

uzupełniające 

Szkoła 

policealna 

woj. mazowieckie 456 154 212 26 64 

subregion ciechanowski  33 13 17  3 

subregion radomski  69 24 28 10 7 

subregion ostrołęcki  41 17 23  1 

subregion płocki 37 12 19 1 5 

subregion siedlecki  32 12 12 2 6 

subregion warszawski 244 76 113 13 42 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Patrząc na strukturę różnego typu szkół zawodowych w poszczególnych subregionach województwa 
mazowieckiego można zaobserwować pewne różnice. Co prawda we wszystkich subregionach największą 
frakcję stanowią technika, to jednak największy ich udział w strukturze typów szkół przypada na subregiony 
ostrołęcki (56%), ciechanowski (52%) oraz płocki (51%). Natomiast najmniejszy udział tego typu placówek  
w strukturze szkół zawodowych odnotowano w subregionie siedleckim (38%).  

Zasadnicze szkoły zawodowe, które stanowią drugi pod względem liczebności typ placówek, najliczniej 
reprezentowane są w strukturze szkół zawodowych subregionu ostrołęckiego (41%). Najniższy odsetek zaś 
stanowią w populacji placówek kształcenia zawodowego w subregionach warszawskim (31%) oraz płockim 
(32%). 

Technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych najliczniej natomiast 
reprezentowane są w strukturze subregionu radomskiego (14%), w ogóle zaś nie odnajdujemy ich  
w subregionach ostrołęckimi oraz ciechanowskim. Natomiast szkoły policealne dla młodzieży najczęściej 
spotkać możemy w subregionach warszawskim (17%) oraz siedleckim (19%), najmniejszą zaś frakcję stanowią  
w subregionie ostrołęckim (2%). 
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Rysunek 13 Struktura szkół zawodowych ze względu na ich rodzaje ogółem oraz w poszczególnych subregionach 

województwa mazowieckiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Według stanu na dzień 30 września 2011 roku w poprzednim roku szkolnym ponadgimnazjalne szkoły 
zawodowe dla młodzieży w województwie mazowieckim opuściło 20 048 uczniów. Prawie dwóch na trzech 
absolwentów ukończyło technikum, zaś prawie 1/3 stanowili absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. 
Związane jest to ze strukturą uczniów mazowieckich szkół, w której dominują właśnie uczniowie technikum 
(72%). 

 

Tabela 9 Liczba absolwentów w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych dla młodzieży ze względu na subregiony  

i typy placówek 

 

Uczniowie 

ogółem 
ZSZ Technikum 

Technikum 

uzupełniające 

Szkoła 

policealna 

woj. mazowieckie 20048 6423 12200 132 1293 

subregion ciechanowski  1617 661 888 0 68 

subregion radomski  3520 1354 1891 75 200 

subregion ostrołęcki  2140 594 1509 0 37 

subregion płocki 1926 551 1233 0 142 

subregion siedlecki  1400 481 846 0 73 

subregion warszawski 5594 2094 3422 0 78 

m. st. Warszawa 3851 688 2411 57 695 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Z największą przewagą absolwentów techników mamy do czynienia w subregionie ostrołęckim (71%) oraz 
subregionie płockim (64%) i m. st. Warszawa (63%). Najwyższy odsetek absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych w 2011 roku odnotowano z kolei w subregionach ciechanowskim (41%) oraz radomskim (38%).  
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W Warszawie ze względu na największą liczbę szkół policealnych odnotowano najwyższy odsetek absolwentów 
tego typu placówek. 

 

Rysunek 14 Struktura absolwentów ze względu na typ szkoły - ogółem oraz w poszczególnych subregionach 

województwa mazowieckiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w 2011 roku mazowieckie szkoły ponadgimnazjalne opuścili 
absolwenci 101 różnych zawodów. Najwięcej osób (ponad 500 absolwentów) w 2011 r. ukończyło 
ponadgimnazjalne szkoły zawodowe z zawodem: technik ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych, 
kucharz małej gastronomii, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik mechanik, fryzjer, technik 
budownictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, sprzedawca, technik agrobiznesu. Wszystkie 
zawody, w jakich mazowieckie szkoły zawodowe posiadały w roku 2011 absolwentów, przedstawia Tabela 10. 

 

Tabela 10 Liczba absolwentów w 2011 roku w poszczególnych zawodach – ogółem i w poszczególnych subregionach 

województwa mazowieckiego 

zawód 

woj. 

mazowieckie 

(N=79878) 

SUBREGION  

ciechanowski 

(N=5853) 

radomski 

(N=12887) 

ostrołęcki 

(N=7482) 

płocki 

(N=7031) 

siedlecki 

(N=4984) 

warszaw-

ski 

(N=41641) 

m. st. 

Warszawa 

Technik ekonomista  1651 96 202 186 259 141 526 241 

Mechanik pojazdów 

samochodowych  
1336 99 200 134 120 103 529 151 

Kucharz małej gastronomii  1156 148 158 132 61 75 432 150 

Technik informatyk  1136 78 143 97 199 69 288 262 

Technik hotelarstwa  995 46 237 143 50 57 364 98 

Technik mechanik  977 42 238 84 114 91 345 63 
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zawód 

woj. 

mazowieckie 

(N=79878) 

SUBREGION  

ciechanowski 

(N=5853) 

radomski 

(N=12887) 

ostrołęcki 

(N=7482) 

płocki 

(N=7031) 

siedlecki 

(N=4984) 

warszaw-

ski 

(N=41641) 

m. st. 

Warszawa 

Fryzjer  792 45 180 59 51 34 286 137 

Technik budownictwa  739 38 93 86 73 51 167 231 

Technik żywienia i 

gospodarstwa domowego  
733 38 192 103 96 68 236 0 

Sprzedawca  638 76 92 52 34 58 262 64 

Technik agrobiznesu  569 56 91 225 0 28 169 0 

Technik elektronik  492 42 106 43 63 54 91 93 

Technik handlowiec  466 94 39 82 49 22 114 66 

Technik farmaceutyczny  400 40 63 0 31 24 30 212 

Technik pojazdów 

samochodowych  
373 21 22 20 23 0 19 268 

Technik organizacji usług 

gastronomicznych  
351 50 55 31 0 0 140 75 

Technik usług fryzjerskich  327 0 87 27 64 14 22 113 

Technik architektury 

krajobrazu  
310 14 59 36 20 29 103 49 

Technik rolnik  299 82 21 40 53 65 38 0 

Kucharz  294 16 22 0 13 0 77 166 

Technik logistyk  280 0 14 20 0 57 130 59 

Ratownik medyczny  273 0 56 27 50 30 0 110 

Technik elektryk  270 36 52 30 18 11 63 60 

Cukiernik  253 14 72 22 19 21 56 49 

Monter instalacji i 

urządzeń sanitarnych  
239 7 49 39 53 16 66 9 

Elektryk  206 9 65 19 23 26 52 12 

Kelner  198 18 46 0 0 0 101 33 

Mechanik-operator 

pojazdów i maszyn 

rolniczych  

189 48 33 33 17 5 53 0 

Technik masażysta  186 17 24 10 23 19 33 60 

Technik mechatronik  182 22 39 20 0 30 17 54 

Technik teleinformatyk  181 0 26 41 0 0 31 83 

Technik geodeta  174 12 0 17 29 0 41 75 

Technik mechanizacji 

rolnictwa  
163 17 33 32 0 0 81 0 

Technolog robót 

wykończeniowych w 

budownictwie  

155 52 21 23 38 1 20 0 

Technik poligraf  145 0 0 40 0 0 49 56 

Technik ochrony 

środowiska  
142 26 24 18 34 0 29 11 

Elektromechanik pojazdów 129 26 42 20 14 2 16 9 
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zawód 

woj. 

mazowieckie 

(N=79878) 

SUBREGION  

ciechanowski 

(N=5853) 

radomski 

(N=12887) 

ostrołęcki 

(N=7482) 

płocki 

(N=7031) 

siedlecki 

(N=4984) 

warszaw-

ski 

(N=41641) 

m. st. 

Warszawa 

samochodowych  

Piekarz  128 20 26 28 4 3 47 0 

Murarz  122 5 39 5 22 27 24 0 

Technik ogrodnik  121 0 12 0 0 10 90 9 

Technik drogownictwa  118 9 21 38 0 0 28 22 

Ślusarz  111 46 45 0 0 0 20 0 

Posadzkarz  109 0 69 0 6 8 26 0 

Technik technologii 

żywności  
104 16 0 23 0 32 33 0 

Stolarz  104 9 27 1 18 8 38 3 

Lakiernik  103 15 14 1 8 11 27 27 

Mechanik-monter maszyn i 

urządzeń  
99 0 29 3 13 37 17 0 

Fototechnik  94 0 0 0 0 0 0 94 

Monter-elektronik  91 2 33 0 0 20 20 16 

Technik usług 

kosmetycznych  
79 11 0 0 0 0 15 53 

Operator obrabiarek 

skrawających  
75 3 33 0 11 6 22 0 

Blacharz samochodowy  72 8 29 1 3 0 30 1 

Technik dentystyczny  62 0 13 0 22 0 0 27 

Technik technologii 

odzieży  
60 0 20 0 8 0 0 32 

Technik organizacji 

reklamy  
59 0 0 0 0 0 0 59 

Ogrodnik  55 8 0 0 0 14 15 18 

Technik technologii 

chemicznej  
50 0 0 0 50 0 0 0 

Technik urządzeń 

sanitarnych  
45 8 0 0 18 0 0 19 

Technik analityk  43 0 18 0 0 0 0 25 

Technik leśnik  43 0 16 27 0 0 0 0 

Technik mechanik lotniczy  40 0 0 0 0 0 0 40 

Technik spedytor  39 0 0 0 0 0 26 13 

Technik elektroradiolog  35 0 13 0 0 0 0 22 

Asystentka 

stomatologiczna  
31 0 31 0 0 0 0 0 

Dekarz  29 0 17 0 11 0 0 1 

Fotograf  29 0 0 0 0 0 3 26 

Technik prac biurowych  28 0 0 0 0 0 0 28 

Higienistka 27 0 0 0 0 0 0 27 
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zawód 

woj. 

mazowieckie 

(N=79878) 

SUBREGION  

ciechanowski 

(N=5853) 

radomski 

(N=12887) 

ostrołęcki 

(N=7482) 

płocki 

(N=7031) 

siedlecki 

(N=4984) 

warszaw-

ski 

(N=41641) 

m. st. 

Warszawa 

stomatologiczna  

Cieśla  26 0 26 0 0 0 0 0 

Malarz-tapeciarz  26 0 18 0 8 0 0 0 

 Technik usług pocztowych 

i telekomunikacyjnych  
22 0 22 0 0 0 0 0 

Krawiec  22 8 0 1 9 0 4 0 

Rzeźnik-wędliniarz  21 6 2 5 0 0 8 0 

Betoniarz-zbrojarz  21 0 21 0 0 0 0 0 

Drukarz  19 3 0 0 0 0 3 13 

Technik ortopeda  18 0 0 0 0 0 0 18 

Technik weterynarii  18 0 0 0 0 0 0 18 

Elektromechanik  18 3 0 3 0 1 11 0 

Technik dróg i mostów 

kolejowych  
17 0 0 0 0 17 0 0 

Technik awionik  17 0 0 0 0 0 0 17 

Terapeuta zajęciowy  16 0 0 0 16 0 0 0 

Technik księgarstwa  15 0 0 0 0 0 0 15 

Technik geolog  14 0 0 0 0 0 0 14 

Rolnik  14 0 0 5 8 0 1 0 

Technik archiwista  13 0 0 0 0 0 0 13 

Asystent operatora 

dźwięku  
12 0 0 0 0 0 0 12 

Technik inżynierii 

środowiska i melioracji  
11 11 0 0 0 0 0 0 

Technik obsługi 

turystycznej  
11 0 0 0 0 0 0 11 

Operator maszyn i 

urządzeń przemysłu 

spożywczego  

11 0 0 0 0 5 6 0 

Technik optyk  9 0 0 0 0 0 0 9 

Opiekunka dziecięca  9 0 0 0 0 0 0 9 

Kaletnik  9 0 9 0 0 0 0 0 

Technik technologii 

wyrobów skórzanych  
8 0 8 0 0 0 0 0 

Technik urządzeń 

audiowizualnych  
8 0 8 0 0 0 0 0 

Kowal  8 0 0 8 0 0 0 0 

Technik telekomunikacji  7 0 0 0 0 0 0 7 

Technik elektroenergetyk 

transportu szynowego  
7 0 0 0 0 0 0 7 

Tapicer  6 1 5 0 0 0 0 0 
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zawód 

woj. 

mazowieckie 

(N=79878) 

SUBREGION  

ciechanowski 

(N=5853) 

radomski 

(N=12887) 

ostrołęcki 

(N=7482) 

płocki 

(N=7031) 

siedlecki 

(N=4984) 

warszaw-

ski 

(N=41641) 

m. st. 

Warszawa 

Technik transportu 

kolejowego  
5 0 0 0 0 0 0 5 

Technik hodowca koni  4 0 0 0 0 0 4 0 

Introligator  2 0 0 0 0 0 0 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Patrząc na rozłożenie absolwentów poszczególnych kierunków pomiędzy subregiony województwa 
mazowieckiego widać wyraźnie, że pomiędzy poszczególnymi subregionami istnieją różnice. 

 

•••• I tak subregion ciechanowski na tle pozostałych subregionów i na tle całego województwa 
mazowieckiego wyróżnia się wyższym odsetkiem absolwentów następujących zawodów: kucharz 
małej gastronomii, sprzedawca, technik elektronik, technik handlowiec, technik organizacji usług 
gastronomicznych, technik rolnictwa oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. 

•••• W subregionie radomskim, w stosunku do subregionów pozostałych, nadreprezentowane są wśród 
absolwentów następujące zawody: technik hotelarstwa, technik mechanik, fryzjer, technik żywienia  
i gospodarstwa domowego oraz technik elektronik. 

•••• W subregionie ostrołęckim odnotowano wyższe, niż w pozostałych subregionach, odsetki 
absolwentów w takich zawodach jak: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia  
i gospodarstwa domowego oraz technik agrobiznesu. 

•••• Subregion płocki na tle pozostałych subregionów ma wysokie odsetki absolwentów następujących 
zawodów: technik ekonomista, technik informatyk, technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa 
domowego, technik elektronik, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik rolnik, ratownik 
medyczny oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych. 

•••• Specyfiką subregionu siedleckiego są wyższe odsetki absolwentów w następujących zawodach: 
technik ekonomista, technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, sprzedawca, 
technik elektronik, technik rolnik, technik logistyk oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń. 

•••• Specyfikę subregionu warszawskiego stanowi zaś nadreprezentacja absolwentów w zawodach: 
technik ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii, technik 
hotelarstwa, technik mechanik, fryzjer, sprzedawca, technik organizacji usług gastronomicznych. 

•••• Warszawa zaś w porównaniu do pozostałych subregionów, wyróżnia się wysokimi odsetkami 
absolwentów w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik farmaceutyczny, technik 
pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, kucharz oraz ratownik medyczny. 

 

Zgodnie z danymi SIO, w 2011 roku do egzaminu zawodowego przystąpiło w województwie mazowieckim  
83% absolwentów szkół zawodowych. Najmniejszy odsetek absolwentów przystępujących do egzaminu 
zawodowego odnotowano w subregionach ciechanowskim oraz radomskim (po 80%), najwyższy zaś  
w subregionie siedleckim (86%). Pod względem zdawalności egzaminu zdecydowanie przoduje subregion 
radomski (50% absolwentów zdało egzamin zawodowy). Najsłabiej pod tym względem wypadły subregiony 
ostrołęcki (36%) oraz siedlecki (39%). 
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Rysunek 15 Odsetek absolwentów przystępujących do egzaminów zawodowych oraz odsetek uczniów zdających 

egzaminy zawodowe - ogółem oraz w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

4.5 Sytuacja osób młodych na mazowieckim rynku pracy - podsumowanie 

Przytoczone we wcześniejszych rozdziałach dane pokazują, iż sytuacja osób młodych w województwie 
mazowieckim wygląda lepiej, niż w skali całego kraju. Jednakże trzeba mieć na uwadze, iż nadal połowa tej 
grupy wiekowej pozostaje nieaktywna zawodowo lub bezrobotna. Ponadto kryzys gospodarczy, który rozpoczął 
się w 2008 roku, negatywnie odbił się również na wskaźnikach zatrudnienia i stopy bezrobocia wśród młodzieży 
na Mazowszu. Jak pokazują dostępne publikacje dotyczące tematyki młodzieży wchodzącej na rynek pracy, 
nadal jest ona w gorszej sytuacji, niż starsze grupy wiekowe (m.in. Badanie aktywności zawodowej 

absolwentów w kontekście realizacji Programu „Pierwsza Praca”). Mamy obecnie do czynienia z sytuacją, że 
coraz lepiej wykształcona młodzież, ma coraz większe trudności z wejściem na rynek pracy, co może grozić 
wygenerowaniem tzw. „straconej generacji” (Młodzi 2011). 

Jak pokazują badania EUROSTAT, Polacy w porównaniu do mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej dużo 
później podejmują swoją pierwszą pracę. Przeciętny wiek, w którym na rynku pracy znajduje się co najmniej 
50% młodzieży, wyniósł dla Unii Europejskiej 20 lat. Kraje, w których pierwszą pracę podejmowano 
najwcześniej, to Dania i Holandia. W Polsce w 2007 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 22 lat 
(później pracę rozpoczynają jedynie Grecy, Włosi, Węgrzy oraz mieszkańcy Rumunii i Luksemburga). Przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest niechęć do łączenia pracy i nauki – wedle badań GUS przyczyną bierności zawodowej 
w grupie wiekowej 15-24 jest niemal wyłącznie nauka (Wejście ludzi młodych na rynek pracy). Wyniki badań 
mazowieckiej młodzieży w projekcie Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka 
pokazują, że większość uczniów szkół zawodowych deklarowała chęć dalszej nauki (56%) argumentując ten fakt 
opiniami, iż bez studiów (uczniowie techników) lub matury (uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej) trudno 
będzie znaleźć zatrudnienie. Podjęcie dalszego kształcenia w efekcie opóźnia moment wejścia na rynek pracy. 

Wejście absolwentów szkół zawodowych na rynek pracy obarczone jest wieloma trudnościami natury 
indywidualnej oraz zewnętrznej. Dodatkowo mazowieccy absolwenci z lat 2010-2012 muszą zmagać się  
z problemami w znalezieniu zatrudnienia wynikającymi z pogarszającej się sytuacji gospodarczej, przekładającej 
się na zmniejszającą się liczbę miejsc pracy i rosnące bezrobocie. Jak pokazują liczne badania pracodawcy 
oczekują od kandydatów przede wszystkim doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji zawodowych, ale 
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również kompetencji społecznych (Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu. Raport z badań lokalnego rynku 

pracy; Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej, Oczekiwania pracodawców i pracowników dotyczące 

edukacji zawodowej na Mazowszu), co nie należy do mocnych stron mazowieckich absolwentów.  

Wielokrotnie poruszany w badaniach problem niedopasowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy (np. 
Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej, Oczekiwania pracodawców i pracowników dotyczące edukacji 

zawodowej na Mazowszu) powoduje, iż około połowy pracowników nie pracuje w swoim wyuczonym 

zawodzie, wśród najmłodszych kategorii wiekowych (18-24 lata) ten odsetek sięga nawet 68%
4
. 

Zestawiając zawody deficytowe i nadwyżkowe na mazowieckim rynku pracy w I półroczu 2012 r. z zawodami 
ukończonymi przez największą liczbę absolwentów mazowieckich szkół zawodowych w 2011 r. widać znaczące 
niedopasowanie. Pięć najpopularniejszych zawodów, w jakich ukończono w 2011 r. szkołę zawodową, 
znalazło się wśród zawodów nadwyżkowych: technik rolnik, technik ekonomista, technik mechanik, technik 
hotelarstwa oraz technik mechatronik. Z drugiej strony w grupie zawodów najbardziej poszukiwanych na 
Mazowszu znalazł się tylko jeden z najpopularniejszych zawodów wśród absolwentów w 2011 r. – elektryk. Nie 
oznacza to co prawda, że absolwenci nie mogą podjąć zatrudnienia w innych zawodach deficytowych, jednak 
często są to zawody poniżej ich kwalifikacji (np. zbieracz owoców, ziół i innych roślin, robotnik oczyszczania 
miasta, odczytywacz liczników) lub wymagające dodatkowych kwalifikacji, czy też wykształcenia (np. spawacz, 
psychoterapeuta, urzędnik).  

 

Tabela 11 Zestawienie zawodów deficytowych, nadwyżkowych oraz zawodów ukończonych przez absolwentów w 2011 r. 

Zawody deficytowe  Zawody nadwyżkowe 
Zawody ukończone przez największą 

liczbę absolwentów w 2011 r. 

� Zbieracz owoców, ziół i innych 

roślin 

� Pomocnik biblioteczny 

� Taksówkarz 

� Odczytywacz liczników 

� Organizator obsługi sprzedaży 

internetowej 

� Robotnik oczyszczania miasta 

� Muzealnik 

� Monter ociepleń budynków 

� Ekspozytor towarów 

(merchandiser) 

� Promotor marki (trendsetter) 

� Pomocniczy robotnik przy 

uprawie roślin i hodowli 

zwierząt 

� Kierownik rozwoju technologii 

telekomunikacyjnych 

� Urzędnik podatkowy 

� Urzędnik ubezpieczeń 

społecznych 

� Pracownik przygotowujący 

posiłki typu fast food 

� Inwentaryzator 

� Opiekun osoby starszej 

� Robotnik rozbiórki budowli 

� Technik rolnik 

� Obuwnik przemysłowy 

� Monter podzespołów i zespołów 

elektronicznych 

� Technik ekonomista 

� Technik ochrony fizycznej osób i 

mienia 

� Ekonomista 

� Technik technologii drewna 

� Technik technologii odzieży 

� Inżynier rolnictwa 

� Nauczyciel języka polskiego 

� Specjalista do spraw badań 

społeczno-ekonomicznych 

� Technik mechanik 

� Palacz kotłów centralnego 

ogrzewania gazowych 

� Dziewiarz 

� Rolnik upraw polowych 

� Asystent usług pocztowych 

� Kierownik biura 

� Technik hotelarstwa 

� Matematyk 

� Aparatowy procesów chemicznych 

� Bez zawodu 

� Technik mechanik obróbki 

� Technik ekonomista  

� Mechanik pojazdów 

samochodowych  

� Kucharz małej gastronomii  

� Technik informatyk  

� Technik hotelarstwa  

� Technik mechanik  

� Fryzjer  

� Technik budownictwa  

� Technik żywienia i 

gospodarstwa domowego  

� Sprzedawca  

� Technik agrobiznesu  

� Technik elektronik  

� Technik handlowiec  

� Technik farmaceutyczny  

� Technik pojazdów 

samochodowych  

� Technik organizacji usług 

gastronomicznych  

� Technik usług fryzjerskich  

� Technik architektury krajobrazu  

� Technik rolnik  

� Kucharz  

� Technik logistyk  

� Ratownik medyczny  

                                                                 
4 Oczekiwania pracodawców i pracowników dotyczące edukacji zawodowej na Mazowszu – raport zbiorczy, opublikowany w ramach 

projektu badawczego „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne”, ARC Rynek i Opinia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Warszawie, Warszawa 2011, s. 23. 
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Zawody deficytowe  Zawody nadwyżkowe 
Zawody ukończone przez największą 

liczbę absolwentów w 2011 r. 

� Monter obrabiarek 

� Elektryk budowlany 

� Spawacz metodą MIG 

� Spawacz metodą TIG 

� Opiekunka dzieci w drodze do 

szkoły 

� Psychoterapeuta 

� Dżokej 

� Pracownik do spraw socjalnych 

� Szaleciarz 

� Pracownik kancelaryjny 

� Pracownik ochrony fizycznej I 

stopnia 

� Monter płyt kartonowo - 

gipsowych 

� Pomocniczy robotnik przy 

konserwacji terenów zieleni 

� Operator maszyn i urządzeń do 

produkcji okien z tworzyw 

sztucznych 

� Rybak hodowca 

skrawaniem 

� Operator urządzeń do produkcji 

wyrobów cukierniczych 

� Technik mechatronik 

� Mechanik maszyn i urządzeń do 

obróbki metali 

� Pedagog 

� Rolnik upraw mieszanych 

� Introligator poligraficzny 

� Palacz kotłów parowych 

� Historyk 

� Technik elektryk  

� Cukiernik  

� Monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych  

� Elektryk 

� Kelner  

� Mechanik-operator pojazdów i 

maszyn rolniczych  

� Technik masażysta  

� Technik mechatronik  

� Technik teleinformatyk 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP, Zawody deficytowe i nadwyżkowe, I półrocze 2012 r. oraz SIO stan 

na dzień 30 września 2011 r. 

 

Zastrzeżenia kierowane są również do jakości kompetencji uzyskanych przez absolwentów w trakcie nauki,  
a także braku doświadczenia. Problemem edukacji zawodowej jest brak możliwości zdobywania praktycznego 
doświadczenia, co również widoczne jest na Mazowszu (Oczekiwania pracodawców i pracowników dotyczące 

edukacji zawodowej na Mazowszu, Współpraca pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami 

zawodowymi, Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych). Niski poziom współpracy mazowieckich 
pracodawców ze szkołami zawodowymi, powoduje brak miejsc do praktycznej nauki zawodu oraz zastrzeżenia 
co do jakości nauki u pracodawców. W efekcie absolwenci wychodząc na rynek pracy dysponują zazwyczaj 
wiedzą teoretyczną wyniesioną ze szkoły, dodatkowo zwykle nieaktualną, co na rynku pracy nie stawia ich  
w konkurencyjnej pozycji.  
 
Trudności mazowieckiej młodzieży na rynku pracy obrazują również badania w projekcie Młodzież wchodząca 

na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka. Wart odnotowania jest fakt, iż już uczniowie ostatnich klas szkół 
zawodowych posiadają doświadczenia zawodowe, ale jest do praca dorywcza, niezwiązana z wyuczonym 
zawodem, często wykonywana „na czarno”. Motywacją do podjęcia zatrudnienia już w trakcie nauki, nie jest 
jednak chęć zdobycia doświadczenia, ale przede wszystkim uzyskanie źródła dochodu. Sytuacja absolwentów 
nie ulega znaczącej zmianie, gdy kończą szkołę. Decydują się oni na kontynuowanie nauki, ale w trakcie jej 
trwania nie podejmują zatrudnienia lub podejmują jedynie prace dorywcze, mając nadzieję, że stałe  
i wymarzone miejsce pracy uzyskają, gdy podwyższą poziom swojego wykształcenia. Trudności ze znalezieniem 
stałej pracy mają również osoby, które nie kontynuują kształcenia. Jeżeli uzyskują zatrudnienie, to raczej nie  
w wyuczonym zawodzie. 
 
Absolwentom mazowieckich szkół zawodowych w znalezieniu pracy sprzyjać może relatywnie wyższy, niż  
w skali kraju, odsetek firm przypadających na mieszkańców, ale z drugiej strony firmy te skoncentrowane są  
w Warszawie i okolicach, co negatywnie wpływa na możliwości uzyskania zatrudnienia w innych regionach 
województwa. Sytuacja taka wymuszać może na absolwentach konieczność zmiany miejsca zamieszkania  
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w celach zarobkowych. Zagrożenie to, jest bardzo realne o czym świadczą wskaźniki salda migracji 
wewnętrznej, które poza Warszawą i subregionem warszawskim są ujemne. Jednak rynek pracy w aglomeracji 
warszawskiej zasilają również migranci z innych województw, co powoduje dużą podaż zasobów pracy, przy 
ograniczonym popycie

5
.  

 

Podsumowując, przyczyny niskiej aktywności zawodowej 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. Dzięki niniejszemu badaniu możliwe było określenie znaczenia tych czynników dla 
sytuacji absolwentów mazowieckich szkół zawodowych, co szczegółowo zostało omówione w części raportu 
poświęconej podsumowaniu wyników zrealizowanych badań. 

  

                                                                 
5 Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2012, Urząd Statystyczny w Warszawie – dane dotyczące migracji wewnętrznej. 
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Część 2 

Losy zawodowe absolwentów szkół 
zawodowych – analiza ogólna wyników 
badań 
 

 

 

 

  



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 42 z 318 

 
 
 

 

5 LOSY ABSOLWENTÓW PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

5.1 Ścieżki edukacyjne absolwentów 

Wśród objętych badaniem absolwentów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych ogromna większość 
ukończyła tylko jedną szkołę ponadgimnazjalną, przy czym jedynie 28% kontynuuje obecnie naukę (w tym  
7% łączy naukę z pracą). Co trzeci z badanych jest absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży 
(32%). W tej grupie nadal uczy się jedynie 17% badanych. 62% to absolwenci techników dla młodzieży, wśród 
których naukę kontynuuje najwięcej – bo 36% badanych. 7% respondentów ukończyło szkołę policealną dla 
młodzieży. Wśród tych absolwentów naukę kontynuuje jedynie 12%. Tylko 2% badanych ukończyło także 
liceum ogólnokształcące, zaś 1% technikum uzupełniające dla młodzieży. Pojedyncze osoby zadeklarowały 
ukończenie liceum uzupełniającego dla dorosłych, szkoły policealnej dla dorosłych lub studiów licencjackich/ 
inżynierskich. 

W trzech subregionach – ciechanowskim, radomskim oraz warszawskim mamy do czynienia z wyższym, niż 
ogółem, odsetkiem absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. W subregionie ciechanowskim odsetek ten 
wynosi 43%, zaś jedynie co drugi badany to absolwent technikum dla młodzieży (52%) i tylko 4% to absolwenci 
szkół policealnych dla młodzieży. W subregionie radomskim 57% badanych to absolwenci techników dla 
młodzieży, zaś 38% to osoby po zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży, a 6% ukończyło szkoły 
policealne dla młodzieży. Podobnie w subregionie warszawskim – 36% to absolwenci zasadniczych szkół 
zawodowych, a 61% - absolwenci techników. 4% stanowią osoby po szkołach policealnych dla młodzieży.  

W subregionie ostrołęckim mamy do czynienia ze szczególnie wysokim odsetkiem absolwentów techników 
(69%), w porównaniu z jedynie 29% osób po zasadniczych szkołach zawodowych i 2% po szkołach policealnych. 
Podobnie w subregionie siedleckim, gdzie odsetek absolwentów techników to 65%, podczas gdy absolwenci 
zasadniczych szkół zawodowych stanowią tutaj 32% badanych i tylko 1% ukończył szkołę policealną. Subregion 
płocki najmniej odbiega od przeciętnej – 30% stanowią absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, zaś  
63% - absolwenci techników. 

Na tle pozostałych subregionów najbardziej wyróżnia się miasto stołeczne Warszawa, gdzie zdecydowanie 
mniej jest absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (19%), zaś znacząco więcej – absolwentów szkół 
policealnych dla młodzieży (16%). 64% badanych stanowili absolwenci techników dla młodzieży. 
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Rysunek 16 Szkoły ponadgimnazjalne ukończone przez badanych – województwo mazowieckie i subregiony. 

 

Na wykresie pominięto wskazania poniżej 1%. 

 

Nieco więcej, niż co trzeci badany deklaruje, iż po ukończeniu ostatniej szkoły kontynuował naukę w kolejnej 
(35%), zaś 5% próbowało kontynuować naukę, ale się to nie udało. Blisko 60% respondentów przyznaje 
jednak, że nie próbowali rozpoczynać dalszej nauki – dla tych osób ponadgimnazjalna szkoła zawodowa była 
ostatnim etapem edukacji. Spośród osób, które zdecydowały się na podjęcie nauki w kolejnej szkole,  
81% nadal pozostaje aktywnych edukacyjnie

6
. 

Wyniki badań wskazują, że najczęściej brak planów dalszej nauki dotyczył absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych – 74% w ogóle nie próbowało kontynuować nauki w kolejnej szkole, zaś 5% miało takie plany, ale 
ich nie zrealizowało. Tymczasem absolwenci techników to najbardziej aktywna edukacyjnie grupa wśród 
absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – na tym typie szkoły edukację zakończyło  
51% badanych, zaś 43% podjęło naukę w kolejnej szkole, a 6% podjęło taką próbę, choć zakończoną 
niepowodzeniem. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych co trzeci absolwent kontynuował naukę w kolejnej 
szkole, a 65% zrezygnowało z dalszej nauki. Ścieżki edukacyjne absolwentów zostały szczegółowo omówione  
w dalszej części niniejszego podrozdziału. 

Wśród powodów podjęcia decyzji o kontynuacji kształcenia dominują dwa – chęć zwiększenia swoich szans 
na rynku pracy (74%) oraz posiadania wyższego poziomu wykształcenia (72%), a w dalszej kolejności chęć 
poszerzenia swoich kwalifikacji i wiedzy w związku z wykonywaną pracą. 7% badanych wskazało na chęć 
przekwalifikowania się.  

 

                                                                 
6 Wskaźnik kontynuacji nauki – odsetek osób, które nadal się uczą w stosunku do odsetka osób, które podjęły naukę w kolejnej szkole. 
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Województwo mazowieckie (N=701)

Zasadnicza szkoła 
zawodowa dla młodzieży

Technikum dla młodzieży

Technikum uzupełniające 
dla młodzieży 

Liceum ogólnokształcące

Szkoła policealna dla 
młodzieży

43%

52%
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Subregion ciechanowski (N=101)

38%

57%

0%
4% 6%

Subregion radomski (N=100)

29%

69%

1% 0% 2%

Subregion ostrołęcki (N=100)

30%

63%

0%
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Subregion płocki (N=100)
32%

65%

2% 0% 1%

Subregion siedlecki (N=100)

36%

61%

0% 2% 4%

Subregion warszawski (N=100)

19%

64%

1% 0%
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Subregion m.st. Warszawa (N=100)
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Rysunek 17 Decyzja w sprawie dalszej edukacji po ukończeniu ostatniej ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej – 

województwo mazowieckie i subregiony 

 

 

Najwięcej osób rozpoczęło naukę po ukończeniu ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej w subregionie 
radomskim – gdzie niemal 60% badanych zadeklarowało, że podjęli naukę w kolejnej szkole. Jedynie co trzeci 
absolwent z tego subregionu nie podjął próby kontynuacji nauki. Choć wskaźnik kontynuacji nauki  
w subregionie radomskim jest najniższy wśród subregionów (68% spośród osób, które rozpoczęły naukę  
w kolejnej szkole, nadal się uczy), to i tak subregion ten jest w ścisłej czołówce pod względem dalszego 
kształcenia – aż 40% badanych obecnie się uczy (w tym 8% łączy naukę z pracą), co jest najlepszym wynikiem 
wśród subregionów.  

W subregionach płockim i siedleckim odpowiednio 39% i 37% badanych podjęło decyzję o kontynuowaniu 
nauki w kolejnej szkole, zaś ponad połowa takiej próby nie podjęła. W decyzji o kontynuacji nauki wytrwało  
w tych regionach około 70% badanych – obecnie uczy się 29% absolwentów w subregionie płockim oraz  
26% w subregionie siedleckim. 

Tymczasem subregiony ciechanowski, ostrołęcki oraz warszawski charakteryzuje najmniejszy odsetek osób, 
które podjęły naukę w kolejnej szkole (około 30-32%) i jednocześnie bardzo wysoki odsetek osób, które 
takiej próby nie podjęły (powyżej 60%). Warto jednak wspomnieć, iż w porównaniu z innymi regionami w tych 
subregionach absolwenci wykazują się większą konsekwencją – tzn. wśród osób, które zdecydowały się 
kontynuować naukę, obecnie uczy się 81% w subregionie ostrołęckim i ponad 90% w subregionach 
ciechanowskim i warszawskim. 

Warszawa wyróżnia się na tle innych subregionów tendencją odwrotną – jedynie 20% badanych podjęło 
decyzję o kontynuacji nauki, a 78% zadeklarowało, iż nie podjęli takiej próby. Jednocześnie jednak niemal 
wszystkie osoby, które podjęły naukę w kolejnej szkole, nadal się uczą (99%) (por. Rysunek 17, Rysunek 18). 
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nauki w kolejnej szkole

20%

2%

78%

Subregion m.st. Warszawa (N=100)

32%

8%

60%

Subregion warszawski (N=100)

37%

5%

58%

Subregion siedlecki (N=100)

30%

7%

62%

Subregion ciechanowski (N=101)

59%

5%

36%

Subregion radomski (N=100)

31%

3%

66%

Subregion ostrołęcki (N=100)

39%

7%

54%

Subregion płocki (N=100)



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 45 z 318 

 
 
 

Rysunek 18 Decyzja o kontynuacji nauki i obecny status edukacyjny badanych, wskaźnik kontynuacji nauki* – 

województwo mazowieckie i subregiony 

 

*Wskaźnik kontynuacji nauki – odsetek osób, które nadal się uczą w stosunku do odsetka osób, które podjęły 

naukę w kolejnej szkole 

 

5.1.1 Ścieżki edukacyjne absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 

32% badanych stanowią osoby, które jako ostatnią ukończyły zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży. 
Ukończenie tego typu szkoły nie sprzyja kontynuacji nauki – 74% badanych zadeklarowało, iż nie podjęli próby 
rozpoczęcia nauki w kolejnej szkole, a próba taka zakończyła się powodzeniem w przypadku tylko  
21% absolwentów. Obecnie jedynie 17% spośród absolwentów ZSZ deklaruje, że się uczą, w tym 5% łączy naukę  
z pracą. 67% absolwentów stanowią osoby, które w okresie nauki mieszkały w miejscowościach wiejskich. 

Ogromna większość badanych ukończyła szkoły zlokalizowane blisko ich miejsca zamieszkania – ogółem 63% 
respondentów wskazało na inną miejscowość w tym samym powiecie, a 22% miejscowość, w której mieszkają. 
W zależności od subregionu odsetek osób, które mieszkały w innym powiecie, niż szkoła (poza Warszawą) 
wahał się od 3% (subregiony siedlecki i radomski), do 10% w przypadku subregionu ostrołęckiego. Odsetek 
osób, które mieszkały w tej samej miejscowości, co szkoła (poza Warszawą) wahał się od 9% w przypadku 
subregionu siedleckiego (gdzie 88% osób zadeklarowało, że ich szkoły mieściły się w tym samym powiecie, lecz 
w innej miejscowości) do 37% w przypadku subregionu płockiego (gdzie z kolei 57% chodziło do szkoły  
w obrębie tego samego powiatu, lecz innej miejscowości). Wśród mieszkańców Warszawy ponad połowa  
w czasie nauki mieszkała poza stolicą województwa (52%), a 26% w innej dzielnicy niż szkoła. 
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50% absolwentów ZSZ wybrało w ramach profilu zawód związany z usługami, zaś 47% zawód w ramach 
kierunków mechanicznych, elektrycznych, teleinformatycznych, związanych z produkcją lub budownictwem.  

Wśród zawodów, w których kształcili się absolwenci ZSZ dominują dwie grupy zawodowe - zawody robotników 
przemysłowych i rzemieślników (55%) oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców (37%). Najczęściej 
wskazywanym zawodem jest mechanik pojazdów samochodowych (26%), a wśród częściej występujących 
należy wskazać także fryzjera (15%), sprzedawcę (11%), kucharza (8%), elektryka (6%), elektromechanika (4%) 
oraz piekarza (4%). 

Wśród absolwentów ZSZ, którzy kontynuują naukę większość wybrała technika uzupełniające - dla młodzieży 
(54%) lub dla dorosłych (31%). Osoby, które podjęły decyzję o kontynuowaniu nauki po ukończeniu ZSZ, 
motywowały ją przede wszystkim chęcią podwyższenia poziomu wykształcenia (79%), a zwiększenie szans na 
rynku pracy czy poszerzenie kwalifikacji miały mniejsze znaczenie (odpowiednio 59% i 42%).  

 

Rysunek 19 Ścieżki edukacyjne absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży 

 

 

Wśród czynników wpływających na podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki przez absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych należy wyróżnić przede wszystkim: 

� Indywidualne aspiracje. Kontynuowanie edukacji przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 
w celu uzyskania przede wszystkim wykształcenia średniego w dużej mierze zależy od indywidualnych 
chęci i aspiracji. Absolwenci szkół zawodowych to często osoby, które mają problem z motywacją do 
nauki i uzyskanie wykształcenia zasadniczego postrzegają już za duży sukces, gdyż nie przykładały się 
do nauki, czy to w gimnazjum, czy też później w szkole ponadgimnazjalnej. Zniechęcać do dalszej nauki 
może również obawa, czy też przekonanie, iż osoba nie poradzi sobie w szkole średniej.   
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� Wybór ścieżki zawodowej. Kontynuowaniu nauki sprzyja również świadomy (indywidualny lub pod 
wpływem osób zewnętrznych) wybór ścieżki zawodowej. W takim przypadku zasadnicza szkoła 
zawodowa jest tylko etapem w kształceniu, pozwalającym uzyskać szybko zawód, a następnie można 
kontynuować edukację w systemie zaocznym (np. w technikum lub liceum uzupełniającym). Osoby 
takie zwykle podejmują naukę w kolejnej szkole zaraz po skończeniu szkoły zasadniczej.  

� Zwiększenie szans na rynku pracy. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych uznają, iż co prawda 
zdobyli zawód, a także mogli liczyć na praktyczną naukę w trakcie kształcenia, jednak dysponują 
najniższym możliwym stopniem wykształcenia, co utrudnia im znalezienie pracy. Ich zdaniem mogliby 
liczyć na polepszenie swojej sytuacji zawodowej właśnie poprzez uzyskanie matury. 
 

•••• [Co się wydarzyło, Ŝe pan postanowił właśnie pójść do tej drugiej szkoły?] No chociaŜby oferty pracy. 
śe sama szkoła zawodowa nic mi nie daje, więc muszę mieć jakiś tytuł naukowy, jakiś język, Ŝeby 
jeden, oczywiście jakieś tam doświadczenie zawodowe. Mnóstwo tego trzeba mieć, a ja nie miałem  
w tym CV prawie nic. To miało wyglądać tak, Ŝe miałem, znaczy miałem, wszyscy mieliśmy mieć 
zapewnione praktyki, jakiś staŜ, a potem firma powiedziała, Ŝe jednak dziękuje, Ŝe my nie jesteśmy 
osobami, którymi ona się interesuje. W końcu to sam poszedłem do tej firmy, zapytałem się, o co 
chodzi, a oni powiedzieli, Ŝe mamy za niskie kwalifikacje, Ŝe technik to jest minimum, jakie w ogóle 
biorą pod uwagę. Właśnie wtedy zapytałem się, jaką szkołę polecają, Ŝeby tego technika skończyć  
i akurat jeden z tych pracowników równieŜ wykładał wtedy [w szkole], no i akurat na takiej zasadzie 
się tam załapałem, no i rozpocząłem… Jak później skończyłem technika, powiedzieli, Ŝe to jeszcze za 
mało, Ŝe coś jeszcze trzeba, no i tak to wygląda. ChociaŜby to, Ŝe pensja, którą tam oferowali 
technikowi była bardzo fajna, i chociaŜby ten rekrutant, nie wiem jak to nazwać, powiedzmy, Ŝe to 
był rekrutant, no bo od niego zaleŜało czy ja przyjdę na rozmowę czy nie, właśnie powiedział, Ŝe po 
tym kursie, nie wiem jak to nazwać, po tej szkole, będę w ogóle brany pod uwagę, no i dlatego tam 
poszedłem. To wyglądało tak, Ŝe szkoda, Ŝe pan nie ma technika, no to mówię, a gdzie mogę technika 
tego zrobić, a on mówi o, ja wykładam tutaj i tutaj, no to jak się zapisać do pana? Na takiej zasadzie 
to wyglądało. [IDNBI, SUBREGION WARSZAWSK] 

 

� Lokalną ofertę kształcenia uzupełniającego. W przypadku uczniów zasadniczych szkół zawodowych 
kontynuowanie nauki, w celu zdobycia matury ma duży związek z lokalną ofertą kształcenia 
zawodowego. Technika uzupełniające dla młodzieży to nielicznie działające placówki, które dodatkowo 
borykały się z frekwencją uczniów i motywacją do nauki, ale również zapewnieniem odpowiedniej 
jakości kształcenia. Zachętą dla potencjalnych uczniów tego typu szkół był system zaoczny i niskie 
opłaty lub ich brak. Jeden z uczestników wywiadów pogłębionych, który podjął naukę w technikum 
uzupełniającym musiał ją przerwać, gdyż szkoła zaprzestała w trakcie roku szkolnego nauczania: 
 

•••• Próbowałem, tylko i wyłącznie z tego tytułu, Ŝe ukończyłem, szkołę zawodową, to miałem właśnie  
w tej samej szkole kontynuację zawodu, poprzez technikum uzupełniające. Tak jak wspominałem 
próbowałem tam, ale niestety rozwiązano nam tą szkołę, a w innych szkołach nie mieliśmy takiej 
moŜliwości, Ŝeby kontynuować zawód. No i juŜ więcej nigdzie nie próbowałem. Szkoła teŜ była płatna, 
więc byłbym na utrzymaniu rodziców. Odnośnie tego technikum, to tak jak mówię, chciałem uzyskać 
maturę i dzięki temu bardziej podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Poszedłem do technikum 
uzupełniającego w zawodzie elektryk, to miałem większe moŜliwości, Ŝeby się dowiedzieć na temat.  
Z tego względu, Ŝe osób było nie za duŜo, tak samo szkoła była płatna, na zajęcia przychodziło po 
kilka osób, nauczyciele, teŜ się tym denerwowali, dlaczego tak mało. Nauczyciele dzwonili po 
uczniach, bodajŜe w trzecim miesiącu nauki, no, ale myśleli [uczniowie], Ŝe jak płacą, to zdają,  
a było inaczej. Później, po półtora miesiąca nam się wszystko rozwiązało. Dyrektor wezwał wszystkich 
na rozmowę, powiedział, Ŝe jeŜeli nie będziemy chodzić, to będzie rozwiązane, no i na następny 
dzień, to chyba była niedziela, przyszło teŜ kilka osób, a w następnym tygodniu dostaliśmy notatki, Ŝe 
rozwiązują z nami umowę i kończymy szkołę po prostu. To był tryb zaoczny, jak najbardziej i miało 
być tak, Ŝe nie będziemy płacić, później, Ŝe będziemy płacić. I z tego wyszło tak, Ŝe osoby uwaŜały, 
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Ŝe skoro będą płacić, to będzie bez problemu ze zdaniem, a jednak było inaczej. [IDNBI, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

 

� Uzyskanie zatrudnienia. Kontynuowaniu nauki nie sprzyja również podjęcie stałego zatrudnienia po 
szkole zasadniczej. Osoby mające trudności ze znalezieniem pracy z większym prawdopodobieństwem 
będą starały się uzyskać wyższy poziom edukacji, upatrując w tym szansy na polepszenie sytuacji na 
rynku pracy. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych często uzyskują zatrudnienie w zakładach,  
w których odbywali kształcenie praktyczne, co powoduje iż nie mają początkowo motywacji, by 
uzyskać średnie wykształcenie. W takim przypadku decyzji o dalszej nauce może sprzyjać możliwość 
uzyskania awansu w miejscu pracy. Dodatkowo osoby pracujące obawiają się, iż nie będą w stanie 
pogodzić pracy z edukacją, uważając to za zbyt duże obciążenie.  

 

•••• To znaczy ogółem, to, co mam w obecnej pracy, to, to, Ŝe nie patrzą aŜ tak na wykształcenie. Tak jak 
mówię, akurat w pracy wszyscy mają wykształcenie wyŜsze ode mnie, a ja jestem z najniŜszym 
wykształceniem i tak ogólnie nie miało [wykształcenie] wpływu. Zostałem wyłoniony spośród bardzo 
duŜej liczby osób, podczas rozmowy o pracę. Byłem jako pierwszy, akurat przyszedł szef  
z kierownikiem. Wiem, Ŝe po pierwszej rozmowie, zostałem przyjęty jako pierwszy. TakŜe wiem, Ŝe 
wykwalifikowanie wcale nie świadczy o tym, Ŝe pracę jest cięŜko znaleźć, bo wystarczy pokazać, Ŝe 
ma się chęci i to, Ŝe komuś bardzo na tym zaleŜy. Ja tak zrobiłem i teraz pracuję. [IDNBI, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

 

5.1.2 Ścieżki edukacyjne absolwentów techników dla młodzieży7 

62% respondentów to osoby, które jako ostatnie ukończyły technikum dla młodzieży. Grupa ta jest nadal 
aktywna edukacyjnie – 43% podjęło decyzję o podjęciu nauki w kolejnej szkole, a brak takich prób 
zadeklarowało 51% badanych. Wśród absolwentów techników obecnie co trzecia osoba kontynuuje naukę 
(36%), w tym 9% jednocześnie uczy się i pracuje. Co drugi z badanych w okresie nauki mieszkał w miejscowości 
wiejskiej (50%). 

Podobnie, jak w przypadku absolwentów ZSZ również absolwenci techników ukończyli przede wszystkim 
szkoły zlokalizowane blisko ich miejsca zamieszkania – niemal co trzeci badany wybrał szkołę w tej samej 
miejscowości poza Warszawą (31%), zaś 42% - w tym samym powiecie. Tylko 7% badanych chodziło do szkoły  
w innym powiecie (poza Warszawą). W zależności od subregionu odsetek osób, które wybrały szkołę w tej 
samej miejscowości waha się od 26% w przypadku subregionu ciechanowskiego (gdzie 15% wybrało szkoły  
z innego powiatu, a 58% - z tego samego powiatu), do aż 45% w przypadku subregionu radomskiego (tylko  
7% wybrało szkoły spoza powiatu). Z kolei szkoły w innym powiecie (poza Warszawą) najczęściej wybierano  
w subregionie warszawskim (59%). Wśród absolwentów szkół warszawskich 52% w czasie nauki dojeżdżało do 
szkoły z innej miejscowości, a 31% z innej dzielnicy. 

41% absolwentów techników wybrało zawody w ramach kierunków mechanicznych, elektrycznych, 
teleinformatycznych, związanych z produkcją czy budownictwem (41%), 23% w ramach kierunków 
ekonomiczno-administracyjno-biurowych, zaś 19% zawód związany z usługami.  

Wśród zawodów, w których kształcili się absolwenci techników, z oczywistych względów dominuje grupa 
zawodowa techników i innego średniego personelu (79%). Zawody pracowników usług osobistych  
i sprzedawców to zaledwie 10% zawodów, zaś pracownicy biurowi – 9%. Do najczęściej wskazywanych 
zawodów zaliczyć należy przede wszystkim technika ekonomistę (16%), technika informatyka (13%) technika 

                                                                 
7 Do grupy tej zostały włączone również osoby, które ukończyły technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 

z racji zbyt małych liczebności, które nie pozwalały na przeprowadzenie oddzielnych analiz dla tej grupy absolwentów. W całej próbie 

znalazło się bowiem 5 absolwentów tego typu szkoły zawodowej. 
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mechanika (10%), technika hotelarstwa (7%), technika technologii żywności (6%) oraz technika budownictwa 
(5%). 

Wśród absolwentów techników, którzy nadal się uczą, niemal wszyscy wybrali studia licencjackie lub 
inżynierskie (87%), zdecydowanie rzadziej magisterskie (9%). W szkołach policealnych dla dorosłych naukę 
kontynuuje kilka osób (4%). Wśród wybieranych w ramach kontynuacji zawodów i specjalności dominują 
zawody specjalistów (41%), w tym ekonomiści (16%), inżynierowie (7%), specjaliści ds. sprzedaży, marketingu  
i public relations oraz specjaliści ds. marketingu i handlu. Drugą z licznie reprezentowanych grup zawodowych 
są technicy i średni personel (22%), a wśród nich informatycy (11%). 

Spójne z tymi wyborami są deklaracje co do przyczyn podjęcia decyzji o kontynuacji nauki – najczęściej 
absolwenci techników wskazywali tutaj na chęć zwiększenia swoich szans na rynku pracy (79%) oraz chęć 
posiadania wyższego poziomu wykształcenia (72%). Natomiast tylko co trzeci badany chciał dzięki temu 
poszerzyć swoje kwalifikacje i wiedzę w związku z wykonywaną pracą, a 9% wskazało na potrzebę 
przekwalifikowania się. 

 

Rysunek 20 Ścieżki edukacyjne absolwentów techników dla młodzieży 

 

 

W przypadku absolwentów techników do czynników wpływających na podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki 
należą: 

� Indywidualne aspiracje. Podobnie jak w przypadku absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, 
osoby kończące technikum do dalszego kształcenia może determinować chęć uzyskania wyższego 
poziomu wykształcenia. Absolwenci techników to często osoby z wyższymi aspiracjami edukacyjnymi, 
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które chcą kontynuować naukę na studiach. W porównaniu do absolwentów szkół zasadniczych, osoby 
kończące technika prezentują wyższy poziom motywacji i chęci do nauki.  

� Wybór ścieżki zawodowej. Czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki przez 
absolwentów techników jest również świadomy (indywidualny lub pod wpływem osób z zewnątrz) 
wybór ścieżki kształcenia. Wśród tych osób technikum jest jedynie etapem do uzyskania wykształcenia 
wyższego. Wybrali ponadgimnazjalną szkołę zawodową, a nie liceum ogólnokształcące, by zapewnić 
sobie zawód, zwiększając tym samym swoje szanse na rynku pracy i zabezpieczając się na wypadek, 
gdyby nie udało im się ukończyć studiów wyższych.  

� Zwiększenie szans na rynku pracy. Wobec trudnej sytuacji na rynku pracy edukacja postrzegana jest 
jako możliwość zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Rozmowy indywidualne z absolwentami 
techników w wybranych powiatach pokazały, iż poszukując pracy po ukończeniu szkoły zawodowej 
borykali się oni z sytuacją „pustego cv”. Absolwenci techników, mimo iż legitymują się wyższym 
stopniem wykształcenia, niż absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, borykają się z problemem 
braku doświadczenia. Praktyki zawodowe odbywane w technikum są krótkotrwałe i nie pozwalają na 
naukę zawodu u pracodawcy, co jest możliwe w zasadniczych szkołach zawodowych. Wyższy poziom 
wykształcenia w postrzeganiu absolwentów na rynku pracy może zniwelować ich braki  
w doświadczeniu zawodowym. 

 

••••  Kierownik od praktyk zawodowych, wiedząc co się dzieje na takich praktykach powinien jakoś 
zareagować, powinien zmienić zakład. Tak jak wspomnieli koledzy z zawodówki, no to… widać, Ŝe się 
nauczył, bo on miał w wodociągach praktyki. Wiadomo jednak, jak się pracuje, to się bardziej 
człowiek namęczy niŜ przy zamiataniu, ale co najmniej coś wyniósł z tej szkoły, i od razu po szkole 
dali mu propozycję, Ŝeby został w tej pracy, w tych wodociągach. On nie zarabiał małych pieniędzy  
i dali mu bardzo dobrą perspektywę. A ja powiedzmy, po tym technikum składałem tam CV i nie mam 
opcji, Ŝeby się tam dostać. Czyli przede wszystkim coś takiego, jak praktyka zawodowa. JeŜeli bym  
w innym zakładzie miał coś takiego, a u nas nawet nie było mowy, Ŝeby zostać tam na dłuŜej po 
praktykach, wiedząc, Ŝe mieliśmy praktyki u nich. Składaliśmy z kolegami CV do nich i zostaliśmy 
odrzuceni. No niestety. [IDNBI, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 

� Chęć przekwalifikowania się. Kontynuacja nauki wynikać może również z chęci przekwalifikowania się. 
Zmiana kierunku kształcenia związana jest z jednej strony z indywidualną sytuacją absolwenta – 
zainteresowanie innym zawodem, z drugiej zaś z czynnikami zewnętrznymi – brak pracy w wyuczonym 
zawodzie. Absolwenci techników uczestniczący w badaniu jakościowym wielokrotnie przyznawali, że 
gdy rozpoczynali naukę w danym zawodzie pojawiało się wiele ofert pracy, jednak przez lata nauki  
w szkole sytuacja uległa zmianie i obecnie rynek nasycił się już specjalistami w tym zakresie. Zmuszeni 
są zatem do zdobycia kolejnych kwalifikacji.  
 

•••• To było technikum gastronomiczne. Uczyliśmy się róŜnych wyliczeń na przykład, przyrządzania 
potraw, jak się obsługuje gości, no typowe dla tego zawodu właśnie. Gdy zaczynałem tą szkołę 
właśnie było zapotrzebowanie na gastronomów, a nie sądziłem, Ŝe w czasie 4 lat tak wszystko się 
diametralnie zmieni. [IDNBI, SUBREGION OSTROŁĘCKI] 

• Myślałem nad zmianą zawodu. JuŜ dwa lata nie pracowałem w zawodzie i kiedyś tak wszedłem na 
stronę internetową, sprawdzam sobie, to jest szkoła, tzn. centrum szkoleniowe, i popatrzyłem na 
technika. Na początku popatrzyłem na handlowca, bo chciałem być przedstawicielem handlowym, ale 
było ogłoszenie na technika ochrony osób i mienia, i to mi się spodobało, bo oni dają perspektywy na 
licencje pierwszego i drugiego stopnia, pozwolenie na broń. Łatwiej moŜna znaleźć się do Policji, do 
StraŜy Ochrony Kolei, i przede wszystkim jest sporo pracy w ochronie, z licencją szukają ludzi. Nie 
powiem, np. wujek, który pracuje w ochronie mi ostatnio proponował, mówił: „Gdybyś miał licencję 
to bym ci pracę załatwił”. I przede wszystkim jest lepiej płatna niŜ w takim zawodzie jak ja pracuję, 
serwisant-kontroler. Powiedzmy stawkę mają jeszcze raz taką jak ja, to jednak lepiej iść do takiej 
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pracy, gdzie się lepiej zarabia. To była kwestia dwóch dni, zawoŜenia papierów do szkoły, i jestem 
bardzo zadowolony z tej szkoły, moŜna się wiele nauczyć. [IDNBI, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 

5.1.3 Ścieżki edukacyjne absolwentów szkół policealnych dla młodzieży 

7% badanych to absolwenci szkół policealnych dla młodzieży. Wśród tych osób 35% podjęło decyzję  
o kontynuacji nauki w kolejnej szkole, ale tylko 12% nadal się uczy. Nikt nie łączy edukacji z pracą zawodową. 
Jedynie 30% absolwentów szkół policealnych stanowią osoby, które w okresie nauki mieszkały na wsi. 

Znaczącą grupę wśród absolwentów szkół policealnych stanowią mieszkańcy Warszawy (26%) oraz osoby 
dojeżdżające do Warszawy z innych miejscowości (28%). 24% wskazało, że w czasie nauki mieszkali w tej samej 
miejscowości, co szkoła (poza Warszawą), zaś 10% - w tym samym powiecie (poza Warszawą). 12% badanych 
uczyło się w szkole w innym powiecie (poza Warszawą). W przypadku szkół warszawskich 50% stanowili 
mieszkańcy stolicy, a pozostała połowa absolwentów pochodziła z innych miejscowości. 

Absolwenci szkół policealnych w ramach specjalizacji wybierali bardzo zróżnicowane zawody – 26% 
zdecydowało się na kierunek związany z usługami, 22% na kierunek mechaniczny, elektryczny, 
teleinformatyczny, związany z produkcją, budownictwem, zaś 13% na kierunek ekonomiczno-administracyjno-
biurowy. Wśród zawodów, w których kształcili się absolwenci szkół policealnych, mamy do czynienia z ogromną 
przewagą zawodów techników i innego średniego personelu (81%), a w drugiej kolejności wymieniano zawody 
z grupy pracowników usług osobistych i sprzedawców (16%). Do najbardziej popularnych zawodów wśród 
absolwentów tego tupu szkół należą: ratownik medyczny (20%), technik ekonomista (12%), technik elektronik 
(10%), technik usług kosmetycznych (8%), technik BHP (6%) oraz technik usług fryzjerskich (5%). 

Wśród nielicznych osób, które po ukończeniu szkoły policealnej kontynuują kształcenie, częściej wybierane są 
studia licencjackie lub inżynierskie, niż magisterskie. Motywacją do kontynuacji nauki jest dla absolwentów 
szkół policealnych przede wszystkim chęć zwiększenia swoich szans na rynku pracy (67%) lub nieco rzadziej – 
chęć podwyższenia wykształcenia (58%). 8% wskazywało natomiast na potrzebę przekwalifikowania się. 

 

Zainteresowanie podjęciem dalszego kształcenia przez absolwentów szkół policealnych wynika ze specyfiki tej 
grupy, związanej z motywacją jaka towarzyszyła rozpoczęciu nauki w tego typu placówce. 

� Szkoła policealna jako etap przejściowy na drodze do uzyskania wyższego wykształcenia. W wielu 
przypadkach edukacja policealna traktowana jest jako „miejsce przejściowe” dla osób, którym nie 
udało się dostać na uczelnię wyższą lub które nie utrzymały się na studiach. W takim przypadku szkoła 
policealna jest przejściowym etapem w drodze do uzyskania wyższego wykształcenia. Osoba nie traci 
kontaktu z nauką i przy okazji może uzyskać jakiś zawód lub przydatne umiejętności, a po dwóch latach 
znowu spróbować rozpocząć studia. Osoby takie z dużym prawdopodobieństwem będą dalej 
kontynuowały naukę. 

 

•••• Bo chciałam się dalej uczyć. Wtedy chciałam zdawać na studia dzienne i się nie dostałam, w związku  
z tym zaczęłam naukę w szkole policealnej. I znalazłam akurat szkołę policealną. [Na jakie studia 
pani zdawała dzienne?] Na ekonomię. No i się nie dostałam, w związku z tym znalazłam tą szkołę 
policealną. Ona się okazała dwuletnia, w związku z tym jak juŜ zaczęłam w niej naukę, to juŜ jej nie 
przerwałam, tylko właśnie chciałam to skończyć i dopiero znów próbować dostać się na studia 
dzienne. Natomiast juŜ nie miałam teraz moŜliwości studiować dziennie, w związku z tym musiałam 
podjąć naukę zaoczną. To była szkoła policealna dla młodzieŜy teŜ w Warszawie i tam zaczęłam się 
uczyć na kierunku administracja. Co jeszcze mogę pani powiedzieć na temat tej szkoły? Ona trwała 
dwa lata i ją teŜ podjęłam juŜ w systemie zaocznym. Szkoła ta miała dobre opinie na przykład na 
forach internetowych, teŜ wśród znajomych miała dobre opinie. No i to głównie to. No i właśnie tam 
był teŜ wybór dziennej nauki i zaocznej. No i jakoś teŜ myślałam, jak ją wybierałam, o tym systemie 
dziennym. Natomiast później miałam jakieś takie prace zlecone i takie dorywcze i w końcu 
zdecydowałam się, Ŝe myślałam, Ŝe z tą pracą mi lepiej wyjdzie i Ŝe będę mogła pracować cały czas, 
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więc wybrałam ten kierunek zaoczny. Natomiast jak się później okazało to miałam tylko kilka zleceń  
i ta praca bardziej się okazała pracą dorywczą, więc równie dobrze mogłam studiować wtedy, znaczy 
studiować – uczyć się w tej szkole dziennie. Natomiast juŜ tak wyszło, więc juŜ zostałam na tym 
kierunku zaocznym i w między czasie próbowałam znaleźć jakąś pracę, ale to głównie miałam takie 
dorywcze zajęcia. […] Powiem szczerze, Ŝe tak ją [szkołę policealną] wzięłam na przeczekanie do 
kolejnego etapu zdawania na studia. Tak, Ŝeby nie wypaść trochę z obiegu tej nauki, Ŝeby nie mieć 
całkowicie przerwy w nauce. No a wybrać sobie coś, co moŜe właśnie, praktycznie się czegoś nauczę,  
a nawet jak mi za wiele nie da, no to na takiej zasadzie, Ŝe właśnie nie będę miała przerwy w nauce, 
tylko cały czas się będę uczyła, jak mi się uda to podejmę kolejną próbę zdawania na studia. 
[Dlaczego akurat ten kierunek?] śe tak powiem wzięłam sobie listę przedmiotów jakie są i podobały 
mi się przedmioty, jakie właśnie były na tym kierunku. Tam było duŜo takich przedmiotów jak prawo 
pracy, prawo jakieś tam, nie pamiętam juŜ dokładnie. Natomiast podobały mi się te kierunki, a było 
właśnie mało przedmiotów ścisłych, nie było w ogóle matematyki na tym kierunku. Rachunkowość teŜ 
była niestety jak się okazało. No, więc tak głównie jakby przedmioty, które sobie tam przejrzałam  
i mi odpowiadały. Ta administracja była chyba od początku … Znaczy tak jak mówię, jak ją 
wybierałam to nie nastawiałam się na jakąś konkretną specjalizację, natomiast jak juŜ tam poszłam  
i zobaczyłam ten program, no to od razu zdecydowałam się na tą administrację. I no juŜ potem nie 
zmieniałam tej decyzji. [IDNBI, M. ST. WARSZAWA] 

  

� Szkoła policealna jako substytut studiów wyższych. W przypadku niektórych absolwentów szkoły 
policealnej wybór tego typu kształcenia był postrzegany jako namiastka studiów wyższych. W grupie 
tej znajdują się osoby, które nie poradziły sobie na wyższej uczelni oraz takie, które uznają, że sobie nie 
poradzą i dzięki szkole policealnej mogą uzyskać nieco wyższe wykształcenie, niż średnie. Osoby takie  
z dużym prawdopodobieństwem nie będą podejmowały dalszej nauki. 

 

••••  [Dlaczego zdecydował się pan kontynuować naukę w kolejnej szkole? Czyli w szkole wyŜszej pan 
zaczął.] No to były rozmowy z mamą, która pracowała w szpitalu i powiedziała, Ŝe zawód 
fizjoterapeuty to dobry zawód, dobrze płatny, moŜe byś na to spróbował, nigdy nie miałeś problemów 
z biologią ani z róŜnymi takimi właśnie dziedzinami. No i spróbowałem. Troszkę chciałem, troszkę 
mama. [...] To jest pomaganie osobom po kontuzjach jakichś cięŜkich. Wszyscy myślą, Ŝe to jest 
jakieś masowanie ludzi, czy coś takiego, ale to właśnie nie jest, to bardziej skomplikowane. Pierwszy 
semestr zaliczyłem, w drugim teŜ było wszystko okej. Doszło parę przedmiotów, parę odeszło. Ale 
anatomia jest przez cały ten okres nauki. No to właśnie ona mnie wykończyła. [Czyli ta anatomia była 
najtrudniejsza. A dlaczego pan się zdecydował na dalszą edukację zawodową?]  No pomyślałem, Ŝe  
w końcu z tym średnim wykształceniem to tak będzie cięŜko coś znaleźć. No, a Ŝe jest taka moŜliwość 
właśnie tej szkoły policealnej, bezpłatnej i teŜ w miarę w dobrej lokalizacji, no, bo w centrum. 
Poczytałem trochę o niej, duŜo osób się wypowiadało, Ŝe później fajnie, Ŝe moŜna znaleźć właśnie 
pracę, bo jak juŜ się ma tego technika, to inaczej osoby patrzą na nią. No i poszedłem. [Jak  
z perspektywy czasu i swojej sytuacji zawodowej na rynku pracy, pa ocenia tą swoją ścieŜkę 
edukacyjną, ten wybór tej szkoły?] Raczej kiepsko, teŜ za duŜo obiecywali, a za mało później było 
realizacji tego wszystkiego. Zajęcia nie były zbyt ciekawe. Nasza grupa liczyła 10 osób, często się 
nudziliśmy, nauczyciele nie wiedzieli co z nami robić czasem. Łatwo było zaliczać egzaminy. [IDNBI, 
M. ST. WARSZAWA] 

 
� Szkoła policealna jako możliwość zdobycia nowego zawodu. Szkoła policealna bywa również szybkim 

i łatwym sposobem na przekwalifikowanie się, zdobycie nowego zawodu na poziomie technika. Tutaj 
należy wyróżnić dwie grupy absolwentów – osoby, które zdecydowały się na zmianę zawodu  
z indywidualnych aspiracji oraz osoby, które zostały do tego zmuszone sytuacją na rynku pracy 
(trudności w znalezieniu zatrudnienia we wcześniej wyuczonym zawodzie lub ze względu na 
posiadanie jedynie wykształcenia ogólnego). W tego typu przypadkach również istnieje małe 
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prawdopodobieństwo, iż osoby będą dalej kontynuowały naukę. Ewentualnie plany z tym związane 
będą odkładać na bliżej nieokreśloną przyszłość.   
 

•••• Wykształcenie mam średnie, po maturze. To było liceum ogólnokształcące. Nie było profilowane. Niby 
był bardziej nacisk na matematykę, informatykę, ale generalnie nazwa jest liceum ogólnokształcące. 
No i zaczęłam właśnie studium kosmetyczne na początku, ale jednak stwierdziłam, Ŝe to nie jest to. 
Po roku czasu, po dwóch semestrach, jednak stwierdziłam, Ŝe zmienię kierunek. No i zamieniłam na 
BHP no i tak przez półtora, bo to było tak, półtora roku ta szkoła trwała. No i ukończyłam – był 
egzamin zawodowy w styczniu, no i napisałam ten egzamin i to na takiej zasadzie. Na razie nie wiem, 
moŜe jeszcze jakąś szkołę zacznę, ale jeszcze nie wiem tak naprawdę. [IDNBI, SUBREGION PŁOCKI] 

 
Co ciekawe w badaniu nie odnotowano traktowania szkoły policealnej w sposób instrumentalny np. jako 
przedłużenie możliwości posiadania uprawnień do różnego rodzaju ulg dla osób uczących się (ulgi w środkach 
komunikacji publicznej, ulgi w miejscach kultury, rozrywki czy też rekreacji). Postawa taka sprzyjałaby 
przedłużaniu ścieżki kształcenia, co jednak nie jest widoczne w tej grupie. Brak deklaracji świadczących  
o instrumentalnym traktowaniu szkół policealnych nie oznacza, iż należy wykluczyć takie zjawisko. Respondenci 
bowiem mogą nie postrzegać tej motywacji jako znaczącej lub niechętnie się do niej przyznawać, uznając to za 
zachowanie nieaprobowane społecznie – lepiej jest kierować się motywacjami związanymi z karierą zawodową. 
 

Rysunek 21 Ścieżki edukacyjne absolwentów szkół policealnych dla młodzieży 
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5.2 Ścieżki zawodowe absolwentów 

Prawie połowa absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z lat 2010-2012 obecnie pracuje 
zawodowo (48%), a niemal drugie tyle deklaruje, iż nigdy nie pracowali (47%). 5% badanych wskazało, iż kiedyś 
pracowali. Pracę z nauką łączy tylko 7% badanych. Warto zauważyć, że co trzeci z absolwentów szkół 
zawodowych jest bierny zarówno zawodowo, jak i edukacyjnie – 31% badanych stwierdziło, iż nie pracują ani 
się obecnie nie uczą.  

Szczegółowa charakterystyka wykonywanej pracy zawodowej została przedstawiona w kolejnym rozdziale 
(Rozdział Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) 

Wśród absolwentów to kobiety częściej pracują zarobkowo (51%) niż mężczyźni (45%), co jest nieco 
zaskakujące wobec trendów ogólnospołecznych – może to być związane z faktem, iż kobiety te jeszcze nie 
zrezygnowały z aktywności zawodowej na rzecz rodziny lub nie zostały ze względu na rodzinę wypchnięte  
z rynku pracy. 

Obecna sytuacja zawodowa absolwentów jest w małym stopniu zróżnicowana według typu szkoły – obecnie 
pracę zarobkową wykonuje 49% absolwentów ZSZ oraz po 47% absolwentów techników i szkół policealnych. 
Na całkowity brak stażu zawodowego wskazuje 45% absolwentów ZSZ oraz po 48% absolwentów techników  
i szkół policealnych. Różnica dotyczy wyłącznie łączenia nauki z pracą zawodową – częściej robią to absolwenci 
techników (9%) oraz ZSZ (5%), natomiast w ogóle nie łączą nauki z pracą absolwenci szkół policealnych.  

 

Rysunek 22 Obecna sytuacja zawodowa absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych według typu szkoły 

 

 

Tendencje te znajdują potwierdzenie w wynikach badań jakościowych. Obecna sytuacja zawodowa, jak również 
przebieg ścieżki zawodowej zależą przede wszystkim od indywidualnej sytuacji, motywacji i aspiracji 
absolwentów oraz sytuacji na rynku pracy.  

� Indywidualna sytuacja życiowa. Związana jest przede wszystkim ze stanem zdrowia, rodzinnymi 
zobowiązaniami (konieczność opieki nad dzieckiem w przypadku kobiet) lub kontynuowaniem 
kształcenia.  

 

•••• No chciałam iść właśnie do pracy, do apteki, ale tak, jak wspominałam, to byłam wtedy w ciąŜy, to 
był czerwiec akurat, więc byłam w szóstym miesiącu, więc nie mogłam za bardzo sobie tam pomarzyć 
o pracy. No, ale tak, czy jakaś tam apteka czy tak, jak tu u nas na okolicy, Ŝeby było spokojnie i Ŝeby 
było teŜ na miejscu, to taka praca by mi odpowiadała. [IDNBI, SUBREGION CIECHANOWSKI] 
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� Indywidualne motywacje i aspiracje. Znaczący odsetek absolwentów szkół zawodowych, którzy nigdy 
nie podjęli zatrudnienia, wynika w dużej mierze z indywidualnego nastawienia tych osób do 
poszukiwania pracy. Jak pokazały wywiady jakościowe często mamy do czynienia z biernością młodych 
osób, którzy poszukiwanie pracy, czy też kontynuowanie nauki pozostawiają jedynie w sferze 
deklaracji na potrzeby otoczenia (rodziny, znajomych, moderatora/ankietera). Zjawisko to 
uwidoczniło się również podczas weryfikacji wywiadów kwestionariuszowych, kiedy to osoby 
deklarowały, iż obecnie się uczą, po czym nie wskazywały placówki, w której odbywają kształcenie. Po 
przeprowadzeniu kontroli telefonicznej okazywało się, iż osoby rzeczywiście się nie uczą, ale 
postrzegają się jako osoby w fazie kształcenia, gdyż planują podjęcie nauki np. od kolejnego roku 
szkolnego lub chwilowo przerwały naukę i poszukują innej placówki/zawodu itp. Niepracujący  
i nieuczący się absolwenci przyjmują racjonalizacje dla swojej sytuacji, jednocześnie uznając, iż 
pozostawanie biernym w tych dziedzinach jest nieakceptowalne społecznie. Negatywnie na 
motywację do podjęcia zatrudnienia wpływa również brak konieczności zarobkowania, wynikający  
z utrzymywania zwykle przez rodziców.   
 

• Jak na utrzymaniu matki, no to jak to na utrzymaniu matki, pieniądze mama da czasem, utrzyma, no 
to nie trzeba iść tak szybko do pracy. No to jeszcze na początku wolnego chciałem trochę mieć, ani do 
szkoły nie chodzić, ani do pracy. Ale później juŜ zaczęło się powoli nudzić w domu, i tak bez pracy, to 
siedzieć w domu bezczynnie, to teŜ nie jest dobrze. [...] Myślałem na przykład o zrobieniu prawo 
jazdy jako kierowca, bo mi się podobało. Bo patrzyłem jak na przykład kurierzy jacyś rozwoŜą, czy 
coś. Tak mi się wydawało, Ŝe nie jest cięŜka praca. [IDNBI, SUBREGION SIEDLECKI] 

 

� Sytuacja na rynku pracy. Z podobnymi problemami na rynku pracy borykają się osoby kończące 
zasadnicze szkoły zawodowe, jak również technika, czy pozostałe typy szkół. Elementem wpływającym 
w największym stopniu na sytuację zawodową wszystkich absolwentów jest doświadczenie zawodowe. 
Kończąc szkołę zawodową osoby wchodzą na rynek pracy z „pustym cv”. W celu polepszenia swojej 
sytuacji na rynku pracy absolwenci decydują się na kontynuowanie nauki lub szukanie jakiegokolwiek 
zatrudnienia, niezwiązanego z wyuczonym lub wymarzonym zawodem, żeby wzbogacać w każdy 
możliwy sposób swoje doświadczenie, a tym samym życiorys zawodowy.  
 

•••• Znaczy ogólnie to poszukiwać, to poszukiwałem róŜnej. Starałem się byle gdzie zaczepić na początek, 
czy to w mechanice czy nawet w jakiejś innej dziedzinie. Udało się w mechanice akurat pracować rok. 
Znaczy to była praca normalna, w normalnych godzinach od 8:00 do 16:00 na warsztacie przy 
naprawie samochodów. Ja nie miałem jakichś tam wielkich wymagań do pierwszego pracodawcy. 
Znaczy, aby tyle, Ŝe chodziło o to, Ŝeby być zarejestrowanym. Młodzi ludzie nie patrzą na to, Ŝe 
pierwsza praca, no niektórzy by chcieli zarabiać z 3 tysiące czy tam ileś na rękę dostawać. Ale 
pierwsza praca to trzeba brać to co jest, a nie to co się chce. Znaczy, ja chciałem ogólnie pracować 
na pełny etat, jak była akurat moŜliwość, Ŝeby iść na staŜ, więc wybrałem staŜ. Wynagrodzenie 
myślałem, Ŝe jeŜeli ktoś pracuje w tej mechanice to, Ŝe około tych dwóch tysięcy zarabia czy coś  
w tym stylu. Akurat byłem na staŜu, takŜe miałem płacone tak jak za staŜ. Nie były to jakieś duŜe 
pieniądze, ale na własne wydatki jakieś zawsze starczało. [IDNBI, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Szukałam pracy, ale cięŜko było. KaŜdy pytał się, jakie doświadczenie było. Doświadczenie moŜna 
powiedzieć, Ŝe było małe, bo to było zaraz po szkole. I po prostu były to takie kwalifikacje, pod tym 
względem, Ŝe trzeba było coś wykonać w danym salonie, co właścicielka chciała i trzeba było się 
wykazać tak naprawdę znajomością i wiedzą, no i umiejętnościami. [...] śe będzie o wiele lŜej, Ŝe 
wejdę do pierwszego salonu, bądź drugiego, trzeciego i jeŜeli się powie, Ŝe ukończyło się zasadniczą 
szkołę zawodową i praktyki się miało w salonie, to będzie o wiele lŜej znaleźć tą pracę. Niestety 
okazało się zupełnie inaczej. Niestety odmawiali, mówili, Ŝe nie, Ŝe za małe doświadczenie, Ŝe 
potrzebują kogoś bardziej doświadczonego. No i było jak było, bo trzy lata, to za mały okres staŜu. 
[IDNBI, SUBREGION RADOMSKI] 
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Najwyższy odsetek pracujących zawodowo wśród absolwentów zaobserwowano w subregionie warszawskim 
(52%) oraz w samej Warszawie (54%), a także w subregionie siedleckim (50%). W subregionach ciechanowskim 
i ostrołęckim ponad 45% absolwentów ma obecnie pracę. Z najniższą aktywnością zawodową mamy do 
czynienia w subregionie radomskim (41% pracujących) oraz płockim (55% pracujących). Warto podkreślić, że  
w subregionach tych ponad połowa badanych nigdy jeszcze nie pracowała zawodowo. 

Najwyższe odsetki osób biernych zarówno zawodowo, jak i edukacyjnie zanotowano w subregionach 
północnych - płockim, gdzie aż 44% absolwentów w chwili badania nie pracowało, ani nie kształciło się, a także 
w ciechanowskim (36%) i ostrołęckim (35%). W pozostałych subregionach odsetek absolwentów biernych 
edukacyjnie i zawodowo kształtował się na poziomie poniżej 30% (por. Rysunek 23).  

 

Rysunek 23 Obecna sytuacja zawodowa absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – woj. mazowieckie  

i subregiony 

 

 

Analizując ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów można podzielić subregiony na trzy ogólne grupy,  
w których podejmowane przez absolwentów indywidualne wybory są przede wszystkim pochodną sytuacji 
społeczno-gospodarczej: 

� Warszawa i subregion warszawski – absolwenci z tych subregionów znajdują się w najlepszej 
sytuacji na rynku pracy. Mamy tutaj do czynienia z najwyższymi odsetkami osób pracujących, co jest 
wynikiem dostępu do wielu miejsc pracy (są to subregiony, gdzie koncentrują się mazowieckie 
podmioty gospodarcze). Szeroki rynek pracy obniża aspiracje edukacyjne absolwentów szkół 
zawodowych, biorąc pod uwagę fakt, że w edukacji upatruje się zwiększenia szans na rynku pracy – na 
kontynuowanie kształcenia w tych subregionach decydowało się najmniej osób na Mazowszu (20% 
absolwentów warszawskich szkół i 32% absolwentów szkół z subregionu warszawskiego). Należy 
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również zwrócić uwagę na zainteresowanie osób młodych jak najszybszym podjęciem zatrudnienia – 
przejawia się to w znaczących ustępstwach co do warunków pracy. Motywacją są tutaj zarówno 
kwestie finansowe, jak i chęć zdobycia jak najszybciej doświadczeń zawodowych. Ponadto osoby spoza 
Warszawy, by kontynuować kształcenie na wyższych poziomach muszą się liczyć z koniecznością 
dojazdów do większych miejscowości lub nawet samej Warszawy. Wymaga to nakładów finansowych 
przy jednoczesnym pozostawaniu na utrzymaniu rodziców, gdyż jak pokazują badania absolwenci 
bardzo rzadko decydują się na łączenie pracy z nauką, ze względu na zbytnie obciążenie i brak wolnego 
czasu (weekendy przeznaczone na naukę). 

 

•••• Bardzo mi zaleŜało na tym, Ŝeby iść do pracy. Na początku jeszcze miałam taki pomysł, Ŝeby pójść do 
pracy i iść do jakiejś szkoły zaocznej. Ale to jest cięŜko podjąć decyzję, bo się robi mało czasu, bo 
praca zajmuje całe dnie, wraca się późno do domu. Zwłaszcza, Ŝe pracuję w tej chwili w Warszawie, 
więc dojeŜdŜam do tej Warszawy. No i tak jest cięŜko podjąć decyzję, Ŝeby iść do szkoły i dalej się 
uczyć, Ŝeby dodatkowo jeszcze poświęcać weekendy i czas na naukę. [IDNBI, SUBREIGON WARSZAWSKI] 

 

Na tym tle wyróżniają się absolwenci mieszkający w Warszawie, którzy częściej decydują się na ścieżkę 
edukacyjną lub pozostawanie biernym. W pierwszym przypadku istotna jest szeroka oferta kształcenia 
na wszystkich poziomach, niewymagająca konieczności dalekiego dojazdu. Ponadto nie bez znaczenia 
pozostaje tutaj sytuacja finansowa rodziny, która pozwala osobie młodej na opóźnianie wejścia na 
rynek pracy, bez względu na fakt, czy podejmie dalsze kształcenie, czy też pozostaje bierna. 
Mieszkańcy Warszawy mając dostęp do szerokiej infrastruktury rozrywkowo-rekreacyjno-kulturalnej, 
decydują się na przedłużanie młodości, w celu tzw. „wyszalenia się”, uznając, iż będą miały jeszcze czas 
na pracę zawodową i stabilizację życia. 

� Subregiony płocki, radomski, ciechanowski – absolwenci z tych subregionów znajdują się  
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wysokie bezrobocie panujące w tych subregionach, przy 
jednocześnie relatywnie mniejszej liczbie podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby 
mieszkańców, powoduje, iż mamy tutaj do czynienia z najniższymi odsetkami osób pracujących (35%-
45%) i wysokimi odsetkami osób biernych (najwyższy odsetek w subregionie płockim – aż 44%). Jedyną 
szanse na pozostanie aktywnym daje osobom z tych subregionów dalsze kształcenie. Mamy tutaj do 
czynienia z najwyższymi odsetkami osób kontynuujących naukę. Szczególnie na tym tle wyróżnia się 
subregion radomski, gdzie 40% absolwentów w chwili badania kształciło się (najwyższy odsetek na 
Mazowszu). Podjęciu dalszego kształcenia na pewno sprzyja tutaj relatywnie szeroka oferta lokalnego 
rynku edukacyjnego, uzupełniona o ofertę Warszawy, z którą Radom posiada dogodne połączenia 
komunikacyjne. Ponadto chęć do kształcenia w przypadku subregionu radomskiego, w największym 
stopniu w porównaniu do innych subregionów, wynika z aspiracji absolwentów do posiadania 
wyższego poziomu wykształcenia. Spowodowane jest to z jednej strony motywacjami indywidualnymi, 
z drugiej zaś przekonaniem, iż lepsze wykształcenie przekłada się na zwiększenie szans na rynku pracy. 

 

•••• Od razu kończąc zawodówkę zdecydowałam się iść do technikum, tylko, Ŝe zaocznie, bo chciałam 
podjąć pracę. Wiedziałam, Ŝe będzie trudno znaleźć i rzeczywiście było trudno znaleźć, ale dałam 
radę. No, bo wiadomo, Ŝe po zawodówce nie ma gwarancji tej pracy, dlatego zdecydowałam się pójść 
dalej do technikum. Matura zawsze teŜ jest waŜna, moŜna dalej ewentualnie iść na studia. [...] śe 
będę miała właśnie tą furtkę do dalszej edukacji. No i, Ŝe wiadomo patrząc na CV, to osoba, która 
wybiera, wybierze, to lepsze CV, nie osobę, która ma tylko samą zawodówkę ukończoną, tylko, Ŝe teŜ 
przykładowo średnie bądź wyŜsze. Więc, to teŜ zadecydowało. [IDNBI, SUBREGION RADOMSKI] 

 

� Subregiony ostrołęcki oraz siedlecki – absolwenci z tych subregionów z większym 
prawdopodobieństwem będą szukać zatrudnienia, niż kontynuować naukę. Cechą charakterystyczną 
absolwentów z tych subregionów jest wysoki poziom desperacji w znalezieniu pracy na często 
trudnym rynku (szczególnie w subregionie ostrołęckim). Dążenie do uzyskania zatrudnienia przejawia 
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się w wysokiej skłonności do ustępstw, w tym mobilności zawodowej, a nawet emigracji (szczególnie  
w subregionie siedleckim). Rynek pracy daje pewną szansę młodym osobom w tych subregionach, ale 
za cenę niskiej jakości warunków pracy – poniżej kwalifikacji, w innym zawodzie, dorywczo, „na 
czarno” i za niskie wynagrodzenie. Absolwenci nie mając realnego wyboru (w tym również brak 
szerokiej oferty kształcenia) decydują się na podjęcie jakiejkolwiek pracy, by zdobywać doświadczenie, 
co w przyszłości może przełoży się na lepszą sytuację na rynku pracy. 
 

 

Dla większości osób obecna praca jest jednocześnie ich pierwszą – 90% wskazało, że dotychczas pracowali 
tylko w 1 miejscu, a 8% wskazało na 2 miejsca pracy. Osoby, które kiedyś wykonywały pracę zarobkową, 
również najczęściej pracowały tylko w 1 miejscu (67%), a 26% wskazało na 2 miejsca pracy. Jednocześnie  
94% badanych wskazało, że dotychczas pracowali tylko w 1 zawodzie. Należy zatem podkreślić, że 
charakterystyka obecnej pracy będzie tylko w nieznacznym stopniu odbiegała od charakterystyki pierwszej 
pracy (a w 90% przypadków będzie to to samo miejsce pracy).  

Jak pokazuje badanie jakościowe doświadczenie zawodowe absolwentów może być jednak większe, gdyż do 
swojego doświadczenia nie włączają oni często prac wykonywanych dorywczo, krótkotrwale, czy też bez 
formalnej umowy. W niektórych przypadkach udział tego typu zatrudnienia w ogólnym doświadczeniu 
absolwenta na rynku pracy jest znaczący.  

 

•••• To znaczy w pierwszej na stałe. Bo tak miałam ten czas staŜu, natomiast ja wiedziałam, Ŝe on jest 
określony czasowo i wiedziałam, Ŝe tam… Znaczy, trudno mi jest teraz ocenić, ale jakby nie wiązałam 
z tym Ŝadnej przyszłości. Znaczy tam z góry był określony czas wykonywania tego staŜu i on jakby 
dawał mi tylko tyle, Ŝe faktycznie mogłam go odbyć, mogłam sobie później wpisać w CV, Ŝe taki staŜ 
odbyłam i nabyć tam jakieś umiejętności. Natomiast z góry wiedziałam, Ŝe jest to praca czasowa i Ŝe 
raczej nie będę miała szans na jej przedłuŜenie. W związku z tym jakby nie wiązałam z tym takich 
nadziei i takich myśli, Ŝe to będzie moja praca na stałe. Więc to jest raz. Miałam w międzyczasie 
takie prace krótkoterminowe, jakieś tam czasowe zlecenia, jakieś tam przepisywanie tekstów i tym 
podobne zupełnie niezwiązane z profilem wykształcenia i tego co w danym momencie robiłam, znaczy 
czego się w danym momencie uczyłam. To raczej słuŜyło temu, Ŝeby zarobić jakieś pieniądze w danym 
momencie. No, więc taka praca na stałe, która faktycznie daje mi stałe dochody i jakieś tam szanse 
rozwoju i przynajmniej na chwilę obecną jakąś tam moŜliwość utrzymania się w niej, to jest ta moja 
pierwsza praca. [Zacznijmy od tego w ilu miejscach, na ilu stanowiskach pani pracowała?]  
W miejscach nawet nie pamiętam, no kilku. ZałóŜmy tam do pięciu, sześciu. Natomiast, trudno 
nazwać stanowiska, tak? Bo to były prace dorywcze najczęściej, w związku z tym… To było tam 
referent do spraw, juŜ nawet nie pamiętam jakich, ale to było takie na stanowisku referenta. Te 
pozostałe prace to były prace na zlecenie, tak jak mówię, takie jakieś tam przepisywanie tekstów. Co 
ja jeszcze robiłam? [...] Miałam na przykład umowę zlecenie, na dwa tygodnie na wykonywanie 
konkretnego zajęcia. [Czyli to było pisanie tekstów, przepisywanie, coś jeszcze?] Tak, sprzątanie  
w biurowcach. Co jeszcze robiłam? Jakieś prace takie na terenie supermarketów, jakieś takie, wie 
pani, jak się stoi i sprzedaje jakieś takie produkty czasowo, albo takie w promocjach.  
O, w promocjach, takie promocje w supermarketach, dokładnie. To były takie prace, takie trudno je 
nazwać, takie po prostu na wykonywanie konkretnego zajęcia i do widzenia. [IDNBI, M. ST. 
WARSZAWA] 

 

Szczegółowo pierwsza praca i kolejne doświadczenia zawodowe absolwentów zostały omówione w Rozdziale 6 
Pierwsze doświadczenia zawodowe absolwentów. W dalszej części niniejszego rozdziału zostały natomiast 
przedstawione ścieżki zawodowe absolwentów poszczególnych typów szkół, uwzględniające ich obecną 
sytuację zawodową. 
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5.2.1 Ścieżki zawodowe absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży 

Wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży obecnie pracuje niemal co drugi badany 
(49%). W tej grupie pracę z nauką łączy jedynie 10% badanych. 

Według deklaracji absolwentów ZSZ 76% z nich pracuje obecnie w wyuczonym zawodzie, zaś 3% w zawodzie 
zbliżonym. Najczęściej jest to praca na poziomie kwalifikacji – tylko 12% absolwentów ZSZ wskazuje, że pracują 
poniżej swoich kwalifikacji. Wskazania respondentów potwierdza również przeprowadzona na użytek 
niniejszego projektu szczegółowa analiza zgodności zawodów wyuczonych oraz wykonywanej w pierwszej pracy 
(zestawiając kody Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na poziomie dużych grup zawodowych). Zgodnie z jej 
wynikami 55% absolwentów ZSZ pracuje obecnie w zawodzie zgodnym z wyuczonym, zaś 11% w zawodzie z tej 
samej dużej grupy zawodów. 

Zdecydowana większość, bo 72% badanych, pierwszą pracę znalazło w ciągu 6 miesięcy od ukończenia nauki. 
8% pracujących absolwentów ZSZ szuka obecnie pracy. 

Żadnych doświadczeń związanych z pracą zawodową nie posiada 45% badanych – nigdy nie pracowali.  
5% absolwentów w przeszłości wykonywało pracę zarobkową. Wśród osób, które obecnie nie pracują 24% 
kontynuuje kształcenie.  

44% absolwentów ZSZ, którzy obecnie nie pracują, szuka pracy. Najliczniejsza grupa – 43% pracy poszukuje 
krócej, niż pół roku, ale liczne jest grono osób, które nie mogą znaleźć odpowiedniej pracy dłużej, niż rok (37%). 
Jako przyczynę niemożności znalezienia pracy absolwenci ZSZ najczęściej wskazują na brak ofert pracy  
w wyuczonym zawodzie (49%), brak ofert pracy w okolicy miejsca zamieszkania (43%) oraz zbyt wygórowane 
oczekiwania pracodawców (43%), które, jak pokazuje badanie jakościowe, dotyczą przede wszystkim 
kilkuletniego doświadczenia zawodowego niezwiązanego z odbywanymi praktykami. 

Wśród osób, które obecnie nie pracują, nieco ponad połowa (56%) nie szuka pracy, motywuje brak aktywności 
zawodowej nauką, prowadzeniem gospodarstwa domowego lub brakiem potrzeb w związku z utrzymywaniem 
przez rodzinę. 

Przykładowe doświadczenia zawodowe absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej prezentuje poniższa 
wypowiedź: 

•••• Pierwsza praca, którą podjąłem na umowę zlecenie, to była praca w handlu. Dostałem się do sklepu, 
na magazyniera. I tam zacząłem swoje pierwsze próby z pracą. Tak jak mówię, nic nie było związane  
z zawodem, ale jednak się udało zdobyć tą pracę. To była moja pierwsza praca. Popracowałem tam 
trzy miesiące, na umowę zlecenie, ale Ŝe był taki kocioł, Ŝe byliśmy trochę za bardzo wykorzystywani, 
no to sam się zwolniłem. Później poszedłem do pracy bardziej związanej z moim zawodem, to była 
praca na budowie. U znajomego pracowałem. Byliśmy po 10 godzin codziennie, do soboty, w niedzielę 
wolne było. Tam pracowałem sporo czasu, tylko teŜ na umowie zlecenie. Później powiedziałem, Ŝe 
nie potrzebuję tej umowy, bo tam jest tylko ubezpieczenie zdrowotne i tak dalej, i Ŝeby więcej 
zarobić, to nie chciałem tej umowy. I pracowałem normalnie na czarno, Ŝeby były większe pieniąŜki. 
No i wtedy moŜna było coś kupić, odłoŜyć i tak dalej. Pracowałem, teŜ w  takiej firmie z narzędziami, 
z gwintownikami, wiertłami i tak dalej. TeŜ pracowałem na umowę zlecenie, ale to juŜ była taka 
praca, która wydawałaby się bardziej w moim zawodzie - praca na maszynie laserowej. Tam trzeba 
było juŜ ustawiać róŜne rzeczy i trzeba było teŜ trochę elektryki teŜ znać. To była taka moja praca 
najbardziej zbliŜona do mojego zawodu. Tam mi się teŜ fajnie pracowało, ale z tego względu, Ŝe 
wróciła osoba, która była na jakimś urlopie, czy uciekła za granicę, a potem wróciła na stanowisko, to 
mnie po prostu wygryzła i musiałem zwolnić stanowisko dla tej osoby. Po prostu wrócił weteran, który 
mnie wyrzucił. Potem podjąłem pracę tutaj, gdzie pracuję obecnie. Tak jak mówię, dopiero teraz 
dostałem umowę, która będzie mi się liczyć, bo wszystkie, które do tej pory umowy miałem, to mi się 
nie liczą do mojego staŜu pracy. Tak jak mówię, pracowałem trzy miesiące w tym sklepie na samym 
początku. Później miałem bodajŜe miesiąc przerwy, szukałem pracy. Znalazłem pracę właśnie u tego 
znajomego. Robiłem z tym znajomym chyba sześć miesięcy, czy siedem. Wiem, Ŝe jakoś tak do zimy  
i uciekłem od niego. No i później zacząłem w tym zakładzie i tam mi się dobrze pracowało. Myślałem, 
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Ŝe tam będzie tak, Ŝe juŜ zostanę, Ŝe dadzą mi jakąś lepszą umowę, bo miałem umowę na trzy 
miesiące, na taki rozruch, ale się okazało, Ŝe wróciła osoba i tak wyszło. To w sumie moŜna 
powiedzieć, Ŝe pracowałem rok, miałem takie doświadczenie zawodowe rok. A później szukałem pracy 
cały czas. Trochę teŜ pomagałem koledze, który otworzył swoją działalność, pizzerię. Pomagałem mu 
w tym sensie, Ŝe rozwoziłem mu tą pizzę. To, teŜ moŜna powiedzieć, Ŝe pracowałem, ale to była taka 
praca dorywcza, której nawet nie uznaję za pracę. To po prostu była koleŜeńska przysługa, bo 
pomagałem mu, Ŝeby mógł rozwinąć sobie tą firmę. I tak do dziś prosperuję. [IDNBI, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

 

Rysunek 24 Ścieżki zawodowe absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży 

 

5.2.2 Ścieżki zawodowe absolwentów techników dla młodzieży8 

Wśród absolwentów techników oraz techników uzupełniających dla młodzieży obecnie pracuje 47%. Z tej grupy 
niemal co piąta osoba jednocześnie nadal się uczy (19%). 

Według deklaracji absolwentów techników oraz techników uzupełniających zaledwie 41% z nich pracuje 
obecnie w wyuczonym zawodzie, zaś kolejne 17% w zawodzie zbliżonym. Wskazania respondentów potwierdza 

                                                                 
8 Do grupy tej zostały włączone również osoby, które ukończyły technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 

z racji zbyt małych liczebności, które nie pozwalały na przeprowadzenie oddzielnych analiz dla tej grupy absolwentów. W całej próbie 

znalazło się bowiem 5 absolwentów tego typu szkoły zawodowej. 
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również przeprowadzona na użytek niniejszego projektu szczegółowa analiza zgodności zawodów wyuczonych 
oraz wykonywanej w pierwszej pracy (zestawiając kody Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na poziomie dużych 
grup zawodowych). Zgodnie z jej wynikami jedynie 16% absolwentów techników pracuje obecnie w wyuczonym 
zawodzie, co jest wynikiem bardzo niepokojącym, który może wskazywać, że kwalifikacje tych osób nie 
przystają do potrzeb rynku pracy (porównywalnie 55% absolwentów ZSZ i 68% szkół policealnych deklaruje 
pracę w wyuczonym zawodzie). 

Najczęściej jest to praca na poziomie kwalifikacji, choć aż co trzeci badany wskazuje, że pracuje poniżej swoich 
kwalifikacji. Większość, bo 65% badanych, pierwszą pracę znalazło w ciągu 6 miesięcy od ukończenia nauki.  
9% pracujących absolwentów techników szuka obecnie pracy. 

Żadnych doświadczeń związanych z pracą zawodową nie posiada 48% badanych – nigdy dotąd nie podjęli pracy 
zawodowej. 5% absolwentów w przeszłości wykonywało pracę zarobkową. Wśród osób, które obecnie nie 
pracują ponad połowa kontynuuje kształcenie (52%). 

Ze względu na aktywność edukacyjną odsetek absolwentów techników, którzy szukają pracy jest relatywnie 
niski i wynosi 27%. Najliczniejsza grupa – 51% pracy poszukuje krócej, niż pół roku, ale co piąty spośród 
szukających nie może znaleźć odpowiedniej pracy dłużej, niż rok (21%). Wśród przyczyn niemożności 
znalezienia pracy absolwenci techników najczęściej wskazują na brak ofert pracy w wyuczonym zawodzie (25%) 
oraz niską atrakcyjność finansową ofert pracy (27%). Aż 45% badanych nie umiało wskazać powodu, dla 
którego dotąd nie znaleźli pracy.  

Wśród osób, które obecnie nie pracują, ogromna większość (73%) nie szuka pracy. Jako uzasadnienie 
najczęściej osoby te podają tutaj kontynuację kształcenia (69%) oraz pozostawanie na utrzymaniu rodziny.  

Przykładowe doświadczenia zawodowe absolwenta technikum dla młodzieży prezentuje wypowiedź jednego  
z uczestników wywiadów indywidualnych: 

••••  [To dlaczego pan zrezygnował z tej pracy?] Bo się firma rozwiązała, to raz, dwa Ŝe nie dawałem rady 
juŜ trochę. I tak miałem odejść wtedy, kiedy firma padła, to i tak miałem odejść, więc ja duŜo nie 
straciłem. I trzeba było sobie znaleźć coś innego. Potem były ubezpieczenia. Miały być złote góry,  
a skończyło się tak, Ŝe miałem w plecy dwa ZUS-y, więc to szybko padło. [...] Wtedy to było. 
śmieszne, bo to się opierało na dzwonieniu po ludziach.  Jak ktoś coś wziął to było fajnie, a jak nikt 
nic nie brał to było nie fajnie. To było max 15 godzin, tak max. Bo to jest na tej zasadzie, Ŝe firma 
rozlicza się z pracownikiem na zasadzie faktur. Nie pamiętam jak to dokładnie było. Pracownik  
z firmą podpisuje…To jest bardziej tak, Ŝe dla firmy się świadczy takie a takie usługi. Tam jakaś 
umowa była, ale to nie jestem w stanie powiedzieć jak to do końca wyglądało, bo to było na 
działalność, więc i tak płaciłem wszystko za siebie. [...] Miały być przychody duŜe i tak dalej, jak to 
zwykle bywa, a skończyło się tak, Ŝe byłem dwa ZUS-y w plecy. [...] Faktycznie moŜna było tam 
awansować, jak najbardziej, nawet dojść do kierownika oddziału i tak dalej, jakiś cień szansy tam 
był. [To dlaczego zrezygnował pan z tej pracy?] Bo nie było przychodów i jednak trzeba było uciekać  
z tego, nie było sensu ciągnąć tego. KaŜdy miesiąc pod 400 złotych ZUS podchodził. Nie wiem, 350 czy 
tam ileś złotych, ile to tam było za te ZUS-y, za te składki zdrowotne i tak dalej, więc kaŜdy miesiąc 
no to była w moim przypadku strata, to nie było co z tym walczyć. Trzeba było się poddać i juŜ. 
Trzeba było szukać drugiej [pracy]. Potem był sklep z odzieŜą. Przechodziłem, zobaczyłem szyld 
drugiego dnia, Ŝe szukają, zaniosłem CV i się odezwali. Skończyłem tam pracę w kwietniu czy w maju 
zeszłego roku, czyli to było 2012, zacząłem w 2011, to był rok.  Od grudnia chyba do maja, kwiecień-
maj, jakoś tak. Do końca maja chyba. [...] Kasjer-sprzedawca, czy coś takiego. Ale wszystko w ciągu 
dnia. Sklep jest otwarty 9-21, więc były zmiany albo całe dnie, to juŜ róŜnie, jak tam wypadło. 
PrzewaŜnie to miałem weekendy, miałem sobota-niedziela całe dnie, po 12 godzin. Układałem rzeczy, 
podawałem rzeczy, przyjmowałem pieniądze, obsługa kasy po prostu no i wszystko. [...] Samodzielne 
było, była moŜliwość awansu, i z tego co wiem, bo utrzymuję nikłe kontakty, to ci, co chcą, w tym 
sklepie awansują, pną się wręcz od takiego zwykłego pracownika, jakim ja byłem, do powiedzmy 
dyrektora regionalnego i tak dalej, więc niby tak się zdaje, Ŝe niby „sieciówka” i tak dalej, ale to tak 
samo, pensja do 10-tego. Do 10-tego, kasa jest, fajnie. [A dlaczego zrezygnował pan z tej pracy?] Bo 
pojawiła się perspektywa wyjazdu za granicę, i tam były takie niuanse z kierownikiem, bo mówiłem 
mu, Ŝeby informował, jak robi zmiany w grafiku, a nie Ŝebym ja się dowiadywał jak przychodzę do 
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pracy i niechcący widzę jednym okiem, Ŝe na grafiku coś się zmieniło, i patrzę, a tu jestem dłuŜej czy 
krócej, albo jutro miałem być, a mnie nie ma, i nikt mnie o tym nie  informował. Ale przede 
wszystkim dlatego, Ŝe była perspektywa wyjazdu za granicę, z którego nic nie wyszło. Dlatego Ŝałuję, 
bo prawdopodobnie robiłbym to do chwili obecnej. Po sklepie w wakacje chyba się byczyłem i teraz 
mamy  hotel… Nie… Centrum Energetyczne, zapomniałem. Praca obsługa klienta, w tym sensie, Ŝe 
odpowiedzi na pisma ludzi. I to było  teraz, było to od połowy września do końca listopada, ale 
państwo ze mną nie przedłuŜyli umowy, poniewaŜ firma się rozwijała i były cięcia. Takie to trochę 
dziwne, ale taka polityka firmy. [...] Powiem szczerze, Ŝe na początku to przyuczenie, wprost mówiąc 
pierdoły, skanowanie dokumentów, potem te skany trzeba było w jakiś sposób opisać, czyli nazwa, 
nadać, pozałączać je dalej, jakieś kserowanie, pakowanie rzeczy, koperty, w gruncie rzeczy to 
robiłem przez 1,5 miesiąca. [...] To była typowo biurowa praca, bo oni zajmują się dystrybucją 
energii, więc jeŜeli o moją pracę [chodzi], to czysto biurowa, wysyłka pism, odpowiedzi na pisma 
klientów. Z tej pracy byłem zadowolony, bo jeŜeli dostawało się te 1,5 tysiąca za kserowanie, bądźmy 
szczerze, stało się przy skanerze parę godzin, ale to śmieszne rzeczy się robiło i brało za nie 
pieniądze, teŜ nie mogę narzekać. Niestety nie przedłuŜyli umowy. Była tam tzw. ścieŜka rozwoju, 
młodszy specjalista do spraw obsługi klienta, starszy specjalista, jakiś koordynator obsługi klienta,  
i tak dalej, czyli moŜliwość awansu była. Tak samo zmiany umowy ze zlecenia, potem przejście na 
umowę o pracę i tak dalej.[...] [I tutaj przechodzimy do ostatniego elementu, czyli praca w hotelu] 
To juŜ jest w ogóle trochę śmiech na sali, bo technik elektronik a hotel. No ale coś trzeba robić. 
Wykorzystuję swój angielski od czasu do czasu, nabyty w szkole i na korepetycjach. Nie mam 
oczekiwań. Recepcjonista łamane przez ochrona łamane przez wszystko co trzeba zrobić [...] [Praca] 
zmianowa i nie zmianowa, mamy po prostu z drugim ochroniarzem/recepcjonistą na zmianę, noc za 
noc, więc to jest od jedenastu godzin do dwunastu w nocy. Po prostu cała noc - od 9 wieczorem do  
8 rano. Obsługę gości, coś trzeba przynieść, coś trzeba zamieść, pilnować dobytku trzeba i takie tam. 
[...] Podoba mi się ten system, bo mi nie koliduje z uczelnią. Co prawda przeŜyć po takiej nocy parę 
godzin na uczelni to nie jest wesoło, ale da się, więc nie jest źle. [IDNBI, SUBREGION RADOMSKI] 



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 63 z 318 

 
 
 

 

Rysunek 25 Ścieżki zawodowe absolwentów techników i techników uzupełniających dla młodzieży 

 

 

5.2.3 Ścieżki zawodowe absolwentów szkół policealnych dla młodzieży 

Wśród absolwentów szkół policealnych dla młodzieży obecnie pracuje niemal co drugi badany (47%). Żadna  
z nich nie łączy jednak pracy zawodowej z nauką.  

Zgodnie z deklaracjami absolwentów szkół policealnych 68% z nich pracuje obecnie w wyuczonym zawodzie. 
Najczęściej praca wykonywana przez absolwentów szkół policealnych jest na poziomie kwalifikacji – tylko  
8% absolwentów szkół policealnych wskazuje, że pracują poniżej swoich kwalifikacji. Wskazania respondentów 
potwierdza również przeprowadzona na użytek niniejszego projektu szczegółowa analiza zgodności zawodów 
wyuczonych oraz wykonywanej w pierwszej pracy (zestawiając kody Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na 
poziomie dużych grup zawodowych). Zgodnie z jej wynikami 68% absolwentów szkół policealnych pracuje 
obecnie w wyuczonym zawodzie – najwięcej w porównaniu do absolwentów pozostałych typów szkół. 

Zdecydowana większość, bo 82% badanych, pierwszą pracę znalazło w ciągu 6 miesięcy od ukończenia nauki. 
5% pracujących absolwentów ZSZ szuka obecnie pracy. 

Żadnych doświadczeń związanych z pracą zawodową nie posiada 48% badanych – nigdy nie pracowali.  
4% absolwentów w przeszłości wykonywało pracę zarobkową. Wśród osób, które obecnie nie pracują 21% 
kontynuuje kształcenie.  
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Tylko 21% absolwentów ZSZ, którzy obecnie nie pracują, szuka pracy – najmniejszy odsetek w porównaniu do 
absolwentów innych typów szkół. Ogromna większość, bo 89%, pracy poszukuje krócej, niż pół roku. Liczebność 
tej grupy jest jednak na tyle mała, że nie jest możliwa wiarygodna analiza statystyczna przyczyn, dla których 
osoby te nie znalazły dotąd pracy.  

Większość osób, które obecnie nie pracują, w ogóle nie szuka pracy (80%), motywując tę decyzję nauką, 
chęcią przedłużenia beztroski dzieciństwa/młodości lub też potrzebą zapewnienia opieki swoim małym 
dzieciom.  

 

Rysunek 26 Ścieżki zawodowe absolwentów szkół policealnych dla młodzieży 

 

 

Przykładowe doświadczenie osoby, która ukończyła szkołę policealną przedstawia poniższa wypowiedź: 

•••• To było po ukończeniu szkoły prawie rok czasu. Na początku, to nie szukałam, generalnie w Płocku nie 
byłam. No i szukałam z pół roku. No to prawie rok było po ukończeniu szkoły. To była właśnie praca 
jako sprzedawca. To nie były ciuchy, tylko to była kawiarnia. WyobraŜałam sobie dosyć cięŜko tą 
pracę, Ŝe nie dam rady. Bo to kawa, a to, a tamto mogę robić. No ale wystarczyły trzy dni, które 
przepracowałam w całości i to wszystko jakoś weszło w krew. Dałam sobie radę to ogarnąć. [...] 
Godzinowo miałam pracę, prawie jak pełen etat. Nie było duŜo pracowników, więc trzeba było sporo 
pracować. To było w galerii, więc w godzinach mniej więcej otwarcia, do zamknięcia, tak do 
dwunastu godzin. Była to praca na zmiany, ale dziewczyny, które miały umowę o pracę, pracowały 
raczej w wymiarze 8 godzin. Ja na zleceniówce pracowałam przewaŜnie po 12 godzin. Generalnie na 
początku miałam uświadomione to, Ŝe mogę tak pracować. Więc się zgodziłam na to. Nie było to tak, 
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Ŝe ktoś powiedział, masz tu stań 12 godzin przez cały tydzień i ja o tym nie wiedziałam. Wszystko 
odgórnie ustalone, więc generalnie to mi nie przeszkadzało. [...]  [Byłam] bardzo zadowolona, gdyby 
nie to, Ŝe dziewczyna po tym czasie wolnym wracała, bo ona miała zaległy urlop, plus jeszcze urlop 
obecny, to pewnie bym została tam. Podobał mi się kontakt z ludźmi na pewno. Ogólnie kierowniczka 
była sympatyczna, jak i kobiety pracujące. Ale najbardziej, to ten kontakt z ludźmi. Wielu ludzi 
przychodziło, zawsze moŜna było porozmawiać, zawsze mieli tak, jak [ja] dobry duch. Nie było tak, Ŝe 
się stało i nic nie mówiło. To znaczy moŜe te 12 godzin jakieś rewelacyjne nie było, bo jednak 
człowiek wstał o 7 rano, na 8 trzeba było być tam, Ŝeby o 9 otworzyć, wracało się po 21, czy po 22, 
zaleŜy o której zamykali, to człowiek był jednak zmęczony, tak? Wolałabym jednak pracować po te  
10 godzin, 6 dni w tygodniu, czy 7, niŜ tak po 12. [...] Chciałam jednak mieć ten kontakt z ludźmi, 
tylko dlatego, bo nie wyobraŜałam sobie, Ŝe będę pracować w kawiarni z kawą, herbatą, ale raczej 
jako sprzedawca. Wiązało się to z tym, Ŝe w jakimś sklepie odzieŜowym chciałam pracować, nie 
wiem, kosmetycznym, ale nie w kawiarni. Ale nie zastanawiałam się jakoś bardzo nad tym, Ŝeby 
narzekać. [MoŜna było awansować?] MoŜna było. Gdybym pracowała tam 5 miesięcy do pół roku, to juŜ 
normalna umowa wchodziła w grę. Umowa o pracę. I ta dziewczyna, która została zastępcą 
kierownika, to pracowała tam chyba rok czasu, czy półtora roku. Właśnie awansowała na zastępcę. 
[Proszę powiedzieć, jak konkretnie do tego doszło, Ŝe rozpoczęła pani tą pracę. Tutaj po znajomości 
przez siostrę?] Tak dowiedziałam się od niej, Ŝe będą kogoś potrzebować. Ona wiedziała, Ŝe ja pod 
tym kierunku to tak nie bardzo, Ŝe jednak BHP, sale ja tak mówi do mnie, Ŝe moŜe jednak sama bym 
spróbowała, no, a ja  „W sumie, Ŝe moŜna spróbować”. No i tak wyszło, Ŝe poszłam, spróbowałam  
i tak te trzy miesiące byłam. [Dlaczego się pani zdecydowała na tą pracę] Po pierwsze, to, Ŝe innej 
pracy mogę nie znaleźć, a nawet te trzy miesiące, to jest zawsze jakaś praca. Bo nie ukrywam, Ŝe 
miałam taki czas, Ŝe mówię, kurczę Ŝeby coś robić, Ŝeby pójść nawet do obojętnie jakiej pracy, Ŝeby 
nie siedzieć w domu i w ogóle. No i takie nowe wyzwanie, jeszcze nie pracowałam w takim kierunku, 
ale zawsze moŜna spróbować. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. [Jak miała się ta praca do pani 
oczekiwań, planów zawodowych?] No w sumie nie bardzo, chociaŜ to był zawsze taki drugi plan, jeŜeli 
nie BHP, to coś ze sprzedawcą, parzenie kawy i herbaty. No ale jednak jakaś tam szczypta tego co 
chciałam robić po BHP była, w tym co robiłam. [Dlaczego pani zrezygnowała z pracy, zakończyła pracę 
w tym miejscu?] W sumie to nie było z własnego wyboru, tylko dlatego, Ŝe wróciła dziewczyna, która 
po prostu pracowała tam, no i za duŜo było osób, które tam miały pracować. To na takiej zasadzie. To 
znaczy wiedziałam w sumie od początku, Ŝe idę tam na trzy miesiące. [IDNBI, SUBREGION PŁOCKI] 

 

5.3 Czynniki decydujące o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej 

Decyzja o wyborze ścieżki zawodowej jest zawsze pewną wypadkową wielu czynników: 

� Czynników wewnętrznych – zainteresowań, predyspozycji, ale też motywacji i aspiracji, oraz ogólnej 
postawy życiowej; 

� Czynników zewnętrznych – opinii czy nacisków rodziny, grupy rówieśniczej, możliwości na rynku pracy. 

Trudno też rozpatrywać tę decyzję w oderwaniu od ścieżki edukacyjnej, gdyż poziom i kierunek wykształcenia, 
a także jego jakość w bardzo dużym stopniu warunkują sytuację na rynku pracy. Można zatem stwierdzić, iż 
pierwszą decyzją podejmowaną przy wyborze ścieżki zawodowej, jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej i rodzaju 
kształcenia – już na tym etapie młodzież dokonuje decyzji zgodnej ze swoimi aspiracjami, a weryfikowanej przez 
rynek edukacyjny: 

� Wybór kształcenia ogólnego z praktycznie pewną perspektywą kontynuacji nauki na studiach 
wyższych, co w domyśle oznacza zdobycie lepszej pozycji zawodowej, gdyż w powszechnym do 
niedawna mniemaniu wyższe wykształcenie oznaczało łatwiejsze znalezienie pracy, wyższe zarobki 
i lepsze perspektywy; 

� Wybór kształcenia zawodowego, dającego wymierny „fach”, z możliwością kontynuacji nauki  
w szkołach policealnych lub na studiach wyższych, w zależności od możliwości na rynku pracy. 
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Wbrew pozorom liczne jest grono młodzieży, która na etapie wyboru szkoły zawodowej (szczególnie średniej 
szkoły zawodowej) nie wyklucza kontynuacji nauki powyżej poziomu średniego wykształcenia. Ale też wybranie 
ścieżki edukacji zawodowej, choć uczniom liceów ogólnokształcących mogłoby wydać się wyborem mniej 
prestiżowej, gorszej szkoły, dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych jest wyborem bardzo 
logicznym i w gruncie rzeczy bezpiecznym. Nie zamykają sobie wcale drogi do zdobycia wyższego wykształcenia 
(choć z jednej strony szkoły zawodowe gorzej przygotowują uczniów w zakresie kształcenia ogólnego, to jednak 
przy odpowiedniej motywacji i aspiracjach ucznia nie ma to znaczenia), a jednocześnie zdobywają zawód, który 
może zaprocentować zdecydowanie lepiej, niż świadectwo maturalne, czy niezwykle nadwyżkowy na rynku 
pracy stopień zawodowy licencjata lub magistra np. jednej z nauk humanistycznych.  

•••• Tak naprawdę, to mama mnie namówiła do tego, tak szczerze powiedziawszy. Chciałam iść na inny 
kierunek, ale powiedziała, idź dziecko do zawodówki, skończysz zawodówkę, będziesz miała zawód, 
to zawsze ci się w Ŝyciu przyda. A moŜesz iść zawsze do technikum zaocznie i później iść na studia  
w całkiem innym kierunku. Wiec, dlatego stwierdziłam, Ŝe łatwiej nawet po zawodówce znaleźć jakąś 
pracę, nawet w zawodzie i dalej się uczyć, niŜ wychodząc z ogólniaka tak naprawdę z samą maturą. 
No później nie ma Ŝadnego ukierunkowania po ogólniaku, więc zawodówka jest o wiele lepsza. Nawet 
i technikum, bo wychodzi się z zawodem. [IDNBI, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• Raczej na początku chciałem iść do liceum jakiegokolwiek, prawda, ale, no z racji, Ŝe teoretycznie ta 
szkoła nie ma Ŝadnych jakby powiedzieć perspektyw według mnie, bo…[..] To po tym teoretycznie 
człowiek nie ma nic, a chciałem iść do technikum, Ŝeby mieć ten tytuł technika Ŝeby, nie wiem, mieć, 
jakiś fach w ręku i umieć cokolwiek zrobić, ale w technikum było to za wysokie progi, więc poszedłem 
do zawodówki. [IDNBI, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Jak pokazują wyniki badania mazowieckich uczniów szkół zawodowych, w wyborze ścieżki edukacyjnej 
wyróżniają się dwa segmenty: Elastyczni oraz Zdecydowani (Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – 

szanse – praktyka). W przypadku pierwszej grupy, która kieruje się przede wszystkim ofertą lokalnych szkół,  
w pierwszym kroku decyzja dotyczy wyboru szkoły, a następnie kierunku kształcenia. Osoby należące do 
segmentu zdecydowanych najpierw dokonują wyboru zawodu, w jakim się będą kształcić, a następnie 
poszukują szkoły, która im to zapewni, co niekiedy wiąże się z koniecznością wyjścia poza lokalny rynek 
edukacyjny. Wyróżnione segmenty można odnaleźć również wśród uczestników badań jakościowych: 

 

•••• To znaczy, to tak było, Ŝe interesowała mnie ta kosmetologia, dlatego poszłam na tę kosmetyczkę.  
I w sumie byłam przekonana, Ŝe ja skończę tę szkołę. Nawet miałam plany. Wychodziłam tam do 
róŜnych… bo trzeba było praktyki załatwić. Nawet w jednym salonie pani stwierdziła, Ŝe jak ukończę 
szkołę, to mogłabym na staŜ przyjść. Jednak po roku czasu stwierdziłam, Ŝe to nie jest ta szkoła, Ŝe 
ja nie chcę tego robić. Na siłę teŜ nie ma sensu. No i tak sobie przeglądałam, kiedyś przypadkowo 
ulotkę dostałam z AP edukacji. I tak sobie przeglądałam, i tak sobie przeglądałam te kierunki. I tak to 
BHP mi wpadło. Potem trochę poczytałam w Internecie o tej szkole, doszłam do wniosku, Ŝe w sumie 
fajny kierunek, moŜe by warto było spróbować i tam teŜ chodziłam na praktyki i tam miałam na 
przemysłowej praktyki. I po tych praktykach doszłam do wniosku, Ŝe to jest jednak ten kierunek, 
który mi się podoba. I tak zostało, skończyłam tę szkołę. [IDNBI, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Chciałam w gastronomii pracować, zawsze, jakoś tam, lubiłam to. I myślę, Ŝe to mnie popchnęło.  
Z resztą, poszłyśmy razem z koleŜanką. Ona znalazła tę szkołę i tam poszłyśmy razem. [..] Mama 
chciała, Ŝebym poszła do liceum, albo do technikum. Ja chciałam iść do zawodówki. Właściwie, to ja 
wcześnie się usamodzielniłam. Bo, tak naprawdę, mieszkałam wcześniej, jeszcze zanim 
przeprowadziłam się z siostrą, mieszkałam ze swoim chłopakiem. I teŜ chciałam szybko skończyć 
szkołę i iść gdzieś do pracy. […] Chciałam, naprawdę, no chciałam skończyć coś, Ŝeby mieć,  
a gastronomia mnie zawsze, gdzieś tam, poruszała, lubiłam to. [..] Nie no, myślę, Ŝe właśnie 
najbardziej chyba z pasji do tego. To chyba było to, no… No i dlatego, Ŝeby właśnie mieć juŜ zawód, 
tak? I móc gdzieś iść dalej z takim dokumentem. [..] Inne kierunki, myślałam jeszcze o kosmetyce, 
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aczkolwiek, no zdecydowałam się razem, mówię, z taką Martą poszłyśmy na gastronomię. śeby 
łatwiej było, Ŝeby nie sama, o. [IDNBI, M. ST. WARSZAWA] 

 

Tak więc decyzja o wyborze szkoły jest pierwszą decyzją w wyborze ścieżki zawodowej. Pozostałe kroki zależą 
w dużej mierze od aspiracji młodego człowieka i samooceny własnej wartości na rynku pracy. Często oceny te 
nie przystają do rzeczywistych ocen dokonywanych przez pracodawców, a osoba wchodząca na rynek pracy 
musi przeformułować zarówno swoje cele czy aspiracje, jak i ocenę własnego kapitału oraz potencjału.  

 

Czynniki, które (jak pokazały przeprowadzone badania ilościowe) mają zdecydowanie największy wpływ na 
decyzje badanych związane z wyborem określonej szkoły, w największej mierze koncentrują się wokół 
zainteresowań, czy też potrzeb wynikających z zaplanowanej przyszłej drogi zawodowej, która bywa, że jest 
konsekwencją posiadanych przez rodzinę zasobów (rodzice posiadają gospodarstwo rolne, warsztat 
rzemieślniczy itp.). Wniosek ten znajduje swoją ilustrację w wypowiedzi jednego z absolwentów: 

 

•••• No głównie z takiego powodu, Ŝe mam tu gospodarstwo, a warunkiem przepisania czy coś, to trzeba 
po prostu mieć ukończone technikum. No, to było technikum rolnicze, o specjalizacji ekologicznej, 
ekologiczne rolnictwo czy coś takiego. No, to była szkoła w weekendy. Trzeba było siedzieć dosyć 
długo. Sobota, niedziela, czasami jeszcze piątek. Tak, jak w kaŜdej szkole w sumie, prace trzeba było 
oddawać, egzaminy zdawać. [IDNBI, SUBREGION PŁOCKI] 

 

Na czynniki związane właśnie z zainteresowaniami, upodobaniami, czy potrzebami wskazało 58% badanych. 
Choć ta grupa czynników jest zdecydowanie grupą najpowszechniejszą, to jednak widać nieznaczne 
zróżnicowania pod względem jej wagi wśród różnych rozważanych frakcji badanych. I tak zdecydowanie 
największe znaczenie tej grupie czynników przypisują absolwenci z regionów ciechanowskiego (63%), 
radomskiego (65%) oraz Warszawy (69%). Warto w tym miejscu dodać, że mieszkańcy Warszawy dość 
powszechnie (na tle pozostałych subregionów) wśród czynników branych pod uwagę przy wyborze szkoły 
wskazywali także na czynniki związane z ogólnym rozwojem, poszerzeniem horyzontów, zdobyciem nowych 
doświadczeń (np.: kontakt z obcokrajowcami, zdobycie dodatkowych umiejętności, dodatkowego 
wykształcenia, możliwość kontaktu z ludźmi, możliwość zwiedzania świata). W sumie na tego rodzaju aspekty  
w Warszawie wskazało 10% badanych (w subregionie płockim -6%, a w pozostałych subregionach po 1%). 

Jak więc widać, choć podążanie za swoimi zainteresowaniami jest jedną z najmocniejszych determinant wyboru 
szkoły, to jednak na ten komfort częściej mogą sobie pozwolić mieszkańcy regionów bogatszych, którzy mają 
bardziej optymistyczne spojrzenie na lokalny rynek pracy. W pozostałych regionach województwa czynniki te, 
choć nadal zajmują pierwszą, niezagrożoną pozycję, to jednak wskazywane są już z nieco mniejszą siłą. 

Nieco słabiej na tle całego województwa wypada pod tym względem subregion ostrołęcki (czynniki związane  
z zainteresowaniami - 40% wskazań). W subregionie tym młodzież, zapewne ze względu na doświadczane na 
lokalnym rynku pracy trudności, przy wyborze szkoły bardziej (w stosunku do pozostałych subregionów) stawia 
na utylitaryzm, czyli realne szanse jakie dany zawód i związane z nim umiejętności mają na rynku pracy (35%)

9
. 

Stosunkowo wysoki pragmatyzm cechuje również, zapewne z podobnych względów, mieszkańców subregionu 
warszawskiego (35%). Najmniej na rzeczywistość rynkową, zapewne z powodów stosunkowo dobrej sytuacji na 
lokalnym rynku pracy, zwracają uwagę mieszkańcy subregionów radomskiego (18%) oraz Warszawy (15%). 

Z podobnych powodów względy praktyczne przy wyborze szkoły nieco częściej biorą pod uwagę mieszkańcy wsi 
niż mieszkańcy miast (mieszkańcy wsi – 30%, miast – 21%), zaś dla mieszkańców miast dla odmiany większe 
znaczenie mają zainteresowania i potrzeby (mieszkańcy wsi – 56%, mieszkańcy miast – 60%). 

 

                                                                 
9 Należy jednak podkreślić, że oceniając szanse jakie dany zawód ma na rynku pracy uczniowie bardzo rzadko opierają się na obiektywnych  

i rzeczywiście miarodajnych źródłach wiedzy. To co brane jest tutaj pod uwagę, to ogólnie podzielane przekonania o szansach zawodu 

oparte o „powszechnie podzielaną wiedzę lokalną”. 
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Warto podkreślić, że czynniki związane z popytem na rynku pracy na dany zawód stosunkowo często 
wskazywane były jako czynniki brane pod uwagę przy wyborze szkoły przez uczniów techników (27%),  
w szczególności adeptów zawodów technicznych (27%) oraz ekonomiczno-biurowych (31%).  

To na co warto zwrócić uwagę to fakt, że najwyższy odsetek wskazujących na czynniki praktyczne przy wyborze 
szkoły odnotowujemy w grupie osób ze zdecydowanie najwyższym, na tle grupy, doświadczeniem zawodowym, 
ale także wśród osób, które podnosiły swoje wykształcenie – osób posiadających wykształcenie wyższe, osób 
nadal kontynuujących swoją naukę. Można z tego wnosić, że wybór ten jest tym, który maksymalizuje 
skuteczność planów zawodowych, tworzonych już na etapie wyboru szkoły. Przy dokonywaniu takich 
interpretacji nie należy jednak zapominać, że absolwenci na postawione pytania odpowiadali z pewnej 
perspektywy czasowej i ich odpowiedzi mogą być w pewnym stopniu racjonalizacjami podjętych lub nie 
podjętych we wcześniejszym okresie decyzji. 

 

Warto zauważyć, że dość silną grupą przyczyn w odniesieniu do wyboru szkoły jest porada innych – przede 
wszystkim grupy rówieśniczej (rówieśnicy wybierali tę szkołę) oraz w nieco mniejszym stopniu rodziców. Na 
tego typu uwarunkowania podjętych decyzji dotyczących wyboru szkoły wskazał co 10 badany. Determinanty te 
szczególnie silne obecne są w regionach radomskim (16%) i ostrołęckim (15%). Natomiast odgrywają znacznie 
mniejszą rolę w subregionach ciechanowskim (3%) i siedleckim (2%). 

Dość ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze szkoły jest bliskość szkoły od miejsca zamieszkania 
(9% wskazań). Czynnik ten, na tle całego województwa, nieco mniejsze znaczenie ma w przypadku subregionów 
siedleckiego, radomskiego oraz Warszawy. Największe znaczenie zaś w przypadku subregionu ciechanowskiego 
(13% wskazań). W przypadku zróżnicowania regionalnego jest on zapewne konsekwencją dostępności szkół  
w danym subregionie. To co ważne czynnik ten ma większe znaczenie dla kobiet niż dla mężczyzn (kobiety 11%, 
mężczyźni – 7%). 

Na podstawie spontanicznych wypowiedzi respondentów wyróżniono ponadto dwie, znacznie rzadziej  
w stosunku do omówionych powyżej, przeciwstawne grupy czynników: walory edukacyjne szkoły, 
wskazywane przez 1% badanych, głównie przez tych, którzy w swych planach zamierzali dalej kontynuować 
naukę przede wszystkim na studiach wyższych oraz fakt szybkiego ukończenia edukacji (2% wskazań) - łatwego 
i szybkiego ukończenia szkoły oraz szybkiego zdobycia zawodu, przede wszystkim wskazywany przez osoby, 
które zakończyły swą edukację na szczeblu zasadniczym. 

Warto również zwrócić uwagę, że 3% badanych nie potrafiło podać czynników, które były dla nich istotne przy 
wyborze szkoły, co może świadczyć o bezrefleksyjności podejmowanych wyborów.  
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Rysunek 27 Wskazywane spontanicznie kryteria wyboru szkoły i kierunku edukacji 
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Rysunek 28 Wskazywane spontanicznie kryteria wyboru szkoły i kierunku edukacji – kategorie zbiorcze, ze względu na 

płeć i miejsce zamieszkania
10

.  

 

 

Rysunek 29 Wskazywane spontanicznie kryteria wyboru szkoły i kierunku edukacji – kategorie zbiorcze, ze względu na 

subregion 

 

 

 

                                                                 
10 Na tym i dalszych rysunkach uwzględniono kategorie zbiorcze, które ogółem uzyskały co najmniej 3% wskazań, z wyłączeniem kategorii 

„inne”. 
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Rysunek 30 Wskazywane spontanicznie kryteria wyboru szkoły i kierunku edukacji – kategorie zbiorcze, ze względu na 

wybrany zawód 

 

 

Rysunek 31 Wskazywane spontanicznie kryteria wyboru szkoły i kierunku edukacji – kategorie zbiorcze, ze względu na 

rodzaj ostatnio ukończonej szkoły zawodowej w województwie mazowieckim. 

 

 

  

26%

22%

27%

31%

26%

58%

56%

62%

48%

60%

10%

10%

9%

13%

12%

9%

9%

8%

11%

6%

3%

3%

4%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

OGÓŁEM (N=701)

usługi (N=206)

zawody techniczne (N=291)

zawody ekonom-biurowe (N=107)

pozostałe (N=97)

POPYT NA ZAWÓD/UMIEJĘTNOŚCI ZAINTERESOWANIA/POTRZEBY PORADA INNYCH

BLISKOŚĆ OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA NIE WIEM

26%

24%

27%

22%

58%

57%

58%

59%

10%

10%

11%

3%

9%

10%

8%

3%

3%

3%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

OGÓŁEM (N=701)

Zas. szkoła zaw. dla młodzieży (N=224)

Technikum/ Technikum uzup. dla młodzieży (N=431)

Szkoła policealna dla młodzieży (N=46)

POPYT NA ZAWÓD/UMIEJĘTNOŚCI ZAINTERESOWANIA/POTRZEBY PORADA INNYCH

BLISKOŚĆ OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA NIE WIEM



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 72 z 318 

 
 
 

 

5.4 Czynniki warunkujące aktywność zawodową i edukacyjną 

Aby odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki, w jakim stopniu warunkują aktywność na rynku pracy, bądź 
aktywność edukacyjną zbudowano model analityczny z wykorzystaniem analizy regresji. Z uwagi na postać 
wyjaśnianych zmiennych: zmienne dychotomiczne (jest aktywny – pracuje, bądź się uczy vs. jest bierny, 
kontynuuje naukę vs. nie kontynuuje nauki, pracuje vs. nie pracuje) w modelowaniu zastosowano metodę 
regresji logistycznej.  

 

NOTA METODOLOGICZNA 

Modele regresyjne stosuje się w celu określenia związków między zmiennymi oraz zdefiniowania zarówno 

samych związków jak i ich siły. 

W regresji logistycznej interpretacji podlega wartości Exp(B), która mówi jak zmienia się szansa sukcesu (w tym 

przypadku w zależności od modelu sukcesem jest podjęcie pracy, podjęcie nauki bądź w modelu najszerszym 

bycie aktywnym – czyli podjęcie pracy lub nauki). 

W przypadku regresji logistycznej pokazujemy, jakie czynniki i z jaką siłą zwiększają lub obniżają 

prawdopodobieństwo występowania określonego zjawiska. To co ważne w przypadku każdego z czynników 

podawana jest wartość wpływu przy założeniu pełnej niezależności zmiennych – przy wyłączeniu wpływu 

innych zmiennych. Podawana jest wartość czystego wpływu danej zmiennej. Oczywiście wartości te można 

interpretować. 

Na przykład w modelu wyjaśniającym podjęcie pracy wartość statystyki Exp(B) (oczekiwane 

prawdopodobieństwo) równa 2 oznacza, że prawdopodobieństwo, że ktoś pracuje zwiększa się dwukrotnie 

wraz ze wzrostem wartości danej zmiennej, przy wyłączeniu wpływu pozostałych zmiennych. Natomiast 

wartości 0.5 oznacza, że analogiczne prawdopodobieństwo zmniejsza się dwukrotnie. Każdorazowo wartość 

interpretowana jest w stosunku do podstawy, którą stanowi jedna z wartości zmiennej używanej do 

wyjaśniania. Model standardowo za podstawę przyjmuje ostatnią wartość zmiennej, istnieje jednak możliwość 

zmiany podstawy odniesienia. 

 

Zbudowano trzy modele regresji: model wyjaśniający podjęcie jakiejkolwiek aktywności (praca lub nauka), 
model wyjaśniający fakt, że ktoś pracuje oraz model wyjaśniający fakt, że ktoś się uczy. 

 

Aby zmaksymalizować dopasowanie otrzymanych modeli do rzeczywistości starano się we wszystkich trzech 
przypadkach do modelu włączyć jak najszerszą paletę zmiennych. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku 
zmiennych bardziej złożonych oraz tych, które dotyczą poglądów i przekonań respondentów uzyskane  
w modelu wyniki sprawiają trudności interpretacyjne. W tych przypadkach nie ma bowiem pewności, czy 
zmienne te rzeczywiście są zmiennymi niezależnymi, czy też w modelu ujawniają się pewne zależności ukryte. 
Jednak mimo owych trudności autorzy raportu stoją na stanowisku, że dla walorów wyjaśniających modelu 
warto jest zmienne te uwzględnić, przy interpretacji pamiętając jednak o ich niejednoznaczności. 

 

W tabeli poniżej zamieszczono zmienne uwzględnione w modelowaniu. 
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Tabela 12 Zmienne uwzględnione w modelach regresji logistycznej 

ZMIENNA PRZYJĘTY PUNKT ODNIESIENIA 

A1 Wiek Jednostka - rok 

A2 Płeć  Bycie mężczyzną 

A5_02_01 Ukończone technikum dla młodzieży 

Zasadnicza szkoła zawodowa A5_03_01 Ukończone technikum uzupełniające dla młodzieży 

A5_06_01 Ukończona szkoła policealna 

A3 Miejsce zamieszkania – wieś 

Miasto co najmniej 200 tyś mieszkańców  
A3 Miejsce zamieszkania - miasto do 49 999 mieszkańców 

A3 Miejsce zamieszkania - miasto od 49 999-99 999 mieszkańców 

A3 Miejsce zamieszkania - miasto od 99 999 - 199 999 mieszkańców 

A7 Wyuczony zawód - usługowy 

Zawody pozostałe A7 Wyuczony zawód - techniczno-mechaniczny 

A7 Wyuczony zawód - zawód ekonomiczny 

A3 Miejsce zamieszkania - miasto  Wieś 

A5a Rok ukończenia szkoły zawodowej - 2012 
Rok 2010 

A5a Rok ukończenia szkoły zawodowej - 2011 

I2 Ocena własnych kompetencji - czynnik będący wypadkową utworzonych 

czynników 

W przypadku zmiennych mających postać 

czynników są trudności interpretacyjne, 

dlatego też ważne jest już samo 

pojawienie się wpływu, bez względu na 

otrzymaną w modelu wartość tego 

wpływu. 

 

Czynniki z pytania H3 zostały wyłączone  

z modelu wyjaśniającego szanse na 

kontynuowanie nauki. 

I2 Wysoka ocena przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu plus 

umiejętności miękkie 

I2. Wysoka ocena przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu plus 

predyspozycje do wykonywania pracy fizycznej 

I2. Wysoka ocena przygotowania do wykonywania pracy umysłowej 

I2 Wysoka ocena umiejętności zarządzania oraz doświadczenia 

H3 Strategia na rynku pracy - zainwestowanie w szkolenie/dojazdy/wyjazdy 

zagraniczne 

H3 Strategia na rynku pracy - zwiększenie dyspozycyjności 

H4 Strategia na rynku pracy – mobilność, przeprowadzka 

H4 Strategia na rynku pracy - podjęcie pracy niskopłatnej/na 

czarno/niezgodnej z kwalifikacjami 

Subregion ukończenia szkoły - ciechanowski 

Miasto Warszawa 

Subregion ukończenia szkoły - radomski 

Subregion ukończenia szkoły - ostrołęcki 

Subregion ukończenia szkoły - płocki 

Subregion ukończenia szkoły - siedlecki 

Subregion ukończenia szkoły - warszawski 



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 74 z 318 

 
 
 

ZMIENNA PRZYJĘTY PUNKT ODNIESIENIA 

G3. Ocena szans na znalezienie pracy Najwyższa ocena szans 

H2. Minimalna stawka za jaką przyjęto by pracę Jednostka – zł. 

H3 Maksymalna odległość do pracy w kilometrach Jednostka - kilometr 

H3 Maksymalny czas dojazdu do pracy Jednostka - godzina 

F8 Fakt, że respondent był kiedyś zarejestrowany w urzędzie pracy Respondent nie był zarejestrowany 

M3 Zadowolenie z posiadanego wykształcenia Najwyższa ocena zadowolenia  

z posiadanego wykształcenia 

M6 Zamieszkiwanie z rodzicami Prowadzenie własnego gospodarstwa 

domowego 

M5 Stan cywilny - bycie kawalerem/panną Bycie zamężną/żonatym 

 

Czynniki warunkujące dalszą naukę 

 

Zgodnie z otrzymanymi danymi na fakt, że ktoś nadal kontynuuje naukę największy wpływ ma ukończenie 
technikum uzupełniającego - absolwenci tego typu szkół mają niemal 10-krotnie większą szansę na 
kontynuowanie nauki niż absolwenci szkół zasadniczych. Taki wynik nie jest zaskakujący, gdyż już sam fakt 
wyboru technikum uzupełniającego jest niejako wyrazem chęci kontynuowania nauki. 

W dalszej kolejności fakt, czy ktoś kontynuuje naukę, czy nie warunkowany jest subregionem, w którym 
ukończono ostatnią szkołę zawodową. I tak najmniejszą szansę na kontynuowanie nauki mają absolwenci szkół 
warszawskich, a także szkół z subregionu siedleckiego. W stosunku do absolwentów szkół z Warszawy 
absolwenci szkół ciechanowskich mają niemal ośmiokrotnie większą szansę na kontynuowanie nauki, szkół 
subregionu radomskiego niemal 6-ciokrotnie, subregionu płockiego niemal 5-ciokrotnie, subregionu 
warszawskiego ponad 3-krotnie, zaś subregionu ostrołęckiego ponad 2-krotnie większą szansę. 

Bycie kawalerem/panną 3,7-krotnie zwiększa szansę kontynuowania nauki w stosunku do osób będących  
w formalnych związkach. 

Ponad 3-krotnie większe prawdopodobieństwo w stosunku do mieszkańców Warszawy mają mieszkańcy 
średnich miast – do 100 tys. mieszkańców. 

Kontynuowaniu nauki sprzyja także wysoka samoocena w różnych wymiarach, a także wysoka ocena szans na 
znalezienie pracy. W tym jednak przypadku należy zachować ostrożność interpretacyjną, gdyż nie wiadomo na 
ile te czynniki są skutkiem, a na ile przyczyną faktu kontynuowania nauki i na ile są powiązane z innymi cechami 
(w takich przypadkach bowiem diagnozowana w modelu zależność może być zależnością pozorną i być efektem 
właśnie współzależności zmiennych). 

 

To co obniża prawdopodobieństwo kontynuowania nauki to fakt, że respondent był w przeszłości 
zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna, czyli wszedł już na rynek pracy (dwukrotnie mniejsze 
prawdopodobieństwo na kontynuowanie nauki), a także, w nieco mniejszym stopniu fakt ukończenia szkoły 
policealnej, która dla wielu adeptów szkół zawodowych jest maksymalnym osiągalnym poziomem 
wykształcenia, a dla chcących mimo wszystko kontynuować naukę jest jedyną dostępną alternatywą. Tabela 
poniżej zawiera wszystkie czynniki określone w modelu jako istotne dla wzrostu prawdopodobieństwa 
kontynuowania nauki  wraz z oczekiwanym prawdopodobieństwem wpływu. 
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Tabela 13 MODEL KONTYNUOWANIA NAUKI - wyniki analizy regresji logistycznej - zmienne istotne dla wzrostu 

prawdopodobieństwa kontynuowania nauki
11

 

CZYNNIK ISTOTNOŚĆ EXP(B) 
Oczekiwane 

prawdopodobieństwo 

Ukończone technikum uzupełniające dla młodzieży ,066 9,945 

Miejsce ukończenia szkoły - subregion ciechanowski ,000 7,927 

Miejsce ukończenia szkoły - subregion radomski ,000 5,751 

Miejsce ukończenia szkoły - subregion płocki ,000 4,650 

Bycie kawalerem/panną ,015 3,751 

Miejsce zamieszkania - miasto od 49 999 do 99 999 mieszkańców ,001 3,494 

Miejsce ukończenia szkoły - subregion warszawski ,002 3,378 

Wysoka ocena przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu plus 

predyspozycje do wykonywania pracy fizycznej (czynnik) 

,000 2,998 

Miejsce ukończenia szkoły - subregion ostrołęcki ,041 2,266 

Wysoka ocena przygotowania do wykonywania pracy umysłowej (czynnik) ,000 2,201 

Ukończona szkoła zawodowa - zawód ekonomiczny ,013 2,088 

Wysoka ocena szans na znalezienie pracy ,001 1,494 

Wysoka ocena przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu plus 

umiejętności miękkie (czynnik) 

,018 1,356 

Maksymalny czas dojazdu do pracy ,064 1,009 

Minimalna stawka za jaką przyjęto by pracę ,003 1,001 

Fakt, że respondent był kiedyś zarejestrowany w urzędzie pracy ,090 ,543 

Ukończona szkoła policealna ,003 ,148 

 

Czynniki warunkujące posiadanie pracy 

 

Przy interpretacji tego modelu należy pamiętać o tym, że w modelu przyjęto iż przeciwieństwem dla posiadania 
pracy jest nie tylko bierność, ale także kontynuowanie nauki w trybie dziennym.  

Przede wszystkim ponad 11-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo posiadania pracy fakt, że kiedyś było się 
zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Nie należy jednak interpretować tego wyniku 
wyłącznie jako efektu wysokiej skuteczności ze strony Urzędów Pracy. Wyniki badania nie wskazują bowiem na 
poprawność tego typu interpretacji. Należy założyć, że po prostu zarejestrowanie się w UP jest dla wielu 
absolwentów wskaźnikiem momentu zakończenia edukacji (kończą naukę i rejestrują się w UP) lub też 
manifestacją chęci wejścia na drogę zawodową. Dlatego też może być po prostu interpretowane jako cecha, 
którą częściej mają ci którzy obecnie pracują, bez występowania żadnych związków przyczynowo-skutkowych 
pomiędzy rejestracją w PUP, a posiadaniem pracy. 

                                                                 
11 W tabeli kolorem zielonym zaznaczono zmienne zwiększające prawdopodobieństwo kontynuowania nauki, zaś kolorem różowym 

obniżające to prawdopodobieństwo. 
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W dalszej kolejności posiadanie pracy warunkuje rodzaj miejsca zamieszkania. I tak najmniejsze 
prawdopodobieństwo na posiadanie pracy mają mieszkańcy Warszawy, największe zaś mieszkańcy miast 
średnich (ponad 5-krotnie większe prawdopodobieństwo pracy niż mieszkańcy Warszawy), małych (prawie  
5-krotnie większe), średnich (ponad 3-krotnie większe) i wsi (ponad 2-krotnie większe). 

Jak więc widać mamy tutaj do czynienia z silną zależnością – im większa urbanizacja tym większa szansa na 
posiadanie pracy. Jednak z zależności tej wyłączona jest Warszawa. Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane  
w badaniach jakościowych wydaje się, że na wyjątkowość pozycji Warszawy wpływa tutaj przede wszystkim 
dość silna tendencja do „przedłużania sobie młodości” w myśl maksym: „trzeba trochę pożyć, poużywać życia ”, 
„na podjęcie pracy jest jeszcze czas”. Tendencja ta wzmacniana jest jeszcze przez dużą ofertę alternatywnych 
wobec pracy i nauki aktywności, głównie związanych z przyjemnością i zabawą. Młodzież aktywnie spędza czas 
pomimo tego, że ani nie pracuje, ani się nie uczy. Mniejsze ośrodki takich ofert mają znacznie mniej. Tendencja 
ta wzmacniana jest także poprzez fakt, że w stolicy mamy do czynienia z większą zamożnością, z większym 
odsetkiem rodzin, które stać jest na utrzymywanie dorosłych dzieci. Warto także podkreślić, że taki stan 
utrzymywany jest często pod pozorem „kontynuowania nauki”. Co prawda, w rzeczywistości, nauka nie jest 
obecnie przez absolwenta kontynuowana, ale będzie niebawem – na przykład w następnym roku (absolwenci, 
którzy w roku obecnym nie dostali się do szkoły i będą próbować ponownie w roku następnym). 

 

Prawdopodobieństwo posiadania pracy zwiększa również wysoka samoocena – zarówno pod względem 
posiadanych kompetencji i kwalifikacji, jak i oceny szans na znalezienie pracy, a także posiadanie opinii o byciu 
przygotowanym do wykonywania konkretnego zawodu (jednak w przypadku tych zmiennych z uwagi na ich 
rodzaj i naturę należy zachować ostrożność interpretacyjną, gdyż zdiagnozowana zależność może być 
zależnością pozorną wskazującą jedynie na inne ukryte zależności). 

Pozytywnie na prawdopodobieństwo posiadania pracy działa również wiek – z upływem każdego roku 
prawdopodobieństwo posiadania pracy zwiększa się o 37%. 

W modelu odnotowano także 6 czynników obniżających szansę posiadania pracy. I tak, największy ujemny 
wpływ na posiadanie pracy ma ukończenie szkoły w subregionie płockim – obniża prawdopodobieństwo o 80%, 
a także ciechanowskim oraz radomskim (spadek prawdopodobieństwa o ponad 50%). Przy interpretacji należy 
jednak pamiętać, że subregiony te miały silną pozycję jeżeli chodzi o kontynuowanie nauki, tak więc brak pracy 
może oznaczać po prostu fakt, że absolwenci szkół z tych podregionów częściej kontynuują naukę. 

 

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej w największym stopniu sprzyja temu, że dana osoba pracuje. Osoby 
wybierające zasadniczą szkołę zawodową są w najmniejszym stopniu nastawione na kontynuowanie nauki. 
Wybór szkoły zasadniczej jest często wyborem nastawionym na szybkie usamodzielnienie się, a więc na szybkie 
podjęcie pracy warunkujące owo usamodzielnienie się. Prawdopodobieństwo posiadania pracy najbardziej 
obniża (o 60% w stosunku do ukończenia szkoły zasadniczej) ukończenie szkoły policealnej. Osoby te bądź nadal 
kontynuują naukę bądź też z uwagi na to, że miały do dyspozycji najkrótszy czas na odnalezienie się na rynku 
pracy, ciągle jeszcze pracy poszukują. Prawdopodobieństwo posiadania pracy obniża również przekonanie, że 
posiada się predyspozycje do wykonywania pracy umysłowej, które sprzyja dalszemu kontynuowaniu nauki. 

Im wyższe oczekiwania finansowe, tym mniejsze prawdopodobieństwo posiadania pracy – wzrost oczekiwań 
płacowych o 1 zł zmniejsza prawdopodobieństwo posiadania pracy o 0,01%. 

Tabela poniżej zawiera wszystkie czynniki otrzymane w modelu jako istotnie wpływające na 
prawdopodobieństwo posiadania pracy, wraz z oczekiwanym prawdopodobieństwem wpływu. 
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Tabela 14 MODEL POSIADANIA PRACY - wyniki analizy regresji logistycznej - zmienne istotne dla wzrostu 

prawdopodobieństwa posiadania pracy
12

 

CZYNNIK ISTOTNOŚĆ EXP(B) 
Oczekiwane 

prawdopodobieństwo 

Fakt, że respondent był kiedyś zarejestrowany w urzędzie pracy ,000 11,991 

Miejsce zamieszkania - miasto od 99 999 - 199 999 mieszkańców ,002 5,307 

Miejsce zamieszkania - miasto do 49 999 mieszkańców ,000 4,750 

Miejsce zamieszkania - miasto od 49 999 do 99 999 mieszkańców ,007 3,362 

Miejsce zamieszkania – wieś ,026 2,223 

Ocena kompetencji - czynnik będący wypadkową utworzonych czynników ,000 1,583 

Wysoka ocena przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu plus 

predyspozycje do wykonywania pracy fizycznej 

,000 1,545 

Wysoka ocena przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu plus 

umiejętności miękkie 

,002 1,399 

Wiek ,000 1,377 

Minimalna stawka za jaką przyjęto by pracę ,000 ,999 

Wysoka ocena przygotowania do wykonywania pracy umysłowej ,009 ,739 

Miejsce zamieszkania - subregion radomski ,017 ,479 

Miejsce zamieszkania - subregion ciechanowski ,007 ,412 

Ukończona szkoła policealna ,042 ,403 

Miejsce zamieszkania - subregion płocki ,000 ,194 

 
Czynniki warunkujące aktywność - posiadanie pracy lub kontynuowanie nauki 

 

Zgodnie z otrzymanym modelem aktywność na rynku pracy lub edukacji najsilniej pozytywnie warunkowana 
jest wielkością miejsca zamieszkania. Absolwenci, mieszkańcy dużych miast (od 99 999 - 199 999 mieszkańców) 
w stosunku do mieszkańców Warszawy mają ponad 13-krotnie większe szanse na bycie aktywnym. Mieszkańcy 
średnich miast (od 49 999 do 99 999 mieszkańców) – ponad 8-krotnie, a mieszkańcy miast najmniejszych (do 
49 999 mieszkańców) ponad 5-krotnie większe szanse. 

Także zamieszkiwanie na wsi ponad 3-krotnie zwiększa szanse na aktywność w stosunku do mieszkania  
w Warszawie. 

Tak jak pisano już wcześniej prawdopodobnie tak niekorzystna pozycja Warszawy w kontekście aktywności jest 
spowodowana faktem, że mamy tu do czynienia z wysokim odsetkiem absolwentów, którzy zamierzają jeszcze 
kontynuować naukę, a których stać jest na to, aby po jednorazowym niepowodzeniu oczekiwać rok nie 
podejmując pracy na kolejną próbę podjęcia nauki. W Warszawie także mamy do czynienia z dużo większymi 
oczekiwaniami w stosunku do pracy – zarówno w kontekście warunków pracy jak i warunków finansowych, co 
może wiązać się z dłuższym okresem jej poszukiwania. 

                                                                 
12 W tabeli kolorem zielonym zaznaczono zmienne zwiększające prawdopodobieństwo posiadania pracy, zaś kolorem różowym obniżające 

to prawdopodobieństwo. 
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Kolejnymi zmiennymi, które warunkują zwiększenie prawdopodobieństwa bycia aktywnym jest wysoka 
samoocena pod względem różnego rodzaju kompetencji oraz wysoka ocena szans na znalezienie pracy. 

Ukończenie szkoły w subregionie ostrołęckim o 28% w odniesieniu do ukończenia szkoły w Warszawie podnosi 
prawdopodobieństwo bycia aktywnym, zaś w subregionie warszawskim o 36%. 

Aktywności, co oczywiste, sprzyja także  wiek – wraz z upływem każdego roku prawdopodobieństwo bycia 
aktywnym wzrasta o 22%. 

Wśród dwóch czynników mających negatywny wpływ, obniżających prawdopodobieństwo bycia aktywnym 
(kontynuowania nauki lub posiadania pracy) w modelu wyróżniono: subregion płocki – ukończenie szkoły  
w tym subregionie o 70% w stosunku do ukończenia szkoły w Warszawie obniża szansę na bycie aktywnym oraz 
ukończenie szkoły policealnej – adepci tej szkoły mają o 80% mniejsze szanse na bycie aktywnym niż absolwenci 
szkoły zasadniczej. 

W tabeli poniżej zamieszczono wszystkie czynniki uznane w modelu za istotne wraz z oczekiwanym 
prawdopodobieństwem wpływu na podejmowanie aktywności. 

 

Tabela 15 MODEL POSIADANIA PRACY LUB KONTYNUOWANIA NAUKI - wyniki analizy regresji logistycznej - zmienne 

istotne dla wzrostu prawdopodobieństwa bycia aktywnym – posiadania pracy i/lub kontynuowania nauki
13

 

CZYNNIK ISTOTNOŚĆ EXP(B) 
Oczekiwane 

prawdopodobieństwo 

Miejsce zamieszkania - miasto od 99 999 - 199 999 mieszkańców ,000 13,172 

Miejsce zamieszkania - miasto od 49 999 do 99 999 mieszkańców ,000 8,482 

Fakt, że respondent był kiedyś zarejestrowany w urzędzie pracy ,000 7,562 

Miejsce zamieszkania - miasto do 49 999 mieszkańców ,000 5,336 

Miejsce zamieszkania – wieś ,000 3,566 

Wysoka ocena przygotowania do wykonywania pracy umysłowej ,000 1,802 

Wysoka ocena przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu plus 

umiejętności miękkie 

,000 1,767 

Wysoka ocena przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu plus 

predyspozycje do wykonywania pracy fizycznej 

,000 1,539 

Zadowolenie z posiadanego wykształcenia ,045 1,464 

Miejsce ukończenia szkoły - subregion warszawski ,009 1,368 

Miejsce ukończenia szkoły - subregion ostrołęcki ,022 1,281 

Wysoka ocena kompetencji - czynnik będący wypadkową utworzonych 

czynników 

,076 1,258 

Wiek ,011 1,222 

Miejsce ukończenia szkoły - subregion płocki ,002 ,385 

Ukończona szkoła policealna ,000 ,206 

                                                                 
13 W tabeli kolorem zielonym zaznaczono zmienne zwiększające prawdopodobieństwo bycia aktywnym - posiadania pracy lub 

kontynuowania nauki, zaś kolorem różowym obniżające to prawdopodobieństwo. 
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6 PIERWSZE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE ABSOLWENTÓW 

6.1 Charakterystyka pierwszej pracy zawodowej 

Czas podjęcia zatrudnienia. 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. Jak wynika z przeprowadzonych badań, pierwsze doświadczenia 
zawodowe w zdecydowanej większości (70%) mają miejsce dopiero po zakończeniu edukacji. Pracę w trakcie 
nauki podjęło 29% badanych – w tym jedynie 15% w trakcie nauki w szkole zawodowej, zaś 14% dopiero 
podczas nauki na kolejnym etapie. Absolwenci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z województwa 
mazowieckiego, którzy podejmują aktywność zawodową, wkraczają na ścieżkę zawodową średnio 5,3 miesiąca 
po ukończeniu edukacji w szkole zawodowej. Przy czym, najliczniejsze jest grono tych, którzy znajdują 
zatrudnienie w ciągu pierwszych trzech miesięcy (47%). Kolejne 25% zatrudnia się w ciągu 4-6 miesięcy. 
Pierwszą pracę w trakcie kształcenia relatywnie częściej podejmowały kobiety (34%) niż mężczyźni (26%),  
a także nieco częściej absolwenci techników (31%) niż dwóch pozostałych typów szkół objętych badaniem. 
Praktyka ta najbardziej typowa okazała się dla absolwentów z subregionu płockiego (47%), najmniej zaś dla 
osób kończących edukację zawodową w Warszawie (10%). 

Warto zwrócić także uwagę na znaczące różnice między poszczególnymi subregionami pod względem czasu 
upływającego od zakończenia nauki do podjęcia pracy zarobkowej. Zdecydowanie przoduje tu m. Warszawa 
(średnio 3,6 miesięcy), wyprzedzając prawie trzykrotnie subregion ciechanowski (średnio 9,7 miesięcy), czy też 
radomski (średnio 8,4 miesiąca). Różnice między subregionami są pochodną sytuacji na lokalnym rynku pracy, 
który poza Warszawą i okolicami nie sprzyja osobom poszukującym zatrudnienia. 

 

Rysunek 32 Łączenie pierwszej pracy z nauką oraz czas podjęcia pracy od momentu zakończenia nauki w szkole 

zawodowej 
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Tabela 16 Łączenie pierwszej pracy z nauką oraz czas podjęcia pracy od momentu zakończenia nauki – zróżnicowania  

  
Odsetek 

podejmujących 
pracę w trakcie 

kształcenia 

Czas od ukończenia 
szkoły do podjęcia 
pierwszej pracy  - 

średnia w 
miesiącach 

 RAZEM 29% 5,3 

Podregion  

ciechanowski 33% 9,7 

radomski 32% 8,4 

ostrołęcki 30% 4,9 

płocki 47% 4,6 

siedlecki 32% 5,3 

warszawski 36% 4,4 

m.st. Warszawa 10% 3,6 

Płeć  

Kobiety 34% 5,7 

Mężczyźni 26% 5,1 

Ukończona szkoła 
zawodowa w latach 
2010-2012 

zas. szkoła zaw. dla młodzieży 26% 5,1 

technikum/ technikum uzup. dla młodzieży 31% 5,6 

szkoła policealna dla młodzieży 25% 3,8 

Kierunek kształcenia
14

 

usługi 29% 5,6 

zawody techniczne 23% 4,8 

zawody ekonom-biurowe 45% 5,9 

pozostałe 33% 5,5 

 

Na czas podjęcia zatrudnienia wpływa również indywidualna motywacja absolwentów do poszukiwania pracy 
zaraz po ukończeniu szkoły. Można tutaj wyróżnić dwa typy młodych osób: 

� osoby poszukujące zatrudnienia zaraz po ukończeniu szkoły. Motywacja do szybkiego znalezienia 
pracy może wynikać zarówno z konieczności znalezienia źródła utrzymania (brak wsparcia rodziny), jak 
również z własnej inicjatywy, chęci usamodzielnienia się. Osoby zmotywowane do podjęcia pracy chcą 
rozpocząć jej poszukiwanie jak najszybciej, by zdążyć przed zakończeniem wakacji, kiedy to ich 
zdaniem zwiększy się konkurencja na rynku pracy.  

•••• [A tą pierwszą dorywczą pracę, którą Pan miał, zaraz po ukończeniu tej szkoły to było układanie tej 
kostki?] Tak. W sumie od razu. Nie wiem czy to był tydzień, dwa, czy trzy, załóŜmy. Zaczął się sezon, 
duŜo się, na przykład idzie się, o, patrzy się, Ŝe tam jest budowa to co, zapytać, podejść. W ten 
sposób [..]To akurat było w ten sposób, Ŝe moja siostra przyjaźni się z jedną, jakąś tam dziewczyną  
i jej mąŜ właśnie ma firmę, taką jednoosobową i zatrudnia na czarno pracowników. I akurat taka 
głupia sytuacja, Ŝe właśnie w tym zawodzie to jest takie właśnie, Ŝe, taki minus, Ŝe tam duŜo się pije 
alkoholu i akurat to był taki okres, Ŝe kilku pracowników zostało juŜ wyrzuconych z pracy, bo za 
bardzo sobie naduŜywali tego i potrzebował człowiek po prostu rąk do pracy. Dlatego wziął mnie, 
mimo Ŝe tam od razu byłem po szkole i taki raczej nieduŜy chłopak, a tam raczej trzeba z krzepą 
facetów. No to wtedy wziął mnie, bo po prostu byłem na miejscu i tyle. [I jak długo tam Pan…?] Do 
końca wakacji. Do września. Potem miesiąc, dwa przerwy tak jak mówiłem i na jakąś tam budowę się 
załapałem. I tam byłem pomocnikiem. Jakieś tam, robiliśmy jakieś tam tynki, wygładzaliśmy i tak 
dalej… [IDNBI, SUBREGION SIEDLECKI] 

� osoby oddalające w czasie poszukiwanie pracy. Absolwenci z tej grupy nie czują zewnętrznej lub 
indywidualnej motywacji do podjęcia zatrudnienia. Często chcą odpocząć po nauce w szkole 
zawodowej i odkładają poszukiwanie pracy na okres powakacyjny, przedłużając sobie tym samym czas 

                                                                 
14 Ze względu na dużą liczbę zawodów uzyskanych przez absolwentów mazowieckich szkół pogrupowano je na potrzeby doboru próby oraz 

badania w cztery główne kategorie, uwzględniające najpopularniejsze kierunki kształcenia według danych SIO. 
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„beztroskiej młodości” lub mają w planach dalszą edukację i wówczas odkładają poszukiwanie pracy 
na okres po ukończeniu kolejnej szkoły.  

 

•••• Od razu po szkole nie szukałem pracy. Jakiś czas właśnie tak, jak mówiłem, to chciałem sobie zrobić 
przerwę i ten, i od szkoły i nie iść od razu do pracy. [Ile ta przerwa trwała tak, jak Pan sobie dał czas, 
Ŝe w ogóle Pan się nie zajmował szukaniem pracy, to ile to tak mniej więcej trwało?] Ze dwa, trzy 
miesiące na pewno. I później jakoś z czasem, powoli, powoli zaczynałem szukać pracy i tam się 
zaczynałem interesować. Tak, to w wakacje. Tak jakby przez wakacje jeszcze ten, jeszcze nie 
interesowałem się i później dopiero. Po znajomych pytałem, w Internecie trochę patrzyłem i tak o,  
i właśnie i mówiłem, jakby ktoś słyszał, Ŝe, do znajomych i do mamy, jakby ktoś słyszał, Ŝe szukają do 
pracy, czy coś, to Ŝeby mi powiedział, czy coś, po prostu. [...] Powiem szczerze, Ŝe nie pamiętam, ale 
myślę, Ŝe nie chyba właśnie, bo CV jeszcze nie roznosiłem w ogóle nigdzie. Ale tak to takie szukanie, 
to wie Pani, gdybym się bardzo do tego przyłoŜył, tam CV roznosił i w ogóle, to myślę, Ŝe coś by się 
moŜe trafiło. Nie jakaś praca taka, co bym był z niej zadowolony do końca, ale coś by było. [...] Moim 
zdaniem to nie było tak intensywnie, tylko tak tyle, Ŝe zapytam kogoś jak coś, zaczęła się rozmowa na 
temat pracy, to wtedy ten, to zacząłem pytać, zapytałem, czy dla mnie nie ten, nie wie, gdzie 
szukają, czy coś do pracy. [IDNBI, SUBREGION SIEDLECKI] 

 

Warunki pracy. W zdecydowanej większości przypadków – i niezależnie od typu ukończonej szkoły  

– pierwsza praca była na pełen etat (72%). Charakter dorywczy miała pierwsza praca 11% absolwentów, przy 
czym tego typu zatrudnienie częściej podejmowali absolwenci ZSZ (14%), a rzadziej absolwenci szkół 
policealnych (8%). Pierwszą pracę w niepełnym wymiarze godzin podjęło 9% badanych, w tym 14% 
absolwentów szkół policealnych. Własną działalność gospodarczą w ramach pierwszej pracy założyli nieliczni 
absolwenci (3%). 16% absolwentów swą pierwszą pracę podejmuje na czarno – bez żadnej umowy, kolejne 6% 
nie precyzuje tego aspektu. Zatrudnienie dorywcze oraz w niepełnym wymiarze czasu relatywnie częściej 
obserwujemy w subregionie siedleckim (40%), warszawskim (24%) oraz ostrołęckim (26%).  

  

Rysunek 33 Warunki zatrudnienia 

 

 

Analizując warunki pierwszej pracy należy mieć, na uwadze, iż jak pokazało badanie jakościowe, przed 
podjęciem pierwszej pracy na etat absolwenci posiadają wiele doświadczeń związanych z pracą dorywczą lub 
pracą krótkotrwałą. Nie są one jednak przez nich postrzegane często jako pierwsza praca, której synonimem 
jest stałe zatrudnienie pełnoetatowe, bez względu na rodzaj umowy (czy to umowa o pracę, czy też umowa 
zlecenie lub o dzieło). Powszechną tendencją wśród absolwentów  jest nie postrzeganie pracy tymczasowej nie 
jako miejsca pracy, ze względu na swoją epizodyczność, ginącą w natłoku tego typu doświadczeń.  
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Rysunek 34 Warunki zatrudnienia – zróżnicowanie subregionalne 

 

W pierwszej pracy młodzi absolwenci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z terenu województwa 
mazowieckiego zarabiają przeciętnie nieco ponad 1500 złotych netto miesięcznie – 37% poniżej tej kwoty, zaś 
34% powyżej. Najwyższe średnie zarobki są udziałem mieszkańców Warszawy (1838 zł netto), najniższe zaś 
subregionu radomskiego (nieco ponad 1000 zł netto). Przeciętnie najwięcej w pierwszej pracy zarabiali 
absolwenci szkół policealnych (prawie 1700 zł netto), oraz osoby kończące edukację w zawodach technicznych 
(nieco ponad 1600 zł netto). Średni czas pracy w pierwszym miejscu zatrudnienia to 10 miesięcy. Objęci 
badaniem absolwenci, w zdecydowanej większości (74%) wyrażali także zadowolenie (bardzo + raczej 
zadowolony) z warunków pracy. Nieliczni nieusatysfakcjonowani (5%), skarżyli się przede wszystkim na niskie 
zarobki.  

Tabela 17 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto w pierwszej pracy.  

N= 

średnie 
wynagrodzenie 
netto w PLN 

 

RAZEM 371 1544 

Subregion 

ciechanowski 27 1371 

radomski 54 1051 

ostrołęcki 37 1423 

płocki 30 1357 

siedlecki 26 1619 

warszawski 113 1606 

m.st. Warszawa 82 1838 

Płeć  

kobiety 150 1398 

mężczyźni 220 1643 

Miejsce 
zamieszkania 

wieś 202 1411 

miasto 169 1696 

Typ szkoły  

zas. szkoła zaw. dla młodzieży 123 1521 

technikum/ technikum uzup. dla 
młodzieży 225 1541 

szkoła policealna dla młodzieży 24 1693 

Uzyskany 
zawód

15
 

 

usługi 120 1493 

zawody techniczne 148 1623 

zawody ekonom-biurowe 53 1451 

pozostałe 50 1539 

                                                                 
15 Ze względu na dużą liczbę zawodów uzyskanych przez absolwentów mazowieckich szkół pogrupowano je na potrzeby doboru próby oraz 

badania w cztery główne kategorie, uwzględniające najpopularniejsze kierunki kształcenia według danych SIO. 
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Miejsce pracy. Młodzi absolwenci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych znajdują zatrudnienie przede 

wszystkim w mikro przedsiębiorstwach (50%) oraz firmach małych (24%). Dla jedynie 9% objętych badaniem 
pierwszym miejscem pracy było przedsiębiorstwo z sektora firm średnich lub dużych. Warto zauważyć, iż 
rozkład ten znacząco odbiega od struktury zatrudnienia w Polsce. Według danych GUS, w 2009 roku, na średnie 
i duże przedsiębiorstwa przypadło 63% zatrudnienia (oraz 48% pracujących)

16
. Podobnie odmienna,  

w porównaniu do ogółu zatrudnionych, jest struktura zatrudnienia absolwentów ze względu na branże. 
Dominują w nich handel (27%), przetwórstwo przemysłowe (20%), pozostała działalność usługowa (13%), 
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (10%) oraz budownictwo (10%), praktycznie nieobecne są natomiast 
branże związane ze świadczeniem usług wyspecjalizowanych/profesjonalnych, czy też usług społecznych. 

Zdecydowana większość objętych badaniem absolwentów (83%) podjęło zatrudnienie na terenie powiatu,  
w którym zamieszkuje, w tym 40% w tej samej miejscowości. Konsekwentnie, tylko 36% badanych dojeżdżało 
lub dojeżdża do pierwszej pracy dalej niż 10 km – częściej są to absolwenci szkół z subregionu ciechanowskiego 
oraz Warszawy. Spośród wszystkich objętych badaniem grup, najdalej do pracy dojeżdżają (największy odsetek 
dojeżdżających dalej niż 10 km) absolwenci szkół policealnych oraz osoby, które uczyły się w Warszawie 
mieszkając poza nią.  

Rysunek 35 Wielkość oraz branża firmy pierwszego zatrudnienia 

 
Rysunek 36 Lokalizacja pierwszej pracy oraz odległość do niej 

 

                                                                 
16 Raport o stanie MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. 
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Rysunek 37 Dojeżdżający do pracy dalej niż 10 km  

 

 

Brak mobilności zawodowej potwierdziły również badania jakościowe. Absolwenci poszukują przede wszystkim 
zatrudnienia w swoim miejscu zamieszkania. Wiązać to należy z jednej strony z faktem, iż są to osoby młode, 
które zarabiając średnio 1,5 tys. zł netto miesięcznie nie są w stanie usamodzielnić się. Tymczasem podjęcie 
zatrudnienia w znacznej odległości od miejsca zamieszkania w wielu przypadkach, szczególnie w sytuacji gdy nie 
ma dogodnego dojazdu, wymagałoby zmiany miejsca zamieszkania, przeprowadzenia się do miejsca, w którym 
jest praca. Przeprowadzka wymaga m.in. środków na wynajem mieszkania, czego absolwenci z własnych 
wynagrodzeń nie są w stanie pokryć. Pozostając w miejscu zamieszkania mogą liczyć na wsparcie rodziny  
i możliwość prowadzenia wspólnego gospodarstwa z rodzicami. Planom podjęcia zatrudnienia poza miejscem 
zamieszkania sprzyja posiadanie możliwości obniżenia kosztów związanych z zamieszkaniem np. poprzez 
mieszkanie u rodziny, czy też mieszkanie wspólnie ze znajomymi. 

Niskie zarobki nie sprzyjają również dojeżdżaniu do pracy na dłuższe odległości. Dojazdy ponad kilkanaście 
kilometrów wiążą się ze znacznymi nakładami ponoszonymi na benzynę, czy też komunikację, co przy niskiej 
pensji powoduje niekiedy sytuacje, iż znaczna część wynagrodzenia pokrywa przede wszystkim koszty dojazdu.  

 

••••  Przede wszystkim chciałam znaleźć jakąś pracę, Ŝeby iść do pracy. Chciałam teŜ iść od razu do szkoły 
wyŜszej, ale potem się okazało, Ŝe te dojazdy do pracy, to wszystko zajmuje tyle czasu, Ŝe na szkołę 
juŜ trochę braknie czasu, kiedy to jeszcze zrealizować. No, ale przede wszystkim to zaleŜało mi na 
tym, Ŝeby znaleźć pracę jakąś. [..] Szczerze mówiąc, to tak za bardzo nie wiedziałam na co mam 
liczyć, na pewno chciałam jakąś pracę biurową znaleźć, Ŝeby w firmie, w biurze jakimś pracować. 
śebym nie musiała przypadkiem w jakimś hipermarkecie pracować przy rozkładaniu towaru, tylko 
właśnie w biurze coś mieć. [..] Właściwie wtedy, to mi było bez znaczenia na jakim stanowisku. Po 
prostu chciałam znaleźć jakąkolwiek pracę, Ŝeby gdziekolwiek móc potem w CV wpisać, Ŝe gdzieś juŜ 
pracowałam, Ŝe coś juŜ robiłam. [..] Szczerze mówiąc, wtedy to nawet nie myślałam. Bo wiadomo, Ŝe 
mieszkałam z rodzicami, rodzice cały czas mnie utrzymywali, więc liczyło się dla mnie, Ŝeby dostać 
pracę, dostać pracę na etat, a to juŜ za ile, no to wiadomo, Ŝe minimalną krajową będę musiała 
dostać. Bo jak na etacie to musi być, a jak coś więcej, to będzie dobrze. Chciałam pracować albo  
w Legionowie, albo w okolicach Legionowa, albo w Warszawie, bo tutaj nie ma za bardzo innych 
moŜliwości. nigdy nie planowałam wyjazdu za granicę. TeŜ nie planowałam tego, Ŝeby wyprowadzić 
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się, mieszkać gdzieś tam dalej, sama wynajmować mieszkanie, nie liczyłam na to, Ŝe dostanę na tyle 
dobrze płatną pracę na początku, Ŝeby wynająć mieszkanie, Ŝeby się samemu utrzymywać ze 
wszystkim. [IDNBI, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Zgodność pracy z wyuczonym zawodem. Absolwenci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych  

w swojej pierwszej pracy zajmują przede wszystkim stanowiska sprzedawców (20%), pracowników usług 
(fryzjerzy, kucharze, kosmetyczki itp.) (12%), robotników obróbki metalu, mechaników maszyn i urządzeń (10%) 
oraz robotników pomocniczych w przemyśle i budownictwie (7%). Na stanowiskach z grupy zawodowej 
technicy i średni personel pierwszą pracę znalazło jedynie 14% badanych, zaś 9% na stanowiskach z grupy 
pracowników biurowych. Zrealizowane badania z całą mocą pokazują, iż młodzi absolwenci szkół zawodowych 
mają ogromne trudności na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie – dotyczy to absolwentów wszystkich 
typów szkół, przede wszystkim jednak techników. Wyniki te mogą sygnalizować problem niezgodności 
kierunków kształcenia uczniów techników oraz zapotrzebowania na te zawody na rynku pracy. Znajduje to 
potwierdzenie m.in. w analizie zawodów deficytowych i nadwyżkowych w porównaniu do zawodów  
z największą liczbą absolwentów dokonane w rozdziale 4.5 Sytuacja osób młodych na mazowieckim rynku pracy 
- podsumowanie. Niezgodność zawodów uzyskanych przez osoby opuszczające szkoły zawodowe z sytuacją na 
rynku pracy dotyczyła przede wszystkim zawodów z tytułem technika. Z podobnymi trendami zetknięto się  
w badaniach absolwentów w województwie dolnośląskim (por. Badania rynku edukacji ponadgimnazjalnej). 

Wprawdzie, wedle uzyskanych deklaracji 53% badanych pracowało w pierwszej pracy lub pracuje w wyuczonym 
zawodzie, w rzeczywistości jednak odsetek ten jest znacznie niższy. Obserwowana różnica wynika z faktu, iż 
respondenci bardzo często mylili zawód z szerszym pojęciem branży, oraz nie brali pod uwagę samodzielności 
zajmowanego stanowiska (np. osoba pracująca na budowie jako pomocnik, która kształciła się w zawodzie 
murarz – uważa, iż pracuje w wyuczonym zawodzie, podobnie osoba pracująca jako sekretarka, a kształcą się  
w zawodzie technik ekonomista). Na użytek niniejszego projektu przeprowadzono szczegółową analizę 
zgodności zawodów wyuczonych oraz wykonywanych w pierwszej pracy (zestawiając kody Klasyfikacji 
Zawodów i Specjalności na poziomie dużych grup zawodowych). Analiza ta pokazała, iż jedynie 30% badanych 
podjęło pierwszą pracę w wyuczonym zawodzie, kolejne zaś 13% w zawodzie z tej samej dużej grupy 
zawodowej, czyli na tym samym poziomie kwalifikacji (np. technicy i średni personel, czy sprzedawcy  
i pracownicy usług osobistych). Całkowitą niezgodność wyuczonego i wykonywanego zawodu 
zaobserwowano w przypadku 56% badanych – najczęściej dotyczy ona absolwentów techników (72%) oraz 
osób kształcących się w zawodach technicznych (67%) oraz zawodach ekonomiczno – biurowych (70%), którzy 
często swą pierwszą pracę podejmują poniżej kwalifikacji.  

 

Większą zgodność pierwszej pracy z wyuczonym zawodem obserwujemy natomiast w przypadku absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych (53% - pełna zgodność) oraz szkół policealnych (56% - pełna zgodność) oraz 
osób kształcących się w kierunkach związanych z usługami dla ludności (44%). Jak pokazują zrealizowane 
badania, największe trudności w podjęciu pracy zgodnej z zawodem mają mieszkańcy subregionu 
ciechanowskiego (78% całkowity brak zgodności) oraz płockiego (76%). 

 

Co zastanawiające, zgodnie z deklaracjami absolwentów, dla 60% z nich pierwsza praca była na poziomie ich 
kwalifikacji, pracę poniżej kwalifikacji jako pierwszą podjęło ogółem 27% badanych. Danym tym zupełnie 
przeczy zestawienie typu szkoły, czy też wyuczonego zawodu z wykonywaną pracą. Sprzeczność ocen 
absolwentów z rzeczywistością świadczyć więc musi albo o niskiej ocenie własnych kwalifikacji, lub też raczej 
niskiej ich świadomości (brak powiązania ścieżki edukacyjnej z zawodową widoczny jest już na etapie 
podejmowania decyzji o kierunku kształcenia, a po jego zakończeniu nie przekłada się na wybory zawodowe).  
I tak, jak pokazują zrealizowane badania, poniżej kwalifikacji pracuje przynajmniej 70% absolwentów 
techników (osoby wykonujące zawody inne niż z grupy pracownicy techniczni i średni personel) oraz  
34% absolwentów szkół policealnych. Omawianą rozbieżność dobrze ilustrują losy zawodowe kształcących się 
w zawodach ekonomiczno – biurowych. W grupie tej jedynie   23% swoją pierwszą pracę podjęło na 
stanowiskach z grupy średni personel do spraw biznesu i administracji, a kolejne 15% na stanowiskach z grupy 
sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni. 25% podjęło natomiast swoją pierwszą pracę jako 
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sprzedawcy lub pracownicy usług, zaś 11% jako pracownicy przy pracach prostych. Szczegółowe zestawienia  
w tym zakresie ilustruje Tabela 19 Wykonywane zawody w pierwszej pracy ze względu na typ szkoły i kierunek 
kształcenia.  

 

Tabela 18 Zgodność wyuczonego i wykonywanego zawodu w pierwszej pracy
17

  

 

N= Zawód wykonywany taki 
sam, jak zawód wyuczony 

Zawód 
wykonywany inny, 

niż zawód 
wyuczony, ale z tej 
samej dużej grupy 

zawodowej 

Wykonywany 
zawód niezgodny z 

zawodem 
wyuczonym  

Subregion 

RAZEM 371 30% 13% 56% 

ciechanowski 27 10% 12% 78% 

radomski 54 23% 20% 57% 

ostrołęcki 37 30% 8% 62% 

płocki 30 20% 4% 76% 

siedlecki 26 28% 17% 55% 

warszawski 113 33% 10% 57% 

m.st. Warszawa 82 43% 18% 39% 

Płeć 
kobiety 150 29% 20% 51% 

mężczyźni 220 31% 9% 60% 

Miejsce 
zamieszkania 

wieś 202 31% 10% 59% 

miasto 169 29% 17% 53% 

Typ szkoły 

zas. szkoła zaw. dla 
młodzieży 

123 53% 11% 36% 

technikum/ 
technikum uzup. dla 

młodzieży 
225 15% 13% 72% 

szkoła policealna 
dla młodzieży 

24 56% 27% 17% 

Uzyskany zawód 

usługi 120 44% 23% 33% 

zawody techniczne 148 29% 4% 67% 

zawody ekonom-
biurowe 

53 7% 24% 70% 

pozostałe 50 26% 7% 68% 

 

Niezgodność pracy z wyuczonym zawodem jest następstwem trudnej sytuacji absolwentów na rynku pracy. 
Pracodawcy nie są zainteresowani zatrudnianiem osób bezpośrednio po szkole, które nigdy nie pracowały  
w danym zawodzie. W sytuacji rosnącego bezrobocia konkurencja pracowników na rynku pracy działa na 
korzyść pracodawców, którzy mogą wybrać osobę z większym doświadczeniem. Niekiedy okazuje się, że rynek 
nasycił się już specjalistami danego typu, z wcześniejszych roczników absolwentów i obecnie trudno jest znaleźć 
wolne miejsce pracy. 

Po kilku nieudanych próbach podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie, absolwenci zniechęcają się i szukają 
jakiegokolwiek zatrudnienia, by zdobyć doświadczenie zawodowe oraz uzyskać środki finansowe. Co nie 
oznacza, iż ustają w poszukiwaniach pracy zgodnej z ich kwalifikacjami.  

Brak zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem wynika również z indywidualnych aspiracji 
zawodowych, czy też obranej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Osoby, które nieświadomie dokonały wyboru 
kierunku kształcenia zawodowego, często rozczarowują się już na etapie szkoły i po jej ukończeniu starają się 
uzyskać inne kwalifikacje lub szukają pracy w innym zawodzie.  

 

                                                                 
17 Zestawienie na podstawie kodów zawodów wyuczonych oraz wykonywanych w pierwszej pracy zgodnie z Klasyfikacją Zawodów  

i Specjalności.  
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Tabela 19 Wykonywane zawody w pierwszej pracy ze względu na typ szkoły i kierunek kształcenia
18

. 

 
Ogółem ZSZ  Technikum 

Szkoła 
policealna  usługi 

zawody 
techniczne 

zawody 
ekonom-
biurowe pozostałe 

[200000] SPECJALIŚCI 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 2% 

[300000] TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 14% 4% 15% 56% 7% 8% 29% 30% 

[310000] - ŚREDNI PERSONEL NAUK FIZYCZNYCH, CHEMICZNYCH I TECHNICZNYCH 4% 2% 4% 17% 2% 4% 5% 11% 

[320000] - ŚREDNI PERSONEL DO SPRAW ZDROWIA 2% 0% 1% 28% 2% 1% 2% 8% 

[330000] - ŚREDNI PERSONEL DO SPRAW BIZNESU I ADMINISTRACJI 4% 0% 5% 11% 0% 1% 23% 0% 

[340000] - ŚREDNI PERSONEL Z DZIEDZINY PRAWA, SPRAW SPOŁECZNYCH,  1% 2% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 

[350000] - TECHNICY INFORMATYCY 2% 0% 4% 0% 0% 3% 0% 11% 

[400000] PRACOWNICY BIUROWI 9% 2% 13% 8% 7% 7% 19% 11% 

[410000] - SEKRETARKI, OPERATORZY URZĄDZEŃ BIUROWYCH I POKREWNI 4% 0% 6% 8% 2% 2% 15% 8% 

[420000] - PRACOWNICY OBSŁUGI KLIENTA 2% 0% 3% 0% 5% 0% 3% 0% 

[430000] - PRACOWNICY DO SPRAW FINANSOWO-STATYSTYCZNYCH  3% 2% 3% 0% 1% 6% 1% 0% 

[440000] - POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIURA 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 3% 

[500000] PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 34% 35% 33% 35% 66% 11% 25% 32% 

[510000] - PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH 12% 14% 10% 19% 33% 0% 1% 6% 

[520000] - SPRZEDAWCY I POKREWNI 20% 20% 21% 16% 30% 9% 24% 25% 

[540000] - PRACOWNICY USŁUG OCHRONY 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 

[600000] ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 

[700000] ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 18% 31% 12% 0% 7% 38% 0% 4% 

[710000] - ROBOTNICY BUDOWLANI I POKREWNI (Z WYŁĄCZENIEM ELEKTRYKÓW) 3% 5% 2% 0% 2% 6% 0% 0% 

[720000] - ROBOTNICY OBRÓBKI METALI, MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ  10% 18% 7% 0% 1% 24% 0% 0% 

[730000] - RZEMIEŚLNICY I ROBOTNICY POLIGRAFICZNI 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 

[740000] - ELEKTRYCY I ELEKTRONICY 2% 3% 2% 0% 0% 5% 0% 0% 

[750000] - ROBOTNICY W PRZETWÓRSTWIE SPOŻYWCZYM,  2% 4% 1% 0% 4% 2% 0% 0% 

[800000] OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 2% 0% 3% 0% 0% 3% 3% 1% 

[830000] - KIEROWCY I OPERATORZY POJAZDÓW 2% 0% 3% 0% 0% 2% 3% 1% 

[900000] PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 13% 16% 12% 0% 7% 21% 11% 3% 

[930000] - ROBOTNICY POMOCNICZY W PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE  7% 9% 6% 0% 3% 14% 1% 1% 

[940000] - PRACOWNICY POMOCNICZY PRZYGOTOWUJĄCY POSIŁKI 1% 1% 1% 0% 1% 0% 3% 0% 

[960000] - ŁADOWACZE NIECZYSTOŚCI I INNI PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 5% 6% 4% 0% 3% 7% 6% 1% 

 

                                                                 
18 Zawody zostały w tabeli pogrupowane zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności. 
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6.2 Charakterystyka kolejnych doświadczeń zawodowych – perspektywa dynamiczna 

Bardzo niewielu objętych badaniem absolwentów wykonywało w swej krótkiej karierze zawodowej pracę  
w więcej niż w jednym miejscu pracy – ogółem w próbie znalazły się jedynie 42 takie osoby, co w sposób istotny 
ogranicza możliwość porównań statystycznych. Obserwowane różnice bardziej uprawniają do interpretacji  
w kategoriach jakościowych niż ilościowych. I tak, na podstawie porównań obecnej w stosunku do pierwszej 
pracy widać postęp i poprawę sytuacji zatrudnieniowej, co nie wiąże się jednak ze wzrostem zgodności między 
wyuczonym a wykonywanym zawodem, wręcz przeciwnie.  

Wraz ze zmianą kolejnych miejsc zatrudnienia: 

� wzrasta odsetek osób zatrudnionych na pełen etat, a także na umowę, 
� wzrasta wynagrodzenie,  
� wzrasta odsetek osób pracujących w średnich i dużych firmach,  
� wzrasta odsetek osób pracujących na stanowiskach samodzielnych.  

Jednocześnie, wyniki badań pokazują, iż w przypadku osób zmieniających pracę tuż po ukończeniu kształcenia, 
kolejna praca rzadziej wiąże się z wyuczonym zawodem. Sytuację taką można z jednej strony tłumaczyć 
zniechęceniem do pracy w zawodzie, być może spowodowanej właśnie mało satysfakcjonującą pracą, z drugiej 
zaś odbyciem stażu dofinansowanego z Urzędu Pracy, traktowanego jako pierwsza praca, a zwykle 
niekontynuowanego przez pracodawcę po zakończeniu. Osoby po odbyciu stażu wracają na rynek pracy  
i zwykle muszą podjąć się jakiejkolwiek dostępnej pracy. 
Osoby zmieniające pracę w krótkim czasie, drugą stosunkowo często podejmowały w zawodzie z grupy 
Sprzedawcy i pracownicy usług (43%).  
 

Tabela 20 Pierwsza i kolejna praca – porównanie warunków zatrudnienia  

 
Pierwsza praca Obecna/kolejna praca 

RAZEM (N= 42 42 

Warunki zatrudnienia 

Praca na pełen etat 31% 62% 

Praca na umowę 48% 71% 

Praca w odległości powyżej 10 km 36% 38% 

Średnie wynagrodzenie netto 1186,3 1470,0 

Ilu pracowników zatrudnia/zatrudniała ta firma?   

nie sprecyzowano 17% 24% 

1–9 50% 36% 

10-49 24% 19% 

50-249 5% 12% 

250+ 0% 2% 

Stanowisko pracy 

[300000] TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 0% 2% 

[400000] PRACOWNICY BIUROWI 12% 5% 

[500000] PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 29% 43% 

[700000] ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 14% 17% 

[800000] OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 2% 2% 

[900000] PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 31% 17% 

Zgodność wykonywanej pracy z zawodem wyuczonym   

Zawód wykonywany taki sam, jak zawód wyuczony 17% 14% 

Zawód wykonywany inny, niż zawód wyuczony, ale z tej samej grupy 10% 10% 

Inne sytuacje 74% 76% 

Zgodność zawodu z wyuczonym zawodem wg deklaracji  43% 33% 

 
Jak już kilkukrotnie wspominano, absolwenci posiadają niekiedy wiele doświadczeń związanych z pracą 
zawodową. Należy podkreślić, że doświadczenia te bardzo często wynikają z braku stabilności na rynku pracy  
i możliwości uzyskania przez absolwentów przede wszystkim prac dorywczych lub niegwarantujących 
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stabilności zatrudnienia (praca na umowę zlecenie, praca na czas określony, praca bez umowy itp.). Wielu 
epizodycznych doświadczeń absolwenci nie traktują jako miejsc pracy, co widoczne jest w badaniu ilościowym, 
gdzie przeważa zatrudnienie w jednym miejscu pracy, charakteryzującym się stosunkowo dużą stabilnością 
zatrudnienia. Tymczasem jak pokazują badania jakościowe rzeczywista pierwsza praca (zajęcie za które 
absolwent otrzymał wynagrodzenie) charakteryzuje się właśnie niestabilnością i krótkotrwałością, przez co nie 
jest postrzegana jako miejsce pracy, utożsamiane z dłuższym czasowo zatrudnieniem na etat. 
Pierwsze zatrudnienie wielokrotnie charakteryzuje się również tymczasowością ze strony absolwenta – jeżeli 
nie jest to praca w wyuczonym zawodzie lub praca mało satysfakcjonująca, to szuka on innego miejsca 
zatrudnienia. Tym bardziej, że dla wielu osób podczas poszukiwania zatrudnienia po ukończeniu szkoły 
zawodowej istotne jest przede wszystkim uzyskanie jakiejkolwiek pracy lub jakiegokolwiek źródła dochodu. 
Trudności w znalezieniu stabilnego miejsca pracy przedstawia poniższa wypowiedź absolwenta technikum  
z subregionu ciechanowskiego. 

•••• Chyba siedziałem pół roku w domu. Znaczy miałem tam powiedzmy… umiem malować, gipsować, to 
gdzieś tę pracę złapałem, jakoś to się przeciągnęło, ale później juŜ się zaczęło… Później zacząłem 
pracować u pana od usług hydraulicznych, jeŜeli on mnie zwolnił z dnia na dzień, to szukałem  
4 miesiące. Fakt, Ŝe dobrze zrobiłem, bo odkładałem po 300 złotych, tak leŜało, to jakoś przetrwałem 
te 4 miesiące. A później znalazłem pracę w markecie, to jest chyba najgorsza praca jaką w Ŝyciu 
miałem. W Ŝyciu juŜ nie pójdę do supermarketu pracować, tzn. to nie był supermarket, to był 
market, nie był taki super, ale nigdy więcej pracy w sklepie. Tam teŜ byliśmy traktowani jak siła 
robocza tania, bo mieliśmy najniŜszą krajową, 1150 złotych, a jednak się pracowało i w niedzielę. 
Chyba niedziela to była jedna czy dwie, ale trzy soboty. Za to był ten wolny dzień w tygodniu, ale 
jeŜeli ktoś chciał w sobotę wolne to juŜ kierowniczka źle patrzyła. Powiedzmy było coś takiego, Ŝe na 
ten market.. bo to była sieć sklepów, tych marketów, i góra, czyli szefostwo przeznaczało 1500 
premii. To ja przez okres pół roku w Ŝyciu premii nie zobaczyłem, zobaczyły tylko osoby premię tylko 
te, które były blisko kierownictwa. I odchodząc miałem urlop w wakacje, i nie było czegoś takiego, Ŝe 
chciałem urlop, to go nie dostałem. Tylko było tak, Ŝe moŜesz sobie wybrać od tego do tego dnia.  
I wziąłem od 10 lipca. Ja odchodząc powiedzmy jutro na urlop wręcza mi wypowiedzenie, i mówi do 
mnie, redukcja etatów. I dobra, i tak chciałem zmienić pracę, ale jednak nie znalazłem, i musiałem 
trochę na zwolnieniu pociągnąć, trochę przechorowałem, i później szukałem pracy. Jak w lipcu mnie 
zwolnili, to dopiero pracę znalazłem w listopadzie. Było bardzo cięŜko, dobrze, Ŝe tam znowu jakieś 
malowanie, coś takiego, sprzątanie, malowanie garaŜy się trafiło. Troszkę pracowałem z kolegą  
w Warszawie na wykończeniach, jakoś to przeciągnąłem. W tej pracy, w której jestem, to nie jest 
wymarzona moja praca, ale gdzieś pracować trzeba. Manna sama z nieba lecieć nie będzie. Później mi 
się przykro zrobiło, bo jak tak z marketu kierowniczka powiedziała, Ŝe jest redukcja etatów,  
a przyjęła koleŜankę. Potem Ŝałowała, bo ta koleŜanka, którą zatrudniła, to kradła. A obecnie,  
z pracy moŜna powiedzieć, jestem w miarę zadowolony. Za te pieniądze, się nie natyram. A jak u nas 
w Ciechanowie to jest trudno znaleźć pracę, bo jak jest ogłoszenie, albo juŜ jest zajęte, albo nie 
wiem, wymyślają najtrudniejsze, najlepiej Ŝeby kaŜdy znał 10 języków obcych, miał 24 lata i 10 lat 
praktyki zawodowej. To jest właśnie taki minus. Powiedzmy, Ŝe zastanawiam się nad zmianą pracą, 
ale na razie nie trafiło się coś lepszego. Jeszcze w międzyczasie pracowałem, podczas szkoły, to była 
pierwsza umowa, to była umowa zlecenie, jako pomocnik archeologa na zamku. Dosyć ciekawa praca. 
Troszkę nie w terminie płacili, bo tam musieliśmy miesiąc czekać na wypłatę - pod koniec września 
dopiero za sierpień. Ogólnie praca bardzo fajna, ciekawa, zarobki były… powiedzmy mieliśmy tej 
dniówki 50 złotych. W lipcu zaczął kolega tam pracować, i mówi „jak chcesz, to dawaj”, więc 
złoŜyłem CV do kierownika, i przyjęli mnie od 1-wszego sierpnia, i to było na miesiąc, bo potem była 
szkoła. To była umowa zlecenie. Na następnych wakacjach trochę się zatrzymałem jako zgrzewacz, 
tam niestety pracowaliśmy 2 tygodnie, przez kolegę nas wywalili, bo kolega źle zgrzewał, cały 
transport wrócił, i nas wszystkich wywalili, tych młodych. Później całe 2 miesiące i troszkę po tej 
szkole, pracowałem w drukarni, na taśmowcach, ale to juŜ wtedy sam zrezygnowałem, bo powiedzmy 
było tak: tydzień siedziałem w domu, a tydzień miałem same dwunastki na noc, od poniedziałku do 
niedzieli, a pieniądze były śmieszne, bo nieraz pracowało się trzy tygodnie, a było 700 złotych. 
Największa wypłata jaką tam zarobiłem to było 900 złotych, ale to juŜ naprawdę się napracowałem. 
[IDNBI, SUBREGION CIECHANOWSKI] 
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6.3 Sytuacja osób pozostających bez pracy i poszukujących pracy 

Zdecydowaną większość absolwentów z roczników 2010-2012 pozostających bez pracy, stanowią osoby nigdy 
nie pracujące (47% ogółu badanych). Jedynie 5% badanej populacji to osoby, które obecnie nie pracują, lecz 
pracowały kiedyś. Osoby te bez pracy pozostają średnio 10 miesięcy (odpowiednio 39% do 6 miesięcy, 28%  
- 7-12 m-cy oraz 30% powyżej roku), epizody aktywności zawodowej były więc u nich krótkie i raczej wiązały się 
z wykonywaniem prac dorywczych.  

Wśród wszystkich absolwentów jedynie 20% poszukuje pracy – w tym jedynie niespełna jedna trzecia (32%) 
osób obecnie niepracujących i tylko połowa (51%) absolwentów biernych edukacyjnie i zawodowo (ani się nie 
uczą ani nie pracują). Głównym deklarowanym powodem rezygnacji z poszukiwań pracy jest nauka w kolejnej 
szkole, przy czym dotyczy to jedynie osób obecnie uczących się. W przypadku osób ani niepracujących ani 
nieuczących się (grupa ta stanowi 31% populacji absolwentów), około 40% nie widzi potrzeby pracy (ma na to 
jeszcze czas, lub jest na utrzymaniu rodziny). Postawa taka jest bardziej typowa dla mężczyzn. Około 30% nie 
podejmuje aktywności zawodowej ze względu na obowiązki domowe (opieka nad dziećmi, innymi członkami 
gospodarstwa domowego, prowadzenie gospodarstwa) - postawa taka jest bardziej typowa dla kobiet. 

 

Rysunek 38 Poszukujący pracy 

 

 

Rysunek 39 Powody rezygnacji z poszukiwania pracy wśród osób niepracujących oraz nieuczących się  

 

 

Absolwenci poszukujący pracy wykorzystują w tym względzie różne możliwości – opierając się głównie na 
znajomościach (55%), Urzędzie Pracy (52%) oraz przeglądaniu ogłoszeń w prasie (66%). Co trzeci badany (34%) 
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pyta bezpośrednio u pracodawcy. Jak pokazują doświadczenia obecnie pracujących, w zasadzie jedynie 
pierwszy i ostatni sposób niesie ze sobą szansę powodzenia. W świetle zabranych opinii w zdobyciu pierwszego 
zatrudnienia znikoma była rola Urzędów Pracy (jedynie 2% w ten sposób zdobyło pracę), czy też przeglądania 
ogłoszeń w prasie lub w internecie (10% skuteczności).  
 
Niską skuteczność PUP-ów oraz ogłoszeń w prasie lub Internecie można wytłumaczyć m.in. niskim poziomem 
aktualności tych anonsów. Mimo, iż jak pokazują badania jakościowe te dwa źródła są często wykorzystywane 
przez absolwentów, to nie prowadzą one raczej do zatrudnienia. Badani przeglądają wiele ofert pracy i wysyłają 
swoje życiorysy, ale ich aplikacje pozostają bez odpowiedzi lub uzyskują odpowiedź informację zwrotną, że 
oferta jest już nieaktualna. Bardziej zmotywowani i przedsiębiorczy absolwenci, spisują adres firmy i jadą 
bezpośrednio do jej siedziby, by porozmawiać z pracodawcą, a nie anonimowo wysyłać swoją aplikację. 
 

•••• To znaczy najpierw to internet, wyłącznie przez internet. Jakieś tam CV się rozsyłało, nic się nie 
zanosiło, nie chodziło nic. Po jakimś czasie jednak stwierdziłam, Ŝe lepiej zanieść do jakiegoś sklepu 
osobiście, Ŝe inaczej to trochę wygląda, niŜ tyle co się przesyła, nie kaŜdy czyta maile. Nie do 
kaŜdego dojdą te maile. Ale generalnie, no róŜnie bywa. CięŜko generalnie. [Jak długo szukała pani 
pierwszej pracy?] Pół roku. Z czego to wynikało taki długi okres? MoŜe faktycznie z tego, Ŝe wtedy 
tylko rozsyłałam te CV. Do róŜnych firm to nie doszło, czy ktoś moŜe tego nie odczytał. To tak 
wywnioskowałam, bo patrząc na te osoby, które roznosiły osobiście, wiem, Ŝe ta praca była jednak 
szybciej. [Jakie trudności napotkała pani podczas poszukiwania pierwszej pracy?] No, Ŝe raczej chcieli 
mieć doświadczenie. Najlepiej dziewczyna 24 lata z 3 letnim doświadczeniem. No cięŜko raczej mieć 
taki wiek i takie doświadczenie w tych czasach. [IDNBI, SUBREGION PŁOCKI] 

 
Szukanie pracy bezpośrednio u pracodawcy jest częstą praktyką stosowaną w poszukiwaniu pierwszego 
miejsca pracy. Absolwenci w sposób naturalny kierują swoje pierwsze kroki do firm, gdzie odbywali praktyki, 
gdyż znają te firmy i jednocześnie liczą, iż fakt odbywania praktyk zwiększa ich szanse na zatrudnienie. 
Niestety w wielu przypadkach sposób ten okazuje się mało skuteczny. Istotną przewagę mają tutaj absolwenci 
zasadniczych szkół zawodowych, których zajęcia praktyczne u pracodawcy trwały dłużej i zdarzają się przypadki, 
iż pozostają po zakończeniu szkoły w danym zakładzie.  
Bezpośrednie kontakty z pracodawcami są też w wyobrażeniach respondentów próbą zniwelowania braków  
w doświadczeniu. Często pojawiającym się tutaj argumentem jest stwierdzenie „jak pracodawca mnie zobaczy  
i ze mną porozmawia, to przekona się, że pomimo braku doświadczenia, jestem osobą solidną, pracowitą itp.  
i warto mnie zatrudnić”.  
Ponadto rozmowy z pracodawcami skutkują niekiedy możliwością odbycia stażu. Po uzyskaniu zgody 
pracodawcy absolwenci kierują się do Urzędów Pracy, które następnie kierują ich na odbycie stażu. Jednak tego 
typu wsparcie często okazuje się niestety nieskuteczne w dłuższej perspektywie. Zatrudnienie kończy się zwykle 
wraz z zakończeniem dofinansowania przez Urząd Pracy. Mimo to jest instrumentem docenianym przez 
absolwentów, gdyż daje im możliwość uzyskania doświadczenia zawodowego i tymczasowego zatrudnienia.  
 

•••• No chodziło się od salonu do salonu… Nie powiem, w tym salonie, do którego się załapałam przeszłam 
sprawdzenie. Szefowa była zadowolona. Na początku przyjęła mnie bez umowy, ale jak mówiłam 
załatwiała papiery na staŜ. No i akurat było pozytywne rozpatrzenie i szefowa dostała ten staŜ. 
[Długo szukała pani tego miejsca pracy?] Tak, bo moŜna powiedzieć, Ŝe od września, a znalazłam 
dopiero w grudniu. W grudniu, no i później się wszystko rozstrzygnęło i od stycznia podjęłam staŜ. 
[IDNBI, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Jedyną pewną gwarancją zatrudnienia jest poszukiwanie jej przez rodzinę i bliskich znajomych. Osoby te są nie 
tylko źródłem aktualnych ofert, ale przede wszystkim polecają daną osobę pracodawcy, zwiększając tym samym 
szanse na zatrudnienie. Często sama rodzina jest pracodawcą dla absolwentów np. praca w firmie rodziców, czy 
też praca u szwagra, wujka itp. 
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•••• No wtedy no to musiałem od razu podjąć pracę, zaraz się dowiedziałem, Ŝe będę ojcem, zaraz 
musiałem zacząć szukać no i w moment znalazłem. Tylko Ŝe na wózkach widłowych…[…] No chciałem 
jak najszybciej znaleźć… No i to teŜ mi mama duŜo pomogła, bo teŜ mi tam praktycznie załatwiła tę 
pracę. I zaraz poszedłem praktycznie tam do pracy od razu po skończeniu szkoły. I robiłem tam, nie 
wiem, 4 miesiące. [..] Szukałem w Internecie… PrzewaŜnie w Internecie szukałem. Składałem teŜ do 
róŜnych firm CV. No i później jak się stamtąd zwolniłem no to znalazłem w Internecie ogłoszenie w 
Obi…[A jak pan szukał w Internecie to gdzie pan szukał?] Na róŜnych stronach, na ogłoszeniach 
płockich, pracuj.pl, róŜne. DuŜo tych stron było, wszystko gdzie ogłoszenia o pracę były to 
przeglądałem…Gdzie było wolne miejsce to praktycznie tam składałem…No i elektronicznie  
i jeździłem teŜ po róŜnych… ZaleŜy jak wymagali. [Czyli z tego pana pierwszego własnego szukania nic 
nie wyszło, bo się znalazła ta praca po znajomości?] Tak. No zaraz mama mi załatwiła, szkolenie BHP, 
wszystko, badania i zaraz po tygodniu chyba niecałym juŜ poszedłem do pracy. Znaczy musiałem 
zawieźć CV, tylko taką wstępną rozmowę i to wszystko. No takie, czy się zaraz nie zwolnię po paru 
miesiącach… I nic poza tym. I czy dam radę tylko, i to wszystko. Łatwe, bo to tylko kilka pytań było  
i koniec. No nie, bo to tylko 2 pytania były praktycznie i koniec, po rozmowie. [IDNBI, SUBREGION 
PŁOCKI] 

 
Generalnie im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy się stosuje, tym większe szanse, by znaleźć 
zatrudnienie. 
 

•••• Szukam pracy jak nie mam pracy, to wysyłam gdzie się da. Powiedzmy Tygodnik Ciechanowski, tam są 
ogłoszenia. Wysyłam wszędzie, dzwonię, po prostu staram się osobiście, przez telefon moŜna pogadać 
z koleŜanką… To teŜ świadczy o człowieku, nie powinien przyjść brudny, koszula przede wszystkim… 
Właśnie byłem na spotkaniu w gazowni. Kierownik powiedział, Ŝe jako jedyny z 20-stu kandydatów 
przyszedłem w koszuli, bo reszta to w swetrach. JuŜ za to miałem plus. No i kultura osobista, bo 
niektórzy jak wchodzili to „dooobryyyy”. Jak szukać? No przede wszystkim strony internetowe. Ja 
wpisuję „praca Ciechanów” albo… gdzie ja szukam? Dawno nie szukałem.. „pracuj.pl” - moŜna coś 
tam znaleźć zawsze. No z Tygodnika. Z Tygodnika jeszcze nigdy mi się nie udało pracy znaleźć. 
Zawsze albo juŜ kogoś mają. A wracając do tego marketu, to pracę znalazłem przez kolegę, bo 
powiedział mi, Ŝe koleś się zwolnił więc Ŝebym zaniósł CV. Więc oni nawet ogłoszenia nie zdąŜyli 
wywiesić. Z kolegami, spotykamy się w jakimś gronie, czy jak w piłkę gramy, to jeden drugiemu mówi 
„ty, Darek nie pracuje, to spróbuj tu i tu”. Taki Adaś do mnie dzwoni, bo teŜ miał problem  
z szukaniem pracy. Teraz pracuje jako przedstawiciel handlowy, i bardzo sobie chwali. [IDNBI, 
SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Jak pokazują zrealizowane badania, średni czas poszukiwania pracy to prawie 10 miesięcy – przy czym 49% 
szuka pracy do 6 miesięcy, a połowa dłużej, w tym 26% badanych ponad rok. W czasie poszukiwania pracy 
jedynie 30% badanych było zapraszanych na rozmowy kwalifikacyjne (w większości nie więcej niż 3 rozmowy). 

Tabela 21 Sposoby poszukiwania pracy i ich skuteczność  

obecna praca (N=333) aktualnie poszukujący pracy –
sposoby poszukiwania (N=144) 

 

Sposoby 
poszukiwania 

pracy 

Sposób 
najbardziej 

skuteczny 

Szukanie pomocy u rodziny/ znajomych - 
tak zwane "znajomości"  58% 42% 55% 

Pytanie bezpośrednio u pracodawcy   48% 27% 34% 

Przeglądanie ogłoszeń w prasie   23% 6% 66% 

Przeglądanie ogłoszeń w Internecie na 
portalach poświęconych pracy   18% 4% 38% 

Szukanie w ofertach Powiatowego 
Urzędu Pracy 10% 2% 52% 
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obecna praca (N=333) aktualnie poszukujący pracy –
sposoby poszukiwania (N=144) 

 

Sposoby 
poszukiwania 

pracy 

Sposób 
najbardziej 

skuteczny 

Zamieszczenie swojego ogłoszenia w 
Internecie  6% 0% 15% 

Liczenie na przypadek/szczęście   3% 1% 11% 

Zamieszczenie swojego ogłoszenia w 
gazecie  3% 1% 5% 

Wykonywanie na początku prac 
zleconych   3% 2% 

Zgłaszanie się do pracodawców z chęcią 
pracy za darmo (wolontariat)  2% 1% 1% 

Inne  2% 0% 0% 

Czekanie na oferty, aż same do Pana(i) 
trafią   1% 1% 4% 

Zgłoszenie się do agencji doradztwa 
personalnego/biur pośrednictwa pracy  1% 3% 

Szukanie pomocy u organizacji 
pozarządowych/fundacji/stowarzyszeń  1% 0% 2% 

Szukanie pomocy w urzędzie 
gminy/miasta/ośrodku pomocy 
społecznej     0% 2% 

nie sprecyzowano 13% 15% 10% 

 
Absolwenci z roczników 2010-2012 w zdecydowanej większości (87%) poszukują pracy jedynie w Polsce. 
Jedynie 13% patrzy zarówno na oferty polskie, jak i zagraniczne. Większość, wedle deklaracji szuka zatrudnienia 
w swoim (67%) lub zbliżonym zawodzie, choć jak pokazały wyniki badania stosunkowo rzadko taką pracę 
ostatecznie podejmują. Absolwenci najczęściej poszukują pracy na kilku, często zupełnie różnych stanowiskach. 
I tak, osoby kończące technikum, poszukują pracy przede wszystkim w zawodach z technicy i inny średni 
personel, ale także z grupy pracownicy biurowi, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy a także sprzedawcy oraz 
operatorzy maszyn i urządzeń. Najczęściej poszukiwane przez absolwentów stanowiska pracy ze względu na 
typu szkoły prezentujemy w tabeli niżej.  
 

Tabela 22 Najczęściej poszukiwane stanowiska pracy 

RAZEM 
Zas. szkoła 
zaw.  Technikum 

Szkoła 
policealna  

N= 144 59 79 6 

[200000] SPECJALIŚCI 3% 1% 5% 0% 

[300000] TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 20% 2% 27% 88% 

[400000] PRACOWNICY BIUROWI 17% 7% 25% 12% 

[500000] PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 30% 38% 25% 22% 

[700000] ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 33% 49% 24% 0% 

[800000] OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I 
URZĄDZEŃ 12% 12% 12% 22% 

[900000] PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 3% 1% 5% 0% 

NAJCZĘŚCIEJ POSZUKIWANE ZAWODY 

[723103] --- Mechanik pojazdów samochodowych 
[522301] --- Sprzedawca 
[512001] --- Kucharz 
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[931301] --- Robotnik budowlany 
[422000] -- Pracownicy do spraw informowania klientów 
[962000] -- Pozostali pracownicy przy pracach prostych 
[351203] --- Technik informatyk 
[432103] --- Magazynier 
[741103] --- Elektryk 
[513101] --- Kelner 
[514000] -- Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 
[711000] -- Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 
[751000] -- Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni 
[751201] --- Cukiernik 
[325000] -- Inny średni personel do spraw zdrowia 
[524902] --- Doradca klienta 

 
Badania jakościowe pokazały ogrom trudności, z jakimi borykają się absolwenci w poszukiwaniu pierwszej  
i kolejnych prac, niezależnie od rodzaju ukończonej szkoły, czy też miejsca zamieszkania: 
 

� brak doświadczenia zawodowego. Wszyscy absolwenci, którzy poszukiwali pracy zwracali uwagę, na 
niechęć pracodawców do zatrudniania osób bezpośrednio po szkole zawodowej. W wielu przypadkach 
osoby, które wysyłają swoje życiorysy pracodawcom nawet nie uzyskują odpowiedzi, czy też 
zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, a ci, którym poszczęściło się i odbyli rozmowę z pracodawcą, 
uzyskiwali negatywną odpowiedź ze względu na brak wcześniejszego zatrudnienia na podobnym 
stanowisku. Absolwenci podkreślają, że pracodawcy mają wygórowane oczekiwania, których oni nie 
mogą spełnić. Pozostaje im jedynie liczyć, iż jakaś firma da szanse młodej osobie, bezpośrednio po 
szkole, biorąc pod uwagę jedynie jej chęci do pracy i nauki zawodu.  

 

•••• Znaczy, no tak, jak do firmy tam w kierunku mojego zawodu składałem tam, to składałem przez firmę 
pośredniczącą i tam byłem teŜ na rozmowie kwalifikacyjnej. Niestety się nie udało…Zostałem 
zaproszony na rozmowę. Zadzwoniła do mnie pani, rozmawialiśmy tam, czy wiem czym dana firma się 
zajmuje, czy poradziłbym sobie w takiej pracy, jakie są moje zalety… Czy po prostu dałbym sobie 
radę. Na jaki poziom oceniam swoje zdolności, w ten sposób wyglądała rozmowa. [Na co według pana 
ten pracodawca szczególnie zwracał uwagę, co było dla niego najwaŜniejsze?] Umiejętność sobie 
radzenia w tej pracy… Znaczy za mało doświadczenia miałem, pewnie miało to największy wpływ, Ŝe 
bez doświadczenia jestem. Ogółem mam takie wraŜenie, Ŝe gdziekolwiek teraz w pracy to 
najwaŜniejsze doświadczenie jest dla pracodawcy. [...] Znaczy jeszcze… jejku, miałem niedawno 
takie doświadczenie, Ŝe tam pani powiedziała, Ŝe… znaczy na razie nie ma miejsc, ale jak tylko 
będzie no to do mnie zadzwonią, bo teraz musi zwolnić produkcję. Nie poszukują pracowników, ale 
jak tylko będą potrzebować to do mnie zadzwonią… a trzeciej nie pamiętam, naprawdę. [IDNBI, 
SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Szukałam pracy, ale cięŜko było. KaŜdy pytał się jakie doświadczenie było. Doświadczenie moŜna 
powiedzieć, Ŝe było małe, bo to było zaraz po szkole. I po prostu były, to takie kwalifikacje, pod tym 
względem, Ŝe trzeba było coś wykonać w danym salonie, co właścicielka chciała i trzeba było się 
wykazać tak naprawdę znajomością i wiedzą, no i umiejętnościami. [...]śe będzie o wiele lŜej, Ŝe 
wejdę do pierwszego salonu, bądź drugiego, trzeciego i, jeŜeli się powie, Ŝe ukończyło się zasadniczą 
szkołę zawodową i praktyki się miało w salonie, to będzie o wiele lŜej znaleźć tę pracę. Niestety 
okazało się zupełnie inaczej. Niestety odmawiali, mówili, Ŝe nie, Ŝe za małe doświadczenie, Ŝe 
potrzebują kogoś bardziej doświadczonego. No i było jak było, bo trzy lata, to za mały okres staŜu. 
[IDNBI, SUBREGION RADOMSKI] 

 

� brak ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami. Istotnym problemem podczas poszukiwania pracy jest 
również brak ofert pracy w wyuczonym, czy też zbliżonym zawodzie. Absolwenci, choć rozpoczynają 
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poszukiwanie pracy od ofert w swoim zawodzie, ostatecznie podejmują pracę taką jaka jest, a ta 
często nie jest zgodna z wyuczonym zawodem i jest poniżej posiadanych kwalifikacji. 

 

•••• To znaczy, jak skończyłem szkołę, zacząłem zaraz składać CV do zakładów pracy, gdzie mieliśmy 
praktyki. ChociaŜ. wtedy zacząłem uderzać do pracy w zawodzie, tam gdzie miałem praktyki po 
prostu. ZłoŜyliśmy CV, mieliśmy rozpatrywanie tam tego i tak dalej. Byliśmy tam na rozmowach 
kwalifikacyjnych, ale stwierdzili, Ŝe mają wystarczający zasób osób i po prostu mieliśmy czekać. I tak 
czekaliśmy. Było tak, Ŝe nikt się nie odzywał. Wszystko ucichło no i trzeba było próbować w czymś 
innym. Powiem jeszcze, Ŝe próbowałem jeszcze w zawodzie szukać pracy, ale niestety w Ciechanowie 
jest bardzo mało firm, Ŝe tak powiem, które zajmują się tylko i wyłącznie tym, jak mówię. Była próba 
na budowlankę, Ŝeby na elektryka iść, bo teŜ Ŝeby się firma rozwinęła teŜ w elektryce. Wtedy osoba 
odpowiedzialna zastanawiała się, czy się tego podejmie, ale były pewne wahania i cięŜko było znaleźć 
tę pracę, po prostu w zawodzie. Ja ogólnie, szukałem pracy, nie zakładałem tego, Ŝe muszę znaleźć 
pracę od razu w zawodzie, tak. Tak samo w Urzędzie Pracy były róŜne ogłoszenia, ale po prostu 
szukali osób ze średnim wykształceniem w zawodzie elektryk i tak jak mówię, ukończenie samej 
szkoły zawodowej było zbyt niskie, Ŝeby podjąć pracę w tym zawodzie. Po prostu szukali osób  
z doświadczeniem i wyŜszym wykształceniem w zawodzie elektryk. Na samym początku nie zaleŜało 
mi na tym, czy ja dostanę umowę, na czas taki, czy zlecenie i tak dalej. Na samym początku zaleŜało 
mi na tym, Ŝeby była praca, tak. śeby coś zarobić, mieć pieniąŜki, mieć na jakiś wypad, ubranie, czy 
coś. Wiadomo, było jak było, tak. CięŜyło znaleźć jakąś pracę. Później się jakąś znalazło, ale to 
wszystko praca na umowy zlecenia, papierówki. Ale tak jak mówię, to były takie prace. Złapane na 
takie śmieciuchy umowy. Tak to wyglądało. [IDNBI, SUBREGION SIEDLECKI] 

 
� „śmieciowe oferty pracy”. Absolwenci wielokrotnie odrzucają oferty pracy pojawiające się na rynku ze 

względu na nieatrakcyjność tych ofert, ale również poczucie, iż są to w ich opinii „śmieciowe oferty 
pracy”. Osoby młode, ze względu na brak doświadczenia mają możliwość podejmowania przede 
wszystkim prac poniżej swoich kwalifikacji, za bardzo niskie stawki, bez formalnej umowy lub na 
umowy niegwarantujące stabilnego zatrudnienia. Często są to również prace wymagające siły 
fizycznej, mało prestiżowe. W konsekwencji absolwenci podejmując taką pracę często mają poczucie 
„bycia wykorzystywanym”. Absolwenci nie mają wygórowanych oczekiwań co do poszukiwanego 
miejsca pracy, ale przede wszystkim nie chcą być „tanią siłą roboczą” i zależy im na godnej pracy.  

 

•••• Zawsze szukałem pracy w Internecie, na róŜnych portalach przeglądałem ogłoszenia na bieŜąco. 
Dzwoniłem, kontaktowałem się. Zawsze jak jest jakieś wolne miejsce pracy u nas w Radomiu, to jest 
umieszczone na OFE, lub innych portalach. I to z tym internetem właśnie ta historia poszukiwania 
pracy. To 4 miesiące takie dobre było. Tak po prostu ogłoszenia praca i przeglądałem oferty. Cały 
czas na bieŜąco czytałem, tak. Dzwoniłem, kontaktowałem się z pracodawcą, jak ogłoszenie było 
aktualne, czy nieaktualne, ale teŜ było tak, Ŝe nie szukałem tylko ogłoszeń w zawodzie tylko teŜ 
takich jak pracownik hali, czy coś takiego. To teŜ dają śmieszne pieniądze, Ŝe za noc dają 5 zł za 
godzinę, to było 8 godzin pracy, to wychodziło 40 zł, to nie opłaca się iść do takiej pracy. [IDNBI, 
SUBREGION RADOMSKI] 

 
� nieaktualne oferty pracy. Podczas poszukiwania pracy za pomocą ogłoszeń, czy to zamieszczanych  

w Internecie, czy też w prasie lub Urzędzie Pracy, zdarza się iż są one szybko nieaktualne, o czym 
absolwenci przekonują się podczas aplikacji na dane stanowisko. 

 

•••• Na przykład teraz w Siedlcach jak szukałem odnośnie elektryka jest oferta, która była dwa lata temu, 
jako nowa tak powiedzmy i ona jest nadal. Nie wiem, po co ona jest tyle czasu, ale jest cały czas. 
Telefon, który tam pod nią jest raz jest aktywny, raz nie. Adres mailowy, który tam jest to pisałem 
na niego parę razy ani razu mail nie doszedł. Nie wiem czy ten mail jest sfabrykowany, czy w ogóle 
aktualny, nie wiem, jest, bo jest. Odnośnie adresu do tej firmy, czy czegoś tam niby strony 
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internetowe mają jest cały kontakt, wszystko, pojechałem tam do nich, ale oni nic nie wiedzą  
o Ŝadnej ofercie pracy tak, więc tak wielka fikcyjna ta oferta pracy. [IDNBI, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
� stres podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Absolwentom często trudności sprawia udział w rozmowie 

kwalifikacyjnej. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły, w najlepszym przypadku posiadają wiedzę 
teoretyczną, jak przygotować się do takiej rozmowy, ale brakuje im doświadczenia praktycznego. Jest 
też wiele osób, które musiały samodzielnie posiąść wiedzę w tej kwestii, szukając np. informacji  
w internecie. W opiniach badanych, im więcej rozmów się odbywa, tym łatwiej sobie podczas nich 
radzić i niwelować strach przed pracodawcą.  

 

•••• Przede wszystkim to trzeba być pozytywnie nastawionym, bo jak ktoś pójdzie „e, pójdę sobie, ale…” 
to wtedy są wpadki. Trzeba iść na luzie, ale wiadomo, teŜ jakoś wyglądać, nie tak jak ja teraz, bo 
jestem po pracy, jeszcze u dziewczyny montowałem kabinę prysznicową. Jakoś trzeba przełamać te 
lody. Na początku trzy pierwsze rozmowy kwalifikacyjne były szokujące, burak taki… Ale później się 
przyzwyczaiłem. Miałbym nie iść na rozmowę, bo się boję? Bo wtedy to wiadomo, Ŝe odpadasz, na 
twoje miejsce jest wielu. Nie wiem, moŜe jak to się mówi praktyka. Bo jednak… tutaj tylko 
wspomniałem o pracach, gdzie mnie przyjęli, a tam gdzie mnie nie przyjęli to miałem sporo rozmów, 
i wtedy się nauczyłem, Ŝe trzeba iść na luzie, ubrać się.. Powiedzmy, Ŝe takim pierwszym właśnie to 
jest zewnętrzny wygląd, ubranie. Bo powiedzmy, Ŝe przyjdzie gość w gumiakach, to inaczej na niego 
spojrzę, niŜ gość pod krawatem. Ja poszedłem na rozmowę na montera, i byłem jednym dobrze 
ubranym na rozmowie. Pracować to będę w innych ciuchach, ale ten pierwszy kontakt jakoś trzeba 
było złapać, i jak powiedziałem w tej gazowni przyplusowałem tym, Ŝe byłem w koszuli. [IDNBI, 
SUBREGION CIECHANOWSKI]  

•••• Byłam przygotowana dobrze. Wiedziałam mniej więcej, na przykład jak się ubrać, jak się nie ubierać. 
W szukaniu pracy istotny jest ubiór. Nie ubiorę się z jakimś dekoltem, bluzkę tak, Ŝe tak brzydko 
mówiąc, wystaje, tylko trzeba być stosownie ubranym, bo teŜ kierownictwo, szefostwo się patrzy teŜ 
pod ubiór, tak? Czy przychodzę tak „lajtowo”, czy jednak juŜ tak z powagą przychodzę. Ja akurat nie 
chcę taką osobą być, którą, nie wiem, która roztargniona przychodzi, która eksponuje swoje walory, 
Ŝe tak powiem, ale juŜ taką powaŜną, tak?  [..] Pierwsza rozmowa [kwalifikacyjna] to prawie nic nie 
mówiłam, taka cisza była, tylko odpowiadałam na pytania. No to jednak, no niby paplam, ach, co tam 
się, wiem jak to jest, no, ale jednak nie wiedziałam co za bardzo mówić na początku. Znaczy nie 
wiedziałam, no zapomniałam, bo to jednak szkoła, to miało się pół roku przerwy i tak, jejku, co tu 
mówić, ale drugie to juŜ poszło lepiej. [..] Wiedziałam co tak mówić. Bo tak jak juŜ wcześniej 
wspominałam, mieliśmy do tego przygotowanie. To jednak była kwestia przypomnienia sobie. [IDNBI, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

 

  



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

97 | S t r o n a  
 
 
 

 

7 ASPIRACJE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW 

7.1 Wymarzona praca – oczekiwania i rzeczywistość 

W opinii ogromnej większości badanych absolwentów synonimem „wymarzonej pracy” jest „dobra płaca”  
– sądzi tak ponad 84% respondentów. Pozostałe czynniki są zdecydowanie mniej istotne. Warto zwrócić uwagę, 
że aspekt wysokich zarobków, zdecydowanie najczęściej na tle województwa, wskazywany był w subregionie 
warszawskim (90% wskazań) oraz w Warszawie (95% wskazań), co wynikać może z możliwości jakie daje rynek 
pracy na tym terenie. Nieznacznie częściej na aspekt związany z wynagrodzeniem wskazują mieszkańcy miast, 
mężczyźni, adepci zawodów technicznych oraz ekonomiczno-administracyjnych, a także osoby najniżej 
wykształcone. 

Na drugiej pozycji (uzyskując 50% wskazań) uplasowało się poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa związane  
z umową o pracę, z opłaconymi składkami emerytalno-zdrowotnymi itd. Na czynnik ten szczególnie często 
wskazywano w subregionie radomskim (86%). Częściej niż pozostali, na czynnik ten wskazywali adepci 
zawodów technicznych oraz ekonomiczno-biurowych, a także absolwenci posiadający najwyższy poziom 
wykształcenia. Jest to zapewne związane z wyższymi wymaganiami w stosunku do pracy będącymi 
konsekwencją lepszej samooceny pod względem posiadanych szans na rynku pracy.  

Pozostałe czynniki są już znacznie mniej istotne. I tak na trzeciej pozycji z 30% wskazań znajdują się dogodne 
godziny pracy – szczególnie silnie podkreślane przez absolwentów szkół regionu ostrołęckiego oraz 
siedleckiego, a także przez mieszkańców wsi. Są one nieco bardziej istotne dla kobiet, adeptów zawodów 
dotyczących  usług oraz osób najsłabiej wykształconych. Zapewne związane to jest z koniecznością dojazdu,  
a w przypadku kobiet z większą  możliwością pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym. 

 

Czynniki o charakterze psychologicznym są wskazywane rzadziej - jedynie przez 14-19% badanych. Znalazły się 
tutaj takie aspekty jak: osobista satysfakcja (17%), możliwości rozwoju nowych umiejętności (19%) lub realizacji 
własnych ambicji i marzeń zawodowych (12%), czy wreszcie prestiż, pozycja społeczna (10%) i poczucie 
niezależności (12%). 10% badanych wskazało także na możliwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, zaś 13% na 
możliwość awansu.  

Co ciekawe dla osób legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym nieco ważniejsze niż dla 
grup pozostałych są czynniki podkreślające wagę wykonywanej pracy – prestiż, odpowiedzialność,  
realizowanie pracy użytecznej społecznie, poczucie bycia potrzebnym. Dla osób posiadających średnie  
i wyższe wykształcenie ważniejsze niż dla innych grup są zaś aspekty związane z samorealizacją. 
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Tabela 23 Trzy najważniejsze aspekty związane z wykonywaniem pracy według subregionu i typu miejsca zamieszkania
19

. 

 
OGÓŁE

M 

(N=701) 

SUBREGION MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

ciechanow

ski 

(N=101) 

radomski 

(N=100) 

ostrołęcki 

i(N=100) 

płocki 

(N=100) 

siedlecki 

N=100) 

warszawski 

(N=100) 

m.st. 

Warszawa 

N=100) 

wieś 

(N=391) 

miasto 

(N=310) 

Dobra płaca i możliwość zarobkowania  84% 73% 83% 82% 71% 70% 90% 95% 83% 86% 

Poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa (umowa 

o pracę, płacone składki emerytalno-

zdrowotne, itd.). 

50% 45% 86% 36% 66% 34% 42% 35% 49% 50% 

Dogodne godziny pracy  30% 26% 33% 40% 33% 40% 33% 14% 32% 28% 

Możliwość rozwijania nowych umiejętności i 

kwalifikacji  

19% 17% 10% 14% 12% 19% 18% 34% 17% 20% 

Osobista satysfakcja  17% 20% 5% 15% 13% 7% 23% 27% 17% 18% 

Możliwość awansu  13% 14% 7% 22% 8% 22% 13% 10% 12% 13% 

Poczucie niezależności  12% 11% 3% 9% 6% 12% 13% 24% 10% 14% 

Możliwość realizacji własnych ambicji i marzeń 

zawodowych  

12% 24% 13% 13% 14% 9% 8% 10% 12% 11% 

Kontakt z ludźmi, możliwość nawiązywania 

nowych kontaktów  

10% 11% 8% 17% 5% 9% 11% 11% 10% 11% 

Pewna pozycja społeczna, status, prestiż, który 

daje wykonywana praca  

10% 11% 14% 5% 11% 6% 9% 10% 9% 11% 

Poczucie odpowiedzialności za pracę  8% 10% 11% 10% 10% 12% 5% 4% 9% 7% 

Poczucie robienia czegoś ważnego, 

przydatnego, użytecznego społecznie  

6% 5% 0% 11% 4% 1% 7% 13% 6% 7% 

Poczucie bycia potrzebnym  6% 8% 1% 12% 6% 10% 6% 6% 6% 6% 

Długie urlopy  5% 0% 1% 11% 3% 14% 8% 1% 5% 5% 

 

  

                                                                 
19 Kolorem zielonym zaznaczono odsetki wskazań wyższe niż wskazania „ogółem”. 
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Tabela 24 Trzy najważniejsze aspekty związane z wykonywaniem wymarzonej pracy według płci, wykształcenia oraz wyuczonego zawodu 
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Dobra płaca i możliwość zarobkowania  84% 82% 86% 83% 85% 87% 82% 86% 84% 83% 

Poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa (umowa o pracę, 

płacone składki emerytalno-zdrowotne, itd.). 
50% 50% 49% 44% 52% 53% 51% 47% 49% 64% 

Dogodne godziny pracy  30% 31% 29% 33% 30% 22% 34% 35% 30% 14% 

Możliwość rozwijania nowych umiejętności i 

kwalifikacji  
19% 15% 21% 13% 21% 25% 17% 17% 19% 24% 

Osobista satysfakcja  17% 19% 16% 26% 14% 12% 16% 20% 16% 15% 

Możliwość awansu  13% 14% 12% 12% 12% 21% 6% 6% 14% 24% 

Poczucie niezależności  12% 12% 12% 11% 12% 15% 10% 11% 13% 6% 

Możliwość realizacji własnych ambicji i marzeń 

zawodowych  
12% 14% 11% 12% 12% 11% 11% 10% 13% 10% 

Kontakt z ludźmi,  możliwość nawiązywania nowych 

kontaktów 
10% 12% 9% 14% 8% 9% 13% 10% 11% 7% 

Pewna pozycja społeczna, status, prestiż, który daje 

wykonywana praca  
10% 9% 10% 8% 12% 8% 10% 11% 9% 15% 

Poczucie odpowiedzialności za pracę  8% 6% 9% 6% 9% 5% 10% 10% 7% 4% 

Poczucie robienia czegoś użytecznego społecznie  6% 6% 7% 8% 6% 6% 5% 7% 6% 7% 

Poczucie bycia potrzebnym  6% 6% 7% 6% 5% 7% 9% 7% 6% 2% 

Długie urlopy  5% 5% 5% 6% 5% 4% 4% 6% 5% 4% 
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Dla co czwartego badanego nie ma znaczenia w jakiego rodzaju miejscu pracy będzie pracować. Wśród tych, 
którzy wyrazili swoje preferencje, na pierwszym miejscu uzyskując 44% znalazła się firma prywatna. 
Zdecydowanie najczęściej praca w firmie prywatnej preferowana jest przez absolwentów szkół zawodowych  
z Warszawy (62%). Nieco częściej takie preferencje artykułują również mieszkańcy miast, a także adepci 
zawodów związanych z usługami oraz osoby najsłabiej wykształcone. W tym kontekście wybór ten zapewne  
w wielu przypadkach nie jest wyborem rzeczywiście preferowanym, a wyborem racjonalnym związanym  
z realną oceną możliwości – zapewne taka praca pozostaje najczęściej w zasięgu tych ludzi. 

Na drugim miejscu z 13% odsetkiem wskazań jest prowadzenie własnej firmy. Preferencje odnośnie założenia 
własnej działalności szczególnie silne są w subregionie siedleckim i warszawskim. Częściej artykułują je 
mężczyźni, osoby legitymujące się wyższym, ale i zasadniczym wykształceniem. Najrzadziej tego typu postawy 
odnajdujemy wśród osób posiadających średnie wykształcenie. 

Badanie jakościowe uwidoczniło jednak liczne obawy dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 
które odbijają się na małej popularności tej formy zatrudnienia (obecnie prowadzenie działalności gospodarczej 
zadeklarowało 3% badanych). Nie znaczy to, iż absolwenci całkowicie negują prowadzenie działalności 
gospodarczej, jednak na obecnym etapie swojej ścieżki zawodowej nie biorą jej pod uwagę, odkładając te 
kwestie na bliżej nieokreśloną przyszłość, gdy zdobędą już więcej doświadczeń zawodowych. Do 
najważniejszych problemów w tym względzie zaliczyć należy: 

� Obarczenie prowadzenia własnej firmy dużym ryzykiem. Zdaniem badanych rozpoczęcie działalności 
gospodarczej musi być poprzedzone dużym namysłem, ze względu na ryzyko, które towarzyszy 
podjęciu takiej inicjatywy. Absolwenci myślą kategoriami negatywnych konsekwencji i raczej widzą 
szybkie zakończenie samozatrudnienia, ze względu na brak dochodów, niż stałe i długotrwałe miejsce 
pracy. Prowadzenie własnej firmy wiąże się z dużą niepewnością, powiązaną z niestabilnością 
dochodów. By zapewnić ciągłość działania firmy trzeba przede wszystkim mieć dobry pomysł na 
działalność, która będzie się sprzedawać, trafić w niszę rynkową, czy też zapotrzebowanie lokalne. 
Tymczasem wielu absolwentów kończy szkołę w zawodach, którymi rynek jest już nasycony pod 
względem liczby firm np. warsztaty samochodowe, czy też salony fryzjerskie i zapewne słusznie sądzi, 
że kolejnej tego typu firmie byłoby się na rynku ciężko utrzymać. 

� Obawy przed biurokracją – trudnymi procedurami, skomplikowanymi dokumentami. Liczne obawy 
budzi również biurokracja związana z założeniem działalności, prowadzeniem jej, czy też zamknięciem. 
Obawy te często wynikają z braku wiedzy na temat przepisów, czy też czynności, jakie należy wykonać. 
Absolwenci postrzegają te kwestie jako trudne i bardzo obciążające, co budzi ich lęk, i obawy że sobie 
sami z tym nie poradzą.  Zainteresowani samozatrudnieniem oczekiwaliby wsparcia szkoleniowego, 
czy też doradczego np. w Urzędach Pracy związanego z kwestiami formalnymi założenia i prowadzenia 
własnej działalności.  

� Konieczność poniesienia znacznych nakładów finansowych. Inną z obaw jest kwestia finansowa.  
W wielu przypadkach prowadzenie działalności gospodarczej w wyuczonym zawodzie wymaga dużych 
nakładów środków pieniężnych. Przykładowo wyposażenie warsztatu samochodowego, salonu 
fryzjerskiego, wyposażenie apteki, czy też zakup karetki przez osobę, która uzyskała zawód ratownika 
medycznego. Absolwenci realistycznie oceniają swoje szanse na rynku związane z prowadzeniem 
działalności  m.in. dlatego, że kwestie finansowe są barierą uniemożliwiającą im założenie firmy  
w bliskiej przyszłości. Warto podkreślić, że absolwenci posiadają informacje na temat możliwości 
dofinansowania założenia działalności gospodarczej, ale te środki nie wydają się im wystarczającym 
zabezpieczeniem finansowym i nie likwidują obaw finansowych, które dotyczą nie tylko samego 
założenia firmy, ale także zabezpieczenia jej funkcjonowania w sytuacji przestojów na rynku. 

� Konieczność posiadania doświadczenia w danym obszarze. Wśród osób zainteresowanych 
samozatrudnieniem istnieje przekonanie, że posiadane doświadczenia zawodowe, nie daje im jeszcze 
szansy na osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu własnej firmy. Przede wszystkim chcą najpierw nauczyć 
się zawodu, pracując w innym zakładzie, odłożyć środki finansowe, przemyśleć charakter własnej 
działalności i dopiero może zdecydują się na podjęcie kroków w tym kierunku. 
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•••• Nie, nie brałam tego pod uwagę, Ŝeby otworzyć coś swojego. Myślę, Ŝe bym się nawet nie podjęła, bo 
to jednak duŜo jest załatwienia z taką działalnością, tak? A potem jak by nie wypaliło, to duŜo jest 
teŜ papierów, Ŝeby zamknąć taką działalność. To zawiesić, zawiesić jest łatwo, ale zamknąć do końca, 
no to jest trochę biegania z tym. To nie wiem, ja bym jednak nie ryzykowała z podjęciem takiej 
pracy. […]No pewnie to… Pewnie trzeba mieć ten swój wkład, to jednak jest ryzyko, tak? Albo to 
wypali, to przedsięwzięcie jakie bym chciała otworzyć, albo nie wypali, tak? Albo stracę pieniądze, 
albo zyskam. No to najbardziej to. [IDNBI, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• Znaczy no co z mojego punktu widzenia troszeczkę się mija z celem, bo wiadomo są to fundusze na 
zdobycie, na uzyskanie pieniędzy i na załoŜenie jakiejś działalności, aczkolwiek teŜ będąc w szkolę 
myśleliśmy nad tym, Ŝeby 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. TakŜe 
nawet spółdzielnia nie pomoŜe. [IDNBI, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• Tak, wie Pani co, mój kolega, równieŜ po zawodówce, teŜ po elektryku kilka lat starszy, siedem lat 
dokładnie, nie robił w sumie nic, tak jak ja, po szkole związanego ze szkołą. Ogólnie zajmujemy się 
muzyką hobbistycznie, razem coś tam działamy. I parę lat temu, dlatego mamy bardzo dobry kontakt, 
mimo Ŝe dzieli nas parę lat róŜnicy. On pomyślał sobie, dobra lubię komputery, ja ogólnie teŜ lubię 
komputery, ogólnie tam zawsze coś tam sobie komputer moŜna komuś złoŜyć, zarobić wtedy parę 
groszy, parę, parędziesiąt złoty. Czy coś komuś naprawić ewentualnie, nie wiem, jak ktoś potrzebuje 
czegoś, jakiejś części to tam gdzieś pomaga, mówi potrzeba ci to i to, kup to i tamto i za fatygę coś 
zawsze wpadnie, prawda. I chłopak sobie pomyślał dobra spróbuję. Nie znał się na niczym, kompletnie 
jak prowadzić działalność, wezmę dotację. Na jakieś tam szkolenia chodził i dostał dotację z Unii 
piętnaście tysięcy brutto, to bodajŜe było i załoŜył sklepik internetowy. Tylko, Ŝe internetowy. Nie 
miał sklepu jakby lokalu, tylko u siebie w domu, prawda, wysyłkowo. I to właśnie… Jakie było 
pytanie, bo straciłem wątek? [Czy rozwaŜał Pan załoŜenie własnej firmy?] A tak. I właśnie to mi dało 
kopa takiego, Ŝe kurczę jemu się udało i to jest fajne. I tylko potem trzeba rok wytrzymać, Ŝeby nie 
trzeba było tych pieniędzy zwracać. No i chłopak teŜ się trochę…, bo jak wszedł na ten rynek cały 
Internet, to zobaczył, Ŝe nie łatwo jest sprzedać klawiaturę. Bo tych klawiatur jest milion do 
sprzedania i tak naprawdę fajny interes, który, no… Kilka miesięcy chodził na szkolenia i jakieś tam 
rzeczy, przyłoŜył się do tego sumiennie i kurczę, naleŜy mu się, Ŝeby udało mu się to, prawda? Ale teŜ 
rynek tak go zweryfikował, Ŝe, no trzeba mieć, nie wiem, więcej pieniędzy na start, na jakieś 
zabezpieczenie tego wszystkiego i teŜ po roku musiał skończyć z tą działalnością. Po prostu 
konkurencja, nie. Mimo, Ŝe był do przodu pod tym względem, Ŝe nie miał własnego lokalu, który 
musiałby opłacić. Więc zawsze miał przez to łatwiej. Ale dopóki się skończyło te, niŜsze stawki płaci 
się wtedy chyba przez ten rok na przykład, jest się pod ochroną jakby i tak dalej. Skończył się ten 
czas, no i musiał pozamykać, bo nie starczyło mu po prostu juŜ na to środków. Ale wtedy właśnie 
chciałem zrobić coś takiego, ale, kurczę, jak zobaczyłem kurde jemu teŜ się nie udało, a miał fajny 
interes, nie to co musiał robić, tylko to co lubi. Kurde to nie wiem, czy mi teŜ się uda i nie wiem czy 
ja zaryzykuję to czy ja wytrzymam ten rok czy będę miał po prostu problemy potem. [IDNBI, 
SUBREGION SIEDLECKI] 

 

Jako wymarzone miejsce pracy 9% respondentów wskazało firmę z sektora publicznego, a 6% w państwowych 
jednostkach organizacyjnych. Takie preferencje częściej wyrażali badani z subregionów ciechanowskiego  
i ostrołęckiego, kobiety, przedstawiciele zawodów technicznych oraz ekonomiczno-biurowych oraz osoby 
legitymujące się wyższym wykształceniem. 

Badania jakościowe pokazały, iż praca w sektorze publicznym jest szczególnie ceniona na obszarach 
charakteryzujących się wysokim bezrobociem, jawiąc się jako miejsce gwarantujące bezpieczeństwo i stabilność 
zatrudnienia – może niewysokie, ale stałe wynagrodzenie, umowę o pracę na etat, opiekę socjalną itp. 
Absolwenci uważają, iż uzyskanie zatrudnienia w sektorze państwowym jest mało realne, z powodu dużej 
konkurencji i potrzeby posiadania znajomości. Opinie takie mogą się przekładać na niskie odsetki osób, 
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uznających pracę w tych miejscach za wymarzoną, zdając sobie sprawę, iż mają małe szanse na realizację tych 
planów.  

•••• Powiedzmy szukam czegoś lepszego. Pojawiają się ogłoszenia, i np. jak dzwonię do ludzi, to większość 
tych prac jest bez umów, czy nawet umowa zlecenie, a jednak wolałbym tę umowę o pracę, bo wtedy 
wiem, Ŝe mam urlop, i pełne świadczenia nam płacą… no nie narzekam, jeŜeli by była lepsza, to 
wtedy bym się zastanowił. Taka praca, która by mi sprawiała przyjemność, czyli praca w gazowni… no 
nie wiem.. Policja mnie jeszcze ciągnie, wojsko, słuŜby mundurowe przede wszystkim, ale niestety 
tam się dostać to jest troszkę cięŜko, i jeŜeli powiedzmy.. Dlatego robię teraz tę szkołę, licencję 
pierwszego i drugiego stopnia, bo po niej jest się łatwiej dostać do takiej pracy. Bo jeŜeli mam 
zmienić na coś gorszego, to nie ma sensu. Powiedzmy chciałbym pracować w czymś innym, w policji 
chciałbym bardzo pracować, i ta praca sprawiała by mi przyjemność. Zarobki byłyby większe, ale do 
tej pracy by mi się lepiej chodziło. No podoba mi się ta praca, myślę, Ŝe bardziej by mi sprawiała 
przyjemność. Wiadomo, oni teŜ nie mają łatwo, bo na akcjach róŜnie się dzieje, ale po prostu od 
małego tak chciałem, mimo Ŝe skończyłem hydraulikę, to bardzo mnie fascynuje ta praca, i na pewno 
będę starał się tam dostać. [IDNBI, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 

Większość badanych (86%) – szczególnie mieszkańcy subregionów radomskiego i warszawskiego, a także osoby 
lepiej wykształcone oraz przedstawiciele zawodów technicznych i ekonomiczno-administracyjnych – ma 
ambicję pracować na samodzielnych stanowiskach. Nieco mniej absolwentów - 60% chciałoby pełnić funkcje 
kierownicze (ten sam profil respondenta co w przypadku chęci pracy na samodzielnych stanowiskach). 

Absolwenci chcieliby pracować w zgodzie z wyuczonym zawodem, który jest poniekąd powiązany z ich 
zainteresowaniami (o czym świadczą czynniki wyboru szkoły). Dlatego też wybierając zawód wskazują na 
dziedziny zbliżone, do ich obecnego wykształcenia.  

Najliczniejsze grupy wskazywały na takie zawody jak: technicy i inny średni personel (26%), pracownicy usług  
i sprzedawcy (21%) oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (22%). 9% badanych jako swój wymarzony zawód 
wskazuje zawód z grupy specjalistów, zaś 7% z grupy pracowników biurowych. Kobiety zdecydowanie częściej 
sytuują się w sferze usług, a także specjalistów oraz pracowników biurowych. Mężczyźni zaś wśród robotników 
przemysłowych i rzemieślników. 

W przypadku absolwentów techników – wśród mężczyzn odnotowano przewagę wskazań na zawody 
klasyfikowane jako średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych, zaś w przypadku kobiet średni 
personel do spraw biznesu i administracji. 

Najbardziej popularne wśród zawodów preferowanych zawody to: technik informatyk (7%), fryzjer (6%), 
sprzedawca (6%), ekonomista (4%), księgowy (4%) oraz kucharz (3%). 

 

Przeciętne wynagrodzenie, które absolwenci szkół zawodowych województwa mazowieckiego chcieliby 
otrzymywać w docelowej pracy jest niemal dwukrotnie wyższe od ich obecnego wynagrodzenia. Przede 
wszystkim zdecydowana większość badanych, niezależnie od miejsca zamieszkania, zdobytego wykształcenia, 
wyuczonego zawodu, a także posiadanych doświadczeń na rynku pracy chciałaby zarabiać ponad 2500 zł netto 
miesięcznie. Wynagrodzeniem, poniżej którego z pensji będzie niezadowolona połowa badanych (mediana 
wynagrodzenia) jest 2900 zł netto. Relatywnie najmniejsze oczekiwania płacowe mają absolwenci  
z subregionów ciechanowskiego (przeciętne oczekiwane wynagrodzenie netto - 2452,6 zł netto) oraz płockiego 
(2442,9 zł netto). Najwyższe zaś oczekiwania finansowe mają absolwenci z subregionów siedleckiego (3404,9 zł 
netto), z Warszawy (3211,2 zł netto) oraz subregionu radomskiego (3136,4 zł netto) 

Przeciętne zarobki oczekiwane mężczyzn są o ponad 300 zł wyższe niż zarobki kobiet (mężczyźni - 3098,63 zł 
netto, kobiety - 2737,26 zł netto). Obserwujemy silną zależność pomiędzy wysokością oczekiwanych zarobków 
a wykształceniem respondentów – im poziom wykształcenia wyższy tym wyższe oczekiwania płacowe. W grupie 
osób najniżej wykształconych przeciętne oczekiwane wynagrodzenie wynosi nieco ponad 2600 zł netto,  
w grupie osób ze średnim wykształceniem – prawie 3000 zł netto, zaś w grupie osób posiadających 
wykształcenie wyższe niż średnie - ponad 3600 zł netto. Nieco wyższe oczekiwania płacowe mają osoby obecnie 
pracujące (3058 zł netto) w stosunku do takich, które nie pracują (2862 zł netto). 
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Tabela 25 Charakterystyka preferowanej pracy, ze względu na subregion oraz typ miejsca zamieszkania 

 OGÓŁEM 
(N=701) 

SUBREGION MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

ciechanow
ski 

(N=101) 

radomski 
(N=100) 

ostrołęcki 

(N=100) 

płocki 

(N=100) 

siedlecki 

N=100) 

warszaws
ki 

(N=100) 

m.st. 
Warszawa 

N=100) 

wieś 

(N=391) 

miasto 

(N=310) 

Gdzie chciał(a)by Pan(i) pracować? 

Firma prywatna 44% 31% 44% 44% 36% 42% 40% 62% 42% 48% 

Chciał(a)by Pan(i) prowadzić własną firmę  13% 5% 4% 14% 6% 20% 24% 11% 15% 12% 

Firma z sektora państwowego 9% 11% 16% 18% 8% 4% 5% 5% 9% 8% 

Budżetówka  6% 10% 6% 12% 8% 4% 6% 2% 8% 4% 

Praca za granicą  1% 1% 0% 2% 2% 5% 0% 1% 1% 1% 

Rolnictwo 1% 4% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 

Nie ma to znaczenia 20% 26% 22% 2% 34% 21% 23% 13% 19% 21% 

Nie wiem 6% 13% 8% 8% 6% 4% 1% 6% 5% 6% 

Jaką pracę chciał(a)by Pan(i) wykonywać, w jakim zawodzie chciał(a)by Pan(i) pracować?20 

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI 
URZĘDNICY I KIEROWNICY 

1% 0% 2% 1% 0% 4% 1% 0% 1% 1% 

SPECJALIŚCI 9% 11% 6% 14% 21% 7% 5% 10% 8% 11% 

specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i 
technicznych 

2% 0% 1% 5% 8% 2% 1% 1% 3% 1% 

specjaliści do spraw zdrowia 1% 2% 1% 1% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 

specjaliści nauczania i wychowania 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 1% 

 specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin 
społecznych i kultury 

4% 9% 2% 7% 7% 3% 3% 5% 4% 5% 

TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 26% 22% 27% 23% 24% 15% 24% 37% 21% 33% 

 średni personel nauk fizycznych, chemicznych i 
technicznych 

8% 10% 9% 10% 9% 2% 6% 11% 6% 11% 

 średni personel do spraw zdrowia 4% 0% 6% 2% 6% 1% 2% 7% 2% 6% 

                                                                 
20 Użyto grup zawodowych zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności. 
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 OGÓŁEM 
(N=701) 

SUBREGION MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

ciechanow
ski 

(N=101) 

radomski 
(N=100) 

ostrołęcki 

(N=100) 

płocki 

(N=100) 

siedlecki 

N=100) 

warszaws
ki 

(N=100) 

m.st. 
Warszawa 

N=100) 

wieś 

(N=391) 

miasto 

(N=310) 

 średni personel do spraw biznesu i administracji 6% 5% 5% 8% 5% 7% 9% 4% 7% 5% 

 średni personel z dziedziny prawa, spraw 
społecznych, kultury i pokrewny 

1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 0% 2% 

 technicy informatycy 7% 6% 7% 3% 4% 5% 7% 11% 5% 9% 

 PRACOWNICY BIUROWI 7% 4% 8% 8% 3% 8% 12% 2% 8% 6% 

 sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i 
pokrewni 

4% 4% 6% 8% 1% 8% 3% 2% 4% 4% 

 pracownicy obsługi klienta 2% 0% 2% 0% 2% 0% 4% 0% 1% 2% 

 pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 
i ewidencji materiałowej 

1% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 2% 1% 

 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 21% 25% 26% 14% 21% 19% 20% 19% 22% 18% 

pracownicy usług osobistych 11% 15% 13% 11% 9% 14% 11% 10% 13% 9% 

sprzedawcy i pokrewni 6% 7% 8% 2% 5% 2% 8% 6% 7% 5% 

pracownicy opieki osobistej i pokrewni 1% 0% 0% 0% 5% 3% 0% 1% 0% 2% 

pracownicy usług ochrony 2% 3% 5% 1% 2% 0% 1% 2% 2% 2% 

ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 1% 3% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 

ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 22% 16% 22% 28% 19% 24% 24% 18% 28% 15% 

OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 2% 2% 1% 2% 4% 4% 2% 0% 2% 1% 

PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 2% 7% 0% 2% 5% 2% 1% 4% 2% 3% 

Czy w Pana(i) pracy chciał(a)by Pan(i): 

podejmować samodzielnie decyzje, za które by 
Pan(i) odpowiadał(a)   

86% 67% 96% 89% 84% 77% 78% 99% 83% 90% 

mieć pod sobą pracowników, kierować innymi 
pracownikami 

60% 54% 60% 83% 38% 55% 63% 58% 61% 59% 

Jakie wynagrodzenie na rękę by Pana(ią) satysfakcjonowało? 

średnia 2955,8 2452,6 3136,4 3013,2 2442,9 3404,9 2866,7 3211,2 2829,4 3110,7 
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Tabela 26 Charakterystyka preferowanej pracy, ze względu na płeć, wyuczony zawód oraz poziom wykształcenia 
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Gdzie chciał(a)by Pan(i) pracować? 

Firma prywatna 44% 42% 46% 57% 48% 21% 32% 57% 42% 17% 

Chciał(a)by Pan(i) prowadzić własną firmę  13% 10% 16% 15% 12% 14% 12% 15% 11% 20% 

Firma z sektora państwowego 9% 11% 8% 5% 7% 17% 15% 5% 10% 18% 

Budżetówka  6% 9% 5% 3% 6% 9% 11% 3% 6% 18% 

Praca za granicą  1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 4% 

Rolnictwo 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 

Nie ma to znaczenia 20% 20% 20% 14% 19% 33% 18% 16% 23% 15% 

Nie wiem 6% 6% 6% 3% 6% 6% 10% 4% 6% 7% 

Jaką pracę chciał(a)by Pan(i) wykonywać, w jakim zawodzie chciał(a)by Pan(i) pracować? 

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI 
URZĘDNICY I KIEROWNICY 

1% 2% 1% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 4% 

SPECJALIŚCI 9% 12% 7% 3% 5% 31% 12% 0% 13% 14% 

specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i 
technicznych 

2% 1% 3% 0% 3% 4% 1% 0% 3% 0% 

specjaliści do spraw zdrowia 1% 3% 1% 0% 0% 0% 8% 0% 2% 3% 

specjaliści nauczania i wychowania 1% 2% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 2% 

 specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin 
społecznych i kultury 

4% 7% 3% 1% 1% 24% 2% 0% 6% 7% 

TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 26% 25% 27% 9% 25% 37% 55% 5% 36% 37% 

 średni personel nauk fizycznych, chemicznych i 
technicznych 

8% 5% 11% 1% 8% 3% 29% 3% 12% 6% 

 średni personel do spraw zdrowia 4% 6% 3% 1% 0% 1% 22% 1% 5% 6% 

 średni personel do spraw biznesu i administracji 6% 10% 4% 3% 2% 30% 1% 1% 8% 13% 
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 średni personel z dziedziny prawa, spraw 
społecznych, kultury i pokrewny 

1% 2% 1% 4% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 

 technicy informatycy 7% 3% 9% 0% 13% 2% 6% 0% 10% 12% 

 PRACOWNICY BIUROWI 7% 12% 4% 10% 3% 14% 5% 2% 10% 6% 

 sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i 
pokrewni 

4% 8% 2% 3% 2% 12% 5% 0% 6% 6% 

 pracownicy obsługi klienta 2% 4% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 

 pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 
i ewidencji materiałowej 

1% 0% 2% 2% 1% 2% 0% 2% 1% 0% 

 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 21% 34% 12% 53% 6% 10% 8% 35% 14% 12% 

pracownicy usług osobistych 11% 22% 5% 37% 1% 1% 2% 22% 8% 0% 

sprzedawcy i pokrewni 6% 9% 4% 13% 2% 8% 3% 12% 4% 3% 

pracownicy opieki osobistej i pokrewni 1% 1% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 4% 

pracownicy usług ochrony 2% 1% 2% 2% 3% 1% 3% 1% 2% 5% 

ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 1% 0% 1% 0% 0% 0% 5% 1% 1% 0% 

ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 22% 5% 33% 14% 42% 0% 3% 43% 13% 7% 

OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 2% 0% 3% 1% 3% 0% 1% 3% 1% 0% 

PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 2% 1% 4% 1% 5% 1% 0% 4% 2% 1% 

Czy w Pana(i) pracy chciał(a)by Pan(i): 

podejmować samodzielnie decyzje, za które by 
Pan(i) odpowiadał(a)   

86% 87% 85% 85% 82% 93% 93% 75% 90% 98% 

mieć pod sobą pracowników, kierować innymi 
pracownikami 

60% 58% 62% 60% 56% 66% 66% 48% 62% 86% 

Jakie wynagrodzenie na rękę by Pana(ią) satysfakcjonowało? 

średnia 2955,8 2737,3 3098,6 2680,0 3064,1 3017,1 3178,3 2654,9 2999,2 3679,2 
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Rysunek 40 Przeciętny dochód minimalny, satysfakcjonujący, posiadany w pierwszej oraz obecnej pracy ze względu na 

subregion (kwoty netto) 
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– 33%. Optymistami są również adepci zawodów technicznych oraz tych sklasyfikowanych jako pozostałe 
(wyjąwszy usługi, zawody techniczne i ekonomiczno-biurowe). 

Większymi optymistami są również osoby ciągle kontynuujące naukę, a także te, które obecnie pracują. 
Najwyższy pesymizm panuje w grupie osób nie uczących się i nie pracujących. 

 

Rysunek 41 Ocena szans na znalezienie wymarzonej pracy w ciągu najbliższych 3 lat ze względu na subregion 
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Rysunek 42 Odsetek optymistów w stosunku do oceny szans na znalezienie wymarzonej pracy w ciągu najbliższych 3 lat 

(odsetek wskazań na pewno znajdę pracę oraz mam duże szanse) 
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7.2 Praca minimalna 

Wśród trzech absolutnie najważniejszych warunków, które muszą być spełnione, aby badany podjął się danej 
pracy dominują te związane z wynagrodzeniem (69%) oraz poczuciem bezpieczeństwa – a więc etatowej 
formy pracy z podpisaną umową o pracę oraz odprowadzonymi składkami (33%). Na trzecim miejscu znalazł 
się warunek związany z dogodną lokalizacją – blisko miejsca zamieszkania lub lokalizacją mającą dogodne 
połączenia – tak aby dojazd do pracy był w ogóle możliwy (17%). Na dalszych pozycjach znalazły się wymagania 
dotyczące legalności pracy (13%), miłej atmosfery pracy (13%), a także wymogu aby praca była zgodna  
z posiadanym wykształceniem oraz wyuczonym zawodem (13)%. 
Fakt, aby praca dawała możliwość rozwoju oraz awansu stanowi warunek konieczny dla 11% badanych. 
Powyżej 3% respondentów wśród warunków koniecznych podjęcia pracy wymienia również: dogodne godziny 
pracy (9%), dobre warunki socjalne (7%), fakt, że praca daje satysfakcję (7%), oraz zapewnienie pełnego etatu 
(7%).  
 
Kwestie wysokiego wynagradzania, choć najbardziej powszechne, to jednak na tle badanej populacji są 
szczególnie ważne dla mieszkańców subregionu radomskiego, ostrołęckiego oraz Warszawy. Nieco częściej 
wśród koniecznych warunków podjęcia pracy wskazywali na nie mężczyźni, a także przedstawiciele zawodów 
innych niż zawody usługowe. Zdecydowanie rzadziej niż pozostali aspekt wynagrodzenia wśród warunków 
koniecznych dla podjęcia pracy wskazywali respondenci najlepiej wykształceni.  
Dla adeptów zawodów ekonomiczno-biurowych bardziej, niż dla innych grup, liczy się możliwość rozwoju, a dla 
ludzi posiadających wyższe wykształcenie stosunkowo ważne jest to, aby móc pracować w wyuczonym 
zawodzie.  
 
Przeciętnie badani skłonni byliby do pracy dojeżdżać do około 36 kilometrów, i chcieliby, żeby podróż nie 
zabrała im dłużej, niż około 51 minut. Kobiety dopuszczają nieco krótsze dojazdy niż mężczyźni (kobiety - 31,8 
km, zaś mężczyźni - 38 km), co przekłada się w ujęciu badanych na około 5 minutową różnicę w dopuszczalnym 
czasie trwania przejazdu. 
Najdłuższe dojazdy są w stanie zaakceptować mieszkańcy subregionów siedleckiego, warszawskiego oraz 
miasta Warszawy, zaś najkrótsze dopuszczane są w subregionie ciechanowskim. 
Widać wyraźną zależność dopuszczalnej długości dojazdu do pracy od poziomu wykształcenia respondenta - im 
wyższy poziom wykształcenia tym dłuższa dopuszczalna długość dojazdu. W przypadku osób lepiej 
wykształconych ważniejsze jest, aby znaleźć pracę zgodną z wyuczonym zawodem i poziomem wykształcenia, 
nawet wtedy gdy będzie ona oddalona od miejsca zamieszkania. Ludzie ci swe pierwsze doświadczenia 
zawodowe wyraźnie traktują jako inwestycje – są w stanie sporo poświecić, aby zdobyć doświadczenie, które  
w przyszłości zaprocentuje. 
Najdłuższe dojazdy do pracy dopuszczane są również przez przedstawicieli zawodów technicznych  
i mechanicznych. 
Co ciekawe to, czy respondent mieszka na wsi, czy też w mieście nie ma wpływu na dopuszczalną długość 
dojazdów do pracy. 
 
Największe oczekiwania płacowe względem minimalnej akceptowalnej stawki mają mieszkańcy subregionu 
ostrołęckiego (około 2170 zł netto) oraz Warszawy (około 2100 zł netto). Najniższe zaś mieszkańcy subregionu 
płockiego (około 1480 zł netto). Kobiety oczekują minimalnego wynagrodzenia o około 200 zł mniejszego niż 
mężczyźni. Minimalne dopuszczane wynagrodzenie rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia, najwyższe jest 
wśród adeptów zawodów technicznych i mechanicznych. 
 
Warto zauważyć, że przeciętne minimalne wynagrodzenie „na rękę”, za jakie, zgodnie z deklaracjami, 
absolwenci zgodziliby się pracować jest średnio o ponad 200 zł wyższe, niż przeciętne obecne wynagrodzenie 
pracujących badanych, przy czym wśród samych tylko osób pracujących rozbieżność między minimalnym,  
a akceptowalnym wynagrodzeniem wynosi przeciętnie około 130 zł. Tak więc wynagrodzenie deklarowane 
przez respondentów jako minimalne, za jakie w ogóle podjęliby pracę „zawyżają” osoby, które nie zdążyły 
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jeszcze zweryfikować swoich oczekiwań na rynku pracy. Zauważmy, że zarówno minimalne, jak i wymarzone 
wynagrodzenie jest najwyższe wśród osób, które dotąd nie były aktywne zawodowo. 
Większość badanych absolwentów dla stałej pracy gotowa byłaby jedynie do niewielkich poświęceń. 
Najwięcej osób byłoby skłonnych podjąć pracę w systemie zmianowym, całkowicie zmienić sposób ubierania 
się, wyglądu, samodzielnie wynająć pokój w miejscu pracy i dojeżdżać do rodziny raz w tygodniu oraz zgodzić 
się na codzienne dojazdy do pracy trwające ponad 1 godzinę. Z drugiej strony najmniej chętnie zgodzono by się 
podjąć pracę niskopłatną, pracę na czarno, bez umowy, przeprowadzić się na stałe do innego miasta oraz być 
całkowicie dyspozycyjnym. 
Do największych poświęceń zdolni są absolwenci subregionów siedleckiego, warszawskiego oraz Warszawy, do 
najmniejszych zaś absolwenci subregionów ciechanowskiego i płockiego 
Im wyższe wykształcenie tym większa skłonność do poświęceń aby zdobyć lub utrzymać pracę. Szczególnie 
duża różnica uwidacznia się w przypadku deklaracji dotyczących zwiększenia elastyczności, podjęcia decyzji 
o  przeprowadzce na stałe, zainwestowania w szkolenia, przekwalifikowanie się, czy też podniesienia 
dyspozycyjności. 

 

Rysunek 43 Przeciętne minimalne, satysfakcjonujące i aktualne wynagrodzenie absolwentów według sytuacji na rynku 

pracy oraz poziomu wykształcenia (kwoty netto) 
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Tabela 27 Charakterystyka minimalnej pracy, ze względu na subregion oraz typ miejsca zamieszkania 

 OGÓŁEM 
(N=701) 

SUBREGION MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

ciechanow
ski 

(N=100) 

radomski 
(N=100) 

ostrołęcki 

(N=100) 

płocki 

(N=100) 

siedlecki 

N=100) 

warszaws
ki 

(N=100) 

m.st. 
Warszawa 

N=100) 

wieś 

(N=391) 

miasto 

(N=310) 

Proszę wskazać trzy najważniejsze warunki, które muszą być spełnione, aby podjął(ęła) się Pan(i) danej pracy ( zamieszono wskazania, które ogółem uzyskały pow. 3%). 

wysokie wynagrodzenie 69% 63% 72% 73% 66% 63% 65% 76% 69% 69% 

umowa na czas nieokreślony/stabilne 
zatrudnienie 

33% 7% 54% 30% 28% 20% 42% 21% 36% 29% 

dobra lokalizacja/blisko miejsca 
zamieszkania/dobry dojazd 

17% 23% 9% 22% 21% 3% 27% 9% 22% 12% 

legalna praca 13% 35% 9% 12% 40% 25% 5% 4% 14% 12% 

praca w miłej atmosferze 13% 12% 23% 16% 10% 13% 2% 20% 12% 14% 

praca zgodna z wykształceniem/zawodem 13% 6% 7% 24% 4% 2% 20% 12% 15% 10% 

możliwość awansu/rozwoju 11% 11% 9% 10% 5% 12% 11% 14% 9% 13% 

dogodne godziny pracy 9% 14% 11% 11% 7% 4% 10% 4% 10% 7% 

dobre warunki pracy/dobre warunki socjalne 7% 8% 10% 15% 14% 4% 5% 2% 9% 5% 

praca dająca satysfakcję 7% 3% 5% 0% 4% 2% 3% 21% 3% 11% 

praca na pełny etat 7% 17% 1% 8% 6% 1% 9% 5% 8% 5% 

Za jaką najmniejszą miesięczną stawkę „na rękę” zgodził(a)by się Pan/i pracować? (kwoty netto w zł) 

średnia 1896,2 1721,1 1796,0 2167,8 1477,6 1963,0 1894,8 2098,5 1833,2 1975,1 

Jaką maksymalną odległość w jedną stronę zgodził(a)by się Pan(i) pokonywać, aby dotrzeć do pracy? Proszę podać w kilometrach i minutach dojazdu. 

Kilometry - średnia 35,6 25,7 28,2 34,3 30,1 42,8 39,8 40,8 35,4 35,8 

Minuty dojazdu - średnia 51,0 35,8 31,6 49,8 38,0 50,7 68,1 57,3 51,0 51,1 
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Tabela 28 Charakterystyka minimalnej pracy, ze względu na płeć, wyuczony zawód oraz poziom wykształcenia 

 OGÓŁEM 
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Proszę wskazać trzy najważniejsze warunki, które muszą być spełnione, aby podjął(ęła) się Pan(i) danej pracy ( zamieszono wskazania, które ogółem uzyskały pow. 3%). 

godne /wysokie wynagrodzenie 69% 67% 70% 66% 70% 71% 72% 70% 70% 59% 

umowa na czas nieokreślony/stabilne 
zatrudnienie 

33% 35% 32% 31% 34% 33% 33% 33% 35% 22% 

dobra lokalizacja/blisko miejsca 
zamieszkania/dobry dojazd 

17% 21% 15% 24% 13% 19% 14% 24% 13% 21% 

legalna praca 13% 14% 13% 11% 16% 12% 12% 16% 12% 14% 

praca w miłej atmosferze 13% 17% 10% 18% 9% 11% 17% 13% 14% 3% 

praca zgodna z wykształceniem/zawodem 13% 12% 13% 13% 12% 18% 7% 16% 11% 16% 

możliwość awansu/rozwoju 11% 12% 10% 10% 9% 18% 8% 6% 14% 6% 

dogodne godziny pracy 9% 10% 8% 8% 8% 10% 9% 10% 9% 4% 

dobre warunki pracy/dobre warunki socjalne 7% 5% 9% 6% 10% 8% 3% 7% 7% 7% 

praca dająca satysfakcję 7% 4% 8% 7% 6% 5% 7% 5% 7% 8% 

praca na pełny etat 7% 5% 8% 5% 7% 9% 7% 9% 5% 4% 

Za jaką najmniejszą miesięczną stawkę „na rękę” zgodził(a)by się Pan/i pracować? (kwoty netto w zł) 

średnia 1896,2 1790,6 1963,7 1768,5 1973,1 1899,1 1934,6 1748,3 1941,0 2110,7 

Jaką maksymalną odległość w jedną stronę zgodził(a)by się Pan(i) pokonywać, aby dotrzeć do pracy? Proszę podać w kilometrach i minutach dojazdu. 

Kilometry - średnia 35,6 31,8 38,0 31,5 39,2 34,2 34,5 30,2 36,3 48,0 

Minuty dojazdu - średnia 51,0 47,9 53,1 50,6 53,4 49,1 46,6 46,8 52,1 57,3 
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Rysunek 44 Warunki, na jakie zgodziliby się absolwenci, aby dostać stałą pracę według subregionu - średnie 

  OGÓŁEM 
(N=701) 

ciechanow-
ski (N=101) 

radomski 
(N=100) 

ostrołęcki 
(N=100) 

płocki 
(N=100) 

siedlecki 
(N=100) 

warszawski 
(N=100) 

m.st. 
Warszawa 

(N=100) 

Podjąć pracę w systemie zmianowym  2,9 2,2 2,7 2,6 2,6 2,8 3,0 3,4 

Wyjeżdżać służbowo co najmniej raz w tygodniu  2,6 1,8 2,4 2,4 1,9 2,8 2,9 2,9 

Całkowicie zmienić sposób ubierania się, wyglądu  2,4 1,5 1,7 2,3 1,5 2,7 3,0 3,1 

Samodzielnie wynająć mieszkanie/pokój w nowym 
miejscu pracy i dojeżdżać do rodziny  

2,4 1,9 2,4 2,2 2,1 2,9 2,7 2,1 

Codzienne dojeżdżać do pracy ponad 1 godzinę w 
jedną stronę  

2,3 1,7 1,5 2,3 1,7 2,6 2,8 2,8 

Szkolić się dodatkowo na własny koszt  2,2 1,4 1,8 2,1 1,6 2,6 2,6 2,3 

Wyjechać za granicę  2,1 1,5 1,6 1,9 1,5 2,6 2,7 2,3 

Zmienić zawód, całkowicie się przekwalifikować  2,1 1,9 1,6 2,1 1,9 2,6 2,4 2,2 

Pracować we wszystkie soboty, niedziele i święta  2,0 1,5 2,0 2,1 1,6 2,4 2,1 2,2 

Być dyspozycyjnym 24 godz. na dobę 7 dni w 
tygodniu  

2,0 1,4 1,9 2,3 1,6 2,3 2,2 2,2 

Przeprowadzić się wraz z rodziną  2,0 1,7 2,1 1,9 1,8 2,3 2,3 1,5 

Podjąć pracę bez umowy, „na czarno”  1,9 1,4 1,1 2,1 1,2 2,3 2,3 2,5 

Podjąć pracę niskopłatną – np. płatną 5 zł za godzinę  1,4 1,2 1,1 1,8 1,3 1,7 1,5 1,2 

Średnia ogólna 2,2 1,6 1,8 2,2 1,7 2,5 2,5 2,4 

Skala: [1] Zdecydowanie nie, [5] Zdecydowanie tak. 
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Rysunek 45 Warunki, na jakie zgodziliby się absolwenci, aby dostać stałą pracę według poziomu wykształcenia -średnie. 

 

Skala: [1] Zdecydowanie nie, [5] Zdecydowanie tak. 
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7.3 Plany zawodowe absolwentów 

Badana populacja, to ludzie znajdujący się na wczesnym etapie swojej drogi zawodowej lub tacy, którzy na tę 
drogę jeszcze nie wstąpili – nadal kontynuują naukę w trybie dziennym. Zgodnie z deklaracjami respondentów 
w momencie badania co piąty z nich poszukiwał pracy. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że pracy poszukuje jedynie nieco ponad połowa (51%) osób obecnie nie 
podejmujących żadnej aktywności – ani nie pracujących ani nie uczących się. Natomiast osoby poszukujące 
pracy znajdujemy również wśród osób obecnie aktywnych zawodowo – poszukuje pracy 8% osób obecnie 
pracujących oraz 9% osób, które pracują i jednocześnie kontynuują naukę. W ich przypadku jest to 
poszukiwanie pracy lepszej od obecnie posiadanej. Pracy poszukuje obecnie co dwudziesta (5%) osoba obecnie 
jedynie kontynuująca naukę. 

Najwyższy odsetek obecnie poszukujących pracy odnotowano w subregionach ciechanowskim oraz płockim (po 
30%), najniższy zaś w subregionie siedleckim (7%). Nieco częściej pracy poszukują mężczyźni, mieszkańcy wsi 
oraz osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe. 

 

Rysunek 46 Odsetek obecnie poszukujących pracy ze względu na zróżnicowania 
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W stosunku do osób poszukujących pracy nieco niższy odsetek badanych (17%) planuje w ciągu najbliższych 
12 miesięcy podjęcie nauki na ścieżce formalnej lub nieformalnej. Co trzeci planujący podjęcie nauki planuje 
rozpoczęcie studiów licencjackich bądź inżynierskich, co piąty – studiów magisterskich. 12% planuje uzupełnić 
swoje wykształcenie na szczeblu średnim - podjąć naukę w liceum lub technikum uzupełniającym. Również  
12% planuje podjęcie kursów doszkalających w ramach posiadanego zawodu, natomiast 7% szkolenia 
przyuczające do nowego zawodu. Po 5% planujących kontynuowanie nauki wskazało na kursy komputerowe 
oraz na miękkie szkolenia związane z radzeniem sobie ze stresem. 4% badanych planuje udział w szkoleniach 
uczących jak budować swój wizerunek. 
Najwyższe odsetki planujących podjęcie nauki w najbliższym roku odnotowano w subregionach: radomskim 
(23%), płockim (22%) oraz ostrołęckim (21%), najmniejszy zaś w subregionie siedleckim (10%). 
Częściej podjęcie nauki planują kobiety (kobiety – 19%, mężczyźni – 15%), mieszkańcy miast (mieszkańcy wsi  
- 16%, mieszkańcy miast - 18%). 
Najrzadziej chęć podjęcia nauki deklarują osoby obecnie jedynie pracujące (6%). Natomiast osoby, które się 
uczą lub uczą się i pracują podobnie często planują kontynuację nauki (po 23%). Widać więc, że kształcenie  
w grupie absolwentów to raczej kontynuacja podjętych wcześniej decyzji edukacyjnych – niektórzy po prostu 
jeszcze zaplanowanej ścieżki nie ukończyli. Natomiast kształcenie ustawiczne, podnoszenie kwalifikacji przez 
osoby, które zakończyły edukację formalną i na dobre rozpoczęły już karierę zawodową należy do rzadkości. 
Najwyższy odsetek planujących podjęcie nauki odnotowano w grupie osób biernych – czyli takich, które 
obecnie ani się nie uczą, ani nie pracują. Jak pokazały badania znaczna część tej grupy to osoby, które właśnie  
z powodu planowania dalszej nauki nie podejmują działań na rynku pracy, nie poszukują pracy. 
To co ważne, odsetek deklarujących podjęcie nauki w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrasta wraz ze wzrostem 
wykształcenia – w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym odsetek ten wynosi 10%, w grupie 
osób legitymujących się wykształceniem średnim – 19%, a wśród osób posiadających wykształcenie powyżej 
średniego – 27%. 
Najczęściej (co czwarta osoba w tej grupie) podjęcie nauki deklarują adepci zawodów ekonomiczno-biurowych. 
 

Rysunek 47 Plany dotyczące podjęcia dalszej nauki w ciągu najbliższych 12 miesięcy 
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Rysunek 48 Odsetek planujących podjęcie nauki w szkole/na studiach lub planujących wziąć udział w kursach/szkoleniach 

ze względu na zróżnicowania 

 

 

Plany dotyczące wyjazdów zagranicznych nie są zbyt popularne w badanej grupie - w stosunku do 
najbliższych 12 miesięcy formułuje je 5% badanych, z czego jedynie 2% to deklaracje zdecydowane. Osoby, 
które stanowczo odrzucają taki wyjazd stanowią 44% badanej populacji, 32% uważa, że raczej nie wyjedzie, zaś 
co 5 nie ma w tym aspekcie sprecyzowanych planów. 
Częściej, niż w innych subregionach plany dotyczące zagranicznych wyjazdów formułowane są przez 
absolwentów z subregionu radomskiego (7%) a także ostrołęckiego i płockiego (po 6%). Najrzadziej takie 
deklaracje składają absolwenci z subregionów ciechanowskiego oraz warszawskiego (po 3%). 
Zagraniczne wyjazdy zarobkowe znacznie częściej planują mężczyźni (kobiety – 3%, mężczyźni – 6%), osoby 
uczące się oraz bierne (po 6%). Częściej niż inni są to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze. Najrzadziej 
deklaracje dotyczące pracy za granicą składają adepci zawodów ekonomiczno-biurowych. 
Widać więc, że wyjazd zagraniczny traktowany jest raczej jako koło ratunkowe i znacznie częściej brany pod 
uwagę przez tych, którzy mają większe kłopoty z odnalezieniem się na rodzimym rynku pracy. 
 

Badania jakościowe pokazują, iż niechęć do wyjazdów zagranicznych wynika z licznych obaw, które zwykle 
towarzyszą osobom migrującym. W przypadku badanych absolwentów sprowadzały się one do: 

� obaw wynikających z nieznajomości języka obcego. Absolwenci dość krytycznie oceniają swoje 
umiejętności w tym zakresie, co ich zdaniem znacząco utrudniałoby funkcjonowanie poza granicami 
kraju. 

•••• Na dzień dzisiejszy, bym się nie podjął. Cztery lata temu, był mój tata za granicą. Miałem okazję 
pojechać z nim, ale nie chciałem, z tego względu, Ŝe nie znałem angielskiego, tylko niemiecki.  
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W szkole uczyłem się niemieckiego, ale akurat tam, gdzie był mój tata, ja bym nie pojechał, bo 
wydaje mi się, Ŝebym sobie nie poradził z językiem. ChociaŜ mój tato pojechał nie znając prawie 
angielskiego i sobie poradził, tak, Ŝe wiedział, Ŝe musi tam pojechać i zarabiać pieniądze, nauczyć się 
tego języka. I ja byłem tam u niego, chyba trzy miesiące, i przez te trzy miesiące, moŜna dzisiaj 
powiedzieć, Ŝe nauczyłem się angielskiego bardzo dobrze. Nawet w CV do pracy dzisiaj mam 
napisane, Ŝe znam język angielski, bo się nauczyłem bardzo dobrze z wyjazdu za granicę. Gdzie 
jeździłem dla przyjemności, a nie za pracą. I się nauczyłem języka angielskiego. [IDNBI, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

� obaw związanych z koniecznością poradzenia sobie w innym środowisku, kulturze, nieznanym 
miejscu oraz negatywnych doświadczeń osobistych lub osób z otoczenia. Osoby, które posiadały 
epizody związane z pracą za granicą często posiadają negatywne doświadczenia, które w niewielkim 
stopniu niweluje uzyskiwany zarobek. Przykładowo dotyczą one charakteru pracy – np. ciężka praca 
fizyczna, kilkunastogodzinny dzień pracy. 

•••• A była Szwecja. To była od kolegi taty. On coś tam chciał nam załatwić, pracę przy torfie. Pojechałem 
z jednym kolegą, ale to… nie wyszło mi. [To była wakacyjna praca?] Tak, to było w lipcu. [..] CięŜko. 
Ja nie dałem rady, bo trzeba było duŜe cięŜary dźwigać. Takie kostki torfu, trzeba było układać na 
takich rzędach kilku kilometrowych. No i po prostu nie dałem rady, bo codziennie trzeba było o piątej 
wstawać do, gdzieś, szesnastej. Kręgosłup mnie strasznie bolał i wróciłem do Polski, a kolega został, 
no. Ja nic nie zarobiłem, znaczy zarobiłem tylko na bilet, kolega coś tam zarobił, no i to wszystko. 
[..] Właśnie kolegi tata nam powiedział, Ŝe ma taką pracę, duŜo zarobimy, bla, bla, bla. Bez Ŝadnej 
umowy. Pojechaliśmy do takiego gospodarstwa Polaków, no i oni tam właśnie tym się zajmują. No 
tak, mają parę koparek tam, nie pamiętam ile to było hektarów tego pola, ale strasznie duŜo. CięŜka 
praca fizyczna, no i warunki atmosferyczne teŜ nie były za fajne, bo czy śnieg, czy deszcz, to trzeba 
było. Ta Szwecja to jest róŜna. [IDNBI, M. ST. WARSZAWA] 

 

� przywiązanie do rodziny i miejsca zamieszkania. Absolwenci mazowieckich szkół zawodowych 
prezentują niski poziom mobilności zawodowej. Są silnie przywiązani do rodzin oraz miejsca 
zamieszkania. Z drugiej strony wielu z nich posiadaj już własne rodziny i małe dzieci, co również nie 
sprzyja planom migracyjnym. 

 

Rysunek 49 Odsetek osób planujących w ciągu 12 miesięcy wyjazd za granicę w celach zarobkowych ze względu na 

subregion 
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Rysunek 50 Odsetek planujących w najbliższej przyszłości (w ciągu 12 miesięcy) wyjazd za granicę w celach zarobkowych, 

ze względu na zróżnicowania 
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8 KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW 

8.1 Ocena posiadanego wykształcenia i kwalifikacji  

Badani prezentują wysoki poziom zadowolenia z posiadanego wykształcenia oraz kompetencji i umiejętności 
potrzebnych w codziennym życiu i pracy – co trzeci badany formułuje w tym obszarze zdecydowanie 
pozytywne oceny, zaś kolejne 56% oceny umiarkowanie pozytywne. Zdecydowanych ocen negatywnych nie 
odnotowano w ogóle, zaś jedynie 5% badanych przyznało, że raczej ze swego wykształcenia i kompetencji 
zadowoleni nie są. 

Najwyżej oceniają swoje kwalifikacje i wykształcenie absolwenci szkół ulokowanych w Warszawie, oraz 
absolwenci subregionów radomskiego i ostrołęckiego, najniżej zaś subregionu warszawskiego. 

Warto podkreślić, że najwyżej swoje kwalifikacje oceniają osoby nadal kontynuujące naukę, a także te, które 
pracują zawodowo i naukę już zakończyły. Najniższą samoocenę, zapewne będącą pochodną sytuacji na 
rynku pracy, mają w tym przypadku osoby bierne. 

Najniższa ocena odnotowana została wśród adeptów zwodów usługowych, najwyższa zaś w relatywnie mniej 
popularnych, bardziej niszowych zawodach sklasyfikowanych jako pozostałe (np.: technik analityk, technik 
inżynierii środowiska i melioracji, technik poligraf, technik leśnik, technik ogrodnik, ratownik medyczny, technik 
dentystyczny, technik farmaceutyczny)  

Jak można się było spodziewać samoocena wzrasta wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia – w grupie osób  
z wykształceniem zasadniczym średnia ocena wynosi 3,2, średnim – 3,3, zaś powyżej średniego - 3,4. Wśród 
osób z wykształceniem powyżej średniego 99% badanych artykułuje opinie pozytywne na temat swego 
wykształcenia i kwalifikacji, w tym 41% zdecydowanie pozytywne. 
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Rysunek 51 Czy ogólnie rzecz biorąc jest Pan(i) zadowolony(a) ze swojego obecnego wykształcenia, kwalifikacji  

i umiejętności potrzebnych w codziennym życiu i pracy, czy też nie?    

 

 

Mimo tak pozytywnej oceny własnego wykształcenia i umiejętności respondenci wyrażają nieco większy 
krytycyzm w stosunku do tego jak szkoła przygotowała ich do realiów rynku pracy. O ile 80% badanych 
przyznaje, że szkoła przygotowała ich dobrze do wykonywanego zawodu, to już tylko 51% zgadza się, że 
otrzymali dobre przygotowanie do realiów rynku pracy – poruszania się po nim, poszukiwania pracy. Warto 
podkreślić, że 17% pytanych formułuje w tym względzie oceny negatywne, podczas gdy w przypadku opinii 
dotyczących przygotowania do konkretnego zawodu ocen negatywnych odnotowano jedynie 2%. 

Stosunkowo nisko, na tle regionów pozostałych, pod względem przygotowania do realiów rynku pracy wypadły 
szkoły subregionu warszawskiego (średnia ocena 3,1) oraz Warszawy (średnia ocena 3,3). Szczególnie duży 
dystans pomiędzy oceną przygotowania do zawodu, a oceną przygotowania do realiów rynku pracy 
odnotowano w Warszawie, gdzie przygotowanie zawodowe oceniono najwyżej na tle pozostałych 
subregionów, zaś przygotowanie do realiów rynku pracy bardzo nisko. 

Stosunkowo wysoko przygotowanie do realiów rynku pracy ocenione zostało przez absolwentów subregionów 
ciechanowskiego i ostrołęckiego. Ocena przygotowania do wykonywania określonego zawodu jest zbliżona  
w poszczególnych subregionach – pozytywnie w tym aspekcie wyróżnia się tu jedynie Warszawa. 
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Zdecydowanie wyżej oba aspekty kształcenia zostały ocenione przez absolwentów szkół policealnych dla 
młodzieży, oceny absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych są na niższym i zbliżonym 
poziomie. 

Rysunek 52 Średnia ocena przygotowania przez szkołę zawodową do realiów rynku pracy oraz do wykonywania zawodu 

– ze względu na subregion oraz poziom ostatnio ukończonej szkoły zawodowej w województwie mazowieckim 

 

Skala: [1] Bardzo źle, [5] Bardzo dobrze. 

 

Rysunek 53 Ocena przygotowania przez szkołę zawodową do realiów rynku pracy oraz do wykonywania zawodu, N=701, 

cała badana populacja 
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Podstawowe zastrzeżenia absolwentów wobec szkół zawodowych zidentyfikowane w badaniu jakościowym 
to

21
: 

� słaba jakość praktycznej nauki zawodu, brak praktyk zawodowych. Zdaniem wielu badanych 
absolwentów ukończona szkoła przede wszystkim przygotowała ich pod względem teoretycznym do 
wykonywania zawodu, słabo zaś od strony praktycznej. W najtrudniejszej sytuacji znajdowali się 
uczniowie techników, w których ustawowo przewidziane są jedynie kilkutygodniowe praktyki. Tego 
typu praktyczna nauka zawodu, jak pokazują badania jest fikcją (Współpraca pracodawców  

i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi) – uczniowie tak naprawdę nie zdobywają 
żadnego doświadczenia ani umiejętności, a jedynie wykonują czynności pomocnicze lub nie 
przychodzą wcale, a pracodawca podpisuje im tylko dokumenty. 

•••• Wybrałem to technikum bo zawód mi się spodobał. U nas w rejonie był jeszcze elektryk, ale  
z matematyki nie jestem za dobry. Jak to się mówi potocznie - liznąłem trochę tego zawodu. 
Szwagier mój pracował w zawodzie, nieraz mu pomagałem i tak to mnie zafascynowało, moŜna 
powiedzieć. No i tak dlatego wybrałem tę szkołę, bo mechaniczne teŜ mnie interesowało, jednak 
jakoś tak wyszło, Ŝe wybrałem tę szkołę. Nauka, no w trzeciej klasie niestety nie zdałem, trochę 
leniuchowałem, ale jednak nie Ŝałuję, Ŝe ten rok dłuŜej się uczyłem, bo trafiłem do lepszej klasy, 
bardziej zgranej, gdzie kaŜdy sobie pomagał nawzajem… Co tu jeszcze powiedzieć. No w szkole jak to 
w szkole, uczyliśmy się. Z czego nie byłem zadowolony w szkole, to z praktyk zawodowych, to jest, 
moŜna powiedzieć, takie dno, bo jeŜeli ja chodzę do technikum, to chciałbym się czegoś nauczyć.  
A dostaliśmy taki zakład i idąc do tego zakładu to nic więcej mnie nie czekało jak zamiatanie, 
wynoszenie gruzu z budowy i kucie, tam nie było czegoś takiego, Ŝe ktoś wytłumaczył jak coś się robi. 
Wiadomo, coś wiedziałem, te podstawowe rzeczy, ale Ŝeby ktoś mnie głębiej wprowadził jako 
instalatora, montera, bo my teŜ zajmowaliśmy się projektami, i z tym był problem, bo nikt nie 
wytłumaczył, Ŝe to jest to, to do tego, jak to działa, tylko po prostu byliśmy traktowani jak tania siła 
robocza. Jak praktyki nam nie płacono, bo w zawodówce płacili, a w technikum nie. Były takie 
wyjazdy na budowę, na Warszawę. My się ucieszyliśmy, Ŝe czegoś się dowiemy. A jak pojechaliśmy to 
było wynoszenie gruzu, z czwartego piętra, od godziny… o szóstej był wyjazd, o ósmej byliśmy  
w Warszawie, i do 19-stej. I ze szkoły rzeczy praktycznych nie wyniosłem, tylko teoretycznie, bo 
mieliśmy trójkę dobrych profesorów, którzy nas poduczyli tego, ale jednak teoria to nie jest to samo 
co praktyka. Zajmowaliśmy się projektami, na początku to były luźniejsze projekty, zgłębialiśmy się 
w to, a potem zaczęliśmy klimatyzację, wentylację, ogrzewanie, gaz, woda, kanalizacja, robić 
wszystko w jednym projekcie. Na początku było trudno, na dwójkę zaliczałem, a potem doszło się do 
lepszego stopnia, na czwóreczkę, to juŜ było coś u nas. Tak jak wspomniałem, Ŝe teoretycznie to mnie 
bardzo dobrze przygotowała. Tzn., nie wyszedłem tam z pustą głową, ale troszkę moŜe 
zarzutu…[IDNBI, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• No na pewno nie, tam praktycznie niczego się w tej szkole nie nauczyłem, co jest związane  
z elektryką… Praktycznie wszystkiego się sam uczyłem. Jak coś w domu robiłem, to wszystko.. Przy 
pomocy dziadka, bo mój dziadek jest elektrykiem, więc wszystko tak bardziej w domu niŜ w szkole. 
No, praktyki miałem takie, Ŝe po prostu siedzieliśmy kilka godzin bez sensu i nic poza tym nie 
robiliśmy, związanego z elektryką. [...] Po prostu siedzieliśmy, nauczyciel wychodził, zostawiał nas  
i siedzieliśmy sobie i tylko czekaliśmy aŜ się skończą zajęcia i wszystko… [IDNBI, SUBREGION PŁOCKI] 

� kadra pedagogiczna. Absolwenci zgłaszali również zastrzeżenia co do jakości prowadzonych zajęć. 
Nauczyciele przykładowo omawiali tematy wybiórczo, omijając istotne zagadnienia, które później 
pojawiały się na egzaminach zawodowych. Inne zastrzeżenia, pojawiające się w przypadku techników 
uzupełniających, czy też szkół policealnych, dotyczyły nieprzykładania się nauczycieli do przekazywania 

                                                                 
21 Tematyka jakości kształcenia w mazowieckich szkołach zawodowych szczegółowo została poruszona w publikacjach: Kształcenie 

zawodowe pracowników młodocianych – badanie jakościowe w subregionach. Raport końcowy, Laboratorium Badań Społecznych dla 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Warszawa 2012 oraz Współpraca pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami 

zawodowymi – badanie jakościowe w subregionach. Raport końcowy, Laboratorium Badań Społecznych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Warszawie, Warszawa 2012. 
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uczniom wiedzy oraz braku wymagań w stosunku do uczniów. W efekcie nauka w tych szkołach bywa 
fikcją – uczniowie nie muszą przykładać się do zdobywania wiedzy i umiejętności, bo i tak ukończą 
szkołę. 

•••• Tam nie było trzeba się uczyć. Taka jest prawda. Najczęściej to były zajęcia w formie slajdów, Ŝe 
nauczyciel przynosił jakieś swoje tam prezentacje i albo je czytał albo sobie przepisywaliśmy. Raz 
byliśmy w hotelu na wycieczce. Oprowadzał nas po nim, w takich miejscach, gdzie w miarę moŜemy 
wejść, bo nie do wszystkich, wiadomo. Byliśmy na samej górze tam, gdzie jest właśnie ten basen [..] 
Na egzaminie nauczyciele dawali nam korzystać z naszych pomocy, czyli zeszytów. Taka prawda. [..] 
To była taka czysto teoretyczna wiedza, raczej z umiejętności to…A juŜ sobie przypominam, było parę 
zajęć jak układać sztućce, talerze, małe talerze, kieliszek, po której stronie, czy po lewej, czy po 
prawej. No teŜ zabawy w kelnera, z której strony podchodzić, z której strony nalewać wino. [IDNBI, 
M. ST. WARSZAWA] 

� treści kształcenia niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Pojawiały się również zastrzeżenia, co do 
przekazywanych treści kształcenia, które są przestarzałe i niedostosowane do aktualnych realiów pracy 
w danym zawodzie.  

 

•••• Minusy? Minusem, to byli właśnie nauczyciele, słaba kadra nauczająca, naprawdę. Te takie 
przedmioty, których nie mieliśmy później na egzaminie było, co do jakiegoś tam milimetra robione  
i wałkowane i trzeba było poprawiać oceny, a te najgłówniejsze, no technologia postaci leków, to jest 
najgłówniejszy, to był wałkowany tak znów po łepkach tak naprawdę. Jak był jakiś tam dział, który 
był niby waŜny, ale my go ominęliśmy, bo tego na egzaminie nie będzie, a później się jednak okazało, 
Ŝe to było na egzaminie. To takie było…[..]No myślę, Ŝe tutaj juŜ w tej szkole, to słabo jesteśmy 
przygotowani do tej pracy w aptece. Nic z tych programów, co… Teraz, jak się pracuje w aptece, to 
wszystko jest w komputerach, a my nic z tych programów nie mieliśmy pokazywane. Jedynie sam 
materiał taki teoretyczny, no i praktyki tam w hurtowniach i tak dalej. No, ale myślę, Ŝe kiepsko, Ŝe 
jednak taka, taki ten staŜ po ukończeniu tej szkoły będzie taki bardziej (…). Tam taka teoria, duŜo 
takiego materiału starego o lekach, które juŜ są wycofane uczyliśmy się, bo teraz wiadomo, Ŝe to 
wszystko się zmienia, więc, to tak. [IDNBI, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Nie mieliśmy wystarczających warunków, materiałów do pracy, z elektroniką samochodową. Znaczy 
mieliśmy na poziomach podstawowych, lecz nie mieliśmy takich zaawansowanych. Jakieś kółka 
elektryczne, czy coś takiego. Mieliśmy samochody do zastosowania typów starszych na przykład 
malucha, Fiat 126p, czy Poloneza. [..] Egzamin zawodowy się zdaje na małym fiacie. Dlatego 
musieliśmy się nauczyć na nim wszystkiego. Jeśli wyszliśmy juŜ z tej szkoły, to juŜ mieliśmy inne 
samochody w ogóle odstające od nauki. No i musieliśmy się uczyć wszystkiego od nowa, jakbyśmy 
poszli do pracy. Bo nie znamy się tak dokładnie na tym. [IDNBI, M. ST. WARSZAWA] 

 
� brak zajęć przygotowujących do poruszania się na rynku pracy – np. pisanie cv, listu motywacyjnego, 

przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, sposoby poszukiwania pracy.  
 

Uczestniczenie w dobrze przeprowadzonych zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych, czy też 
inicjatywy nauczycieli związane z przygotowaniem absolwentów do rynku pracy znacząco wpływają na 
poprawę wizerunku szkoły i opinie na temat jakości kształcenia. Nie zmienia to jednak faktu, że absolwenci 
przede wszystkim czują się przygotowani teoretycznie, a słabo oceniają zdobyte w trakcie kształcenia 
umiejętności. 
 

•••• Znaczy powiem tak. Jeśli chodzi o przygotowanie do pracy to bardzo dobrze, bo my akurat jako 
ratownicy, my jako osoby chętne mogliśmy rozwijać umiejętności swoje na dodatkowych takich, Ŝe 
tak powiem prowadziliśmy kursy z pierwszej pomocy, z profilaktyki nowotworowej, Ŝe my mieliśmy 
kontakt z tymi uczniami, osobami dorosłymi, róŜne osoby, róŜny przekrój osób. śe mieliśmy kontakt  
z tymi osobami i nabieraliśmy tej otwartości, tak? To jest waŜne w rozmowie o pracę. Jeśli chodzi  



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 126 z 318 

 
 
 

o umiejętności zawodowe, no to teŜ bardzo dobrze, no bo te praktyki były. Świetne było. Jedni  
z zeszłego roku jak byliśmy, no to nam opowiadali, Ŝe nas nie dopuszczali do wykonywania jakiś tam 
zabiegów, czy czegoś. No ja takich problemów nie miałem. MoŜe ze względu na swoje umiejętności  
i pewność ruchów, a moŜe ze względu na inne podejście nauczyciela. No ja tego nie powiem, bo 
wiem, Ŝe robiłem dobrze i tak jest, a skoro mi nauczyciel nie zwrócił uwagi to było dobrze. A skoro mi 
pozwalali robić co innym nie pozwalano, więc to teŜ mówię z własnego doświadczenia i z nabytych 
umiejętności. [IDNBI, SUBREGION RADOMSKI] 

 

8.2 Ocena szans na znalezienie pracy 

Badani średnio przeciętnie oceniają swoje szanse na zdobycie pracy, przy czym nieco wyżej oceniają szanse 
na zdobycie pracy we własnym zawodzie niż w zawodzie zbliżonym lub innym na podobnym poziomie 
kwalifikacji. Najwyżej zaś oceniają szanse na zdobycie pracy poniżej posiadanych kwalifikacji. Zapewne tego 
typu ocena oparta jest o posiadane doświadczenie – jak wynika z przeprowadzonych badań często zdarza się, 
że pierwsze doświadczenia zawodowe absolwentów dotyczą właśnie pracy poniżej posiadanych przez nich 
kwalifikacji. 

Należy jednak podkreślić, że ponad co piąty badany określa swoje szanse na znalezienie pracy we własnym 
zawodzie, lub zawodzie zbliżonym jako niewielkie. Opinię taką w stosunku do znalezienia pracy w innym 
zawodzie, ale na podobnym poziomie kwalifikacji formułuje około 30% badanych, zaś 20% ma wątpliwości  
w stosunku do znalezienia pracy poniżej posiadanych kwalifikacji.  

We wszystkich wariantach znacznie wyżej swe szanse oceniają absolwenci subregionu ostrołęckiego, 
siedleckiego oraz Warszawy. 

Ocena szans na znalezienie pracy wzrasta też wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. 

 

Rysunek 54 Ocena szans na znalezienie pracy w zależności od zawodu i poziomu kwalifikacji. N= 701 – cała badana 

populacja 

 

 

Relatywnie wyższe oceny szans na znalezienie pracy w zawodzie wyuczonym, można interpretować jako będące 
konsekwencją przekonania absolwentów o posiadanych kompetencjach w tym zakresie. Ogólnie czują się 
przygotowani do wykonywania danego zawodu, chociaż potrzebują jeszcze praktycznego doświadczenia. 
Problemem w znalezieniu pracy w zawodzie, w jakim ukończyli szkołę jest brak ofert pracy, czy też niechęć 
pracodawców do zatrudniania osób bezpośrednio po szkole, a nie indywidualne przygotowanie do jej 
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wykonywania. Ze względu na przekonanie o posiadanych kompetencjach badani, słabiej postrzegają swoje 
szanse na znalezienie pracy w zbliżonym lub innym zawodzie, do którego mogą nie czuć się odpowiednio 
przygotowani.  

Dodatkowo należy zauważyć, iż respondenci oceniając szanse na znalezienie pracy mogli brać pod uwagę 
dłuższą perspektywę. Jak pokazują badania jakościowe, o ile trudno jest im bezpośrednio po skończeniu szkoły 
znaleźć zatrudnienie w zdobytym kierunku, o tyle optymistycznie patrzą w przyszłość, licząc, że uda im się 
jednak znaleźć taką pracę w ciągu najbliższych lat, gdy będą już mogli pochwalić się przed pracodawca 
większym doświadczeniem.  

•••• Rynek pracy. To, Ŝe cięŜko jest w swoim zawodzie znaleźć pracę. Na dzień dzisiejszy. To chyba, to 
mnie najbardziej ogranicza do tego, Ŝeby dojść do swojej wymarzone pracy. [IDNBI, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

 

Rysunek 55 Średnia ocena szans na znalezienie pracy w zależności od zawodu i poziomu kwalifikacji ze względu na 

subregion. N= 701 – cała badana populacja 
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Rysunek 56 Średnia ocena szans na znalezienie pracy w zależności od zawodu i poziomu kwalifikacji przez zróżnicowania. 

N= 701 – cała badana populacja 
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Najwyżej ocenione cechy to: zdolności komunikacyjne, znajomość obsługi komputera, systematyczność  
i konsekwencja, umiejętność planowania pracy/zadań/organizowania sobie pracy, umiejętność pracy  
z ludźmi, w zespole, elastyczność, umiejętność dostosowania się do nowych zadań/zmian, zdolność do 
postępowania zgodnie z poleceniami i wymogami, a także umiejętność uczenia się/nabywania nowych 
kwalifikacji. 

•••• No chociaŜby to, Ŝe jestem dyspozycyjny, tak, Ŝe nie mam na razie takiego moŜna powiedzieć miejsca 
gdziekolwiek w Polsce, bo tak jeŜdŜę to tu to tam. Co tam dalej? No w kaŜdy dzień mogę pracować, 
przynajmniej na razie teraz. No i bardzo stawka mnie na razie nie interesuje, po prostu Ŝeby 
doświadczenie złapać jakieś tam w CV coś moŜna było wpisać, Ŝeby to jakoś ładnie wyglądało 
chociaŜby. [IDNBI, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• No na pewno do cech, które zwiększają, no to jest dobrze, szybko nawiązuję kontakt z ludźmi, nie 
jestem tam jakoś bardzo wstydliwy, czy coś. No a do minusów, to na pewno zalicza się to, Ŝe na 
przykład jestem osobą taką, która na przykład, nie mógłbym na przykład w wyścigu szczurów jakimś 
trwać, tak? Bo, bo nie mógłbym być jakiś, komuś źle robić, czyimś kosztem wpiąć się właśnie, a często 
osoby, które właśnie wysoko dochodzą, to czyimś kosztem jakoś tak. [IDNBI, SUBREGION SIEDLECKI] 

•••• Ukończyłem dobrą szkołę, bo to jest dobra szkoła. Jakieś doświadczenie mam, jestem taki moŜna 
powiedzieć złota rączka, bo nie kaŜdy powiedzmy potrafi gipsować, malować, a jednocześnie spawać  
i znać się na hydraulice, bo jeŜeli bym wszedł do surowego domu, to mógłbym sobie to sam zrobić. 
MoŜe oprócz dachu, bo z dachem nigdy nie miałem do czynienia. A tak to duŜo rzeczy nauczyłem się  
u brata, czy u siostry jak się budowali. To jest moim zdaniem duŜy atut, Ŝe potrafię sobie poradzić  
z czymś, z jakąś tam powiedzmy.. Nie wiem no, róŜnymi rzeczami. Bo nieraz dzwonią ludzie, Ŝe nie 
potrafią gniazdka wykręcić, w większości to faceci, to w większości jest takie przykre. To Ŝe 
pracowałem w duŜych.. zaraz.. no, Ŝe duŜo pracy miałem, Ŝe często zmieniałem tę pracę, bo mnie 
zwalniali, albo sam się zwalniałem. Bo skoro miałem lepszą ofertę pracy, to czemu miałem do nich 
nie iść, takŜe na to teŜ zwracałem duŜo uwagi. I z takim słabym atutem to jest przede wszystkim, Ŝe 
nie mam takiego doświadczenia takiego 3,4,5. to jest właśnie to, Ŝeby.. no i mało kwalifikacji. Bo 
jeŜeli powiedzmy tych szkoleń bym miał więcej, jakieś.. nie wiem, ukończone spawacza, papier, ja 
umiem spawać, ale nie mam papieru, no to wtedy moje szanse by się zwiększyły. [IDNBI, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

 

W zasadzie w przypadku większości ocenianych kompetencji widać wyraźną zależność ocen od poziomu 
wykształcenia - im wyższy poziom wykształcenia tym wyższa ocena. Wyjątek stanowią tu takie aspekty jak: 
wytrzymałość, odporność na zmęczenie, gdzie najsłabiej ocenili się uczniowie techników oraz ogólne 
predyspozycje do wykonywania pracy fizycznej, gdzie najwyżej ocenili się adepci szkół zasadniczych 

Uśredniona samoocena (średnia z ocen średnich poszczególnych kompetencji) pokazuje, że najsłabiej oceniają 
siebie absolwenci subregionu ostrołęckiego, zaś najwyżej subregionów radomskiego oraz Warszawy. Wyższą 
samoocenę prezentują osoby jeszcze się uczące oraz mężczyźni. 

Mężczyźni oceniają się zdecydowanie lepiej, niż kobiety pod względem aż 12 z 23 cech. W zasadzie nie ma 
kompetencji, w której kobiety czułyby się wyraźnie lepiej, niż mężczyźni. Z kolei samoocena mężczyzn jest 
szczególnie wysoka w porównaniu z samooceną kobiet w przypadku takich aspektów jak ogólne predyspozycje 
do wykonywania pracy fizycznej, dyspozycyjność, elastyczność, mobilność, umiejętność prowadzenia 
samochodu oraz odporność na stres i zmęczenie. 
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Tabela 29 Samoocena respondentów pod kątem określonych kompetencji, ogółem oraz ze względu na poziom 

wykształcenia 

 OGÓŁEM 
(N=701) 

POZIOM WYKSZTAŁCENIA 

 

Za
sa

d
n

ic
ze

 

za
w

o
d

o
w

e 

(N
=2

2
1

) 

Śr
ed

n
ie

 

(N
=4

1
1

) 

p
o

w
yż

ej
 

śr
ed

n
ie

go
 

(N
=6

9
) 

Zdolności komunikacyjne/umiejętność nawiązywania dobrych 
relacji z ludźmi  

7,4 7,1 7,5 8,1 

Znajomość obsługi komputera  7,4 6,7 7,6 8,1 

Systematyczność i konsekwencja  7,4 7,1 7,3 8,3 

Umiejętność planowania pracy/zadań/organizowania sobie pracy  7,3 7,0 7,4 8,2 

Umiejętność pracy z ludźmi, w zespole  7,3 7,1 7,3 8,1 

Elastyczność, umiejętność dostosowania się do nowych 
zadań/zmian  

7,3 7,0 7,3 8,1 

Zdolność do postępowania zgodnie z poleceniami i wymogami  7,3 7,1 7,2 8,1 

Umiejętność uczenia się/nabywania nowych kwalifikacji  7,3 6,9 7,3 8,2 

Wytrzymałość, odporność na zmęczenie  7,2 7,3 7,1 7,8 

Mobilność, możliwość dojazdu do pracy  7,2 6,9 7,3 7,7 

Prawo jazdy, umiejętność prowadzenia samochodu  7,1 6,6 7,3 7,8 

Dyspozycyjność, możliwość pracy w różnych godzinach  7,1 7,0 7,0 7,8 

Spokój i opanowanie, umiejętność zapanowania nad emocjami  7,1 6,8 7,1 7,5 

Odporność na stres  7,0 6,8 7,1 7,0 

Konkretne przygotowanie do jakiegoś zawodu/umiejętności i 
kwalifikacje w tym zakresie  

7,0 6,7 7,0 7,6 

Ogólne predyspozycje do wykonywania pracy fizycznej  6,9 7,3 6,7 6,9 

Umiejętność autoprezentacji, przedstawiania swoich zalet  6,8 6,4 6,8 7,5 

Ogólne predyspozycje do wykonywania pracy umysłowej  6,7 5,7 7,0 8,0 

Ogólna wiedza, znajomość świata i różnej problematyki, co może 
być przydatne w pracy  

6,6 6,1 6,8 7,1 

Znajomość języków obcych  6,2 4,8 6,8 7,0 

Umiejętności zarządzania projektem  6,1 5,5 6,1 7,9 

Umiejętności zarządzania zespołem  6,0 5,4 6,0 7,8 

Posiadane doświadczenie zawodowe  5,6 5,4 5,7 5,3 

Skala: [1] Bardzo źle, [9] Bardzo dobrze. 
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Rysunek 57 Samoocena respondentów pod kątem określonych kompetencji – ocena średnia ze względu na zróżnicowania 

 

Skala: [1] Bardzo źle, [9] Bardzo dobrze. 

 

Praktycznie wszyscy absolwenci mazowieckich szkół zawodowych najsłabiej oceniają się pod względem 
posiadanego doświadczenia zawodowego. Jak pokazały badania jakościowe świadomość braków w tym 
zakresie jest bardzo wyraźna i wynika z odbioru absolwentów przez pracodawców. Wszyscy absolwenci, którzy 
intensywniej poszukiwali pracy po zakończeniu szkoły w wyuczonym zawodzie, zgodnie przyznawali, iż nie 
przechodzili pozytywnie rekrutacji właśnie z powodu braku doświadczenia praktycznego. Pracodawcy w sytuacji 
dużej konkurencji pracowników na rynku pracy, wybierali przede wszystkim osoby doświadczone, praktycznie 
nie dając szansy osobom młodym, by mogły to doświadczenie zdobyć.  

 

•••• Pierwsze co, to poszedłem i zarejestrowałem się do Urzędu Pracy, który mieści się w śurominie.  
I ogólnie napisałem sobie kilka CV . Od znajomych się dowiadywałem, Ŝe przypuśćmy tutaj potrzebują 
czy gdzieś indziej potrzebują do pracy. Chodziłem do pracodawców i składałem CV. I głównie w ten 
sposób. Jakieś ewentualnie, czy podchodziłem, czy mailem wysyłałem. [A jak długo szukał Pan 
pierwszej pracy?] Pierwszej pracy? Około, prawie rok. Chodzi o to, Ŝe pracodawcy przewaŜnie chcieli, 
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ciechanowski (N=101)
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siedlecki(N=100)

warszawski(N=100)
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Kobieta(N=272)
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STATUS NA RYNKU PRACY

Jedynie się uczę(N=151)

Jedynie pracuję(N=285)

Uczę się i pracuję(N=48)

Ani się nie uczę, ani nie pracuję(N=216)
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usługi(N=206)
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jeŜeli jakiekolwiek było miejsce, jakikolwiek etat, to przewaŜnie pracodawcy chcieli, Ŝeby ktoś miał 
doświadczenie w danej branŜy. Nie chcieli za bardzo brać kogoś prosto po szkole. [...] [W ilu 
rozmowach Pan wziął udział wtedy?] Siedem, osiem. PrzewaŜnie, no pracodawca był zadowolony, Ŝe 
takie wykształcenie mam, czy inne. No jednak zawsze efekt rozmowy był: my potrzebujemy kogoś  
z doświadczeniem. Znalazłem tylko na okres próbny. Potem okres próbny się skończył i pracodawca 
stwierdził, Ŝe jego nie stać na to, Ŝeby utrzymać jeszcze jednego pracownika. Głównym problemem 
było to, Ŝe pracodawca poszukiwał kogoś z doświadczeniem jakimś tam, czy kierowcy czy sprzedawcy, 
czy nawet mechanika samochodowego. No niestety po szkole Ŝadnego praktycznie jakiegoś 
doświadczenia się nie ma. [IDNBI, SUBREIGON CIECHANOWSKI]  

•••• Znaczy bezpośrednio po zakończeniu to wiadomo człowiek szukał pracy, tak? ZłoŜył dokumenty do 
jednej placówki, drugiej, trzeciej, czwartej, tutaj do wszystkich w okręgu w zasięgu 50 kilometrów 
praktycznie: Starachowice, SkarŜysko, Kielce, Radom, Szydłowiec. No wszędzie mają moje CV. A kiedy 
się odezwą, no to juŜ jest nie wiadomo. Jest cięŜko się dostać do słuŜby zdrowia, bo wymagają 
doświadczenia, tak? Ale gdzieś trzeba to doświadczenie zdobyć, no i to jest takie błędne koło, bo 
człowiek ma to doświadczenie, tylko oni nie wierzą, Ŝe człowiek ma to doświadczenie, no bo co, 
bezpośrednio po szkole. Nawet w jednej pracy poszedłem zapytać o pracę, to powiedział mi czy bym 
sobie poradził w zespole dwuosobowym, no bo tak teraz ustawa przewiduje – zespół dwuosobowy. 
Dwuosobowy jedzie – dwóch ratowników. No mówię: no tak mnie uczono. Jadę, jeden się zajmuje  
– zbiera wywiad, drugi przygotowuje leki. No to jest normalna rzecz pracy, tego mnie uczono. Tylko, 
Ŝe ktoś nie potrafi sobie tego przyswoić, Ŝe tego w szkole juŜ uczą, a nie Ŝe uczą dalej, Ŝe jeden na 
stronie, jeden leci z noszami coś tam. Ale to jak mówię, to jest moŜe niewiedza jeszcze pracodawcy. 
[IDNBI, SUBREIGON RADOMSKI] 
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9 SEGMENTACJA RESPONDENTÓW ZE WZGLĘDU NA SAMOOCENĘ ORAZ POZIOM 
MOTYWACJI 

Poza wymiernymi cechami i atutami takimi jak poziom posiadanego wykształcenia, doświadczenie w pracy 
zawodowej, czy też miejsce zamieszkania dogodne ze względu na bliskość dużych aglomeracji miejskich 
sytuację człowieka na rynku pracy determinują także, a może w niektórych przypadkach, przede wszystkim 
przekonania na temat posiadanych szans, kwalifikacji, umiejętności – własna samoocena, a także poziom 
motywacji do poszukiwania oraz do utrzymania znalezionej pracy. 

 

Aby w sposób precyzyjny przyjrzeć się postawom, poglądom i zachowaniom absolwentów, a także móc spojrzeć 
na nie w sposób wielowymiarowy, a jednocześnie nie gubiąc perspektywy liczbowej podzielono badaną 
populację na segmenty z uwzględnieniem właśnie samooceny w różnych, użytecznych z perspektywy wymagań 
rynku pracy wymiarach, a także poziomu i rodzaju posiadanej motywacji do poszukiwania/utrzymania pracy. 
Segmentację utworzono z wykorzystaniem analizy czynnikowej i analizy skupień. 

 

ANALIZA CZYNNIKOWA I ANALIZA SKUPIEŃ – NOTA METODOLOGICZNA 

W analizie czynnikowej wykorzystano zestaw kilkudziesięciu stwierdzeń, które przez respondentów oceniane 

były na kilkupunktowej skali. Celem przeprowadzenia analizy było sprawdzenie, czy w odpowiedziach 

na analizowane pytania nie kryje się struktura ukryta – pewne wymiary (czynniki), których manifestacją jest 

właśnie odpowiedź na dane stwierdzenie. Założenie analizy czynnikowej jest bowiem takie, iż liczbę stwierdzeń 

można ograniczyć do kilku najważniejszych wymiarów – czynników, które wpływają na udzielane przez 

respondentów odpowiedzi. Odnalezione „ukryte” czynniki są jednak związane nie tylko z pytaniami, na 

podstawie których zostały wyodrębnione, ale wykazują związki także z innymi zmiennymi charakteryzującymi 

respondentów.  

W drugim kroku wykorzystano analizę skupień. Dzięki niej na podstawie pewnych zmiennych, kryteriów, 

podzielono badanych na grupy (skupienia, segmenty, typy, klasy). Analiza skupień została przeprowadzona  

w oparciu o czynniki wyodrębnione w analizie czynnikowej. W efekcie otrzymano podział badanej populacji 

na segmenty maksymalnie podobne wewnątrz, i jednocześnie maksymalnie zróżnicowane między sobą pod 

względem zmiennych wykorzystywanych do grupowania. 

 

Do analizy czynnikowej wykorzystano dane dotyczące samooceny respondenta oraz dane dotyczące tego na co 
respondent skłonny byłby się zgodzić aby uzyskać pracę. 

Dane te były zbierane za pomocą dwóch pytań składających się z szeregu stwierdzeń, które respondent oceniał 
za pomocą skali. 

W efekcie zastosowania analizy czynnikowej udało się zredukować obszerne baterie stwierdzeń do kilku 
czynników

22
: 

 

SAMOOCENA RESPONDENTA NA RÓŻNYCH WYMIARACH – CZYNNIKI (w pytaniu 23 stwierdzenia) 

� Przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu plus umiejętności miękkie 
� Przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu plus predyspozycje do wykonywania pracy 

fizycznej 
� Przygotowanie do wykonywania pracy umysłowej 

                                                                 
22 Dokładne wyniki przeprowadzonej analizy czynnikowej znajdują się w Załączniku nr 3 do raportu - Wyniki analizy czynnikowej 

zastosowanej dla stworzenia segmentacji respondentów ze względu na samoocenę oraz poziom motywacji. 
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� Umiejętności zarządzania oraz doświadczenie 
 

WARUNKI NA JAKIE ZGODZONO BY SIĘ ABY PODJĄĆ PRACĘ
23

  (w pytaniu 13 stwierdzeń) 

� Zainwestowanie w szkolenie/dojazdy/wyjazdy zagraniczne 
� Zwiększenie dyspozycyjności 
� Przeprowadzka 
� Podjęcie pracy niskopłatnej/na czarno/niezgodnej z kwalifikacjami 

 

W wyniku przeprowadzenia analizy skupień z wykorzystaniem powyżej opisanych czynników dokonano 
podziału badanej populacji na 7 segmentów różniących się między sobą pod względem samooceny oraz 
warunków podjęcia pracy. 

 

Rysunek 58 Segmentacja absolwentów w oparciu o analizę czynnikową i analizę skupień 

 

 

W utworzonej segmentacji wyróżniają się trzy segmenty, każdy skupiający około 20% badanych. Są to osoby 
pretendujące raczej do pracy umysłowej podkreślający swoją dyspozycyjność (Dyspozycyjni umysłowi - 23%), 
osoby pretendujące do pracy umysłowej otwarte na dalszy rozwój i kształcenie (Umysłowi otwarci na rozwój  
- 19%), oraz osoby charakteryzujące się dużą biernością na rynku pracy (Bierni – 21%). 

Dwie kolejne, mniejsze grupy, z których każda skupia ponad 10% badanych, to z jednej strony osoby wyraźne 
zdesperowane, nie potrafiące odnaleźć się na rynku pracy (Desperaci – 15%) oraz osoby, które pozycjonując się 
na rynku jako fachowcy świetnie na tym rynku funkcjonują (Fachowcy – 11%). 

Dwie najmniejsze grupy to z jednej strony osoby pewne siebie, świetnie funkcjonujące na rynku pracy (Pewni 
siebie – 6%), z drugiej zaś osoby o „nieokreślonej tożsamości” pod względem predyspozycji do wykonywania 
określonego typu zawodu,  nie pozycjonujące siebie jako pracownicy fizyczni, ale także zdecydowanie 
odżegnujący się od pracy umysłowej (Nie fizyczni i nie umysłowi – 5%).  

                                                                 
23 Respondenci obecnie pracujący pytani byli o to na co skłonni byliby się zgodzić, aby podjąć pracę w sytuacji gdyby stracili pracę obecną. 
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Poniżej szczegółowo omówione zostały utworzone w badaniu segmenty, zaś w ostatniej części rozdziału 
przedstawiono porównawczą ilustrację graficzną segmentów pod względem najważniejszych wymiarów. 

 

9.1 Szczegółowa charakterystyka segmentów 

Dyspozycyjni umysłowi (23% badanej populacji) 

To osoby, które dokonując samooceny swych umiejętności deklarują wysoką ocenę tych, związanych  
z przygotowaniem do pracy umysłowej. Wysoko oceniają siebie pod względem znajomości języków obcych, 
ogólnych predyspozycji do wykonywania pracy umysłowej, znajomości obsługi komputera, a także ogólnej 
wiedzy, znajomości świata i różnej problematyki, która może być przydatna w życiu i w pracy. 

Są to ludzie, którzy mają wysokie poczucie własnej wartości i nie zgodzą się na pracę poniżej pewnych 
standardów – zdecydowanie nie będą pracować na czarno, nie podejmą się pracy poniżej swoich kwalifikacji, 
nie będą pracować za bardzo małe pieniądze. Jednak są skłonni wiele poświęcić aby znaleźć i utrzymać dobrą 
pracę. Przede wszystkim są skłoni zdecydowanie zwiększyć swą dyspozycyjność, dojeżdżać do pracy nawet 
ponad godzinę w jedną stronę, a także są skłonni zmienić na stałe miejsce zamieszkania. 

Ludzi tych odnajdujemy we wszystkich subregionach, choć największe frakcje w tej grupie stanowią absolwenci 
subregionów radomskiego i warszawskiego. Najmniejszy udział wśród nich mają mieszkańcy subregionów 
siedleckiego i ciechanowskiego. 

Pod względem rozkładu zmiennych demograficznych: płci oraz wieku struktura tego segmentu nie odbiega od 
struktury całej badanej populacji. Również struktura segmentu pod względem wielkości miejsca zamieszkania 
jedynie nieznacznie odbiega od struktury ogółu absolwentów - jedyną różnicą jest tu nieco większa, w stosunku 
do populacji, frakcja mieszkańców Warszawy. 

Jest to segment z największym udziałem osób jeszcze kontynuujących naukę, zaś z najmniejszym udziałem osób 
biernych oraz takich, które jedynie pracują. Są to ludzie, na tle badanej populacji, zdecydowanie najlepiej 
wykształceni: segment obejmuje najmniejszy odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz 
jest jednym z dwóch segmentów o najwyższym odsetku osób posiadających wykształcenie powyżej średniego. 
Warto podkreślić, że stosunkowo duża frakcja w tej grupie nadal się uczy. Z tego też względu struktura 
segmentu pod względem wykształcenia w ciągu najbliższych lat zapewne ulegnie zmianie – przesunie się  
w górę.  

 

Cechuje ich realizm w ocenie posiadanego wykształcenia, a także w ocenie szans na rynku pracy - są raczej 
zadowoleni z posiadanego wykształcenia oraz stosunkowo wysoko oceniają swe szanse na znalezienie pracy 
(średnia ocena 3,5 na 4 punktowej skali, gdzie 1 – nie mam żadnych szans na znalezienie pracy, 5 – na pewno 
znalazłbym pracę).  

Większość tego segmentu odnajdzie się na rynku pracy, idąc na kompromisy, poświęcając swój czas, 
zwiększając dyspozycyjność. Będą starali się znaleźć pracę w zawodzie, natomiast będą unikać pracy poniżej 
własnych kwalifikacji, takiej która nie daje im wiele w karierze zawodowej. 

 

Umysłowi otwarci na rozwój (19% badanej populacji) 

Podobnie jak segment omówiony powyżej ludzie ci definiują siebie jako osoby przygotowane do pracy 
umysłowej (wysoka samoocena pod względem znajomości języków obcych, ogólnych predyspozycji do 
wykonywania pracy umysłowej, znajomości obsługi komputera, a także ogólnej wiedzy, znajomości świata  
i różnej problematyki, która może być przydatna w życiu i w pracy). Jednak dodatkowo, w przeciwieństwie do 
„Umysłowych dyspozycyjnych”, podkreślają, że są przygotowani do pracy w konkretnym zawodzie i posiadają 
szereg predyspozycji miękkich. 
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Grupa ta jednak rozważając co jest w stanie poświęcić dla znalezienia pracy zdecydowanie odrzuca zwiększenie 
dyspozycyjności, stawia natomiast na dodatkowe inwestycje finansowe i czasowe: codzienne dojazdy do pracy 
ponad 1 godzinę w jedną stronę, dodatkowe szkolenia na własny koszt, wyjazd zagraniczny. Aby otrzymać 
pracę są w stanie całkowicie zmienić sposób ubierania się, wyglądu, a także godzą się na częste służbowe 
wyjazdy. Nie odrzucają przeprowadzki, ale też nie są jej zwolennikami, tak jak „Dyspozycyjni umysłowi”. 
Podobnie do powyżej opisanego segmentu odrzucają pracę poniżej pewnych standardów, choć ich sprzeciw nie 
jest w tym aspekcie aż tak silny. 

 

Ponad 70% członków tej grupy rekrutuje się z subregionów warszawskiego oraz miasta Warszawy.  

Pod względem rozkładu zmiennych demograficznych: płci oraz wieku struktura tego segmentu nie odbiega od 
struktury całej badanej populacji. Również struktura segmentu pod względem wielkości miejsca zamieszkania 
jedynie nieznacznie odbiega od struktury ogółu absolwentów. 

Jest to, podobnie jak grupa „Dyspozycyjnych umysłowych”, segment z wysokim udziałem osób jeszcze 
kontynuujących naukę, zaś z najmniejszym osób biernych oraz takich, które jedynie pracują. Na tle badanej 
populacji w segmencie tym mamy do czynienia ze szczególnie dużą frakcją osób pracujących i jednocześnie 
uczących się (15%). 

 

Są to ludzie, na tle populacji zdecydowanie najlepiej wykształceni: segment obejmuje najmniejszy odsetek osób 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz największy osób z wykształceniem powyżej średniego.  
W grupie tej odnotowano największą, na tle populacji, frakcję przedstawicieli zawodów ekonomiczno-
administracyjnych. 

 

Podobnie jak „Dyspozycyjni umysłowi” są raczej zadowoleni z posiadanego wykształcenia, choć mają jednak  
w stosunku do niego nieco więcej uwag oraz nieco niżej oceniają swe szanse na znalezienie pracy (średnia 
ocena 3,2 na 4 punktowej skali, gdzie 1 – nie mam żadnych szans na znalezienie pracy, 5 – na pewno 
znalazłbym pracę).  

Podobnie jak w przypadku „Dyspozycyjnych umysłowych” można z dużym prawdopodobieństwem założyć, 
że większość tego segmentu odnajdzie się na rynku pracy. Ich strategią będzie jednak raczej inwestycja  
w siebie, ciągły rozwój niż pójście na kompromisy (choć tych ostatnich oczywiście całkowicie nie wykluczają). 

 

Fachowcy (11% badanej populacji) 

Są to osoby, które zdecydowanie pozycjonują siebie jako osoby  „znające się na rzeczy”, właśnie jako fachowcy, 
głównie adepci zawodów technicznych i mechanicznych. Dokonując samooceny podkreślają, iż posiadają 
konkretne wykształcenie, są dobrze przygotowani do wykonywania konkretnego zawodu, mają umiejętności  
i kwalifikacje w tym zakresie. To co ważne, ludzie ci wysoko oceniają również posiadane przez siebie ogólne 
predyspozycje do wykonywania pracy fizycznej oraz wytrzymałość, odporność na zmęczenie. Są to osoby 
mobilne, mające możliwość dojazdu do pracy, chwalą się wysokimi umiejętnościami prowadzenia samochodu. 
Są dyspozycyjni – deklarują możliwość pracy w różnych godzinach. 

 

Są to osoby wysoko zmotywowane do poszukiwania pracy. Są w stanie wiele poświęcić – w zasadzie w ich 
przypadku w grę wchodzą wszystkie strategie poza przeprowadzką. W największym stopniu jednak mogą 
inwestować w doskonalenie zawodowe, są w stanie przekwalifikować się, zdobyć nowy zawód, wyjechać 
czasowo za granicę. Nie przeraża ich ponad godzinny dojazd do pracy. Są również w stanie zwiększyć swoją 
elastyczność. Choć z mniejszym natężeniem, to jednak nie wykluczają podjęcia pracy niskopłatnej, poniżej 
posiadanych kwalifikacji, na czarno – wtedy gdy będzie taka potrzeba. 

 

Niemal 90% tego segmentu to mieszkańcy subregionów warszawskiego i miasta Warszawy. Na tle innych 
segmentów są to ludzie stosunkowo najmłodsi – wśród nich odnotowano największą frakcję osób do 20 roku 
życia. 



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 137 z 318 

 
 
 

Jest to segment najbardziej męski – mężczyźni stanowią w nim 79%, podczas, gdy w populacji frakcja mężczyzn 
wynosi 61%. Niemal połowa tego segmentu to osoby mieszkające w Warszawie. Jest to jeden z segmentów  
o najmniejszym odsetku mieszkańców wsi. Mieszkańcy wsi stanowią w tym segmencie 40% podczas gdy  
w populacji 56%. 

W segmencie tym 64% to osoby jedynie pracujące. Warto także zauważyć, że grupa ta charakteryzuje się 
stosunkowo niewielkim, na tle segmentów pozostałych, odsetkiem osób biernych (31%). 

Przedstawiciele tego segmentu najwyżej ze wszystkich wyróżnionych oceniają swe szanse na znalezienie pracy  
i to zarówno w zawodzie (średnia 4,0), w innym zawodzie ale na poziomie kwalifikacji (średnia 3,9) jak również 
poniżej posiadanych kwalifikacji (4,4).  

Są to ludzie najbardziej zadowoleni z posiadanego wykształcenia – 61% formułuje w tym względzie oceny 
zdecydowanie pozytywne, zaś kolejne 39% oceny raczej pozytywne. Zadowolenie to jest wynikiem raczej oceny 
dopasowania wyuczonego zawodu do zapotrzebowania rynku, niż wynikiem oceny poziomu wykształcenia.  
W grupie tej są bowiem ludzie legitymujący się zarówno wykształceniem zasadniczym jak i średnim 
zawodowym. To co jednak ważne, bez względu na poziom wykształcenia są to bardzo często adepci zawodów 
technicznych i mechanicznych.  

Są to ludzie, którzy zdecydowanie potrafią odnaleźć się na rynku pracy, a wybrany i wyuczony przez siebie 
zawód postrzegają jako zawód o dużym potencjale w kontekście tego rynku. Dodatkowo ludzie ci cechują się 
wysoką motywacją w kontekście uzyskania pracy i dopuszczają w tym względzie wiele rozmaitych strategii. 
Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że przedstawiciele tego segmentu rzadko będą zasilać 
szeregi bezrobotnych. 

 

Pewni siebie (6%) 

Niewielki segment charakteryzujący się bardzo wysoką samooceną w zasadzie we wszystkich aspektach poza 
doświadczeniem. We własnej opinii są przygotowani zarówno do konkretnego zawodu jak i do wykonywania 
pracy umysłowej. Charakteryzuje ich szereg umiejętności miękkich oraz wysoka wiedza na temat świata. 

W swych strategiach na rynku pracy stawiają na dyspozycyjność. Aby zdobyć pracę są w stanie całkowicie 
zmienić sposób ubierania się, wyglądu, wyjeżdżać służbowo co najmniej raz w tygodniu, podjąć pracę  
w systemie zmianowym, pracować we wszystkie soboty, niedziele i święta oraz być dyspozycyjnym 24 godz. na 
dobę 7 dni w tygodniu. 

Jednak zdecydowanie odrzucają przeprowadzkę. Miejsce w którym żyją postrzegają jako miejsce dobre do życia 
i do pracy. Nie godzą się również na podjęcie pracy niskopłatnej, bez umowy na czarno, poniżej posiadanych 
kwalifikacji. 

Jest to segment niemal całkowicie rekrutujący się z absolwentów szkół warszawskich (93%). Jednak nie 
konstytuują go mieszkańcy Warszawy, a podwarszawskich małych miast oraz wsi. Jest to segment niemal  
w całości złożony z osób pracujących (98%). 

Jest to segment najstarszy, zdecydowanie męski – jedynie 32% segmentu stanowią kobiety. 

W grupie tej odnotowano najwyższy odsetek osób posiadających wykształcenie średnie (75%), wśród nich nie 
ma zaś w ogóle osób legitymujących się wykształceniem powyżej średniego. Są to ludzie najbardziej zadowoleni 
ze swego wykształcenia – 85% jest zdecydowanie zadowolonych. Wysoko również oceniają swe szanse na 
znalezienie pracy. 

Pod względem rodzaju wykonywanego zawodu rozkład w segmencie jest zbliżony do rozkładu w populacji, choć 
odnotowano w tym przypadku największą frakcję adeptów zawodów pozostałych. 

Przynależność do tego segmentu to niemal pewne powodzenia na rynku pracy. 

 

Desperaci (15% badanej populacji) 

Osoby o zaniżonej samoocenie, słabo oceniające swoje kwalifikacje, zarówno w kontekście przygotowania do 
konkretnego zawodu, jak również umiejętności miękkie, czy też predyspozycje i kwalifikacji do wykonywania 
pracy umysłowej. Tym, w czym widzą swój atut to posiadane doświadczenie. 
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Choć nie wykluczają różnych strategii zdobycia pracy, to jednak to, w czym widzą swą szansę na rynku pracy to 
podjęcie pracy poniżej kwalifikacji, pracy niskopłatnej, nawet pracy na czarno. Rozważają także emigrację za 
pracą, biorą pod uwagę przeprowadzkę wraz z rodziną. 

Ludzie ci rekrutują się głównie z subregionów ostrołęckiego (36%), siedleckiego (22%) oraz warszawskiego 
(36%). Jest to jeden z segmentów najmłodszych, o najniższym odsetku osób powyżej 33 roku życia.  

Jest to grupa z najwyższym odsetkiem mieszkańców wsi (66%). Stosunkowo wysoki (choć nie najwyższy) 
odsetek w tym segmencie stanowią osoby bierne, oraz takie które już zakończyły naukę. 

Struktura wykształcenia oraz rodzaju wyuczonego zawodu w przypadku tej grupy jedynie nieznacznie odbiega 
od struktury populacji. Są to osoby raczej zadowolone ze swego wykształcenia stosunkowo wysoko oceniające 
szanse na znalezienie pracy ( średnia 3,1-3,6 zależnie od rodzaju pracy). 

 

Przynależność do tego segmentu nie wyznacza jednoznacznie pozycji na rynku pracy, choć niestety zwiększa 
prawdopodobieństwo bycia biernym. Jednak nawet ci którzy zdobędą pracę często nie zrealizują się pod 
względem zawodowym, nie wykorzystają tkwiącego w nich potencjału. Niska samoocena często bowiem 
każe przyjmować im pracę poniżej kwalifikacji, pracę nie spełniająca podstawowych standardów. 

 

Bierni (21% badanej populacji)  

Dość umiarkowani w ocenie swoich kwalifikacji. Pozycjonują się raczej jako przygotowani do konkretnego 
zawodu i posiadający umiejętności miękkie. To co ważne jako jeden z nielicznych segmentów stosunkowo 
wysoko oceniają swoje doświadczenie, a także umiejętności zarządzania. 

Jest to jeden z najmniej zmotywowanych segmentów – nie są w stanie zrobić w zasadzie nic aby znaleźć  
i utrzymać pracę. 

Jednocześnie segment ten najsłabiej ze wszystkich segmentów ocenia swe szanse na znalezienie pracy (średnie 
ceny na poziomie 1,9-2,2 w zależności od typu pracy) 

 

W segmencie tym dominują absolwenci subregionów: radomskiego, ciechanowskiego i płockiego, stanowiąc  
w sumie 80%. Jest to segment stosunkowo najstarszy – odnotowano w nim niski odsetek osób do 20 roku życia 
i stosunkowo wysoki (na tle populacji) odsetek osób powyżej 23 roku życia. 

Jest to segment o stosunkowo dużym udziale mieszkańców wsi i najmniejszych miast.  

Struktura tej grupy pod względem statusu na rynku pracy jest podobna do struktury badanej populacji, przy 
czym nieco więcej jest tu osób biernych, a nieco mniej pracujących. 

 

Przynależność do tego segmentu to w zasadzie loteria na rynku pracy. To co jednak znamienne, powodzenie 
na rynku pracy jest dla osób z tej grupy raczej zbiegiem okoliczności, przypadku, zasługą osób trzecich niż 
konsekwencją ich działań i wyborów. Niestety segment ten w silny sposób zasila rzeszę bezrobotnych. 

 

Nie fizyczni i nie umysłowi (5% badanej populacji) 

Są to osoby deklarujące przygotowanie do konkretnego zawodu, ale jednocześnie zdecydowanie odżegnujące 
się od pracy fizycznej. W swej samoocenie nie mają do pracy fizycznej predyspozycji oraz nie są wytrzymali na 
zmęczenie.  

W to miejsce obok przygotowania do konkretnego zawodu deklarują wysoko rozwinięte umiejętności miękkie 
takie jak: zdolność do postępowania zgodnie z poleceniami i wymogami, spokój i opanowanie, umiejętność 
zapanowania nad emocjami, umiejętność pracy z ludźmi, w zespole, a także odporność na stres, 
systematyczność i konsekwencja, umiejętność uczenia się/nabywania nowych kwalifikacji, umiejętność 
autoprezentacji, przedstawiania swoich zalet, czy też elastyczność, umiejętność dostosowania się do nowych 
zadań/zmian. 
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To co wyróżnia tę grupę, to zdecydowanie odcięcie się od pracy umysłowej. Bardzo słabo oceniają siebie  
w takich aspektach jak: znajomość języków obcych, ogólne predyspozycje do wykonywania pracy umysłowej, 
znajomość obsługi komputera, a także ogólna wiedza, znajomość świata i różnej problematyki. 

Jest to segment charakteryzujący się, na tle badanej populacji, największym odsetkiem adeptów zawodów 
usługowych i zdecydowanie najwyższym odsetkiem osób posiadających wykształcenie zasadnicze. Jest to jeden 
z segmentów nisko oceniających swe szanse na rynku pracy i to zarówno w przypadku pracy w zawodzie, na 
poziomie kwalifikacji jak i poniżej kwalifikacji (średnia ocena 2,9 - 3,0 w zależności od rodzaju pracy).  

Jednak, co znamienne, ludzie ci nie są wysoko zmotywowani do poszukiwania pracy i nie są skłonni do 
ponoszenia w tym względzie poświęceń. W zasadzie najmniejszy sprzeciw wyrażają w stosunku do podjęcia 
pracy poniżej kwalifikacji, na czarno, niskopłatnej, a innego rodzaju strategie są im obce. 

Odnajdujemy ich wśród mieszkańców wszystkich subregionów, przy czym największe ich frakcje rekrutują się 
spośród absolwentów subregionów ciechanowskiego i płockiego. Jest to segment z najmniejszym udziałem 
absolwentów z subregionów warszawskiego i miasta Warszawy.  

To co ważne, jest to grupa o największym udziale kobiet (kobiety – 47%). 

W segmencie tym jest bardzo mały odsetek osób uczących się, natomiast największy odsetek osób biernych 
(54%). 

W grupie tej odnajdujemy największą frakcję osób niezadowolonych ze swego wykształcenie (13%)  
i stosunkowo niewielką frakcję zdecydowanie zadowolonych (22%).  

Niestety jest to jedna z grup, która zasila szeregi bezrobotnych. Są to ludzie niezadowoleni z posiadanego 
wykształcenia, z perspektywy słabo oceniający dokonane wybory edukacyjne, jednocześnie nie robiący nic, 
albo robiący niewiele, aby swą niekorzystną sytuację zmienić. 

Nie mają żadnych strategii w stosunku do znalezienia i utrzymania pracy, nie rozważają w tym względzie 
żadnych ustępstw i poświęceń. 

 

9.2 Segmentacja respondentów – porównanie - ilustracja graficzna 

W niniejszym podrozdziale przedstawiamy ilustrację graficzną prawidłowości zidentyfikowanych na etapie 
analizy segmentacyjnej. Rysunki przedstawiają porównawczą charakterystykę segmentów pod względem 
kluczowych, z punktu widzenia tematu badania, zmiennych. Czytelnik odnajdzie na nich prawidłowości opisane 
powyżej, przy szczegółowym omówieniu poszczególnych segmentów. 

Rysunek 59 Kompozycja segmentów – płeć 
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Rysunek 60 Kompozycja segmentów – wiek 

 

 

Rysunek 61 Kompozycja segmentów – subregion ukończenia szkoły 
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Rysunek 62 Kompozycja segmentów – wielkość miejsca zamieszkania 

 

 

Rysunek 63 Kompozycja segmentów – poziom wykształcenia 
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Rysunek 64 Kompozycja segmentów – ocena zadowolenia z posiadanego wykształcenia  

 

 

Rysunek 65 Kompozycja segmentów – wyuczony zawód 
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Rysunek 66 Kompozycja segmentów – status na rynku pracy 

 

 

Rysunek 67 Kompozycja segmentów – ocena szansy na znalezienie pracy o różnej charakterystyce, oceny średnie 

 

Skala: 1- nie mam żadnych szans, 5 – na pewno znajdę pracę 
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Tabela 30 Segmentacja absolwentów – waga poszczególnych czynników w tworzeniu segmentów (wyniki analizy skupień). Natężenie kolorów od żółtego do czerwonego (kolorów 

ciepłych) wskazuje na większy dodatni wpływ danego czynnika na kompozycję segmentu, natężenie kolorów od jasnego zielonego po ciemny zielony (kolorów zimnych) wskazuje na 

większy ujemny wpływ danego czynnika na kompozycję segmentu. 

CZYNNIKI 
Bierni 

(N=146) 

Nie fizyczni 
i nie 

umysłowi 
(N=38) 

Fachowcy 
(N=78) 

Umysłowi 
otwarci na 

rozwój 
(N=137) 

Dyspozycyj
ni 

umysłowi 
(N=159) 

Desperaci 
(N=103) 

Pewni 
siebie 
(N=41) 

I2. Przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu plus 
umiejętności miękkie 

0,25 0,96 -0,13 0,15 -0,26 -0,89 1,18 

I2.Przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu plus 
predyspozycje do wykonywania pracy fizycznej 

-0,11 -0,11 1,14 -0,02 0,13 -0,56 0,67 

I2.Przygotowanie do wykonywania pracy umysłowej 0,12 -1,82 -0,05 0,32 0,45 -0,45 0,94 

I2.Umiejętności zarządzania / doświadczenie 0,25 -0,33 0,49 0,01 -0,08 0,19 -2,69 

H4. Zainwestowanie w szkolenie/dojazdy/wyjazdy zagraniczne -0,78 -0,15 1,02 0,92 0,09 -0,03 0,00 

H4 Zwiększenie dyspozycyjności -0,33 -0,34 0,98 -0,42 0,42 0,09 0,74 

H4 Przeprowadzka -0,09 -0,72 -0,64 0,08 0,65 0,30 -1,63 

H4 Podjęcie pracy niskopłatnej/na czarno/niezgodnej z kwalifikacjami -0,18 0,09 0,33 -0,11 -0,81 1,39 -0,61 
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10 OCENA WSPARCIA UDZIELANEGO PRZEZ INSTYTUCJE RYNKU PRACY 

Wyniki badań ilościowych dotyczące wsparcia udzielanego przez instytucje rynku pracy, a także wyniki badań 
jakościowych wskazują na to, że absolwenci mazowieckich szkół zawodowych na rynku pracy pozostawieni są 
samym sobie, co obrazuje chociażby jedna z wypowiedzi: 
 

•••• Jest się zarejestrowanym jakiś czas w Urzędzie i nie ma w ogóle Ŝadnego odzewu i tak sobie kaŜdy 
musi szukać na własną rękę. Dlatego, Ŝe ubezpieczenie jest, przychodzi się tam raz w miesiącu czy co 
jakiś czas, do jakiegoś pokoju i się stawia podpisy. [FGI, SUBREGION SIEDLECKI] 

 
Ponad połowa absolwentów jest zdania, że osoby kończące szkoły zawodowe w ich okolicy nie mogą liczyć 
na żadną pomoc czy też wsparcie ze strony instytucji rynku pracy (51%), a przeciwnego zdania jest  
24% badanych. 26% absolwentów deklaruje brak wiedzy w tym zakresie. Najbardziej pesymistyczne opinie  
w kwestii wsparcia instytucjonalnego dla absolwentów szkół zawodowych mają osoby kończące szkoły 
policealne – w tej grupie aż 63% wskazało, że absolwenci kierunków zawodowych nie mogą liczyć na wsparcie. 
Tymczasem wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych odsetek takich opinii to 53%, zaś wśród 
absolwentów techników – 48%.  
Wiedza o dostępności wsparcia ze strony instytucji rynku pracy jest zróżnicowana regionalnie – w subregionie 
ostrołęckim aż 56% badanych wskazuje, że absolwenci szkół zawodowych mogą liczyć na pomoc w zakresie 
aktywizacji zawodowej, podczas gdy przeciwnego zdania jest 31% badanych. Pozytywne opinie w kwestii 
dostępności wsparcia przeważają także nieznacznie w subregionie siedleckim, gdzie 32% uważa, że absolwenci 
mogą liczyć na wsparcie na rynku pracy, a 26% ma opinię przeciwną. Jednak w tym subregionie mamy do 
czynienia z bardzo dużą niewiedzą – aż 42% badanych nie ma wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia przez 
absolwentów szkół zawodowych. 
Z kolei w pozostałych subregionach, a zwłaszcza w subregionie ciechanowskim oraz płockim, większość 
badanych jest przekonana o braku możliwości uzyskania wsparcia od instytucji rynku pracy – w subregionie 
ciechanowskim aż 63% respondentów jest zdania, że osoba kończąca szkołę zawodową w ich okolicy nie może 
liczyć na wsparcie instytucji w zakresie aktywizacji zawodowej, w subregionie płockim to 61%, w radomskim  
– 57%, w warszawskim – 51%, a w samej Warszawie – 53%. Wyniki te mogą sugerować dwojakiego rodzaju 
wnioski – po pierwsze, większą skuteczność instytucji rynku pracy w subregionie ostrołęckim pod względem 
poinformowania o możliwościach uzyskania przez absolwentów wsparcia na rynku pracy, oraz po drugie, niską 
skuteczność instytucji rynku pracy w zakresie informowania i udzielania wsparcia w pozostałych subregionach 
Mazowsza. 
 
Jedyną powszechnie znaną badanym instytucją, której zadaniem jest udzielanie wsparcia w zakresie 
znalezienia pracy, ogólnej aktywizacji lub poprawy sytuacji osób na rynku pracy są powiatowe urzędy pracy – 
wskazane jako źródło wsparcia przez 70% absolwentów. Inne instytucje mają w opinii badanych marginalne 
znaczenie – 5% absolwentów wskazało na OPS, a po 3% na OHP, urzędy gmin lub starostwa powiatowe, a także 
agencje zatrudnienia. Jednocześnie co czwarty badany jest zdania, że nie ma w jego miejscu zamieszkania 
instytucji, która oferowałaby wsparcie na rynku pracy (taką opinię podziela aż 41% absolwentów szkół 
policealnych). 
 
Wsparcie oferowane przez powiatowe urzędy pracy jest oceniane niekorzystnie. Najwięcej, bo 46% badanych 
uważa, że PUP oferują pomoc w ograniczonym zakresie, zaś 31% jest zdania, że w ogóle nie oferują wsparcia. 
Tylko 22% badanych wskazuje, że PUP oferują wszechstronne wsparcie. Zdecydowanie gorszy wizerunek 
powiatowe urzędy pracy mają wśród absolwentów szkół policealnych – połowa tej grupy uważa, że PUP nie 
oferują żadnego realnego wsparcia na rynku pracy. Z gorszą oceną wsparcia ze strony PUP mamy też do 
czynienia w subregionach radomskim i płockim, gdzie odpowiednio 51% i 46% wskazuje na brak realnej pomocy 
ze strony tych instytucji. 
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Inne instytucje w opinii tych nielicznych badanych, którzy wskazali je jako potencjalne źródło pomocy, 
najczęściej oferują wsparcie postrzegane jako ograniczone. 
 

Rysunek 68 Czy w miejscu zamieszkania absolwenta osoba kończąca szkołę zawodową może liczyć na wsparcie instytucji 

w zakresie znalezienia pracy, ogólnej aktywizacji lub poprawy swojej sytuacji na rynku pracy? 

 
 

Rysunek 69 Ocena rzeczywistego wsparcia oferowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy (wśród osób, które wskazały PUP 

jako instytucję udzielającą wsparcia na rynku pracy) według typu szkoły 
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Powiatowe urzędy pracy są nie tylko jedyną w miarę powszechnie znaną instytucją udzielającą wsparcia na 
rynku pracy, ale przede wszystkim jedyną instytucją, z której wsparcia absolwenci w ogóle kiedykolwiek 
korzystali. Co więcej, skala wykorzystania pomocy ze strony PUP jest bardzo niska – jedynie 18% badanych 
przyznało, że korzystali ze wsparcia powiatowego urzędu pracy w związku ze swoją sytuacją na rynku pracy. 
Należy mieć jednak na uwadze, że ogromna większość absolwentów (82%) w ogóle nie korzystała z tego typu 
pomocy ze strony żadnej instytucji. 
Klientami PUP częściej byli mieszkańcy subregionu płockiego (27%), warszawskiego (24%), ciechanowskiego 
(23%) oraz ostrołęckiego (21%), natomiast praktycznie żaden z mieszkańców Warszawy nie korzystał z pomocy 
tych instytucji (6%). Do korzystania ze wsparcia PUP najczęściej przyznawali się absolwenci zasadniczych szkół 
zawodowych (24%), rzadziej zaś techników (15%) czy szkół policealnych (12%). 
Osoby, które korzystały ze wsparcia udzielonego przez powiatowy urząd pracy najczęściej i w większości 
przypadków stwierdzały, że pomoc ta okazała się nieskuteczna – w ogóle nie poprawiła ich sytuacji na rynku 
pracy (68%). O pozytywnych efektach wsparcia PUP przekonanych jest jedynie 14% ich klientów, w tym tylko 
4% przyznało, że pomoc ze strony urzędu pracy bardzo poprawiła ich sytuację.  
W zasadzie jedynym wsparciem z zakresu rynku pracy, z jakiego kiedykolwiek korzystali absolwenci szkół 
zawodowych było pośrednictwo pracy (8%), a bardzo rzadko doradztwo zawodowe (3%), staże (2%) czy 
szkolenia (2%).  
Ogółem co czwarty badany deklaruje, iż od momentu ukończenia szkoły korzystał z usług urzędu pracy przy 
poszukiwaniu pracy (25%). Częściej z taką praktyką mamy do czynienia w subregionach ciechanowskim (29%), 
płockim (38%) i warszawskim (30%), a niemal w ogóle w samej stolicy (7%). Z pomocy w poszukiwaniu pracy 
częściej korzystali absolwenci ZSZ (33%), a rzadziej techników (22%) czy szkół policealnych (17%). 
Niestety najliczniejsze jest grono badanych, którzy wizyty w urzędzie pracy nie wspominają z entuzjazmem  
– 46% wskazało, że nikt w niczym im nie pomógł, ani się nimi specjalnie nie zainteresował. Nieco więcej, niż 
co piąty badany otrzymał informacje o możliwości skorzystania z dodatkowych kursów i szkoleń (22%, 
najczęściej komputerowe) lub o pracodawcach poszukujących osób na staż lub do pracy, do których badani 
mieliby się zgłosić samodzielnie (21%, częściej absolwenci ZSZ – 28%). Jedynie dla 16% badanych kontakt z PUP 
zakończył się otrzymaniem oferty pracy adekwatnej do ich obecnych kwalifikacji i umiejętności. 
 

Tabela 31 Doświadczenia związane z korzystaniem z usług urzędu pracy (wśród osób, które poszukiwały pracy korzystając 

z usług PUP) 

 RAZEM (N=177) ZSZ dla młodzieży 
(N=74) 

Technikum/ 
Technikum uzup. 

dla młodzieży 
(N=95) 

Podczas wizyty w UP nikt mi w zasadzie w niczym nie 
pomógł, ani się mną specjalnie nie zainteresował  

46% 49% 42% 

Wskazano mi możliwość skorzystania z dodatkowych 
kursów i szkoleń 

22% 26% 20% 

Doradzono mi, do jakiego pracodawcy w okolicy mogę 
się zgłosić na staż lub w celu podjęcia pierwszej pracy  

21% 28% 17% 

Zaoferowano mi ofertę pracy, która odpowiadała 
moim obecnym kwalifikacjom i umiejętnościom 

16% 21% 12% 

Doradzono mi poszukiwanie pracy poza regionem, w 
którym ukończyłem/łam szkołę zawodową  

8% 9% 7% 

Udzielono mi innej pomocy dotyczącej szukania pracy 
lub kontaktu z pracodawcą  

8% 12% 4% 

Trudno powiedzieć 22% 18% 26% 

Wskazania dla absolwentów szkół policealnych nie zostały uwzględnione w tabeli ze względu na zbyt małą liczebność 

korzystających w tej grupie ze wsparcia PUP. 

 
75% badanych absolwentów nigdy nie rejestrowało się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne  
– zdecydowanie częściej takich doświadczeń nie mają osoby z subregionu ostrołęckiego (78%), siedleckiego 
(88%) oraz z Warszawy (94%). 13% absolwentów było zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w momencie 
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badania, zaś 11% rejestrowało się w ciągu ostatnich 3 lat. Zdecydowanie częściej zarejestrowani obecnie lub  
w przeszłości są absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (22% obecnie zarejestrowanych, 15% w ostatnich 
3 latach). 
Wśród zarejestrowanych obecnie lub w ostatnich 3 latach dominującą formą pomocy było zaoferowanie 
przez urząd pracy wsparcia indywidualnego doradcy zawodowego (50%). Z pomocy tej skorzystało 44% 
badanych. 12% badanych wskazało, iż otrzymali informację lub ofertę bonu stażowego, 10% uzyskało 
informację na temat promesy aktywizacji dla młodych osób na rynku pracy, 8% - informację lub ofertę bonu 
szkoleniowego, a 3% - informację lub ofertę bonu na dalsze kształcenie podyplomowe. Z tego typu wsparcia 
skorzystali w zasadzie wszyscy, którym je zaoferowano. 
 
Powyższe obserwacje dotyczące wizerunku Powiatowych Urzędów Pracy znajdują swoje odzwierciedlenie także 
w wynikach badań jakościowych, których uczestnicy negatywnie oceniali wsparcie udzielane przez te instytucje.  
Negatywne oceny wypowiadali zarówno korzystający, jak i niekorzystający z ich usług.  
Negatywna opinia na temat urzędów bierze się przede wszystkim z braku skutecznych działań, które 
przyniosłyby osobom bezrobotnym zatrudnienie. W przypadku absolwentów rola PUP sprowadza się do 
zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego. W pojedynczych przypadkach absolwenci uzyskują skierowanie na 
staż, który i tak wcześniej sami sobie załatwili, czy też dofinansowanie lub skierowanie na szkolenie zawodowe. 
Zwracano również uwagę, iż stażu zawodowego nie można uzyskać, gdy nie ma się doświadczenia lub 
wykształcenia w danym zawodzie.  
Nieskutecznym instrumentem okazuje się jednak pośrednictwo pracy. Osoby, które zarejestrowały się  
w powiatowym urzędzie pracy przyznawały, że nie oferowano im ofert pracy, ewentualnie pojawiały się oferty 
w zupełnie innych zawodach, do których wykonywania nie mieli odpowiednich kompetencji. Wielu 
absolwentów przyznawało, że kierowało się do urzędu pracy z nadzieją na uzyskanie wsparcia w znalezieniu 
zatrudnienia lub innego wsparcia, jednak rzeczywistość ich rozczarowała. 
 

•••• Jak pamiętam, to wtedy, jak się zapisywałam na staŜ, to musiałam się zarejestrować jako 
bezrobotna. Pamiętam jak mi pani dała ofertę pracy, przywołali mnie do siebie, jeszcze zanim ten 
cały staŜ ruszył, i [powiedzieli] proszę sobie obejrzeć tutaj oferty pracy. I tam była – kosmetyczka, 
fryzjerka, to nie ma nic wspólnego z tym, co ja robię i z tym co, ja potrafię. To chyba takich rzeczy 
bym się nie podjęła, typowo zawodowych. No bo jakby jeszcze na sprzedawcę do sklepu, to myślę,  
Ŝe kaŜdy potrafi w tą kasę coś wstukiwać. Czy tam odebrać pieniąŜki czy coś. Takiej typowo 
zawodowej pracy bym się nie podjęła. [IDNBI, SUBREGION OSTROŁĘCKI] 

•••• Miałem taki okres, ale poszedłem do urzędu pracy dlatego Ŝe nie miałem ubezpieczenia, szukając 
pracy przez 4 miesiące. Oni mi nic nie zaoferowali, szukałem sobie sam w urzędzie pracy  
w ogłoszeniach i sam dzwoniłem. DuŜo osób przyjmowali - kierowcę, kasjera, przyjmowali do ochrony, 
to było dla mnie śmieszne, jak oni chcieli zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności. Nawet było 
ostatnio do roznoszenia ulotek z zaświadczeniem o niepełnosprawności. Wiadomo, kaŜdy orze, jak 
moŜe, ale to było śmieszne, bo stopień niepełnosprawności… no wiadomo. CięŜko jest znaleźć pracę, 
przez urząd pracy nie znajdzie się pracy, naprawdę. Nie chcę być wredny, ale jest tragicznie. [IDNBI, 
SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• No właśnie, na staŜ nie moŜna pójść, tak mi powiedzieli, jak się nie ma doświadczenia w tym 
zawodzie na przykład. […] Tak, bo ja jestem kucharzem, chciałem właśnie na praktyki do jakiegoś 
serwisu komputerowego, no to powiedzieli, Ŝe nie, bez szkoły nie da rady. [FGI, M. ST. WARSZAWA] 

•••• Tak, właśnie tak szukają pracy. Mój mąŜ teŜ 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 teŜ 
potrzebowali z doświadczeniem. No on teŜ nie ma doświadczenia, bo teŜ po prostu po szkole poszedł 
w całkiem innym kierunku. TeŜ mu cięŜko dostać pracę. [FGI, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
W przypadku absolwentów niekorzystających z powiatowych urzędów pracy należy wyróżnić dwa główne 
powody:  

� przekonanie o braku skuteczności udzielanego przez te instytucje wsparcia, 
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� brak wiedzy o możliwościach wsparcia, jakie absolwent szkoły zawodowej może uzyskać w PUP. 
 
Generalnie, by skorzystać z różnych instrumentów wspierających bezrobotnych, osoba zarejestrowana w PUP 
musi wykazać się własną inicjatywą i posiąść samodzielnie wiedzę, jakiego typu wsparcie jej się należy. 
Bardziej aktywne osoby przeglądają strony internetowe urzędu pracy, śledzą dostępne formy wsparcia i wiedzą, 
kiedy jest najlepszy okres, by zgłosić się np. na szkolenie. 
 

•••• Generalnie tak, teŜ byłam na spotkaniach, te oferty pracy są tak ściemnione, BoŜe jak ja 
przeglądałam na przykład w Internecie, praca biurowa, język koreański plus fiński, albo mandaryński, 
no to juŜ wiadomo, Ŝe ściemnione, ale fajnie moŜna wykorzystać urząd pracy pod względem kursów. 
Oni opłacają kursy i to jest bardzo fajna sprawa. Ja korzystałam właśnie na ten z księgowości, 
skorzystałam z tego. […] Oni nie dość, Ŝe opłacili mi ten kurs, który kosztował ze dwa tysiaki to 
jeszcze dostawałam przez okres trwania kursu, [przez] dwa miesiące osiemset złotych od nich, Ŝebym 
nie była bez pieniędzy. No to jest fajna sprawa. […] Na kurs generalnie łatwiej jest się dostać, jeśli 
się ma po nim zapewnioną pracę, ktoś napisze papierek. […] Ewentualnie na początku roku, kiedy 
mają budŜet, to na pewno wtedy jest łatwiej, a teraz z tego, co widziałam, urząd pracy organizuje 
kurs na temat załoŜenia własnej działalności gospodarczej. Tam się ma materiały, wszystkiego się 
uczy i osoby, które zrobią, jedna osoba, która zrobi najlepszy biznes plan z całej grupy, dostaje 35 
tysięcy na własną działalność. [FGI, M. ST. WARSZAWA] 

•••• Ja właśnie teraz czekam, bo znalazłam w swoim salonie fryzjerskim staŜ, ta pani juŜ złoŜyła papiery  
i czekam na wyniki czy będę miała opłacony ten staŜ czy nie. Jest podobno mniej miejsc, bo miało być 
sześćdziesiąt, a moŜe będzie z czterdzieści miejsc na staŜ. [FGI, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Wszelkie agencje pośrednictwa pracy, czy też agencje pracy tymczasowej odbierane są również przez 
respondentów negatywnie. Ma to związek z ich doświadczeniami, które prowadzą ich do przekonania, że tego 
typu instytucje zarabiają duże pieniądze na skierowaniu osoby do pracy, czerpiąc zyski z jej wynagrodzenia.  
Z pomocy tego typu instytucji absolwenci korzystają w ostateczności, kiedy trudno im znaleźć samemu 
zatrudnienie, a potrzebują środków pieniężnych.  
 

•••• Ja w technikum pracowałem przez agencję [pracy] tymczasowej, bo musiałem dorabiać. Powiedzmy 
tak, jak się dowiedziałem, Ŝe 20 złotych za godzinę jest za pracownika, a ja mam tylko z tego  
7 złotych. […] Jest w sumie tylko jeden plus. śe praktycznie te agencje mają cały czas jakieś oferty. 
JeŜeli ktoś jest przyparty do ściany, nie ma w ogóle pracy, ma problem załóŜmy nawet na jedzenie, 
Ŝeby mieć, no to wchodzi i praktycznie ma z ulicy… [FGI, M. ST. WARSZAWA]  

•••• Agencje to zabiorą pieniądze. Bo to kiedyś przez agencję w drukarni pracowałem miesiąc. Miesiąc, no 
moŜe niecały. TeŜ kilka razy poszedłem. To było jeszcze chyba w trakcie…, dawno dość było. Po 
szkole, albo w weekendy. [I co pan tam robił w tej drukarni?] Na przykład wyprawki szkolne 
składaliśmy, jakieś tam gumki do teczek wkładało się, plakaty się przyklejało, Ŝeby dobrze ktoś 
rozprowadził, sortowało, wycinało takie rzeczy. To było za siedem złotych za godzinę. [To była dobra 
stawka, czy…?] W miarę dobra gdyby nie to, Ŝe daleki dojazd. […] Miesięczne umowy były. Po prostu 
odechciało mi się. Dojazd. TeŜ monotonna ta praca była. […] [Jaka to była agencja pamięta pan?] Nie 
pamiętam. No i wiem, Ŝe oni na pewno biorą z tego złotówkę od mojej godziny chyba, tak mi się 
wydaje. Tak mi się wydaje, Ŝe oni sobie biorą prowizję. To jest właśnie. Wolałbym nie przez agencję. 
[IDNBI, M. ST. WARSZAWA] 

 
W związku z brakiem efektywnego wsparcia, absolwenci nie zgłaszają wobec instytucji rynku pracy 
wygórowanych oczekiwań. Przede wszystkim zależy im na tym, by urzędy pracy skutecznie wywiązywały się 
ze swoich ustawowych obowiązków.  
Wyniki badań ilościowych świadczą o istnieniu zapotrzebowania na różnego rodzaju instrumenty aktywizacyjne 
wśród absolwentów – najchętniej skorzystaliby oni ze szkoleń, w tym przede wszystkim szkoleń językowych 
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(22%), z prowadzenia działalności gospodarczej (15%), zawodowych (10%). Ponadto 19% absolwentów byłoby 
zainteresowanych ubieganiem się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 12% - udziałem  
w programie aktywizacyjnym finansowanym ze środków europejskich. Samo pośrednictwo pracy i doradztwo 
zawodowe byłyby interesujące dla odpowiednio 8% i 5% badanych. 
Z kolei w badaniach jakościowych absolwenci zgłaszali ponadto następujące oczekiwania w stosunku do 
instytucji rynku pracy: 

� wsparcie w zdobyciu doświadczenia praktycznego – absolwenci szkół zawodowych borykają się  
z brakiem doświadczenia zawodowego, co przekłada się na niechęć zatrudnienia ich przez 
pracodawców. Oczekują zatem od instytucji rynku pracy przede wszystkim wsparcia w zakresie 
poszukiwania i tworzenia możliwości do odbycia praktyk zawodowych lub stażu.  

 

•••• Dawać szansę na praktykę. Bo potem jak przychodzi co do czego, człowiek szuka jakichś tych ofert, 
wszędzie jest tylko mowa o doświadczeniu. Okej, ale ja chcę doświadczenie zdobywać. […] ChociaŜby, 
jak juŜ nie mówimy tutaj o jakiejś rocznej praktyce, takiej powaŜniejszej, no to chociaŜ według mnie 
jakiś dwu-trzymiesięcznej, gdzie i tak wiadomo, człowiek się nie nauczy wszystkiego, no ale chociaŜ 
cokolwiek. [FGI, M. ST. WARSZAWA] 

•••• Ja to troszkę inaczej na to patrzę. Bo fakt, Ŝe moŜe to by było trochę wysoki kredyt zaufania dawać 
młodym osobom w pracy, ale warto. Jak przychodzi do urzędu pracy ambitna osoba i widać po nim, po 
pierwszym miesiącu, bo to najczęściej widać po pracowniku po pierwszym miesiącu, czy jest osoba 
dobra do stanowiska i jak to traktuje, no to moŜna by było dać jakiś półroczny chociaŜ staŜ, tak?  
W jakiejś firmie, albo nawet bezpłatny, czy te 600 złotych płatny, Ŝeby było za co czesne opłacić na 
studia, dać komuś szansę. [FGI, M. ST. WARSZAWA] 

•••• Szukać praktyk, no, bo jak jest praktyka, no to potem łatwiej zaleźć pracę, albo w tej firmie,  
w której się miało praktyki, bo tam juŜ jesteśmy jakoś, to łatwiej o pracę. [FGI, SUBREGION 
SIEDLECKI] 

•••• śeby właśnie ten młody człowiek mógł iść do tego urzędu pracy, zarejestrować się, skorzystać z tego 
staŜu, czegoś się nauczyć i zacząć zdobywać pomału jakieś doświadczenie, Ŝeby później nawet na 
własną rękę ruszyć i spróbować dostać ofertę stałej pracy. [FGI, SUBREIGON PŁOCKI] 

 

� szkolenia związane z tematyką poruszania się na rynku pracy np. pisanie CV, listu motywacyjnego, 
udział w rozmowie kwalifikacyjnej, sposoby poszukiwania pracy, dostępne formy wsparcia itp. 
Szkolenia takie mogłyby odbywać się w szkołach pod koniec roku szkolnego w ostatnim roku 
kształcenia, kiedy jest mniejszy natłok zajęć. Szkolenia mogłyby być prowadzone przez pracowników 
powiatowych urzędów pracy. 

 

•••• Na przykład tak juŜ pod koniec szkoły to tak naprawdę na lekcjach to się nic nie dzieje. JuŜ stopnie są 
wystawione, to się nie chodzi ani nic, to powinni właśnie organizować, albo takie rozmowy próbne, 
bardziej poświęcić [czas na to] jak pisać te listy motywacyjne, te CV, a nie oni dadzą ci do domu, 
Ŝebyś napisał CV. Ty sobie ściągniesz z Internetu dostaniesz piątkę i tyle. [FGI, M. ST. WARSZAWA] 

•••• Dla ludzi młodych raczej tak, bo w szkole właśnie nie mamy za duŜo praktyki, jeŜeli właśnie chodzi  
o takie rzeczy [jak] list motywacyjny, CV. W sumie po czymś takim właśnie ludzie młodzi od razu juŜ 
mieliby jakieś doświadczenie prawda, umieliby coś sobą pokazać. [To] dobry pomysł. [FGI, M. ST. 
WARSZAWA] 

 
� doradztwo zawodowe w szkole – doradca zawodowy powinien być dostępny zarówno na etapie 

gimnazjum, jak i w szkole ponadgimnazjalnej.  
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•••• I jeszcze według mnie i w gimnazjum i w szkole średniej powinni, tego mi zawsze brakuje, robić 
kaŜdemu obowiązkowe takie testy dyspozycji zawodowych i takie spotkania pod koniec [nauki] jak 
moŜna się ukierunkować do tego, jaki kierunek na przykład studiów wybrać, albo szkoły średniej. 
[FGI, M. ST. WARSZAWA] 

 

� dostęp do dofinansowanych szkoleń zawodowych i możliwości przekwalifikowania – absolwentom 
szkół zawodowych zależy przede wszystkim na możliwości dostępu do dotowanych szkoleń, czy też 
kursów zawodowych, które umożliwiałyby im zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub 
przekwalifikowanie się, by zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Osoby młode kończąc 
szkołę i poszukując zatrudnienia często nie mają środków finansowych, by samemu sfinansować sobie 
szkolenia, które niekiedy kosztują kilka tysięcy złotych. Obecnie nie wszyscy mają szansę na uzyskanie 
wsparcia w postaci szkolenia zawodowego w urzędzie pracy – nie zawsze pracownicy urzędu składają 
absolwentom takie propozycje.  

 

•••• śeby właśnie moŜna było cały czas się dokształcać. […] Nie waŜne czy pójdziemy w marcu czy  
w grudniu czy kiedy, tylko, Ŝeby po prostu były [szkolenia] na bieŜąco. Nie wiem, co drugi miesiąc 
powiedzmy czy co trzeci, ale Ŝeby było cały czas. [FGI, SUBREGION PŁOCKI] 

 

� wsparcie w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej – np. organizowanie przez urząd 
pracy szkoleń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie 
przygotowania dokumentacji do otwarcia działalności gospodarczej itp. 

 

•••• Na jeszcze moŜna jedną rzecz. Takie urzędy pracy powinny jakoś pomagać, Ŝeby ludzie sami sobie 
organizowali miejsce pracy. W sensie tak jak tutaj kolega mówił, Ŝe próbował coś sam zrobić. TeŜ 
chciałam kiedyś załoŜyć coś sama, ale to jest tak cięŜko przebrnąć przez te wszystkie przepisy i tak 
dalej. Na studiach moŜna jak gdyby iść do jakichś inkubatorów przedsiębiorczości, które chociaŜ 
trochę to ułatwiają. No ale tak, czy inaczej uwaŜam, Ŝe powinny być takie szkolenia właśnie, które by 
pomagały. Nie wiem czy coś takiego jest, ale z tego co szukałam i sama się interesowałam, nie 
znalazłam nic takiego. [FGI, M. ST. WARSZAWA] 
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Część 3 

Losy zawodowe absolwentów szkół 
zawodowych – analiza wyników badań 
dla subregionów i m. st. Warszawy 
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11 SUBREGION CIECHANOWSKI 

11.1 Charakterystyka subregionu oraz powiatów skrajnych 

Subregion ciechanowski zlokalizowany jest w północnej części województwa mazowieckiego, obejmując 
powiaty: ciechanowski, mławski, płoński oraz żuromiński. Subregion ten zamieszkuje ok. 295,6 tys. osób. Pod 
względem liczby mieszkańców jest to jeden z najmniejszych regionów Mazowsza (mniej mieszkańców posiada 
jedynie subregion siedlecki). Pod względem struktury wiekowej ludności subregion ciechanowski nie wyróżnia 
się znacząco w skali całego województwa. Osoby młode, w wieku 15-29 lat stanowią w tym subregionie 23% 
populacji (dla porównania w województwie mazowieckim odsetek ten wynosi 21%). Subregion ciechanowski 
charakteryzuje się również przewagą ludności zamieszkującej na terenach wiejskich (60,2%). 

 

W subregionie ciechanowskim na podstawie przeprowadzonej analizy czynnikowej ostatecznie do badania 
jakościowego wybrano dwa skrajne powiaty: powiat ciechanowski oraz powiat żuromiński. 

 

Charakterystyka 1: Bezrobocie 

W subregionie ciechanowski według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w marcu 2013 roku 
zarejestrowanych było 22 416 osób bezrobotnych. Sytuacja pod względem bezrobocia w tym subregionie jest 
gorsza, w porównaniu do Mazowsza. Najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego obserwowana była na 
koniec I kwartału 2013 r. w powiecie żuromińskim (23,5%) – pond dwukrotnie więcej, niż w całym 
województwie, najniższa zaś w powiecie mławskim (15,2% - o 4,4 p.p. więcej, niż w województwie). Należy przy 
tym zaznaczyć, iż bezrobocie w subregionie od 2008 r. systematycznie rośnie. 

Wśród osób bezrobotnych więcej, niż przeciętnie na Mazowszu, znajduje się osób młodych, w wieku 18-24 lat 
(20,5% w całym subregionie, w porównaniu do 17,6% w województwie) oraz nieco więcej absolwentów do  
12 miesięcy od ukończenia nauki (subregion ciechanowski – 5,7%, Mazowsze – 5,2%).  

 

Rysunek 70 Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych osób w wieku 18-24 lat  

i osób do 12 miesięcy od ukończenia nauki 

 

Źródło: Bezrobocie w województwie mazowieckim, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, marzec 2013. 
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Charakterystyka 2: Podmioty gospodarki narodowej 

W subregionie ciechanowskim na koniec 2012 r. funkcjonowało 20 418 podmiotów gospodarczych, co 
stanowiło jedynie 3% mazowieckich firm. Podobnie, jak w całym województwie w strukturze przedsiębiorstw 
przeważają firmy mikro i małe. Udział firm średnich i dużych jest niewielki. Podmioty gospodarcze 
skoncentrowane są w powiecie ciechanowskim oraz płońskim (odpowiednio 34% i 30% firm w subregionie).  
W powiecie żuromińskim znajduje się zaledwie 13% podmiotów gospodarczych w subregionie. 

W subregionie ciechanowskim dominują przedsiębiorstwa z branży handel i naprawa pojazdów (29%), w dalszej 
kolejności najwięcej firm przypada na branże budownictwo (12%), przetwórstwo przemysłowe (9%) oraz 
rolnictwo (8%). Powiat żuromiński wyróżnia się na tle subregionu istotnie wyższym udziałem branży rolniczej.  

 

Rysunek 71 Podmioty gospodarcze w subregionie ciechanowskim oraz wybranych powiatach skrajnych – powiat 

ciechanowski oraz powiat żuromiński. 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2012 r. 

 

Charakterystyka 3: Zatrudnienie i miejsca pracy 

W roku 2011 w subregionie ciechanowskim pracowało 77 664 osób, co stanowi 41% mieszkańców subregionu 
w wieku produkcyjnym. Najwyższy odsetek osób pracujących wśród osób w wieku produkcyjnym odnotowano 
w powiatach mławskim i żuromińskim (odpowiednio 47% i 45%), najniższy zaś w powiecie ciechanowskim 
(37%). 

Największy udział w strukturze zatrudnienia w powiecie mają pracownicy z sektora rolniczego (42%),  
a następnie przemysłu i budownictwa (23%). Działalność usługowa, która dominuje wśród podmiotów 
gospodarczych w subregionie, generuje 33% miejsc pracy. Widoczne są istotne różnice w strukturze osób 
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pracujących pomiędzy dwoma wytypowanymi do badania jakościowego powiatami. W powiecie żuromińskim 
większość zatrudnionych (66%) pracuje w rolnictwie, podczas gdy w powiecie ciechanowskim (ze względu na 
ośrodek miejski Ciechanów) dominują usługi oraz przemysł i budownictwo.  

 

Rysunek 72 Struktura pracujących w subregionie ciechanowski oraz wybranych powiatach skrajnych – powiat 

ciechanowski oraz powiat żuromiński. 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2011 r. 

 

Charakterystyka 4: Edukacja zawodowa 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w poprzednim roku szkolnym (2011/2012) funkcjonowało  
w województwie subregionie ciechanowskim 33 szkół dla młodzieży (7% mazowieckich szkół) – 17 techników, 
13 zasadniczych szkół zawodowych oraz 3 szkoły policealne. W subregionie nie działało żadne technikum 
uzupełniające dla młodzieży. W analizowanym okresie szkoły zawodowe dla młodzieży ukończyło 1617 
uczniów. Zgodnie ze strukturą placówek, najwięcej uczniów opuściło technika (888 absolwentów), w drugiej 
kolejności ZSZ (661 absolwentów). Szkoły policealne dla młodzieży ukończyło zaś 68 osób – tylko w powiecie 
ciechanowskim. Najwięcej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży znajduje się w powiecie ciechanowskim  
– 13 placówek. W powiecie żuromińskim istnieją zaledwie 4 szkoły, jednak warto zauważyć, iż technika w 
obydwu powiatach ukończyła zbliżona liczba uczniów. 

 

Tabela 32 Liczba ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży i ich absolwentów w subregionie ciechanowskim i powiatach 

  
OGÓŁEM ZSZ Technikum 

Technikum 
uzup. 

Szkoła 
policealna 

subregion 
ciechanowski  

Liczba szkół 33 13 17  3 

Liczba 
absolwentów 

1617 661 888  68 

powiat 
ciechanowski 

Liczba szkół 13     

Liczba 
absolwentów 

467 181 218  68 

powiat mławski 

Liczba szkół 8     

Liczba 
absolwentów 

390 116 274   

powiat płoński Liczba szkół 8     
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OGÓŁEM ZSZ Technikum 

Technikum 
uzup. 

Szkoła 
policealna 

Liczba 
absolwentów 

444 267 177   

powiat 
żuromiński 

Liczba szkół 4     

Liczba 
absolwentów 

316 97 219   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Absolwenci z 2011 roku zdobyli 51 różnych zawodów. Najwięcej osób ukończyło szkołę zawodową z zawodem 
kucharza małej gastronomii, a także mechanika pojazdów samochodowych, technika ekonomisty, technika 
handlowca, technika rolnika, technika informatyka oraz sprzedawcy. W powiecie żuromińskim wśród 
ukończonych zawodów dominował technik informatyk, technik handlowiec i technik rolnik, zaś  
w ciechanowskim technik farmaceutyczny, mechanik pojazdów samochodowych i kucharz małej gastronomii. 

 

Tabela 33 Liczba absolwentów w 2011 roku w poszczególnych zawodach w subregionie ciechanowskim 

Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Kucharz małej gastronomii  148 Kelner  18 

Mechanik pojazdów samochodowych  99 Technik masażysta  17 

Technik ekonomista  96 Technik mechanizacji rolnictwa  17 

Technik handlowiec  94 Kucharz  16 

Technik rolnik  82 Technik technologii żywności  16 

Technik informatyk  78 Lakiernik  15 

Sprzedawca  76 Technik architektury krajobrazu  14 

Technik agrobiznesu  56 Cukiernik  14 

Technolog robót wykończeniowych w 
budownictwie  

52 Technik geodeta  12 

Technik organizacji usług gastronomicznych  50 Technik usług kosmetycznych  11 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych  

48 Technik inżynierii środowiska i melioracji  11 

Technik hotelarstwa  46 Elektryk  9 

Ślusarz  46 Technik drogownictwa  9 

Fryzjer  45 Stolarz  9 

Technik mechanik  42 Blacharz samochodowy  8 

Technik elektronik  42 Ogrodnik  8 

Technik farmaceutyczny  40 Technik urządzeń sanitarnych  8 

Technik budownictwa  38 Krawiec  8 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego  38 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  7 

Technik elektryk  36 Rzeźnik-wędliniarz  6 

Technik ochrony środowiska  26 Murarz  5 

Elektromechanik pojazdów samochodowych  26 Operator obrabiarek skrawających  3 

Technik mechatronik  22 Drukarz  3 

Technik pojazdów samochodowych  21 Elektromechanik  3 

Piekarz  20 Monter-elektronik  2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 
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Podsumowanie - charakterystyka skrajnych powiatów na podstawie wyników 

analizy czynnikowej 

W powiecie ciechanowskim spośród 18 wyróżnionych w analizie czynników dominujące miejsce zajął czynnik  
10 – wysoka pozycja branży informacja i komunikacja (wartość 4,65). Na drugiej pozycji znalazł się czynnik 15 – 
wysoki odsetek dróg gruntowych (wartość 1,35). Najniższe wartości w powiecie tym uzyskał czynnik 17 – 
dynamika zatrudnienia w branżach finansowych (-1,68) oraz wysokość pozycji branży transport i gospodarka 
magazynowa (-1,26). W powiecie tym wyższe wartości przyjmują raczej czynniki o mniejszym znaczeniu pod 
względem zróżnicowań powiatowych. W przypadku kluczowych czynników jakimi są czynnik 1 – urbanizacja 
oraz czynnik 2 – edukacja zawodowa i rozwój powiat ten uzyskał ujemne wartości (odpowiednio -0,29 oraz  
-0,19).  

Powiat żuromiński w przypadku większości czynników uzyskał wartości ujemne (12 z 18 wskaźników). Najsłabiej 
powiat ten wypadł pod względem czynnika 19 – wysoki odsetek dróg gruntowych (-0,96) oraz czynników 
urbanizacja, niski poziom bezrobocia, wysoka pozycja branży transport i gospodarka magazynowa (wartości po 
-0,86).  

Największe różnice pomiędzy powiatem ciechanowskim a żuromińskim (na korzyść pierwszego z powiatów) 
dostrzegalne są na poziomie czynnika 10 – wysoka pozycja branży informacja i komunikacja, czynnika 15 – 
wysoki odsetek dróg gruntowych, czynnika 3 - silna pozycja przemysłu i przetwórstwa, czynnika 7 – niski 
poziom bezrobocia oraz czynnika 16 – dostęp do dóbr kultury. Z kolei w powiecie żuromińskim odnotowano 
wyższe wartości czynnika 2 – edukacja zawodowa i rozwój, czynnika 11- wysokość pozycji branży handel  
i naprawa pojazdów samochodowych oraz czynnika 17 – dynamika zatrudnienia w branżach finansowych. 

 

Rysunek 73 Subregion ciechanowski – charakterystyka wybranych powiatów ze względu na wartości poszczególnych 

czynników. 

 
Źródło: Analiza czynnikowa  wykonana na potrzeby wyboru skrajnych powiatów do badań jakościowych  
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11.2 Charakterystyka losów zawodowych absolwentów na podstawie wyników badań  

ŚcieŜka edukacyjna i zawodowa absolwentów 

42% badanych z subregionu ciechanowskiego ukończyło zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży, a 54%  
- technikum lub technikum uzupełniające dla młodzieży. 4% badanych to absolwenci szkół policealnych – ze 
względu na bardzo małą liczebność tej grupy nie będzie ona szczegółowo opisywana.  

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych najczęściej kształcili się w zawodach związanych z usługami (52%) 
lub w ramach kierunków mechanicznych, elektrycznych, teleinformatycznych, związanych z produkcją oraz 
budownictwem (45%). Wśród podstawowych powodów wyboru ukończonej specjalizacji absolwenci ZSZ 
najczęściej wskazują na jej zgodność z zainteresowaniami (57%) oraz na brak realnego wyboru w okolicy 
(19%), a w trzeciej kolejności na łatwość znalezienia pracy (18%).  

Absolwenci szkół technicznych zdecydowanie częściej wybierają zawody kierunków mechanicznych, 
elektrycznych, teleinformatycznych, produkcyjnych (37%) oraz ekonomiczno-administracyjno-biurowych 
(28%). W przypadku tych zawodów wybór również najczęściej podyktowany był zgodnością  
z zainteresowaniami (67%), a także łatwością znalezienia pracy (18%) czy też perspektywami na przyszłość 
(13%). 

W chwili badania 28% absolwentów z subregionu ciechanowskiego nadal się kształciło, w tym 8% łączyło 
naukę z pracą zawodową. Więcej, niż co trzeci absolwent pozostawał bierny zarówno edukacyjnie, jak  
i zawodowo (36%) – za niepokojący należy uznać fakt, że z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku 
niemal połowy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (48%). Tylko co dziesiąty absolwent ZSZ obecnie 
się uczy (10%), a co dwudziesty łączy naukę z pracą zawodową (5%). Z kolei wśród absolwentów techników  
i techników uzupełniających nadal kształci się 24% badanych, zaś 11% łączy naukę z pracą zawodową. 

 

Rysunek 74 Obecna sytuacja edukacyjno-zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Ogółem 30% badanych po ukończeniu ostatniej szkoły zawodowej rozpoczęło naukę w kolejnej szkole, a 7% 
próbowało kontynuować kształcenie, ale im się to nie udało. Zdecydowanie częściej decyzję o kontynuacji 
nauki podejmowali absolwenci techników, wśród których aż 36% rozpoczęło naukę w kolejnej szkole.  

Należy zaznaczyć, iż w przypadku uczniów ze szkół zawodowych istotnym problemem uniemożliwiającym 
kontynuowanie nauki jest brak oferty kształcenia uzupełniającego – w subregionie ciechanowskim nie było np. 
techników uzupełniających dla młodzieży.  
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•••• Próbowałem [kontynuować kształcenie]. Tylko i wyłącznie z tego tytułu, Ŝe ukończyłem tą szkołę 
zawodową, to miałem właśnie w tej samej szkole, kontynuację zawodu poprzez technikum 
uzupełniające. Tak jak wspominałem próbowałem tam, ale niestety rozwiązano nam tą szkołę,  
a w innych szkołach nie mieliśmy takiej moŜliwości, Ŝeby kontynuować zawód. No i juŜ więcej nigdzie 
nie próbowałem. Szkoła teŜ była płatna, więc byłbym na utrzymaniu rodziców. Odnośnie tego 
technikum, to tak jak mówię, chciałem uzyskać maturę i dzięki temu bardziej podnieść swoje 
kwalifikacje zawodowe. Poszedłem do technikum uzupełniającego w zawodzie elektryk, to miałem 
większe moŜliwości, Ŝeby się dowiedzieć na temat. Z tego względu, Ŝe osób było nie za duŜo, tak 
samo szkoła była płatna, na zajęcia przychodziło po kilka osób. Nauczyciele teŜ się tym denerwowali, 
dlaczego tak mało. Nauczyciele dzwonili po uczniach, bodajŜe w trzecim miesiącu nauki, no, ale 
[uczniowie] myśleli, Ŝe jak płacą, to zdają, a było inaczej. Później, po półtora miesiąca nam się 
wszystko rozwiązało. Dyrektor wezwał wszystkich na rozmowę, powiedział, Ŝe jeŜeli nie będziemy 
chodzić, to będzie rozwiązane, no i na następny dzień, to chyba była niedziela, przyszło, teŜ kilka 
osób, a w następnym tygodniu dostaliśmy notatki, Ŝe rozwiązują z nami umowę i kończymy szkołę po 
prostu. To był tryb zaoczny i miało być tak, Ŝe nie będziemy płacić, później, Ŝe będziemy płacić.  
I z tego wyszło tak, Ŝe osoby uwaŜały, Ŝe skoro będą płacić, to będzie bez problemu ze zdaniem,  
a jednak było inaczej. [IDNBI, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 

Wśród głównych powodów decyzji o kontynuacji nauki wymieniano chęć zwiększenia swoich szans na rynku 
pracy (83%), podwyższenia poziomu wykształcenia (70%), a także poszerzenia kwalifikacji i wiedzy w związku  
z wykonywaną pracą (50%). 

 

Rysunek 75 Decyzja w sprawie dalszej edukacji po ukończeniu ostatniej ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Ponad połowa absolwentów szkół zawodowych w subregionie ciechanowskim (51%) deklaruje, iż nigdy nie 
pracowali, a obecnie pracuje zawodowo jedynie 45% badanych, w tym 8% łączy pracę z nauką. Częściej aktywni 
zawodowo są absolwenci techników i techników uzupełniających, wśród których pracuje 47%, podczas gdy 
wśród absolwentów ZSZ pracę ma 43% badanych.  
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Rysunek 76 Obecna sytuacja zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Dla większości badanych obecna praca jest jednocześnie ich pierwszą (89%). Ponad połowa pracę znalazła  
w ciągu pół roku od ukończenia nauki (55%), zaś 36% (tylko wśród pracujących) nadal się uczy. Jedynie 24% 
absolwentów szkół zawodowych według deklaracji pracuje w wyuczonym zawodzie, a 7% w zawodzie 
zbliżonym do wyuczonego. Jednocześnie bardzo duży jest odsetek osób, które pracują poniżej swoich 
kwalifikacji – to aż 40% pracujących. Wśród osób obecnie pracujących pracy szuka 16%. 

55% absolwentów szkół zawodowych w subregionie ciechanowskim to osoby niepracujące – jeden  
z najwyższych odsetków na Mazowszu. W tej grupie więcej, niż co trzecia osoba nadal się uczy, zaś 41% szuka 
obecnie pracy. Prawie połowa z tych osób ma jednak trudności w znalezieniu zatrudnienia i pracy szuka już 
dłużej, niż rok (47%). 37% poszukuje pracy od co najwyżej 6 miesięcy. Wśród tych absolwentów, którzy 
pozostają bierni zawodowo i nie szukają pracy, najczęściej jako przyczynę wskazuje się naukę (61%) oraz 
konieczność opieki nad własnymi małymi dziećmi (12%). 
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Rysunek 77 Ścieżki zawodowe absolwentów szkół zawodowych w subregionie ciechanowskim  

 

 

Pierwsza praca 

Dla 89% absolwentów obecna praca jest jednocześnie ich pierwszą pracą. Jedna trzecia z nich łączy lub łączyła 
tę pracę z nauką w szkole lub na uczelni, zaś 55% znalazło pracę maksymalnie w ciągu pół roku od zakończenia 
nauki. Należy jednak zauważyć, że w subregionie ciechanowskim odnotowano najdłuższy średni czas 
poszukiwania pierwszej pracy, w porównaniu do innych subregionów – 9,7 miesiąca (w skali województwa 
5,3 miesiąca), co należy interpretować przede wszystkim trudną sytuacją na lokalnym rynku pracy.  

Pierwsza praca miała charakter stałej pracy w pełnym wymiarze czasu pracy i dłużej dla 73% badanych, zaś dla 
10% była to praca dorywcza. 82% absolwentów pracowało na podstawie umowy, zaś 10% - bez umowy. 
Większość absolwentów znalazła pierwszą pracę dość blisko miejsca zamieszkania – 57% badanych pracuje 
lub pracowało w pierwszej pracy w innej miejscowości, ale w tym samym powiecie, zaś 29% - w tej samej 
miejscowości. Dlatego też dla niemal wszystkich badanych podjęcie pracy nie spowodowało konieczności 
zmiany miejsca zamieszkania – 45% badanych mieszkało w odległości do 10 km od miejsca zamieszkania,  
a kolejne 31% - od 11 do 20 km. 
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Rysunek 78 Warunki zatrudnienia 

 

 

Wśród firm, w których absolwenci znaleźli pierwszą pracę, dominują przedsiębiorstwa z sekcji handlu i napraw 
(41%), a w dalszej kolejności budownictwa (12%) czy przetwórstwa (8%) – są to branże z największą liczbą 
podmiotów gospodarczych w subregionie. W prawie połowie przypadków były to firmy mikro od 1-9 
pracowników (47%). Wśród wykonywanych w pierwszej pracy zawodów dominuje czy też dominował 
sprzedawca (24%) lub pracownik przy pracach prostych (22%).  

53% badanych przyznało, że ich pierwsza praca nie była pracą w wyuczonym zawodzie, zaś 41% deklaruje, że 
wykonywali pracę poniżej swoich kwalifikacji. Dodatkowo wykonana analiza porównawcza zgodności 
zawodów wyuczonych oraz wykonywanych w pierwszej pracy (zestawiając kody Klasyfikacji Zawodów  
i Specjalności na poziomie dużych grup zawodowych) wykazała, iż aż 78% (najwyższy odsetek w skali 
województwa) absolwentów nie pracuje w wyuczonym zawodzie.  

51% badanych pracowało na stanowisku pomocniczym, niesamodzielnym, zaś jedynie 22% zadeklarowało,  
iż zostali zatrudnieni na samodzielnym stanowisku. Średnia pensja na rękę w pierwszej pracy to 1 370 zł netto 
(jedna z najniższych w województwie), przy czym niższe zarobki deklaruje 45% badanych, zaś wyższe – 33%.  

59% absolwentów pierwszą pracę znalazło pytając bezpośrednio u pracodawcy, zaś 39% poszukiwało jej 
poprzez rodzinę czy znajomych. 18% przeglądało ogłoszenia w prasie. Ostatecznie najbardziej skuteczne 
okazało się w przypadku 55% badanych właśnie pytanie u pracodawcy, zaś w przypadku 22% - znajomości. 

Mimo pewnych niedogodności absolwenci są raczej zadowoleni z pierwszej wykonywanej przez siebie pracy – 
18% to osoby bardzo zadowolone całkowicie, a kolejne 41% - raczej zadowolone. Tylko 6% otwarcie wyrażało 
niezadowolenie. 

 

Wykonywanie pracy przez większość absolwentów niezgodnej z wyuczonym zawodem i kwalifikacjami 
należy odnieść przede wszystkim do nadprodukcji specjalistów w najpopularniejszych zawodach, 
prowadzącego do nasycenia lokalnego rynku, co obrazuje doskonale poniższa wypowiedź: 

•••• Tak jak mówię, wydawało się to prostsze, a jednak wszystko stawało na drodze. Myśleliśmy, Ŝe jak 
ukończymy tą szkołę, to będzie bez problemu, z tego względu, Ŝe było duŜo ofert pracy. A jak 
skończyliśmy szkołę, to zauwaŜyliśmy, Ŝe faktycznie zrobiło się tego bardzo mało. Było widać po 
prostu, Ŝe ten zawód jest teŜ bardzo poszukiwany, ale jest i sporo osób, które wykonują pracę w tym 
zawodzie. Po prostu widać było, Ŝe nie wystarczy samo ukończenie szkoły zawodowej, Ŝeby znaleźć 
pracę w zawodzie. Dlatego była, tak jak mówię, próba kontynuacji [nauki]. Jak się zobaczyło, Ŝe nie 
ma pracy, Ŝe się nie udało tam, gdzie mieliśmy praktyki, to uderzyliśmy do szkoły. A Ŝe nie spełniły 
się nasze oczekiwania, no to skończyło się, tak jak się skończyło. [IDNBI, SUBREGION CIECHANOWSKI] 
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Przykładowe doświadczenia związane z pracą zawodową absolwenta z subregionu ciechanowskiego prezentuje 
poniższa wypowiedź: 

•••• Chyba siedziałem pół roku w domu. Znaczy miałem tam powiedzmy… umiem malować, gipsować, to 
gdzieś tą pracę złapałem. Jakoś to się przeciągnęło, ale później juŜ się zaczęło… Później zacząłem 
pracować u pana od usług hydraulicznych. Jak on mnie zwolnił z dnia na dzień, to szukałem [pracy]  
4 miesiące. Fakt, Ŝe dobrze zrobiłem, bo odkładałem po 300 złotych, tak leŜało, to jakoś przetrwałem 
te 4 miesiące. A później znalazłem pracę w markecie. To jest chyba najgorsza praca jaką w Ŝyciu 
miałem. W Ŝyciu juŜ nie pójdę do supermarketu pracować. Tzn. to nie był supermarket, to był 
market, nie był taki super, ale nigdy więcej pracy w sklepie. Tam teŜ byliśmy traktowani jak siła 
robocza tania, bo mieliśmy najniŜszą krajową, 1150 złotych, a jednak się pracowało i w niedziele. 
Chyba niedziela to była jedna czy dwie, ale trzy soboty. Za to był wolny dzień w tygodniu, ale jeŜeli 
ktoś chciał w sobotę wolne, to juŜ kierowniczka źle patrzyła. Powiedzmy było coś takiego, Ŝe na ten 
market, bo to była sieć sklepów, „góra”, czyli szefostwo przeznaczało 1500 premii, to ja przez okres 
pół roku w Ŝyciu premii nie zobaczyłem. Zobaczyły tylko osoby premię te, które były blisko 
kierownictwa. I odchodząc miałem urlop w wakacje, i nie było czegoś takiego, Ŝe chciałem urlop, to 
go nie dostałem. tylko było tak, Ŝe moŜesz sobie wybrać od tego do tego dnia. I wziąłem od 10 lipca. 
Odchodząc powiedzmy jutro na urlop, wręcza mi wypowiedzenie i mówi do mnie, redukcja etatów.  
I dobra, i tak chciałem zmienić pracę, ale jednak nie znalazłem, i musiałem trochę na zwolnieniu 
pociągnąć, trochę przechorowałem, i później szukałem pracy. Jak w lipcu mnie zwolnili, to dopiero 
pracę znalazłem w listopadzie. Było bardzo cięŜko. Dobrze, Ŝe tam znowu jakieś malowanie, coś 
takiego, sprzątanie, malowanie garaŜy się trafiło. Troszkę pracowałem z kolegą w Warszawie na 
wykończeniach, jakoś to przyciągnąłem. W tej pracy, w której jestem, to nie jest wymarzona moja 
praca, ale gdzieś pracować trzeba. Manna sama z nieba lecieć nie będzie. Później mi się przykro 
zrobiło, bo jak tak z marketu kierowniczka powiedziała, Ŝe jest redukcja etatów, a przyjęła 
koleŜankę. Potem Ŝałowała, bo ta koleŜanka, którą zatrudniła, to kradła. A obecnie z pracy moŜna 
powiedzieć, jestem w miarę zadowolony. Za te pieniądze się nie natyram. U nas w Ciechanowie to 
jest trudno znaleźć pracę, bo jak jest ogłoszenie to albo juŜ jest zajęte, albo nie wiem, wymyślają 
najtrudniejsze, najlepiej Ŝeby kaŜdy znał 10 języków obcych, miał 24 lata i 10 lat praktyki 
zawodowej. To jest właśnie taki minus. Powiedzmy, Ŝe zastanawiam się nad zmianą pracy, ale na 
razie nie trafiło się coś lepszego. Jeszcze w międzyczasie pracowałem, podczas szkoły, to była 
pierwsza umowa, to była umowa zlecenie, jako pomocnik archeologa na zamku. Dosyć ciekawa praca, 
troszkę nie w terminie płacili, bo tam musieliśmy miesiąc czekać na wypłatę, pod koniec września 
dopiero za sierpień, ale ogólnie praca bardzo fajna, ciekawa. Zarobki były… powiedzmy mieliśmy tej 
dniówki 50 złotych. W lipcu zaczął kolega tam pracować i mówi „jak chcesz, to dawaj”, więc złoŜyłem 
CV do kierownika, i przyjęli mnie od 1 sierpnia. To było na miesiąc, bo potem była szkoła. To była 
umowa zlecenie. Na następnych wakacjach trochę się zatrzymałem jako zgrzewacz, tam niestety 
pracowaliśmy 2 tygodnie. Przez kolegę nas wywalili, bo kolega źle zgrzewał. Cały transport wrócił  
i nas wszystkich wywalili, tych młodych. Później całe 2 miesiące i troszkę po tej szkole, pracowałem 
w drukarni, na taśmowcach, ale to juŜ wtedy sam zrezygnowałem, bo powiedzmy było tak: tydzień 
siedziałem w domu, a tydzień miałem same dwunastki na noc, od poniedziałku do niedzieli.  
A pieniądze były śmieszne, bo nieraz pracowało się trzy tygodnie, a było 700 złotych. Największa 
wypłata jaką tam zarobiłem to było 900 złotych, ale to juŜ naprawdę się napracowałem. [IDNBI, 
SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 

Poszukiwanie pracy 

Wśród osób, które obecnie pracują, 62% poszukiwało tej pracy bezpośrednio u pracodawców, który to sposób 
okazał się skuteczny w przypadku 58%. 40% szukało pracy przez rodzinę lub znajomych (znalazło w ten sposób 
22%), a 22% przeglądało ogłoszenia o pracę w prasie (tylko 2% znalazło dzięki temu pracę). 

Z kolei osoby, które obecnie nie pracują, w poszukiwaniu pracy wykorzystują inne drogi. Grupa ta najczęściej 
sięga po ogłoszenia w prasie (70%) lub szuka poprzez rodzinę lub znajomych (73%) – a zatem sposoby raczej 
mało skuteczne w subregionie. 60% bezrobotnych przeszukuje też oferty PUP, zaś 50% - ogłoszenia 
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internetowe. Sposób, który w przypadku osób pracujących okazał się najskuteczniejszy – czyli pytanie 
bezpośrednio u pracodawcy – wykorzystuje tylko co trzeci badany. 

 

Tabela 34 Sposoby poszukiwania pracy i ich skuteczność  

obecna praca (N=45) aktualnie poszukujący pracy –
sposoby poszukiwania (N=30) 

 

Sposoby 
poszukiwania 

pracy 

Sposób 
najbardziej 

skuteczny 

Pytanie bezpośrednio u pracodawcy   62% 58% 33% 

Szukanie pomocy u rodziny/ znajomych - 
tak zwane "znajomości"  40% 22% 73% 

Przeglądanie ogłoszeń w prasie   22% 2% 70% 

Przeglądanie ogłoszeń w Internecie na 
portalach poświęconych pracy   9% 0% 50% 

Szukanie w ofertach Powiatowego 
Urzędu Pracy 4% 0% 60% 

Zgłoszenie się do agencji doradztwa 
personalnego/biur pośrednictwa pracy  4% 0% 3% 

Liczenie na przypadek/szczęście   2% 2% 10% 

Czekanie na oferty, aż same do Pana(i) 
trafią   2% 2% 0% 

Zamieszczenie swojego ogłoszenia w 
gazecie  0% 0% 7% 

nie sprecyzowano 16% 13% 0% 

 

Aspiracje zawodowe 

Wśród trzech najważniejszych aspektów związanych z wykonywaniem pracy absolwenci najczęściej wskazują, iż 
istotne jest dla nich, by praca była dobrze płatna (73%). W drugiej kolejności wskazywano na poczucie 
stabilizacji i bezpieczeństwa (dzięki umowie o pracę, opłacaniu składek) – 45%, a w trzeciej na dogodne godziny 
pracy (26%). Dopiero na czwartym miejscu znalazła się możliwość realizacji własnych ambicji i marzeń 
zawodowych (24%) oraz satysfakcja (20%). 

Badani najchętniej zatrudniliby się w firmie prywatnej (31%). 67% chciałoby mieć samodzielne stanowisko  
i podejmować samodzielnie decyzje, zaś 54% chciałoby pełnić stanowisko kierownicze. Przeciętne 
wynagrodzenie na rękę w takiej docelowej pracy kształtowałoby się na poziomie 2 452 zł netto, przy czym 42% 
badanych zadowoliłoby się wynagrodzeniem do 2 tys. zł netto, zaś 25% chciałoby zarabiać co najmniej 3 tys. zł 
na rękę. Niestety szanse na znalezienie takiej wymarzonej pracy w ciągu najbliższych 3 lat 58% badanych 
ocenia jako niewielkie lub żadne, zaś optymizm w tej kwestii przejawia tylko 14% respondentów. 

Wśród warunków minimalnych do podjęcia danej pracy najczęściej absolwenci wymieniali godne 
wynagrodzenie (63%), legalność zatrudnienia (35%) oraz dobrą lokalizację (23%). Przeciętna minimalna 
miesięczna pensja na rękę w takiej pracy kształtowała się na poziomie 1 700 zł netto, choć 49% badanych 
podało kwotę poniżej 1 600 zł netto, zaś 27% - 2 tys. zł lub więcej na rękę. Przeciętna odległość miejsca pracy 
od miejsca zamieszkania nie powinna przekraczać 25 km, zaś dojazd nie powinien przeciętnie zająć więcej, niż 
35 minut. 

25% badanych byłoby skłonnych dla zdobycia pracy przekwalifikować się całkowicie, 42% przyjęłoby pracę  
w systemie zmianowym. Na przeprowadzkę wraz z rodziną w celu podjęcia zatrudnienia zdecydowałoby się 
15% badanych, zaś 23% byłoby skłonnych wynająć mieszkanie lub pokój w nowym miejscu i dojeżdżać do 
rodziny. 13% mogłoby pracować we wszystkie soboty, niedziele i święta, a 21% - wyjeżdżać służbowo 
przynajmniej raz w tygodniu. Całkowicie zmienić wygląd zdecydowałoby się 16% respondentów. Pracę na 
czarno podjęłoby tylko 6% badanych, a tylko 1% zgodziłoby się na pracę niskopłatną. 9% badanych przyjęłoby 
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pracę wymagającą pełnej dyspozycyjności, jak również pracę, w której musieliby się szkolić na własny koszt. 
Wyjechać za granicę zdecydowałoby się dla pracy jedynie 5% badanych. 

Absolwenci z subregionu ciechanowskiego raczej pesymistycznie oceniają swoje szanse na rynku pracy.  
8% absolwentów ocenia swoje szanse znalezienia pracy w zawodzie jako praktycznie pewne, zaś 13% jako duże. 
Jednak 54% badanych uważa, że szanse te są niewielkie lub żadne. Zbliżone są oceny co do szans na znalezienie 
pracy w podobnym zawodzie oraz na podobnym poziomie kwalifikacji. Opinie takie spowodowane są trudną 
sytuacją na lokalnym rynku pracy, co powoduje, iż absolwentom pozostaje szukać zatrudnienia wśród 
dostępnych ofert pracy bez względu na to, czy jest to praca zgodna z ich kwalifikacjami, czy dająca 
bezpieczeństwo oraz dobrze płatna. 

•••• Jak ukończyłem technikum to myślałem, Ŝe mam bardzo dobry kierunek, szybko znajdę pracę, ale 
okazało się szybko, Ŝe to nieprawda. Oczekiwania… nie chciałem tam zarabiać 8 tysięcy. Po prostu 
chciałem gdzieś pracować, przede wszystkim mieć umowę i tak dalej. I trafiła mi się praca, no byłem 
z niej moŜna powiedzieć zadowolony do połowy. JeŜeli mój kolega pracował, trochę starszy ode mnie, 
ale ja z nim przez 2 miesiące nauczyłem się więcej, niŜ to co wyniosłem na praktykach. DuŜo się 
nauczyłem i z tego byłem zadowolony, ale stawka godzinowa, i to bez umowy, to nie bardzo. 
Najgorsze było to, Ŝe szef mówi do mnie z dnia na dzień „słuchaj, nie ma roboty, musisz sobie 
poszukać” i musiałem czekać miesiąc na pieniądze, bo to prywaciarz, wiadomo, jak on płaci. 
Myślałem, Ŝe będzie moŜe więcej ofert pracy, bo do kaŜdej firmy hydraulicznej się zgłaszałem, kaŜdy 
miał tam swoich trzech ludzi, a w tej firmie co pracowałem jako hydraulik to dwie czy moŜe trzy 
osoby miały umowę, a reszta to po prostu ot tak. To mi się nie podobało. A robiliśmy co najmniej  
10 czy 11 godzin dziennie, nieraz 12, to zaleŜy. Jeszcze byłem kierowcą. Powiedzmy była ekipa, 
jeździliśmy za Płońsk, były nas dwie osoby. W pewnej chwili zastanawiałem się co by było, gdybym 
miał wypadek, coś takiego, Ŝadnego ubezpieczenia, nic. I z tego byłem niezadowolony. [IDNBI, 
SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 

Wsparcie instytucjonalne 

51% absolwentów w subregionie ciechanowskim jest zdania, że osoby kończące szkoły zawodowe w ich 
okolicy nie mogą liczyć na wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej ze strony instytucji rynku pracy. 
Przeciwnego zdania jest 20% badanych, a 17% nie ma wiedzy w tym zakresie. Bardziej negatywnie do kwestii 
dostępności wsparcia nastawieni są absolwenci ZSZ, wśród których aż 69% nie dostrzega tego typu możliwości.  

Jedyną instytucją, która jest kojarzona ze świadczeniem wsparcia w zakresie znalezienia pracy, ogólnej 
aktywizacji lub poprawy sytuacji osób na rynku pracy są powiatowe urzędy pracy – wskazane przez  
93% badanych w subregionie ciechanowskim. Inne instytucje wskazywali pojedynczy badani. 8% absolwentów 
stwierdziło, że w ich miejscu zamieszkania nie ma instytucji, która oferowałaby wsparcie na rynku pracy. 

Mimo dużej znajomości wśród absolwentów, powiatowe urzędy pracy nie cieszą się dobrą opinią – 46% 
badanych wskazuje, że rzeczywista pomoc świadczona przez te instytucje ma ograniczony zakres, zaś  
36% stwierdza, że PUP realnie w ogóle nie oferują wsparcia. 

Z usług PUP w subregionie ciechanowskim korzystało 23% badanych i jest to jedyna instytucja rynku pracy,  
z której pomocy korzystali absolwenci. Ponadto żaden z klientów PUP nie ma na temat tej pomocy 
pozytywnego zdania – 87% zadeklarowało, że wsparcie w ogóle nie poprawiło ich sytuacji na rynku pracy, zaś 
13% nie umiało tego ocenić.  

Z usług PUP w zakresie poszukiwania pracy od momentu ukończenia szkoły korzystało 39% absolwentów. 
Większość z nich nie sprecyzowała, jaki był przebieg ich kontaktów z PUP (62%). 26% wskazuje, że podczas ich 
wizyty w urzędzie nikt im w niczym nie pomógł, ani się nimi nie zainteresował. 

Wśród instrumentów wsparcia, z których absolwenci chcieliby skorzystać w przyszłości najczęściej wymieniano 
doradztwo zawodowe (13%), poradnictwo zawodowe związane z poszukiwaniem pracy (9%), a także szkolenia 
zawodowe (8%) i z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (7%).  

20% absolwentów to osoby obecnie zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne, 
zaś kolejne 20%, choć obecnie nie są zarejestrowani, to rejestrowali się w PUP w ostatnich 3 latach. Nigdy  
w rejestrach osób bezrobotnych nie figurowało 56% badanych z subregionu ciechanowskiego. Osoby, które 
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rejestrowały się jako bezrobotne, najczęściej nie precyzują, jaką ofertę otrzymały ze strony PUP (58%). 39% 
zadeklarowało, iż zaoferowano im indywidualne wsparcie doradcy zawodowego. 

Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy przejawia się również w bierności publicznych służb zatrudnienia. 
Absolwenci w badaniach wskazywali na brak skuteczności lokalnych instytucji. Trudno uzyskać oferty pracy, 
czy też innego rodzaju wsparcie.  

Jedynym właściwie pozytywnym przejawem działalności powiatowych urzędów pracy, jest możliwość uzyskania 
rocznego stażu. Jednak pozwala to głównie na zdobycie doświadczenia, nie gwarantuje zaś stałego zatrudnienia 
w zakładzie pracy. 

•••• Mechanik pojazdów samochodowych. To był akurat staŜ z urzędu pracy. Równy rok to był. To były 
stałe godziny pracy – od godziny 8 rano do godziny 15-16 zaleŜy. PrzewaŜnie była praca do godziny  
15, no chyba, Ŝe trzeba było tam zostać troszeczkę dłuŜej, to pracodawca jakoś to rekompensował na 
własny koszt. [...] Znaczy ogólnie zadowolony byłem, bo nie mogę powiedzieć, atmosfera na 
warsztacie była bardzo dobra. Z chłopakami się dogadywaliśmy, takŜe nie było jakichś tam zgrzytów 
czy coś w tym stylu. JeŜeli coś tam trzeba było pomóc, to pomagali, jeŜeli czegoś nie wiedziałem. No 
jak to pierwsza praca. Jedyne to, Ŝe ręce były cały czas brudne w smarze, a tak to nic mi nie 
przeszkadzało praktycznie. [...] Jakichś większych problemów nie miałem. W domu teŜ 
majsterkowałem przy samochodach czy jakichś tam maszynach rolniczych, takŜe juŜ trochę sam  
z siebie się nauczyłem. [Jakichś dodatkowych umiejętności musiał się Pan nauczyć w pracy czego 
wymagał pracodawca, a czego nie nauczono w szkole.] Znaczy takich sytuacji to duŜo nie było. 
Ewentualnie musiałem się podszkolić przy obsłudze programu komputerowego do diagnostyki błędów 
komputerowych w samochodzie, do kasowania błędów. Coś w tym stylu. Tak to raczej nie było takich 
rzeczy, których wcześniej nie wiedziałem. Powodem wyboru było to, Ŝe nie miałem pracy, a chciałem 
coś robić, nie siedzieć tylko w domu przed telewizorem. Chciałem w końcu zarabiać na siebie, nie być 
na utrzymaniu rodziców. Tylko juŜ trochę na własną rękę zacząć działać. [...] Akurat to był staŜ i po 
upływie roku staŜ się skończył. No a pracodawca stwierdził, Ŝe nie stać go na utrzymanie jeszcze 
jednego pracownika i gdy skończyłem staŜ wziął kolejne osoby na staŜ. [IDNBI, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

 

11.3 Wnioski i rekomendacje dla subregionu 

Subregion ciechanowski jest regionem typowo rolniczym – większość mieszkańców zamieszkuje tereny 
wiejskie, istotne miejsce w strukturze podmiotów gospodarczych zajmują przedsiębiorstwa z sektora 
rolniczego, który daje również zatrudnienie prawie połowie osób pracujących. Oprócz rolnictwa znaczną liczbę 
miejsc pracy tworzy sektor szeroko pojętych usług, szczególnie w powiecie ciechanowskim.  

Rolnicza specyfika tego subregionu nie bez znaczenia pozostaje dla rynku pracy. Subregion ten boryka się  
z relatywnie wysoką stopą bezrobocia w powiatach, a także wyższymi, niż w skali całego województwa, 
odsetkami osób młodych (18-24 lat) i absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia nauki wśród 
zarejestrowanych bezrobotnych. Szczególnie trudna jest sytuacja w powiecie żuromińskim, który 
charakteryzuje się najwyższą stopą bezrobocia i najmniejszym odsetkiem podmiotów gospodarczych.  
W porównaniu do drugiego wytypowanego do badania powiatu – powiatu ciechanowskiego, żuromiński jest 
typowo rolniczym powiatem, gdzie dominuje zatrudnienie w tym sektorze. Co ciekawe w powiecie żuromińskim 
obserwujemy najniższy odsetek absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia nauki w strukturze 
zarejestrowanych bezrobotnych, jednak można to tłumaczyć faktem, iż osoby te mogą znajdować dorywcze 
zatrudnienie w sektorze rolniczym lub posiadają negatywne opinie na temat skuteczności lokalnego PUP  
w znalezieniu zatrudnienia.  

Absolwenci szkół zawodowych z tego subregionu znajdują się również w trudnej sytuacji na rynku pracy ze 
względu na nadprodukcję specjalistów w wybranych zawodach, co prowadzi w efekcie do nasycenia 
lokalnego rynku pracy. Zestawiając oferty kształcenia zawodowego w dwóch skrajnych powiatach z rynkiem 
pracy, widać jedynie częściowe dopasowanie. I tak w powiecie żuromińskim, gdzie dominuje sektor rolniczy, 
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jednym z najpopularniejszych zawodów jest technik rolnik. Z drugiej jednak strony znaczna liczba absolwentów 
kończy szkołę z tytułem technika informatyka, gdzie sektor informacyjno-komunikacyjny jest w tym regionie 
niewielki. Osoby te mogą liczyć na ewentualne zatrudnienie w powiecie ciechanowskim, w którym z kolei 
najpopularniejsze zawody to technik farmaceutyczny, mechanik pojazdów samochodowych oraz kucharz małej 
gastronomii, które co prawda należą do dominującej w tym powiecie branży usługowej, ale zagrożeniem tutaj 
może być nasycenie lokalnego rynku pracy i brak dalszego zapotrzebowania na tego typu specjalistów. 
Problemy ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonym zawodzie potwierdza fakt, iż większość badanych 
absolwentów z tego subregionu pracuje w innej specjalności. 

W efekcie ogólnie trudnej sytuacji na rynku pracy subregion ciechanowski według przeprowadzonych badań 
należy do grupy subregionów charakteryzujących się największą biernością absolwentów szkół zawodowych, 
przejawiająca się najwyższymi odsetkami osób obecnie nie uczących się i nie pracujących. Wynika to 
wysokiego bezrobocie wśród osób młodych na Mazowszu, przy jednocześnie niezbyt szerokiej ofercie 
edukacyjnej np. brak techników uzupełniających, czy też szkół policealnych lub uczelni wyższych. Ponadto 
wśród absolwentów przeważają osoby pochodzące z terenów wiejskich. Kontynuowanie nauki wymaga zatem 
od nich dalszej mobilności lub zmiany miejsca zamieszkania, co wiąże się z kosztami, na które często nie mogą 
sobie pozwolić. Tym bardziej, że absolwenci zasadniczych szkół zawodowych z subregionu ciechanowskiego 
nieco częściej, niż przeciętnie wskazują, że nie mieli realnego wyboru w okolicy – wybrali dostępną szkołę  
i specjalizację. Brak stałego źródła dochodu uniemożliwia godzenie nauki z pracą, zaś niskie zarobki rodziców 
powodują, że osoby nie mogą liczyć na ponoszenie kosztów kształcenia przez rodzinę. Tymczasem w przypadku 
tego subregionu, wobec braku pracy w wyuczonym zawodzie, kontynuowanie nauki lub przekwalifikowanie się 
może wpłynąć na poprawę sytuacji zawodowej np. dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, które są bardziej 
pożądane na rynku pracy. Jak pokazują badania droga nauki jest relatywnie często, na tle innych 
subregionów, wybierana przez ciechanowskich absolwentów.  

Mało mobilni absolwenci szkół zawodowych w subregionie ciechanowskim mają małe szanse na znalezienie 
zatrudnienia w najbliższej okolicy, ze względu na małą liczbę podmiotów gospodarczych. Z drugiej jednak strony 
niskie zarobki, jakie uzyskują w subregionie (jedne z najniższych na Mazowszu) utrudniają przeprowadzkę do 
innej miejscowości (wymagającą samodzielnego mieszkania i tym samym utrzymania się) lub dojazdy na 
dłuższe dystanse (konieczność ponoszenia wysokich kosztów dojazdu).  

W efekcie absolwenci z subregionu ciechanowskiego znajdują się w grupie w najtrudniejszej sytuacji 
zawodowej na Mazowszu – nie pracują lub pracują poniżej swoich kwalifikacji. Przekłada się to również na ich 
aspiracje zawodowe. Absolwenci z tego subregionu nie mają bardzo wygórowanych oczekiwań co do pracy 
docelowej, a jednocześnie są skłonni do pewnych ustępstw dla jej znalezienia. Jednak granicę stawiają 
zazwyczaj na legalności pracy (nie dla pracy na czarno), zapewnieniu odpowiednich zarobków (nie dla pracy 
niskopłatnej) oraz możliwości godzenia życia zawodowego i rodzinnego (nie dla pełnej dyspozycyjności czy 
przeprowadzek). Jednocześnie absolwenci bardzo nisko oceniają swoje szanse na rynku pracy – niezależnie od 
tego, czy chodzi o znalezienie pracy wymarzonej, pracy w zawodzie czy na podobnym poziomie kwalifikacji. 

Dodatkowo osoby, które ukończyły szkoły zawodowe w subregionie ciechanowskim, w tej trudnej sytuacji na 
rynku pracy są pozostawione praktycznie samym sobie. Wsparcie publicznych służb zatrudnienia, mimo iż 
pożądane przez absolwentów, okazuje się mało skuteczne. Jedynie aktywne działanie osobiste – zgłaszanie się 
bezpośrednio do pracodawców, może przynieść sukces, chociaż połowiczny ze względu na jakość uzyskanego 
zatrudnienia (w innym zawodzie, praca dorywcza, na umowę zlecenie i krótki okres zatrudnienia). 

 

Rekomendacje dla subregionu 

� Dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wymaga to zaangażowania i współpracy 
lokalnego środowiska – powiatowych urzędów pracy, przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych oraz 
pracodawców. Należy wprowadzić monitoring ryku pracy i zapotrzebowania na specjalistów, a wyniki 
tego monitoringu powinny mieć przełożenie na oferty placówek. Oprócz monitoringu rynku pracy, 
wspartego współpracą z pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia, należy wprowadzić 
monitoring losów absolwentów, z wykorzystaniem narzędzi proponowanych w niniejszym projekcie. 
Analiza sytuacji absolwentów powinna służyć dopasowywaniu oferty kształcenia do potrzeb lokalnego 
rynku pracy. Szkoły zawodowe powinny rozważyć również zwiększenie elastyczności oferty kształcenia, 
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jednak jak pokazują dostępne publikacje należy tutaj liczyć się z wieloma problemami natury 
mentalnej, kadrowej oraz ekonomicznej, które często skutecznie blokują wprowadzanie zmian. 

� Wspieranie młodzieży w świadomym wyborze ścieżki kształcenia. Jak pokazują badania,  
w subregionie wybór ścieżki kształcenia bywa podyktowany lokalnymi możliwościami, które są 
ograniczone. W efekcie następują nadwyżki absolwentów w pewnej grupie zawodów, co przekłada się 
na nasycenie rynku i trudności ze znalezieniem zatrudnienia. W tym celu należy zapewnić młodzieży na 
poziomie gimnazjalnym dostęp do doradztwa zawodowego, by wybór ścieżki edukacyjnej i ścieżki 
kształcenia podyktowany był świadomą analizą własnych możliwości i realnej sytuacji na rynku pracy.   

� Wspieranie młodzieży w zdobywaniu doświadczeń zawodowych. Niezachęcająca sytuacja na rynku 
pracy w subregionie ciechanowskim powoduje, iż znaczna grupa absolwentów pozostaje bierna. 
Koniecznym staje się zaktywizowanie i zmotywowanie tej grupy do jak najszybszego wejścia na rynek 
pracy i zdobywania doświadczeń zawodowych. Rozwiązaniem mogą być tutaj zajęcia z doradcą 
zawodowym w szkole ponadgimnazjalnej promujące jak najwcześniejszą aktywność na rynku pracy  
i zdobywanie doświadczenia, pokazujące skuteczne sposoby poszukiwania pracy, a także 
przygotowujące do poruszania się na rynku pracy.  

� Skuteczne wspieranie absolwentów przez publiczne służby zatrudnienia. Badanie ukazało duże 
zastrzeżenia absolwentów do wsparcia udzielanego przez lokalne urzędy pracy. Należy zwrócić uwagę, 
iż w obliczu trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, istotne jest wsparcie instytucjonalne, by 
absolwenci nie pozostali osamotnienie w swoich działaniach, które mogą prowadzić do bierności 
zawodowej. W tym zakresie należy przede wszystkim kłaść nacisk na współpracę z pracodawcami, 
którzy przyjmowaliby młodych pracowników na staże lub praktyki zawodowe pozwalające zdobywać 
zatrudnienie, zachęcanie i pokazywanie możliwości przekwalifikowania się, weryfikowanie polecanych 
ofert pracy, by były aktualne oraz doradztwo zawodowe, wspierające absolwenta w aktywności 
zawodowej.    

� Zwiększanie możliwości szybkiego przekwalifikowania się. Lokalne instytucje edukacyjne, przy 
wsparciu publicznych służb zatrudnienia powinny dążyć do zapewnienia absolwentom możliwości 
szybkiego przekwalifikowania się w postaci kursów zawodowych, czy wprowadzonych reformą 
kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. kursów kwalifikacyjnych. Nabycie nowych kwalifikacji 
może być dla absolwentów szansą na znalezienie zatrudnienia wobec nasycenia lokalnego rynku 
specjalistami w wybranych zawodach. 

 

 

12 SUBREGION OSTROŁĘCKI 

12.1 Charakterystyka subregionu oraz powiatów skrajnych 

Subregion ostrołęcki zlokalizowany jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, 
obejmując powiaty: makowski, miasto Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski i przasnyski. Subregion ten zamieszkuje 
ok. 317,5 tys. osób. Pod względem liczby mieszkańców jest to jeden z najmniejszych regionów Mazowsza (mniej 
mieszkańców posiada jedynie subregion siedlecki i ciechanowski). Na tle całego województwa subregion 
ostrołęcki wyróżnia się najwyższym odsetkiem osób w wieku do 29 lat (40% w porównaniu do 36% w skali 
województwa). Osoby młode w wieku 15-29 lat stanowią w tym subregionie 23% populacji (dla porównania  
w województwie mazowieckim odsetek ten wynosi 21%). Subregion ostrołęcki charakteryzuje się również 
przewagą ludności zamieszkującej na terenach wiejskich (63,8% - najwyższy odsetek w stosunku do pozostałych 
subregionów). 

W subregionie ostrołęckim na podstawie przeprowadzonej analizy czynnikowej ostatecznie do badania 
jakościowego wybrano dwa skrajne powiaty: powiat przasnyski oraz powiat m. Ostrołęka. 
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Charakterystyka 1: Bezrobocie 

W subregionie ostrołęckim według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w marcu 2013 roku zarejestrowanych 
było 25 620 osób bezrobotnych. Sytuacja pod względem bezrobocia w tym subregionie jest znacznie gorsza, 
w porównaniu do Mazowsza. Najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego obserwowana była pod koniec  
I kwartału 2013 r. w powiecie makowskim (25,8%) – pond dwukrotnie więcej, niż w całym województwie, 
najniższa zaś w Ostrołęce (15,5% - o 4,7 p.p. więcej, niż w województwie). Należy przy tym zaznaczyć, iż 
bezrobocie w subregionie systematycznie rośnie od 2008 r. 

Wśród osób bezrobotnych o wiele więcej, niż przeciętnie na Mazowszu, znajduje się osób młodych, w wieku  
18-24 lat (24,2% w całym subregionie, w porównaniu do 17,6% w województwie) oraz absolwentów do  
12 miesięcy od ukończenia nauki (subregion ostrołęcki – 6,6%, Mazowsze – 5,2%). W obszarze tym pozytywnie 
wyróżnia się Ostrołęka, gdzie odnotowano najmniej zarejestrowanych bezrobotnych w tych dwóch grupach.  
W pozostałych powiatach odsetki osób w wieku 18-24 lat oraz absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia 
nauki utrzymują się na wyższym poziomie, powyżej średniej wojewódzkiej.  

 

Rysunek 79 Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych osób w wieku 18-24 lat  

i osób do 12 miesięcy od ukończenia nauki 

 

Źródło: Bezrobocie w województwie mazowieckim, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, marzec 2013. 

 

Charakterystyka 2: Podmioty gospodarki narodowej 

W subregionie ostrołęckim na koniec 2012 r. funkcjonowało 23 565 podmiotów gospodarczych, co stanowiło 
jedynie 3% mazowieckich firm. Podobnie, jak w całym województwie, w strukturze przedsiębiorstw przeważają 
firmy mikro (najwyższy odsetek w całym województwie) i małe. Udział firm średnich i dużych jest niewielki  
– najniższy w porównaniu do pozostałych subregionów. Najwięcej podmiotów gospodarczych przypada na 
powiaty ostrowski i m. Ostrołęka (odpowiednio 26% i 25% firm w subregionie). W powiecie przasnyskim 
znajduje się zaledwie 15% regionalnych firm. 

W subregionie ostrołęckim dominują przedsiębiorstwa z branży handel i naprawa pojazdów (28%), w dalszej 
kolejności najwięcej firm przypada na branże budownictwo (13%), przetwórstwo przemysłowe (8%) oraz 
transport i gospodarka magazynowa (8%). Powiat przasnyski wyróżnia się na tle subregionu istotnie wyższym 
udziałem branży rolniczej, z kolei m. Ostrołęka wyższym udziałem sektora działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.  
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Rysunek 80 Podmioty gospodarcze w subregionie ostrołęckim oraz wybranych powiatach skrajnych – powiat przasnyski 

oraz powiat m. Ostrołęka 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2012 r. 

 

Charakterystyka 3: Zatrudnienie i miejsca pracy 

W roku 2011 w subregionie ostrołęckim pracowało 86 035 osób, co stanowi 43% mieszkańców subregionu  
w wieku produkcyjnym. Najwyższy odsetek osób pracujących wśród osób w wieku produkcyjnym odnotowano 
w powiatach m. Ostrołęka, ale również w powiecie przasnyskim (odpowiednio 48% i 45%), najniższy zaś  
w powiecie makowskim (40%). 

Największy udział w strukturze zatrudnienia w subregionie mają pracownicy z sektora rolniczego (48%),  
a następnie szeroko pojęty sektor usług (33%). 19% miejsc generuje przemysł i budownictwo. Widoczne są 
istotne różnice w strukturze osób pracujących pomiędzy dwoma wytypowanymi do badania powiatami.  
W powiecie przasnyskim większość zatrudnionych (54%) pracuje w rolnictwie, podczas gdy w powiecie m. 
Ostrołęka (ze względu na centralny ośrodek miejski subregionu) dominują usługi oraz przemysł i budownictwo.  
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Rysunek 81 Struktura pracujących w subregionie ostrołęckim oraz wybranych powiatach skrajnych – powiat przasnyski 

oraz powiat m. Ostrołęka 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2011 r. 

 

Charakterystyka 4: Edukacja zawodowa 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w poprzednim roku szkolnym (2011/2012) funkcjonowało  
w subregionie ostrołęckim 41 szkół dla młodzieży (9% mazowieckich szkół) – 23 techników, 17 zasadniczych 
szkół zawodowych oraz 1 szkoła policealna. W subregionie nie działało żadne technikum uzupełniające dla 
młodzieży. W analizowanym okresie szkoły te ukończyło 2140 uczniów. Zgodnie ze strukturą placówek, 
najwięcej uczniów opuściło technika (1509 absolwentów), w drugiej kolejności ZSZ (594 absolwentów). Szkołę 
policealną dla młodzieży ukończyło zaś 37 osób – tylko w powiecie przasnyskim. Najwięcej szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży znajduje się w powiecie ostrołęckim – 14 placówek. W wyróżnionych 
powiatach znajduje się podobna liczba szkół – w powiecie przasnyskim istnieje 6 szkół, zaś w Ostrołęce  
7 placówek. Ostrołęckie placówki ukończyło jednak dwukrotnie więcej uczniów. 

 

Tabela 35 Liczba ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży i ich absolwentów w subregionie ostrołęckim i powiatach 

  
OGÓŁEM ZSZ Technikum 

Technikum 
uzup. 

Szkoła 
policealna 

subregion 
ostrołęcki 

Liczba szkół 41 17 23 0 1 

Liczba 
absolwentów 2140 594 1509 0 37 

powiat 
makowski 

Liczba szkół 5 2 3 0 0 

Liczba 
absolwentów 

184 64 120 0 0 

m. Ostrołęka 

Liczba szkół 7 3 4 0 0 

Liczba 
absolwentów 

751 141 610 0 0 

powiat 
ostrołęcki 

Liczba szkół 14 6 8 0 0 

Liczba 
absolwentów 

398 123 275 0 0 

powiat Liczba szkół 9 4 5 0 0 
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OGÓŁEM ZSZ Technikum 

Technikum 
uzup. 

Szkoła 
policealna 

ostrowski Liczba 
absolwentów 

450 138 312 0 0 

powiat 
przasnyski 

Liczba szkół 6 2 3 
0 

1 

Liczba 
absolwentów 

357 128 192 0 37 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Absolwenci z 2011 roku zdobyli 48 różnych zawodów. Najwięcej osób ukończyło szkołę zawodową z zawodem 
technika agrobiznesu, technika ekonomisty, technika hotelarstwa, mechanika pojazdów samochodowych oraz 
kucharza małej gastronomii. W powiecie przasnyskim wśród ukończonych zawodów dominował kucharz małej 
gastronomii, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych oraz mechanik pojazdów 
samochodowych, zaś w Ostrołęce technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa i technik 
informatyk. 

 

Tabela 36 Liczba absolwentów w 2011 roku w poszczególnych zawodach w subregionie ostrołęckim 

Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Technik agrobiznesu  225 Technik leśnik  27 

Technik ekonomista  186 Ratownik medyczny  27 

Technik hotelarstwa  143 Technik usług fryzjerskich  27 

Mechanik pojazdów samochodowych  134 Technik technologii żywności  23 

Kucharz małej gastronomii  132 Technolog robót wykończeniowych w 
budownictwie  

23 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego  103 Cukiernik  22 

Technik informatyk  97 Technik mechatronik  20 

Technik budownictwa  86 Technik logistyk  20 

Technik mechanik  84 Elektromechanik pojazdów 
samochodowych  

20 

Technik handlowiec  82 Technik pojazdów samochodowych  20 

Fryzjer  59 Elektryk  19 

Sprzedawca  52 Technik ochrony środowiska  18 

Technik elektronik  43 Technik geodeta  17 

Technik teleinformatyk  41 Technik masażysta  10 

Technik poligraf  40 Kowal  8 

Technik rolnik  40 Rolnik  5 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  39 Murarz  5 

Technik drogownictwa  38 Rzeźnik-wędliniarz  5 

Technik architektury krajobrazu  36 Mechanik-monter maszyn i urządzeń  3 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych  

33 Elektromechanik  3 

Technik mechanizacji rolnictwa  32 Lakiernik  1 

Technik organizacji usług gastronomicznych  31 Blacharz samochodowy  1 

Technik elektryk  30 Stolarz  1 

Piekarz  28 Krawiec  1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 
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Podsumowanie - charakterystyka skrajnych powiatów na podstawie wyników 

analizy czynnikowej 

Powiat przasnyski najsłabiej wypadł pod względem wartości czynników: wysoki odsetek dróg gruntowych  
(-1,34), wysoka dynamika zatrudnienia (-1,03) oraz urbanizacja (-0,79). Z drugiej strony uzyskał najwyższe 
dodatnie wartości w przypadku czynników: dynamika zatrudnienia w branżach usługowych 91,24), wysoki 
poziom oczyszczania ścieków (0,96) oraz dostęp do dóbr kultury (0,89). 

Z kolei powiat miasto Ostrołęka ujemne wartości uzyskał jedynie dla czterech wskaźników: wysoka pozycja 
branży informacja i komunikacja (-0,57), branży transport i gospodarka magazynowa (-0,22), wysoki odsetek 
dróg gruntowych (-0,14) oraz dynamika zatrudnienia w branżach finansowych (-0,05). W przypadku tego 
powiatu najwyższą wartość dodatnią uzyskał czynnik 4 – gospodarka wodna (5,99). Kolejne czynniki miały 
zdecydowanie mniejsze wartości oscylujące pomiędzy wartościami w przedziale 0-1. 

Największe różnice pomiędzy wytypowanymi powiatami w subregionie ostrołęckim obserwujemy w przypadku 
czynnika 4 – gospodarka wodna (5,99 w powiecie m. Ostrołęka i -0,12 w powiecie przasnyskim). Ostrołęka 
uzyskała również istotnie wyższe wartości dla czynników - silna pozycja przemysłu i przetwórstwa, urbanizacja, 
wysoka dynamika zatrudnienia, wysoki odsetek dróg gruntowych. Z kolei powiat przasnyski uzyskał wyższe 
wartości dla czynników: niski poziom bezrobocia, wysoka pozycja branży informacja i komunikacja, wysoki 
poziom oczyszczania ścieków, dostęp do dóbr kultury i dynamika zatrudnienia w branżach usługowych. 

 

Rysunek 82 Subregion ostrołęcki – charakterystyka wybranych powiatów ze względu na wartości poszczególnych 

czynników 

 
Źródło: Analiza czynnikowa  wykonana na potrzeby wyboru skrajnych powiatów do badań jakościowych  
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12.2 Charakterystyka losów zawodowych absolwentów na podstawie wyników badań  

ŚcieŜka edukacyjna i zawodowa absolwentów 

Wśród respondentów z subregionu ostrołęckiego przeważali absolwenci techników (69%), mniej niż jedna 
trzecia z nich ukończyła zasadnicze szkoły zawodowe (29%). Ze względu na niewielki odsetek respondentów, 
którzy ukończyli szkoły policealne (2%), w dalszej części niniejszego rozdziału grupa ta nie będzie szczegółowo 
opisywana.  

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych kształcili się przede wszystkim w zawodach robotników 
przemysłowych i rzemieślniczych (62% - najczęściej robotnicy obróbki metali oraz mechanicy maszyn  
i urządzeń) oraz pracowników usług i sprzedawców (31%). Głównymi przyczynami wyboru ukończonych 
specjalizacji wskazywanymi przez absolwentów ZSZ były: zgodność z zainteresowaniami (59%), łatwość 
znalezienia zatrudnienia (14%) i postrzeganie swojego zawodu jako „zawodu z przyszłością” (10%). 

Respondenci, którzy ukończyli technika, wybierali zawody związane z naukami fizycznymi, chemicznymi  
i technicznymi (38% - najczęściej technicy nauk fizycznych i technicznych) oraz z biznesem i administracją (26% - 
najczęściej technik ekonomista). Respondenci z tej grupy deklarowali, że przy wyborze specjalności kierowali 
się zgodnością z zainteresowaniami (33%), bliskością szkoły (14%) oraz faktem, iż wybrany zawód daje 
perspektywy na przyszłość (13%).  

W chwili badania 40% respondentów z podregionu ostrołęckiego pracowało, a 18% kontynuowało naukę 
(najniższy odsetek w województwie). Jedynie 7% łączyło naukę z pracą, a aż 35% pozostawało biernych 
zawodowo i edukacyjnie (jeden z najwyższych odsetków na Mazowszu). Tylko co dziesiąty absolwent szkoły 
zawodowej kontynuuje naukę, ale ponad połowa z nich (55%) pracuje. W przypadku absolwentów techników 
mniejszy jest odsetek osób pracujących (35%), jednak co piąty z nich kontynuuje naukę, a co dziesiąty łączy 
naukę z pracą. W obu grupach udział osób biernych zawodowo i edukacyjnie kształtuje się na podobnym 
poziomie. 

 

Rysunek 83 Obecna sytuacja edukacyjno-zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Co trzeci badany po ukończeniu szkoły podjął dalszą naukę, a dwie trzecie nie próbowało jej kontynuować 
(jeden z najwyższych odsetków na Mazowszu). Wśród absolwentów ZSZ jedynie co dziesiąty kontynuuje 
naukę, a wśród absolwentów techników odsetek ten jest prawie czterokrotnie większy. Co ważne wśród 
absolwentów obu typów szkół prawie nie występowała sytuacja (odpowiednio 0% i 4%), w której próba dalszej 
nauki zakończyła się niepowodzeniem. 
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Wśród powodów podjęcia dalszej edukacji badani wymieniali przede wszystkim zwiększenie szans na rynku 
pracy (90%), chęć poszerzenia swoich kwalifikacji i umiejętności (61%) oraz chęć posiadania wyższego 
wykształcenia. 

 

Rysunek 84 Decyzja w sprawie dalszej edukacji po ukończeniu ostatniej ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Wśród respondentów z subregionu ostrołęckiego połowa nigdy nie pracowała (nieznacznie częściej 
absolwenci techników – 51%, niż ZSZ – 45%). Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych pracowali częściej niż 
absolwenci techników (odpowiednio 55% i 45%), przy czym co dziesiąty absolwent technikum łączył pracę  
z nauką. 

 

Rysunek 85 Obecna sytuacja zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Dla znacznej większości badanych (91%) obecna praca jest równocześnie ich pierwszą pracą. W czasie 
nieprzekraczającym 6 miesięcy od zakończenia nauki pracę znalazło 72% osób obecnie pracujących, prawie co 
trzecia z nich łączy pracę z nauką (30%). Niemalże trzy czwarte absolwentów według swoich deklaracji pracuje 
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w wyuczonym zawodzie (62%) lub w zbliżonym (9%), a jedynie co piąty ma poczucie, iż pracuje poniżej swoich 
kwalifikacji. Jedynie 4% spośród obecnie pracujących respondentów jednocześnie szuka innej pracy. 

 

Osoby niepracujące stanowią 53% absolwentów szkół zawodowych w subregionie ostrołęckim. Spośród nich 
34% nadal się uczy, a pracy szuka 30%. Ponad połowa spośród niepracujących i poszukujących pracy 
absolwentów szuka jej nie dłużej niż 6 miesięcy. Jedynie 12% z nich poszukuje pracy dłużej niż 12 miesięcy. Aż 
70% niepracujących respondentów nie poszukuje pracy. Wśród najczęściej wymienianych powodów znajduje 
się nauka (49%) oraz brak potrzeby pracy i pozostawanie na utrzymaniu członków rodziny (16%). 

 

Rysunek 86 Ścieżki zawodowe absolwentów szkół zawodowych w subregionie ostrołęckim  

 

Pierwsza praca 

Dla 91%  pracujących absolwentów ich obecna praca jest jednocześnie pierwszą. Niemalże co trzeci z nich łączył 
(lub łączy) ją z nauką. 73% podjęło pierwszą pracę w czasie niedłuższym niż 6 miesięcy od ukończenia szkoły. 
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy to 4,9 miesiąca (poniżej średniej wojewódzkiej, która wyniosła  
5,3 miesiąca).  

Dla większości respondentów pierwsza praca miała charakter stały: w pełnym wymiarze czasu pracy i dłużej 
pracowało 68% z nich, a na część etatu 8%. Mniej niż co piąty badany podjął pierwszą pracę o charakterze 
dorywczym (jeden z najwyższych odsetków na Mazowszu), a 4% założyło własne firmy. Ponad trzy czwarte 
(78%) zatrudniona była legalnie, na podstawie umowy, a 18% bez umowy (jeden z najwyższych odsetków  
w województwie). 

Nieco ponad połowa absolwentów (54%) znalazła pierwszą pracę w innej miejscowości w tym samym powiecie, 
a 42% w tej samej miejscowości, w której mieszkali. Z tego powodu nie musieli oni przeprowadzać się  
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w związku z pracą, lecz codziennie do niej dojeżdżali. Prawie 60% respondentów pracowało lub pracuje  
w odległości mniejszej niż 5 km od miejsca zamieszkania, 20% od 6 do 10 km, a 10% od 11 do 20 km. 

 

Rysunek 87 Warunki zatrudnienia 

 

 

Absolwenci najczęściej znajdowali pierwszą pracę w firmach zajmujących się przetwórstwem (28%), handlem 
hurtowym i detalicznym oraz naprawą pojazdów (14%), a także działalnością związaną z zakwaterowaniem  
i usługami gastronomicznymi (12%). W znaczącej większości przypadków były to firmy zatrudniające nie więcej 
niż 9 pracowników (68%), a więcej niż co piąty absolwent znalazł pierwszą pracę w przedsiębiorstwach 
zatrudniających między 10 a 50 osób. Wśród wykonywanych zawodów najczęściej wskazywano pracowników 
handlu i usług (26%), robotników przemysłowych i rzemieślników (22%) oraz techników i inny średni personel 
(16%). 

Aż 58% absolwentów wykonywało pracę w wyuczonym zawodzie, a jedynie co czwarty z nich miał 
przeświadczenie, że pierwsza praca była lub jest poniżej jego kwalifikacji. Jednocześnie należy zauważyć, że 
analiza porównawcza zgodności zawodów wyuczonych oraz wykonywanej w pierwszej pracy (zestawiając 
kody Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na poziomie dużych grup zawodowych) wskazuje, iż 62% wykonuje 
zawód należący do innej grupy niż zawód wyuczony. Obserwowana różnica wynikać może z faktu, iż 
respondenci bardzo często mylili zawód z szerszym pojęciem branży oraz nie brali pod uwagę samodzielności 
zajmowanego stanowiska (np. osoba pracująca na budowie jako pomocnik, która kształciła się w zawodzie 
murarz – uważa, iż pracuje w wyuczonym zawodzie, podobnie osoba pracująca jako sekretarka, a kształcą się  
w zawodzie technik ekonomista). 

Wykonywanie pracy przez większość absolwentów niezgodnej z wyuczonym zawodem i kwalifikacjami 
należy odnieść przede wszystkim do nadprodukcji specjalistów w najpopularniejszych zawodach, 
prowadzącego do nasycenia lokalnego rynku, co obrazuje doskonale poniższa wypowiedź: 

•••• To było technikum gastronomiczne. Uczyliśmy się róŜnych wyliczeń na przykład, przyrządzania potraw 
- z czego, co, jak się obsługuje gości, no typowe dla tego zawodu właśnie. Gdy zaczynałem tą szkołę 
właśnie było zapotrzebowanie na gastronomów, a nie sądziłem, Ŝe w czasie 4 lat tak wszystko się 
diametralnie zmieni. [IDNBI, SUBREGION OSTROŁĘCKI] 

 

Co drugi badany deklarował iż pracował na samodzielnym stanowisku, a 34% na stanowisku niesamodzielnym, 
pomocniczym. Średnia pensja w pierwszej pracy w subregionie ostrołęckim wynosiła 1 423 zł netto (poniżej 
średniej wojewódzkiej, która wyniosła 1 544 zł netto), przy czym mniej niż ta kwota zarabiało 22% badanych,  
a więcej 28%. 
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Najczęściej stosowanym sposobem na szukanie pierwszej pracy było korzystanie z pomocy rodziny i znajomych, 
czyli tzw. znajomości (50%) oraz pytanie bezpośrednio u pracodawcy (48%), jak również przeglądanie ogłoszeń 
zamieszczonych na portalach internetowych poświęconych pracy (22%). Pierwsze dwa okazały się również 
najbardziej skuteczne – odpowiednio 42% i 38% respondentów w ten właśnie sposób znalazło pracę.   

Respondenci raczej pozytywnie wypowiadali się o swojej pierwszej pracy – 62% z nich deklarowało, że 
całkowicie lub w większości aspektów odpowiadała (lub odpowiada) ona ich oczekiwaniom, a 78% było z niej 
bardzo lub raczej zadowolonych. Jedynie 4% wprost wyrażało niezadowolenie. 

Badanie jakościowe ujawniło, iż jedną z bardziej skutecznych dróg do uzyskania zatrudnienia jest odbywanie 
w firmie praktyk lub staży zawodowych. Daje to możliwość pokazania się absolwentowi z jak najlepszej strony, 
co ułatwia mu zostanie w zakładzie pracy na dłużej: 

•••• Moja szkoła pomogła mi w tym, Ŝe pracuję w tej samej firmie, gdzie odbywałam praktykę. A, Ŝe 
byłam dobrą praktykantką, sprawdzałam się w tym, to kierowniczka doceniła to i pracuję dalej. […] 
[...] Była rozmowa na tej stołówce, co teraz pracuję, no i efekt był dobry, bo zostałam przyjęta. 
Pomogło mi to, Ŝe odbywałam tam praktykę. [IDNBI, SUBREGION OSTROŁĘCKI] 

•••• To znaczy ja od razu, zapewniło mi pracę. Zakończyłam praktyki, i od razu z praktyk zakończyłam 
szkołę, przeszłam staŜ i po staŜu dostałam od razu umowę o pracę. Ja się nie zastanawiałam nad tym, 
bo ja akurat na taką pracownię trafiłam, gdzie ludzie byli otwarci na nas. Na mnie. [IDNBI, 
SUBREGION OSTROŁĘCKI] 

 

Poszukiwanie pracy 

Osoby, które w chwili badania pracowały, jako najczęściej wykorzystywane metody szukania zatrudnienia 
wskazywały pytanie bezpośrednio u pracodawcy (51%) oraz wykorzystywanie znajomości i kontaktów  
w rodzinie lub wśród znajomych (49%). Nieco rzadziej deklarowali przeglądanie ogłoszeń w Internecie (23%) 
oraz ofert powiatowego urzędu pracy (15%). Dwie pierwsze metody okazywały się zdecydowanie 
najskuteczniejsze. Zgoła odmienne strategie przyjmowali niepracujący respondenci, koncentrując się na 
przeglądaniu ofert PUP (61%). Ponadto 39% z nich szukało pracy bezpośrednio u pracodawcy, a jedna trzecia 
przeglądała ogłoszenia w prasie. Warto odnotować, że więcej niż co piąta osoba, która w momencie badania 
poszukiwała pracy, prezentowała skrajnie bierną postawę, czekając aż oferty pracy same do niej trafią, a 17% 
liczyło na szczęście lub przypadek. 

Tabela 37 Sposoby poszukiwania pracy i ich skuteczność  

obecna praca (N=47) aktualnie poszukujący pracy –
sposoby poszukiwania (N=18) 

 

Sposoby 
poszukiwania 

pracy 

Sposób 
najbardziej 

skuteczny 

Pytanie bezpośrednio u pracodawcy   51% 38% 39% 

Szukanie pomocy u rodziny/ znajomych 
- tak zwane "znajomości"  

49% 38% 11% 

Przeglądanie ogłoszeń w Internecie na 
portalach poświęconych pracy   

23% 6% 22% 

Szukanie w ofertach Powiatowego 
Urzędu Pracy 

15% 4% 61% 

Przeglądanie ogłoszeń w prasie   11% 2% 33% 

Zamieszczenie swojego ogłoszenia w 
gazecie  

4% 0% 17% 

Szukanie pomocy u organizacji 
pozarządowych/fundacji/stowarzyszeń  

4% 0% 6% 

Liczenie na przypadek/szczęście   4% 0% 17% 

Czekanie na oferty, aż same do Pana(i) 
trafią   

4% 2% 22% 
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obecna praca (N=47) aktualnie poszukujący pracy –
sposoby poszukiwania (N=18) 

 

Sposoby 
poszukiwania 

pracy 

Sposób 
najbardziej 

skuteczny 

nie sprecyzowano 4% 9% 17% 

 

Przykładowe doświadczenia absolwentów subregionu ostrołęckiego związane z poszukiwaniem pracy 
prezentuje poniższa wypowiedź: 

•••• Rozglądać się rozglądałam, nawet byłam raz na rozmowie w sklepie odzieŜowym. I ten pan mnie 
zapytał ile mam lat, ja powiedziałam, Ŝe 20, a on powiedział, Ŝe jestem za młoda, Ŝe on nie chce 
takiej młodej, bo jaką ma pewność, Ŝe ja mu za kilka miesięcy nie przyjdę z brzuchem. To mnie tak 
zniechęciło, Ŝe nawet nie chcę tej pracy szukać, jakby ktoś mi miał znowu powiedzieć, ja cię nie 
zatrudnię, bo moŜesz mi przyjść za jakiś czas z brzuchem. To odpycha człowieka. Jak człowiek 
podchodzi do drugiego człowieka? To najlepiej niech dadzą pani po 40-stce, która z tym dzieckiem do 
niego nie przyjdzie. [A jakieś rozmowy kwalifikacyjne były w tym czasie? ] Nie. Rozsyłałam, ale nie 
dostałam odpowiedzi. Osobiście to zaniosłam tylko do jednego [zakładu] i chyba mi wystarczyło to. 
Cały czas miałam na uwadze te sklepy odzieŜowe, więc jak widziałam, Ŝe kogoś poszukują do sklepu 
odzieŜowego, to tylko na bazie tego odzieŜowego wysyłałam. [A skąd Pani miała informacje, Ŝe dane 
sklepy poszukują pracowników?] Z Internetu, z gazet, jak chodziłam po mieście to było widać, Ŝe ktoś 
poszukuje czy coś takiego. [A rodzina coś pomagała w wyszukiwaniu jakichś ofert?] No jak tam mieli 
gazetę czy coś. Jak gdzie było, Ŝe jest przyjęcie do sklepu, a jak było pytanie do jakiego, to do 
spoŜywczego, to ja mówiłam, Ŝe nie chcę, bo ja chcę do odzieŜowego, i jak ktoś coś tam usłyszał to 
było powiedziane, Ŝe coś tam jest. Samo to, Ŝe nikt mi nie odpisał jak się wysyłało ten list 
motywacyjny czy CV, Ŝe nie było Ŝadnej odpowiedzi, Ŝe ani dziękuję, Ŝe Pani chciała się zgłosić, to 
teŜ bardzo zniechęca. I czasem myślałam, Ŝe nie warto wysyłać, bo nie dostaje się tej głupiej 
odpowiedzi. Teraz mam nadzieję, Ŝe wyjadę za granicę i tam sobie zarobię. [IDNBI, SUBREGION 
OSTROŁĘCKI] 

 

Aspiracje zawodowe 

Zapytani o najważniejsze aspekty związane z pracą zawodową absolwenci z podregionu ostrołęckiego 
wskazywali przede wszystkim dobrą płacę (82%), dogodne godziny pracy (40%) oraz poczucie stabilizacji  
i bezpieczeństwa (36%). W dalszej kolejności wskazywali oni również możliwości awansu (22%), kontakt  
z ludźmi (17%) oraz osobistą satysfakcję (15%). 

Badani najczęściej chcieli pracować w firmie prywatnej (44%), przy czym odpowiedź tę wskazywali częściej 
absolwenci ZSZ (52%) niż techników (42%). W firmie z sektora państwowego chciało się zatrudnić 18% ogółu 
badanych. Niemalże 90% respondentów chciałoby podejmować samodzielne decyzje, a 83% kierować innymi 
pracownikami, przy czym odsetki te są wyższe dla absolwentów ZSZ (odpowiednio 97% i 93%), niż techników 
(86% i 80%). Przeciętne wynagrodzenie, które satysfakcjonowałoby absolwentów, to 3 013 zł netto, przy czym 
56% badanych chciałaby zarabiać co najmniej 3 000 zł netto. Co więcej badani optymistycznie oceniali swoje 
szanse na znalezienie takiej idealnej pracy w ciągu najbliższych 3 lat – 14% z nich uważało, że na pewno ją 
znajdzie, a kolejne 39%, że ma na to duże szanse. Jedynie 16% oceniało, że ma na to niewielkie lub wręcz 
zerowe szanse. 

Wśród warunków minimalnych do podjęcia pracy absolwenci najczęściej wymieniali godne wynagrodzenie 
(73%), stabilność wynikającą z umowy na czas nieokreślony (30%) oraz jej zgodność z wykształceniem czy 
wyuczonym zawodem (24%). Przeciętne minimalne wynagrodzenie, za jakie zgodziliby się pracować 
absolwenci, to 2 168 zł netto (najwyższe na Mazowszu). Respondenci z subregionu ostrołęckiego byliby  
w stanie dojeżdżać do pracy przeciętnie 34 km lub 50 minut w jedną stronę. 

Niemalże co trzeci badany byłby skłonny do przekwalifikowania się, aby znaleźć pracę. Co trzeci również 
zgodziłby się na pracę na czarno, bez umowy, a 12% na podjęcie pracy niskopłatnej. Jednocześnie ponad 
połowa (55%) zgodziłaby się na pracę zmianową, 41% na bycie dyspozycyjnym 24 godziny na dobę przez 7 dni 
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w tygodniu, a po 29% na przeprowadzkę wraz z rodziną i pracę we wszystkie soboty, niedziele i święta. Mniej 
niż co trzeci badany zgodziłby się na pracę, w której konieczne byłoby dokształcanie się na własny koszt, a 23% 
byłoby skłonne do wyjazdu za granicę do pracy. 

Absolwenci z subregionu ostrołęckiego raczej optymistycznie oceniają swoje szanse na rynku pracy – 9% z nich 
twierdzi, że na pewno znajdą pracę w swoim zawodzie, a 51%, że mają na to duże szanse (jedynie 6% ocenia je 
jako niewielkie lub żadne). Nieco gorzej oceniane są szanse na znalezienie pracy w zbliżonym do wyuczonego 
zawodzie –55% oceniło je jako pewne lub duże, 40% jako średnie a tylko 3% jako niewielkie.  

 

Wsparcie instytucjonalne 

Ponad połowa respondentów z subregionu ostrołęckiego (56%) jest zdania, że w ich miejscu zamieszkania 
osoba kończąca szkołę zawodową może liczyć na wsparcie instytucji w zakresie aktywizacji zawodowej, co trzeci 
badany jest przeciwnego zdania, a 13% nie ma opinii. Warto zaznaczyć, iż przekonanie o możliwości uzyskania 
wsparcia instytucjonalnego w zakresie poprawy sytuacji na rynku pracy jest w subregionie tym największe 
(dla porównania w skali województwa pozytywne zdanie wyraża jedynie 24% badanych). Co więcej 
mieszkańcy wsi mają lepsze zdanie o dostępności tego typu wsparcia (58% respondentów twierdzi, że mogą na 
nie liczyć, 30%, że nie) niż mieszkańcy miast (odpowiednio 48% i 35%). Również typ ukończonej szkoły różnicuje 
postrzeganie wsparcia – pozytywnie ocenia je 48% absolwentów ZSZ i 59% absolwentów techników.  

Instytucją, która zdaniem respondentów odpowiedzialna jest za udzielanie wsparcia w zakresie znalezienia 
pracy, ogólnej aktywizacji, lub poprawy sytuacji osób na rynku pracy, jest przede wszystkich powiatowy urząd 
pracy (76% wskazań). Nieliczni wymieniali również gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej (14%) oraz 
ochotnicze hufce pracy (10%). Ponadto 16% badanych twierdziło, że nie znają tego typu instytucji lub nigdy nie 
korzystali z jej wsparcia – ale jest to jeden z najniższych odsetków na Mazowszu.  

Wsparcie udzielane absolwentom przez powiatowe urzędy pracy określane było przez nich jako wszechstronne 
(20%) lub dość wszechstronne (26%), a przez 41% jako ograniczone. Jedynie 13% twierdziło, iż PUP w ogóle nie 
oferuje wsparcia (jeden z najniższych odsetków w województwie). Znacznie gorzej oceniane było wsparcie ze 
strony ośrodków pomocy społecznej – 71% respondentów twierdziło, że ma ono ograniczony zakres.  

Trzy czwarte badanych nie korzystało ze wsparcia żadnej instytucji rynku pracy (jeden z najniższych odsetków 
na Mazowszu), co piąty skorzystał ze wsparcia oferowanego przez PUP (częściej na tle województwa), przy 
czym częściej korzystali z niego absolwenci ZSZ (31%) niż techników (16%). Oceny stopnia, w jakim przyczyniło 
się ono do poprawy sytuacji na rynku pracy były podzielone – po 43% ankietowanych twierdziło że wsparcie 
poprawiło ich sytuację i że w ogóle jej nie poprawiło. Co więcej aż 62% respondentów nie było w stanie wskazać 
typów wsparcia, z jakiego korzystali w PUP. 

Z usług PUP w zakresie poszukiwania pracy korzystało w subregionie 25% badanych (na poziomie średniej 
wojewódzkiej). Większości z nich (58%) oferowano możliwość udziału w kursach i szkoleniach,  
36% zaproponowano ofertę pracy, która odpowiadała ich umiejętnościom i kwalifikacjom, a 32% udzielono 
rady odnośnie szukania pracy w innym regionie lub innej pomocy dotyczącej szukania pracy. Jednocześnie 28% 
badanych stwierdziło, iż podczas wizyty w PUP nikt im nie pomógł ani się nimi nie zainteresował. 

Wśród instrumentów wsparcia, którymi byliby zainteresowani absolwenci, najczęściej wymieniano te związane 
z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej – szkolenia z jej prowadzenia (24%) oraz dotacje na 
rozpoczęcie takiej działalności (18%). Ponadto wymieniano również szkolenia zawodowe (7%) i programy 
aktywizacji (15%). 

10% absolwentów to osoby obecnie zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne, 
zaś kolejne 9%, choć obecnie nie są zarejestrowani, to rejestrowali się w PUP w ostatnich 3 latach. Nigdy  
w rejestrach osób bezrobotnych nie figurowało 78% badanych z subregionu ostrołęckiego. Osoby, które 
rejestrowały się jako bezrobotne, najczęściej przyznawały, iż zaoferowano im indywidualne wsparcie doradcy 
zawodowego (63% - najczęściej w porównaniu do innych subregionów). 

Jedynym właściwie pozytywnym przejawem działalności powiatowych urzędów pracy, jest możliwość uzyskania 
rocznego stażu: 
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•••• Jak pamiętam, to wtedy, jak się zapisywałam na staŜ, to musiałam się zarejestrować jako 
bezrobotna. Pamiętam jak mi pani dała ofertę pracy. Przywołali mnie do siebie, jeszcze zanim ten 
cały staŜ ruszył i proszę sobie obejrzeć tutaj oferty pracy i tam była – kosmetyczka, fryzjerka, to nie 
ma nic wspólnego z tym, co ja robię i z tym co ja potrafię. To chyba takich rzeczy bym się nie 
podjęła, typowo zawodowych. No bo jakby jeszcze na sprzedawcę do sklepu, to myślę, Ŝe kaŜdy 
potrafi w tą kasę coś wstukiwać, czy tam odebrać pieniąŜki czy coś. Takiej typowo zawodowej pracy 
bym się nie podjęła. [IDNBI, SUBREGION OSTROŁĘCKI] 

 

12.3 Wnioski i rekomendacje dla subregionu 

Subregion ostrołęcki jest regionem typowo rolniczym – większość mieszkańców zamieszkuje tereny wiejskie, 
istotne miejsce w strukturze podmiotów gospodarczych zajmują przedsiębiorstwa z sektora rolniczego, który 
daje również zatrudnienie prawie połowie osób pracujących. Oprócz rolnictwa znaczną liczbę miejsc pracy 
tworzy sektor szeroko pojętych usług, szczególnie w przypadku Ostrołęki.  

Rolnicza specyfika tego subregionu nie bez znaczenia pozostaje dla rynku pracy. Subregion ten boryka się  
z wysoką stopą bezrobocia w powiatach, a także wyższymi, niż w skali całego województwa, odsetkami osób 
młodych (18-24 lat) i absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia nauki wśród zarejestrowanych 
bezrobotnych. Szczególnie trudna jest sytuacja w powiecie przasnyskim, który co prawda na tle pozostałych 
powiatów charakteryzuje się niższą stopą bezrobocia, jednak z drugiej strony posiada wysokie odsetki 
absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia nauki oraz osób młodych (18-24 lat) w strukturze zarejestrowanych 
bezrobotnych. W porównaniu do drugiego wytypowanego do badania powiatu – m. Ostrołęka, przasnyski jest 
typowo rolniczym powiatem, gdzie dominuje zatrudnienie w tym sektorze i co znajduje również odbicie  
w małej liczbie podmiotów gospodarczych. Rolniczym charakterem powiatu przasnyskiego tłumaczyć można 
relatywnie niską stopę bezrobocia – osoby mogą znajdować dorywcze zatrudnienie w sektorze rolniczym i nie 
rejestrować się w lokalnym PUP, który również może być postrzegany jako nieskuteczny w znalezieniu 
zatrudnienia.  

Zestawiając oferty kształcenia zawodowego w dwóch skrajnych powiatach z lokalnym rynkiem pracy, widać 
jedynie częściowe dopasowanie. I tak w powiecie przasnyskim, gdzie najwięcej podmiotów gospodarczych 
reprezentuje sektor handlu i napraw pojazdów wśród, znaczna liczba absolwentów kończy szkołę w kierunku 
mechanik pojazdów samochodowych. Z drugiej jednak strony wśród kierunków kończonych najczęściej przez 
absolwentów przasnyskich szkół zawodowych znajdują się zawody z branży gastronomii i zakwaterowania, 
która ma niewielki udział w gospodarce lokalnej. Osoby te mogą liczyć na ewentualne zatrudnienie w Ostrołęce, 
w której z kolei najpopularniejsze zawody to technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa  
i technik informatyk, które co prawda należą do dominującej w tym powiecie branży usługowej, ale 
zagrożeniem tutaj może być nasycenie lokalnego rynku pracy i brak dalszego zapotrzebowania na tego typu 
specjalistów.  

W efekcie ogólnie trudnej sytuacji na rynku pracy subregion ostrołęcki według przeprowadzonych badań 
należy do grupy subregionów charakteryzujących się największą biernością absolwentów szkół zawodowych, 
przejawiająca się najwyższymi odsetkami osób obecnie nie uczących się i nie pracujących. Wynika to z faktu 
iż, w subregionie tym panuje wysokie bezrobocie wśród osób młodych na Mazowszu, przy jednocześnie niezbyt 
szerokiej ofercie edukacyjnej np. brak techników uzupełniających, czy też szkół policealnych lub uczelni 
wyższych. Ponadto wśród absolwentów tego subregionu przeważają osoby pochodzące z terenów wiejskich. 
Kontynuowanie nauki wymaga zatem od nich dalszej mobilności lub zmiany miejsca zamieszkania, co wiąże się 
z kosztami, na które często nie mogą sobie pozwolić. Brak stałego źródła dochodu uniemożliwia godzenie nauki 
z pracą, zaś niskie zarobki rodziców powodować mogą brak możliwości pokrywania kosztów kształcenia przez 
rodzinę.  

Absolwenci z subregionu ostrołęckiego mimo trudnej sytuacji na rynku pracy raczej wybierają drogę 
aktywności zawodowej, w przeciwieństwie do innych subregionów, gdzie młode osoby zagrożone są wysokim 
bezrobociem jak ciechanowski, radomski, czy płocki (tutaj młode osoby opóźniają moment wkroczenia na rynek 
pracy poprzez kontynuowanie edukacji). Różnice te mogą wynikać z nieco lepszych możliwości znalezienia 
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zatrudnienia w subregionie ostrołęckim. Odnotowuje się tutaj relatywnie wysoki odsetek liczby podmiotów 
gospodarczych przypadających na mieszkańców w poszczególnych powiatach, w porównaniu do wyżej 
wymienionych subregionów. Z drugiej jednak strony głównym miastem oferującym w regionie zatrudnienie jest 
Ostrołęka.  

Wybór ścieżki aktywności zawodowej może być również związany z indywidualnymi czynnikami. Mimo trudnej 
sytuacji i znacznej bierności absolwentów szkół zawodowych z tego subregionu mają oni stosunkowo 
wygórowane oczekiwania, szczególnie finansowe – minimalne wynagrodzenie, za które zgodziliby się pracować 
jest wysokie na tle innych subregionów. Zatem szybkie podjęcie zatrudnienia może być pochodną trudnej 
sytuacji rodzinnej i koniecznością pozyskania środków finansowych (brak możliwości utrzymywania przez 
rodzinę), będących pochodną wysokiego bezrobocia w regionie. Młodym osobom łatwiej jest znaleźć 
jakiekolwiek zatrudnienie dorywcze, dzięki czemu mogą wesprzeć domowy budżet lub uzyskania pieniądze na 
własne wydatki. Potwierdzać to może fakt, że ci którzy wkraczają na ścieżkę zawodową relatywnie szybko 
znajdują zatrudnienie, ale obiektywnie jest to praca w innym zawodzie, niż wyuczony, niskopłatna, często 
dorywcza i bez formalnej umowy. Oznacza to zatem wysoki poziom desperacji w uzyskaniu jak najszybciej 
zatrudnienia, kosztem jego jakości. Tym bardziej, że dla uzyskania pracy absolwenci z subregionu ostrołęckiego 
są skłonni na liczne ustępstwa. Przykładowo byliby nieco bardziej skłonni przekwalifikować się, podjąć 
niskopłatną pracę, wyjechać za granicę lub nawet pracować na czarno.  

 

Rekomendacje dla subregionu 

� Dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wymaga to zaangażowania i współpracy 
lokalnego środowiska – powiatowych urzędów pracy, przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych oraz 
pracodawców. Należy wprowadzić monitoring ryku pracy i zapotrzebowania na specjalistów, a wyniki 
tego monitoringu powinny mieć przełożenie na oferty placówek. Oprócz monitoringu rynku pracy, 
wspartego współpracą z pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia, należy wprowadzić 
monitoring losów absolwentów z wykorzystaniem narzędzi proponowanych w niniejszym projekcie. 
Analiza sytuacji absolwentów powinna służyć dopasowywaniu oferty kształcenia do potrzeb lokalnego 
rynku pracy. Szkoły zawodowe powinny rozważyć również zwiększenie elastyczności oferty kształcenia, 
jednak jak pokazują dostępne publikacje należy tutaj liczyć się z wieloma problemami natury 
mentalnej, kadrowej oraz ekonomicznej, które często skutecznie blokują wprowadzanie zmian. 

� Wspieranie młodzieży w świadomym wyborze ścieżki kształcenia. Jak pokazują badania  
w subregionie wybór edukacji zawodowej podyktowany jest przede wszystkim własnymi 
zainteresowaniami, które mogą nie odzwierciedlać możliwości uzyskania zatrudnienia na lokalnym 
rynku pracy. W tym celu należy zapewnić młodzieży na poziomie gimnazjalnym dostęp do doradztwa 
zawodowego, by wybór ścieżki edukacyjnej i ścieżki kształcenia podyktowany był świadomą analizą nie 
tylko własnych możliwości, ale również realnej sytuacji na rynku pracy. Z zaznaczeniem możliwości 
kształcenia ustawicznego i ewentualnego przekwalifikowania się.  

� Zachęcanie do kształcenia ustawicznego oraz zwiększanie możliwości w tym zakresie. Jak pokazały 
badania w subregionie ostrołęckim kontynuowanie nauki nie jest powszechnie wybieraną drogą przez 
absolwentów – szczególnie tych, którzy ukończyli ZSZ. Z drugiej jednak strony wejście na rynek pracy 
również nie zawsze im się udaje. W związku z tym trzeba uświadamiać młodym osobom wagę 
posiadanych formalnych kwalifikacji, które mogą zwiększyć ich szanse znalezienia zatrudnienia, 
zachęcając tym samym do kontynuowania kształcenia. Należy przy tym zaznaczyć, że istnieje potrzeba 
zwiększania możliwości kontynuowania nauki na poziomie lokalnym, tak by ułatwiać godzenie pracy 
zawodowej z edukacją. Oferta edukacyjna powinna obejmować nie tylko formalne kształcenie, ale 
przede wszystkim możliwości szybkiego przekwalifikowania się w sytuacji niepowodzenia na rynku 
pracy np. kursy zawodowe, kursy kwalifikacyjne itp. 

� Wspierane młodzieży w zdobywaniu doświadczeń zawodowych. Niezachęcająca sytuacja na rynku 
pracy w subregionie ostrołęckim powoduje, iż znaczna grupa absolwentów pozostaje bierna. 
Koniecznym staje się zaktywizowanie i zmotywowanie tej grupy. Rozwiązaniem mogą być tutaj zajęcia 
z doradcą zawodowym w szkole ponadgimnazjalnej promujące aktywność na rynku pracy i zdobywanie 
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doświadczenia, pokazujące skuteczne sposoby poszukiwania pracy, a także przygotowujące do 
poruszania się na rynku pracy.  

� Działania promujące zatrudnianie absolwentów prowadzone wśród pracodawców oraz zwiększanie 
możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych. Badania jakościowe ujawniły, iż jedną z dróg 
prowadzących do zdobywania doświadczeń zawodowych wśród absolwentów szkół zawodowych  
z subregionu ostrołęckiego jest możliwość odbycia praktyk lub staży. Jeżeli osoba da się poznać jako 
dobry pracownik, może liczyć na przedłużenie zatrudnienia. Należy zatem promować i wykorzystywać 
w jak największym zakresie te możliwości, jednocześnie zachęcając pracodawców do zatrudniania 
osób młodych. 
 

 

13 SUBREGION PŁOCKI 

13.1 Charakterystyka subregionu oraz powiatów skrajnych 

Subregion płocki zlokalizowany jest w zachodniej części województwa mazowieckiego, obejmując powiaty: 
gostyniński, sierpecki, płocki oraz m. Płock. Subregion ten zamieszkuje ok. 335,3 tys. osób. Pod względem liczby 
mieszkańców jest to czwarty region Mazowsza (po Warszawie, subregionie warszawskim oraz radomskim). Pod 
względem struktury wiekowej ludności subregion płocki nie wyróżnia się znacząco w skali całego województwa. 
Osoby młode, w wieku 15-29 lat stanowią w tym subregionie 22% populacji (dla porównania w województwie 
mazowieckim odsetek ten wynosi 21%). Subregion płocki charakteryzuje się nieznaczną przewagą ludności 
zamieszkujących na terenach miejskich (48,6% - mieszkańców zamieszkuje wieś). Należy jednak podkreślić, że 
ludność miejska koncentruje się w centralnym mieście subregionu – Płocku, w pozostałych zaś subregionach 
dominują mieszkańcy wsi (59%-91%).  

 

W subregionie płockim na podstawie przeprowadzonej analizy czynnikowej ostatecznie do badania 
jakościowego wybrano dwa skrajne powiaty: sierpecki oraz m. Płock. 

 

Charakterystyka 1: Bezrobocie 

W subregionie płockim według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w marcu 2013 roku zarejestrowanych 
było 27 761 osób bezrobotnych. W subregionie pod względem bezrobocia widoczny jest znaczący dystans 
między Płockiem i pozostałymi powiatami. Najniższa stopa bezrobocia rejestrowanego obserwowana była pod 
koniec I kwartału 2013 r. właśnie w Płocku (12,6%), gdzie również mamy do czynienia z najniższymi odsetkami 
zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 18-24 lat (14,8%) i bezrobotnych absolwentów (4,7%). 

W pozostałych trzech powiatach subregionu sytuacja pod względem ogólnego bezrobocia oraz bezrobocia osób 
młodych jest zbliżona i zdecydowanie gorsza, niż w Płocku. Najgorzej sytuacja wygląda w powiecie sierpeckim, 
w którym w marcu 2013 r. stopa bezrobocia wyniosła 24,8% (ponad dwukrotnie więcej, niż w skali 
województwa). Ponadto odnotowano tutaj najwyższe, na tle subregionu, odsetki zarejestrowanych 
bezrobotnych absolwentów do 12 miesięcy od zakończenia nauki (6,3%) oraz młodych osób w wieku 18-24 lat 
(23%).  

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż bezrobocie w subregionie systematycznie rośnie od 2008 r. – największy 
wzrost odnotowywany jest poza Płockiem i okolicami (powiat płocki). 
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Rysunek 88 Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych osób w wieku 18-24 lat  

i osób do 12 miesięcy od ukończenia nauki 

 

Źródło: Bezrobocie w województwie mazowieckim, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, marzec 2013. 

 

Charakterystyka 2: Podmioty gospodarki narodowej 

W subregionie płockim na koniec 2012 r. funkcjonowało 25 314 podmiotów gospodarczych, co stanowiło 
jedynie 4% mazowieckich firm. Podobnie, jak w całym województwie, w strukturze przedsiębiorstw przeważają 
firmy mikro i małe – najwyższy udział w strukturze podmiotów firm małych w porównaniu do innych 
subregionów. Udział firm średnich (najwyższy w stosunku do innych regionów Mazowsza) i dużych jest 
niewielki. Podmioty gospodarcze koncentrują się w Płocku, gdzie swoją siedzibę ma prawie połowa firm  
z subregionu (49%), zaś kolejne 26% w powiecie płockim. W powiecie sierpeckim znajduje się 12% lokalnych 
firm – najmniej w całym subregionie.  

W subregionie płockim dominują przedsiębiorstwa z branży handel i naprawa pojazdów (27%), w dalszej 
kolejności najwięcej firm przypada na branże: budownictwo (12%), przetwórstwo przemysłowe (9%) oraz 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8%). Powiat sierpecki wyróżnia się na tle subregionu istotnie 
wyższym udziałem branży rolniczej, a także nieco wyższym udziałem handlu. Z kolei Płock posiada wyższy 
odsetek firm z sektora działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, transport i gospodarka magazynowa 
oraz nieznacznie więcej przedsiębiorstw zajmujących się opieką zdrowotną, obsługą rynku nieruchomości, czy 
działalnością finansową.  
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Rysunek 89 Podmioty gospodarcze w subregionie płockim oraz wybranych powiatach skrajnych – powiat sierpecki oraz 

powiat m. Płock 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2012 r. 

 

Charakterystyka 3: Zatrudnienie i miejsca pracy 

W roku 2011 w subregionie płockim pracowało 95 626 osób, co stanowiło 45% mieszkańców subregionu  
w wieku produkcyjnym. Najwyższy odsetek osób pracujących wśród osób w wieku produkcyjnym odnotowano 
w Płocku (59%), najniższy zaś w powiecie płockim (34%). W powiecie sierpeckim udział osób pracujących 
wyniósł 36% i był jednym z najniższych. 

Największy udział w strukturze zatrudnienia w subregionie mają pracownicy z szeroko pojętego sektora usług 
(45%), a także branża przemysłowo-budownicza (29%). 26% miejsc generuje rolnictwo. Widoczne są istotne 
różnice w strukturze osób pracujących pomiędzy dwoma wytypowanymi do badania jakościowego powiatami. 
W powiecie sierpeckim znaczący odsetek zatrudnionych (43%) pracuje w rolnictwie (prawie dwukrotnie więcej, 
niż w subregionie), podczas gdy w Płocku (ze względu na centralny ośrodek miejski subregionu) dominują usługi 
oraz przemysł i budownictwo.  
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Rysunek 90 Struktura pracujących w subregionie płockim oraz wybranych powiatach skrajnych – powiat sierpecki oraz 

powiat m. Płock 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2011 r. 

 

Charakterystyka 4: Edukacja zawodowa 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w poprzednim roku szkolnym (2011/2012) funkcjonowało  
w subregionie płockim 37 szkół dla młodzieży (8% mazowieckich szkół) – 19 techników, 12 zasadniczych szkół 
zawodowych, 1 technikum uzupełniające oraz 5 szkół policealnych. W analizowanym okresie szkoły zawodowe 
dla młodzieży ukończyło 1926 uczniów. Zgodnie ze strukturą placówek, najwięcej uczniów opuściło technika 
(1233 absolwentów), w drugiej kolejności ZSZ (551 absolwentów). Szkoły policealne dla młodzieży ukończyło 
142 osób (wszyscy w Płocku), zaś technikum uzupełniające dla młodzieży żadna. Najwięcej szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży znajduje się w Płocku – 22 placówki (ponad połowa szkół w subregionie).  
W powiecie sierpeckim funkcjonowało z kolei 7 placówek, które ukończyło 425 uczniów – powiat ten jest 
drugim po Płocku pod względem oferty kształcenia zawodowego oraz liczby absolwentów.  

 

Tabela 38 Liczba ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży i ich absolwentów w subregionie płockim i powiatach 

  
OGÓŁEM ZSZ Technikum 

Technikum 
uzup. 

Szkoła 
policealna 

subregion płocki 

Liczba szkół 37 12 19 1 5 

Liczba 
absolwentów 

1926 551 1233 0 142 

powiat 
gostyniński 

Liczba szkół 3 1 2 0 0 

Liczba 
absolwentów 

190 85 105 0 0 

powiat płocki 

Liczba szkół 5 2 3 0 0 

Liczba 
absolwentów 

178 39 139 0 0 

powiat sierpecki 
Liczba szkół 7 3 4 0 0 

Liczba 
absolwentów 

425 101 324 0 0 
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OGÓŁEM ZSZ Technikum 

Technikum 
uzup. 

Szkoła 
policealna 

m. Płock 
Liczba szkół 22 6 10 1 5 

Liczba 
absolwentów 

1133 326 665 0 142 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Absolwenci z 2011 roku zdobyli 46 różnych zawodów. Najwięcej osób ukończyło szkołę zawodową z zawodem 
technik ekonomista, technik informatyk, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz technik 
żywienia i gospodarstwa domowego. W powiecie sierpeckim wśród ukończonych zawodów dominował technik 
ekonomista, technik informatyk, technik budownictwa oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego, zaś  
w Płocku technik informatyk, technik ekonomista, technik mechanik, technik technologii chemicznej, technik 
hotelarstwa oraz ratownik medyczny. 

 

Tabela 39 Liczba absolwentów w 2011 roku w poszczególnych zawodach w subregionie płockim 

Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Technik ekonomista  259 Technik pojazdów samochodowych  23 

Technik informatyk  199 Technik dentystyczny  22 

Mechanik pojazdów samochodowych  120 Murarz  22 

Technik mechanik  114 Technik architektury krajobrazu  20 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego  96 Cukiernik  19 

Technik budownictwa  73 Technik elektryk  18 

Technik usług fryzjerskich  64 Technik urządzeń sanitarnych  18 

Technik elektronik  63 Stolarz  18 

Kucharz małej gastronomii  61 Mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych  

17 

Technik rolnik  53 Terapeuta zajęciowy  16 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  53 Elektromechanik pojazdów 
samochodowych  

14 

Fryzjer  51 Kucharz  13 

Technik technologii chemicznej  50 Mechanik-monter maszyn i urządzeń  13 

Ratownik medyczny  50 Dekarz  11 

Technik hotelarstwa  50 Operator obrabiarek skrawających  11 

Technik handlowiec  49 Krawiec  9 

Technolog robót wykończeniowych w 
budownictwie  

38 Technik technologii odzieży  8 

Technik ochrony środowiska  34 Rolnik  8 

Sprzedawca  34 Malarz-tapeciarz  8 

Technik farmaceutyczny  31 Lakiernik  8 

Technik geodeta  29 Posadzkarz  6 

Technik masażysta  23 Piekarz  4 

Elektryk  23 Blacharz samochodowy  3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Podsumowanie - charakterystyka skrajnych powiatów na podstawie wyników 

analizy czynnikowej 

Powiat sierpecki najsłabiej wypadł pod względem wartości czynników: liczba samochodów osobowych (-2,28), 
wysoka dynamika zatrudnienia (-1,28) oraz urbanizacja (-0,66). Z drugiej strony uzyskał najwyższe dodatnie 
wartości w przypadku czynnika dynamika zatrudnienia w branżach finansowych (1,42). Kolejne czynniki miały 
niskie dodatnie wartości oscylujące pomiędzy wartościami w przedziale 0-1. 
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Z kolei w przypadku powiatu miasto Płock najwyższe ujemne wartości dotyczyły jedynie pięciu czynników: 
gospodarka wodna (-1,07), wysoki przyrost naturalny (-0,67), niski pozom bezrobocia (-0,45), wysoka dynamika 
zatrudnienia (-0,13) oraz wysoki odsetek dróg gruntowych (-0,48). W przypadku tego powiatu najwyższe 
wartości dodatnie uzyskał czynnik 3 – silna pozycja przemysłu i przetwórstwa. Na kolejnych miejscach znalazły 
się czynniki: wysoka pozycja branży transport i gospodarka magazynowa (1,70), edukacja zawodowa i rozwój 
(1,47) oraz dynamika zatrudnienia w branżach finansowych (1,31). 

Największe różnice pomiędzy wytypowanymi powiatami w subregionie płockim obserwujemy w przypadku 
czynnika 3 – silna pozycja przemysłu i przetwórstwa (4,95 w powiecie m. Płock i -0,39 w powiecie sierpeckim). 
Płock uzyskał również istotnie wyższe wartości dla czynników – edukacja zawodowa i rozwój, urbanizacja, 
wysoka pozycja branży transport i gospodarka magazynowa, liczba samochodów oraz dostęp do dóbr kultury.  
Z kolei powiat sierpecki uzyskał wyższe wartości dla czynników: gospodarka wodna oraz wysoki przyrost 
naturalny. 

 

Rysunek 91 Subregion płocki – charakterystyka wybranych powiatów ze względu na wartości poszczególnych czynników 

 
Źródło: Analiza czynnikowa  wykonana na potrzeby wyboru skrajnych powiatów do badań jakościowych  
 

13.2 Charakterystyka losów zawodowych absolwentów na podstawie wyników badań  

ŚcieŜka edukacyjna i zawodowa absolwentów 

Wśród absolwentów szkół zawodowych w subregionie płockim przeważali absolwenci techników dla młodzieży 
(63%). 30% ukończyło zasadnicze szkoły zawodowe, a 7% szkoły policealne. Nikt nie ukończył technikum 
uzupełniającego dla młodzieży. Ze względu na niską liczebność grupy absolwentów szkół policealnych, zostanie 
ona pominięta w dalszych analizach. 

Zawody, w których kształcili się absolwenci ZSZ z subregionu płockiego to głównie robotnicy przemysłowi  
i rzemieślnicy (53% - najczęściej mechanicy pojazdów samochodowych), pracownicy usług i sprzedawcy (33% - 
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najczęściej fryzjerzy i sprzedawcy). Głównymi motywami wybrania szkoły zasadniczej były: zgodność  
z zainteresowaniami (47%), łatwość znalezienia pracy w danym zawodzie (33%) i jego przyszłościowość 
(17%). Co dziesiąty badany kierował się również brakiem wyboru w okolicy.  

Respondenci, którzy ukończyli technika, wybierali zawody związane z naukami fizycznymi, chemicznymi  
i technicznymi (48%, najczęściej technicy nauk fizycznych i technicznych) oraz z biznesem i administracją (19% - 
najczęściej personel do spraw finansowych). Stosunkowo często kształcili się oni również w zawodach 
związanych z informatyką (14%). Wybór szkoły i zawodu przez absolwentów techników wynikał ze zgodności  
z zainteresowaniami (56%), postrzegania zawodu jako przyszłościowego (17%) oraz łatwości znalezienia 
pracy (11%). 

Przykładowe wybory edukacyjne absolwentów z subregionu prezentuje poniższa wypowiedź: 

•••• Po gimnazjum, to tak jak wspomniałam, to był zespół szkół zawodowych, który trwał trzy lata. 
Później od razu, jak skończyłam tylko tą szkołę w czerwcu, to we wrześniu udało mi się dostać do 
tego liceum uzupełniającego, które właśnie aktualnie kończę, które teŜ trwało dwa lata. Szkoła 
znajdowała się w miejscu mojego zamieszkania. Myślę, Ŝe z początku Ŝałowałam, Ŝe nie poszłam do 
normalnego liceum, ale później bardzo spodobały mi się praktyki zawodowe. Szkołę miałam tylko 
parę dni w tygodniu, reszta praktyki. Szybko przyzwyczaiłam się do tego trybu Ŝycia, Ŝe jednak nie 
jest pięć dni w tygodniu szkoły. Myślę, Ŝe było bardzo dobrze. Dogadywałam się bardzo dobrze, było 
duŜo bardzo sympatycznych osób, kaŜdy miał inny zawód, moŜna było wymieniać swoje jakieś 
doświadczenia. Jako fryzjerzy, bo ja ukończyłam profil fryzjerski, zawsze coś robiłam koleŜankom na 
głowie, jakieś fryzury. KoleŜanka ciastkarz, upiekła mi tort na urodziny. Powiem moŜe tak,  
w gimnazjum nie najlepiej mi szła nauka, chodziłam do gimnazjum, które miało bardzo wysoki poziom 
nauczania, nauczyciele bardzo duŜo wymagali, stąd były właśnie słabe oceny. UwaŜałam, Ŝe mam 
słabe szanse, Ŝeby dostać się do normalnego liceum ogólnokształcącego, dlatego pomyślałam właśnie 
o jakiejś szkole zawodowej, Ŝeby mieć jakiś zawód. UwaŜałam teŜ, Ŝe jeŜeli skończę tą szkołę 
zawodową, będę miała juŜ jakiś zawód, to będzie mi łatwiej, ale niestety, tak się nie stało. 
RozwaŜałam teŜ technikum, teŜ w moim zawodzie, aczkolwiek, [zadecydowało] o tym, Ŝe wybrałam 
szkołę zawodową, poniewaŜ praktyki miałam mieć w zakładzie pracy, a w technikum miałabym w tak 
zwanej pracowni, która znajdowała się w szkole. Oczywiście w pracowni w szkole było duŜo więcej 
osób, niŜ w zakładzie, jedna osoba tłumacząca, ewentualnie, jedna osoba na której moŜna by 
ćwiczyć, a w salonie, moŜna było się duŜo więcej nauczyć. Dlatego, wybrałam szkołę zawodową. [...] 
Kończąc gimnazjum, zastanawiałam się razem z koleŜankami, jaką szkołę wybrać. DuŜo koleŜanek 
właśnie, było chętnych, Ŝeby wybrać ten zawód, ale niestety później się wykruszyły i tylko ja 
wybrałam ten zawód, ale teŜ, to była głównie moja decyzja. UwaŜałam, Ŝe to mnie interesuje. 
Brałam jeszcze pod uwagę kosmetyczkę, ale jednak zawód fryzjer. Myślę, Ŝe rodzice mi nie doradzali, 
jakoś nie kierowali mną, kim mam być w przyszłości, takŜe to była jak najbardziej moja decyzja. 
[Mówiła pani, Ŝe rozwaŜała pani równieŜ kosmetyczkę. Co przewaŜyło na korzyść fryzjerstwa?] 
Stwierdziłam, jakby to nazwać, Ŝe fryzjerstwo jakoś mnie bardziej interesowało. Taki większy 
kontakt, większe zdolności manualne właśnie co do fryzjerstwa, zawsze lubiłam się bawić w fryzjera, 
zawsze koleŜankom upinałam jakieś fryzury. Nawet jak jeszcze nie miałam wprawy, jeszcze nie 
chodziłam do tej szkoły, to zdarzało się jakiś kolor koleŜance połoŜyć. A później stwierdziłam, Ŝe 
skończę tą szkołę fryzjerską, to zawsze mogę pójść do jakiejś szkoły policealnej i teŜ ukończyć kurs na 
kosmetyczkę. To chyba miało takie znaczenie, bo chciałabym mieć i taki i taki zawód. A to jest 
powiązane, bo zazwyczaj w salonach fryzjerskich, teŜ są kosmetyczki. Gdy miałam praktyki, to teŜ 
duŜo podglądałam pracy kosmetyczek. Zobaczyłam, Ŝe to teŜ nie jest wcale takie łatwe. Jeszcze póki 
co się wstrzymuję, zobaczymy co będzie po maturze. [IDNBI, SUBEGION PŁOCKI] 

 

W chwili badania 44% absolwentów szkół zawodowych nie pracowało ani nie uczyło się (najwyższy odsetek 
w województwie), 27% jedynie pracowało, 21% jedynie uczyło się, a 8% łączyło te dwie aktywności. 
Absolwenci ZSZ byli zdecydowanie bardziej bierni – 53% z nich nie pracowało ani nie uczyło się (w porównaniu 
do 35% absolwentów techników). Znacznie rzadziej również deklarowali, że się uczą (10% w porównaniu do 
29% absolwentów techników). 
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Rysunek 92 Obecna sytuacja edukacyjno-zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Absolwenci szkół zawodowych subregionu płockiego w większości nie decydowali się na kontynuację nauki  
– biernych w tym zakresie pozostało 54% ogółu badanych, i aż 70% absolwentów szkół zawodowych. Niespełna 
40% ogółu (i 46% absolwentów techników) zdecydowało się na dalszą naukę. Nieliczni podjęli taką próbę, ale 
nie odnieśli sukcesu. Warto jednak zaznaczyć, iż odsetek kontynuujących kształcenie jest jednym z wyższych 
na Mazowszu (więcej osób podejmowało dalsze kształcenie tylko w subregionie radomskim). 

 

Rysunek 93 Decyzja w sprawie dalszej edukacji po ukończeniu ostatniej ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Nieco więcej niż co trzeci absolwent szkół zawodowych w omawianym subregionie pracował w momencie 
przeprowadzania badania, przy czym 8% wszystkich badanych łączyło naukę z pracą. Aż 55% absolwentów 
nigdy nie pracowało zawodowo (nieznacznie większy odsetek wśród absolwentów ZSZ), a co dziesiąty z nich 
miał już za sobą doświadczenia zawodowe, mimo iż nie pracował w chwili badania. 
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Rysunek 94 Obecna sytuacja zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Spośród absolwentów szkół zawodowych z subregionu płockiego w momencie badania pracowało 35% - 
najniższy odsetek na Mazowszu. Prawie trzy czwarte absolwentów znalazło pracę w ciągu 6 miesięcy od 
ukończenia nauki, a 23% kontynuuje edukację jednocześnie pracując. Mniej niż co trzeci pracujący respondent 
wykonuje wyuczony zawód, a dalsze 6% zawód zbliżony do wyuczonego. Blisko połowa pracujących 
absolwentów ma poczucie, że pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Mimo to tylko 6% spośród obecnie 
pracujących respondentów jednocześnie szuka innej pracy. 

Osoby niepracujące stanowią 65% respondentów z omawianego subregionu (w tym 10%, którzy kiedyś 
pracowali). Co trzecia osoba z tej grupy nadal się uczy, a 43% szuka pracy – 40% z nich mniej niż 6 miesięcy,  
a 23% dłużej niż rok. Ponad połowa niepracujących absolwentów nie szuka pracy, jako powód wskazując 
głównie naukę. 
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Rysunek 95 Ścieżki zawodowe absolwentów szkół zawodowych w subregionie płockim  

 

Pierwsza praca 

Dla 96% pracujących absolwentów z subregionu płockiego ich aktualna praca była jednocześnie pierwszą. 
Niemalże połowa z nich łączy pracę z nauką, a 71% podjęło pierwszą pracę w ciągu pół roku od zakończenia 
nauki. Średni czas poszukiwania pracy to 4,6 miesiąca. 

Pierwsza praca dla większości respondentów miała charakter stały: w pełnym wymiarze czasu pracy i dłużej 
pracowało 76% z nich, a 13% podjęło pracę dorywczą. Aż 93% respondentów zatrudnionych było legalnie, na 
podstawie umowy, a 4% bez umowy, na czarno. 

Większość respondentów znalazła pierwszą pracę w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania – 51% w tej 
samej miejscowości i 44% w innej miejscowości w tym samym powiecie. Z tego powodu nie musieli oni 
zmieniać miejsca zamieszkania w związku z pracą, lecz codziennie do niej dojeżdżali. Co trzeci mieszkał  
w odległości mniejszej niż 5 km od swojej pierwszej pracy, 16% od 6 do 10 km, 13% od 11 do 20 km, a 22% 
ponad 20 km.  
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Rysunek 96 Warunki zatrudnienia 

 

 

Absolwenci najczęściej znajdowali pierwszą pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym  
i detalicznym oraz naprawą pojazdów (36%), działalnością usługową (20%), a także przetwórstwem 
przemysłowym (16%). Najczęściej były to firmy zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników (36%), rzadziej 
miedzy 10 a 49 osób (16%). W średnich i dużych przedsiębiorstwach pracowało odpowiednio 9% i 7%. Wśród 
wykonywanych zawodów najczęściej wskazywano sprzedawców (27%), pracowników przy pracach prostych 
(13%), fryzjerów i doradców klienta (po 7%). 

Mniej niż co trzeci respondent pracował w wyuczonym zawodzie (31%), kolejne 7% pracowało w zbliżonym 
zawodzie, a 62% w innym. Wyniki te potwierdza przeprowadzona analiza porównawcza zgodności zawodów 
wyuczonych oraz wykonywanych w pierwszej pracy (zestawienie kodów Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na 
poziomie dużych grup zawodowych), która wskazuje, iż 76% wykonuje zawód należący do innej grupy niż 
zawód wyuczony. Ponadto 38% deklarowało, że pierwsza praca była zgodna z poziomem ich kwalifikacji, a dla 
40% była poniżej tego poziomu.  

Wykonywanie pracy przez większość absolwentów niezgodnej z wyuczonym zawodem i kwalifikacjami 
należy odnieść przede wszystkim do trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, o czym świadczą poniższe 
wypowiedzi: 

•••• Z tego, co pamiętam, to zrobiłem sporo kilometrów, ale na próŜno. Porozwoziło się te papierki, CV, 
ale odzewu zero. [To jak długo szukał pan pierwszej pracy?] Ja wiem? Z pół roku. I po tym pół roku 
poszedłem do firmy budowlanej pracować, załatwił mi kolega. No i tam do tej pory pracuję. [...] 
Obecnie, to pracuję jako pracownik budowlany. PrzewaŜnie jest to w Warszawie i okolicy. Co jeszcze? 
Jakie stanowiska? To róŜnie, czasem trzeba, jako pomocnik, czasem, jako majster. Jestem na umowie 
zlecenie. [...] [A jak wygląda kwestia wynagrodzenia?] No około trzech tysięcy, to zaleŜy czy 
dochodzą jakieś weekendy czy nie. Podstawowa stawka, jaką mam, to jest trzy tysiące. Szczerze 
mówiąc lepsza taka niŜ Ŝadna. [A jakieś oczekiwania pana spełnia?] Tylko i wyłącznie finansowe, a po 
za tym nic więcej. [...] [A, co sprawiało panu najwięcej problemów, z czym miał pan trudności, gdy 
rozpoczynał tam tą pracę?] W sumie, to wszystko było problemem, bo nigdy nie pracowałem w tym 
zawodzie, nie wiedziałem, jak to wygląda, ale z czasem się człowiek nauczył. Nie mogąc znaleźć 
Ŝadnej innej pracy, no po prostu kolega załatwił mi tam pracę, no i poszedłem i pracuję do tej pory. 
Tak, to wygląda. Szczerze mówiąc, cały czas poszukuję pracy. [IDNBI, SUBEGION PŁOCKI] 

•••• W tamtym roku skończyłam tą szkołę, generalnie pod kierunkiem BHP. I tak jak tu jest w tym Płocku, 
to z tą pracą jest tak róŜnie. ChociaŜ generalnie cięŜko znaleźć coś pod kierunek, raczej, czy nawet  
w tym pośredniaku jak się pójdzie, no to zazwyczaj, coś raczej – sprzedawca, kasjer. Na tej zasadzie 
proponują pracę. W domu generalnie siostra, która teŜ pracuje, to znaczy ona akurat pracuje, mam 
jedną siostrę, no ona plus tata. Tata teŜ pracuje, mama nie. Generalnie chodzę na spotkania do 
urzędu pracy, co są wyznaczane, Ŝeby znaleźć jakoś tą pracę. Ewentualnie sama teŜ chodzę szukać. 
Jednak pod kierunkiem tej szkoły ukończonej to raczej nie bardzo, cięŜko. [IDNBI, SUBEGION PŁOCKI] 
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31% badanych absolwentów w pierwszej pracy zajmowało stanowiska samodzielne, 27% pomocnicze, a 2% 
stanowiska kierownicze. Średnia pensja na rękę wynosiła 1357 zł netto (jedna z najniższych na Mazowszu), 
przy czym 62% zarabiało mniej niż ta kwota. 

Absolwenci najczęściej poszukiwali pierwszej pracy pytając o nią bezpośrednio w firmach (53%), prosząc  
o pomoc rodzinę i znajomych (40%) oraz przeglądając ogłoszenia w prasie (20%). Pierwsze dwa okazały się 
również najbardziej skuteczne – odpowiednio 49% i 20% respondentów w ten właśnie sposób znalazło pracę.   

Respondenci raczej pozytywnie wypowiadali się o swojej pierwszej pracy – 53% z nich deklarowało, że 
całkowicie lub w większości aspektów odpowiadała (lub odpowiada) ona ich oczekiwaniom, a 78% było z niej 
bardzo lub raczej zadowolonych. 

 

Przykładowe doświadczenia związane z pierwszą pracą zawodową absolwenta z subregionu płockiego 
prezentuje poniższa wypowiedź: 

•••• To było po ukończeniu szkoły prawie rok czasu. Na początku, to nie szukałam, generalnie w Płocku nie 
byłam. No i szukałam z pół roku. No to prawie rok było po ukończeniu szkoły. To była właśnie praca 
jako sprzedawca. To nie były ciuchy, tylko to była kawiarnia. WyobraŜałam sobie dosyć cięŜko tą 
pracę, Ŝe nie dam rady. Bo to kawa, a to, a tamto mogę robić. No ale wystarczyły trzy dni, które 
przepracowałam w całości i to wszystko jakoś weszło w krew. Dałam sobie radę to ogarnąć. [...] 
Godzinowo miałam pracę, prawie jak pełen etat. Nie było duŜo pracowników, więc trzeba było sporo 
pracować. To było w galerii, więc w godzinach mniej więcej otwarcia, do zamknięcia, tak do 
dwunastu godzin. Była to praca na zmiany, ale dziewczyny, które miały umowę o pracę, pracowały 
raczej w wymiarze 8 godzin. Ja na zleceniówce pracowałam przewaŜnie po 12 godzin. Generalnie na 
początku miałam uświadomione to, Ŝe mogę tak pracować. Więc się zgodziłam na to. Nie było to tak, 
Ŝe ktoś powiedział, masz tu stań 12 godzin przez cały tydzień i ja o tym nie wiedziałam. Wszystko 
odgórnie ustalone, więc generalnie to mi nie przeszkadzało. [...]  [Byłam] bardzo zadowolona, gdyby 
nie to, Ŝe dziewczyna po tym czasie wolnym wracała, bo ona miała zaległy urlop, plus jeszcze urlop 
obecny, to pewnie bym została tam. Podobał mi się kontakt z ludźmi na pewno. Ogólnie kierowniczka 
była sympatyczna, jak i kobiety pracujące. Ale najbardziej, to ten kontakt z ludźmi. Wielu ludzi 
przychodziło, zawsze moŜna było porozmawiać, zawsze mieli tak, jak [ja] dobry duch. Nie było tak, Ŝe 
się stało i nic nie mówiło. To znaczy moŜe te 12 godzin jakieś rewelacyjne nie było, bo jednak 
człowiek wstał o 7 rano, na 8 trzeba było być tam, Ŝeby o 9 otworzyć, wracało się po 21, czy po 22, 
zaleŜy o której zamykali, to człowiek był jednak zmęczony, tak? Wolałabym jednak pracować po te  
10 godzin, 6 dni w tygodniu, czy 7, niŜ tak po 12. [...] Chciałam jednak mieć ten kontakt z ludźmi, 
tylko dlatego, bo nie wyobraŜałam sobie, Ŝe będę pracować w kawiarni z kawą, herbatą, ale raczej 
jako sprzedawca. Wiązało się to z tym, Ŝe w jakimś sklepie odzieŜowym chciałam pracować, nie 
wiem, kosmetycznym, ale nie w kawiarni. Ale nie zastanawiałam się jakoś bardzo nad tym, Ŝeby 
narzekać. [MoŜna było awansować?] MoŜna było. Gdybym pracowała tam 5 miesięcy do pół roku, to juŜ 
normalna umowa wchodziła w grę. Umowa o pracę. I ta dziewczyna, która została zastępcą 
kierownika, to pracowała tam chyba rok czasu, czy półtora roku. Właśnie awansowała na zastępcę. 
[Proszę powiedzieć, jak konkretnie do tego doszło, Ŝe rozpoczęła pani tą pracę. Tutaj po znajomości 
przez siostrę?] Tak dowiedziałam się od niej, Ŝe będą kogoś potrzebować. Ona wiedziała, Ŝe ja pod 
tym kierunku to tak nie bardzo, Ŝe jednak BHP, sale ja tak mówi do mnie, Ŝe moŜe jednak sama bym 
spróbowała, no, a ja  „W sumie, Ŝe moŜna spróbować”. No i tak wyszło, Ŝe poszłam, spróbowałam  
i tak te trzy miesiące byłam. [Dlaczego się pani zdecydowała na tą pracę] Po pierwsze, to, Ŝe innej 
pracy mogę nie znaleźć, a nawet te trzy miesiące, to jest zawsze jakaś praca. Bo nie ukrywam,  
Ŝe miałam taki czas, Ŝe mówię, kurczę Ŝeby coś robić, Ŝeby pójść nawet do obojętnie jakiej pracy, 
Ŝeby nie siedzieć w domu i w ogóle. No i takie nowe wyzwanie, jeszcze nie pracowałam w takim 
kierunku, ale zawsze moŜna spróbować. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. [Jak miała się ta praca do 
pani oczekiwań, planów zawodowych?] No w sumie nie bardzo, chociaŜ to był zawsze taki drugi plan, 
jeŜeli nie BHP, to coś ze sprzedawcą, parzenie kawy i herbaty. No ale jednak jakaś tam szczypta tego 
co chciałam robić po BHP była, w tym co robiłam. [Dlaczego pani zrezygnowała z pracy, zakończyła 
pracę w tym miejscu?] W sumie to nie było z własnego wyboru, tylko dlatego, Ŝe wróciła dziewczyna, 
która po prostu pracowała tam, no i za duŜo było osób, które tam miały pracować. To na takiej 
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zasadzie. To znaczy wiedziałam w sumie od początku, Ŝe idę tam na trzy miesiące. [IDNBI, SUBREGION 
PŁOCKI] 

 

Poszukiwanie pracy 

Absolwenci, którzy mieli już za sobą jakieś doświadczenia zawodowe, najczęściej szukali pracy poprzez 
bezpośredni kontakt z pracodawcą (54%) oraz szukanie pomocy u znajomych i rodziny (43%). Ponadto 
przeglądali oni ogłoszenia w prasie. Najbardziej efektywne były jednak pierwsze dwa sposoby – w ten sposób 
znalazło pracę odpowiednio 49% i 17% ankietowanych.  

Można zauważyć, że osoby niepracujące stosują zgoła odmienne taktyki poszukiwania zatrudnienia. Oprócz 
wykorzystywania pomocy znajomych i rodziny (73%), śledzą oni ogłoszenia w prasie (73%) oraz przeglądają 
oferty powiatowych urzędów pracy (73%). 40% pyta bezpośrednio u pracodawcy, a 33% przegląda ogłoszenia 
na portalach internetowych poświęconych pracy. 

 

Tabela 40 Sposoby poszukiwania pracy i ich skuteczność  

obecna praca (N=47) aktualnie poszukujący pracy –
sposoby poszukiwania (N=18) 

 

Sposoby 
poszukiwania 

pracy 

Sposób 
najbardziej 

skuteczny 

Pytanie bezpośrednio u pracodawcy   54% 49% 40% 

Szukanie pomocy u rodziny/ znajomych 
- tak zwane "znajomości"  

43% 17% 73% 

Przeglądanie ogłoszeń w prasie   23% 5% 73% 

Przeglądanie ogłoszeń w Internecie na 
portalach poświęconych pracy   

9% 3% 33% 

Szukanie w ofertach Powiatowego 
Urzędu Pracy 

6% 6% 73% 

Liczenie na przypadek/szczęście   3% 2% 7% 

nie sprecyzowano 26% 26% 32% 

 

Badanie jakościowe ukazało, iż znaczącą trudnością dla absolwentów z tego subregionu są wysokie oczekiwania 
pracodawców związane z posiadanym doświadczeniem. Wielu badanych w tym elemencie upatrywało swoich 
niepowodzeń na rynku pracy. 

•••• Skończyłem szkołę, zacząłem się dowiadywać po kolegach o pracę, zacząłem szukać w Internecie na 
sierpeckiej stronie, szukałem w gazetach róŜnych ogłoszeń. W kaŜdej ofercie do której dzwoniłem 
albo wysyłałem CV, to mi podziękowali, bo albo szukali ludzi z jakąś klasą upośledzenia, 
niepełnosprawności albo szukali ludzi z minimum dwuletnim doświadczeniem. [To jak długo szukał 
Pan pierwszej pracy po zakończeniu szkoły zawodowej?] 9 miesięcy [...] Szukam ponad osiem miesięcy 
pracy, ale to juŜ z dnia na dzień człowiek tak traci wiarę w siebie, no ale jednak sprawdzam portale, 
wysyłam CV, moŜe coś się znajdzie. No w ogłoszenia wchodzę o pracę. Wysyłam CV, jeśli mi odsyłają, 
Ŝe … bo albo mi od razu dziękują albo na spotkanie, albo teŜ czasami było, Ŝe musiałem wysłać list 
motywujący, jakoś tam wypełnić papiery jakieś i dopiero mi dziękowali. No chwilowo szukam Sierpc  
i okolice do chyba siedemdziesięciu kilometrów. [IDNBI, SUBEGION PŁOCKI]  

•••• Znaczy do firmy w kierunku mojego zawodu składałem, to składałem przez firmę pośredniczącą i tam 
byłem teŜ na rozmowie kwalifikacyjnej. Niestety się nie udało. Zostałem zaproszony na rozmowę, 
zadzwoniła do mnie pani, rozmawialiśmy, czy wiem czym dana firma się zajmuje, czy poradziłbym 
sobie w takiej pracy, jakie są moje zalety, czy po prostu dałbym sobie radę, na jaki poziom oceniam 
swoje zdolności. W ten sposób wyglądała rozmowa. [Na co według pana ten pracodawca szczególnie 
zwracał uwagę, co było dla niego najwaŜniejsze?] Umiejętność radzenia sobie w tej pracy… Znaczy za 
mało doświadczenia miałem, pewnie miało to największy wpływ, Ŝe bez doświadczenia jestem. 
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Ogółem mam takie wraŜenie, Ŝe gdziekolwiek teraz w pracy, to najwaŜniejsze doświadczenie jest dla 
pracodawcy. [...] Znaczy jeszcze… jejku, miałem niedawno w [zakładzie rozmowę kwalifikacyjną], ale 
tam pani powiedziała, Ŝe na razie nie ma miejsc, ale jak tylko będzie no to do mnie zadzwonią, bo 
teraz musi zwolnić produkcję, nie poszukują pracowników, ale jak tylko będą potrzebować, to do 
mnie zadzwoni. A trzeciej nie pamiętam, naprawdę. [IDNBI, SUBEGION PŁOCKI] 

 

Aspiracje zawodowe 

Absolwenci z podregionu płockiego jako najważniejsze aspekty związane z pracą zawodową wskazywali przede 
wszystkim dobrą płacę (71%), poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa (66%) i dogodne godziny pracy (33%).  
W dalszej kolejności wskazywali oni również możliwość realizacji swoich ambicji i marzeń zawodowych (14%) 
osobistą satysfakcję (13%) i możliwość rozwijania nowych umiejętności (12%). 

Badani najczęściej chcieli pracować w firmie prywatnej (36%), przy czym odpowiedź tę wskazywali częściej 
absolwenci ZSZ (50%), niż techników (30%). W firmie z sektora państwowego chciało się zatrudnić 8% ogółu 
badanych, a dla 34% nie ma to znaczenia. Co więcej „budżetówkę” jako wymarzone miejsce pracy wskazało 
16% absolwentów technikum i żaden absolwent ZSZ. 84% respondentów chciałoby podejmować samodzielne 
decyzje, lecz jedynie 38% kierować innymi pracownikami, przy czym odsetek ten jest wyższy dla absolwentów 
techników niż ZSZ (odpowiednio 90% i 49%). Przeciętne wynagrodzenie, które satysfakcjonowałoby 
absolwentów to 2 442 zł netto, przy czym 73% badanych chciałaby zarabiać co najmniej 2 500 zł netto. Badani 
oceniali swoje szanse na znalezienie takiej idealnej pracy jako niewielkie lub żadne (44%), rzadziej średnie 
(27%). Jedynie co dziesiąty absolwent oceniał je jako duże lub pewne. 

Wśród warunków minimalnych do podjęcia pracy absolwenci najczęściej wymieniali godne wynagrodzenie 
(66%), legalność pracy (40%) oraz stabilność wynikającą z umowy na czas nieokreślony (28%). Przeciętne 
minimalne wynagrodzenie, za jakie zgodziliby się pracować absolwenci to 1 478 zł netto. Byliby oni  w stanie 
dojeżdżać do pracy średnio do 30 km lub 38 minut w jedną stronę. 

Co piąty badany byłby skłonny do przekwalifikowania się, aby znaleźć pracę, zaś prawie nikt nie zgodziłby się na 
pracę na czarno, bez umowy, a jedynie 4% zgodziłoby się podjąć pracę niskopłatną. Jednocześnie 61% 
zgodziłoby się na pracę zmianową, 18% na bycie dyspozycyjnym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,  
a 23% na przeprowadzkę wraz z rodziną i pracę we wszystkie soboty, niedziele i święta. Tylko 7% byłoby 
skłonne do wyjazdu za granicę do pracy. 

Badani absolwenci szkół zawodowych najczęściej oceniali swoje szanse na znalezienie pracy w zawodzie jako 
średnie (39%), 38% określało je jako niewielkie lub żadne, a 21% jako pewne lub duże. Zdecydowanie gorzej 
oceniają oni szanse na znalezienie zatrudnienia w zawodzie zbliżonym do wyuczonego – prawie połowa (47%) 
oceniała je jako niewielkie lub żadne, a co trzeci jako średnie. 

 

Wsparcie instytucjonalne 

Znaczna większość respondentów (61%) była zdania, że osoba kończąca szkołę zawodową w subregionie 
płockim nie może liczyć na wsparcie instytucji w zakresie znalezienia pracy i aktywizacji zawodowej. Jedynie 
15% uważało, że mogliby na takie wsparcie liczyć.   

W zasadzie jedyną instytucją która może udzielać absolwentom wsparcia w zakresie szukania pracy 
wskazywaną przez respondentów są powiatowe urzędy pracy, wymienione przez 79% badanych. Inne 
instytucje, takie jak ochotnicze hufce pracy, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, szkoły czy agencje 
zatrudnienia wskazywane były przez pojedyncze osoby. Co piąty badany nie znał instytucji, które służą tego 
typu pomocą lub nigdy z niej nie korzystał. Rzeczywiste wsparcie udzielane przez powiatowe urzędy pracy 
oceniane było jednak negatywnie przez większość badanych – 46% twierdziło, że nie oferują one w ogóle 
wsparcia, a kolejne 38%, że jego zakres był ograniczony. Jedynie 15% oceniało je jako wszechstronne.  

Co czwarty badany skorzystał ze wsparcia PUP w zakresie poszukiwania pracy, aktywizacji zawodowej lub 
ogólnej poprawy sytuacji na rynku pracy (nieco częściej absolwenci techników, niż ZSZ), 74% nie skorzystało ze 
wsparcia żadnej instytucji. Znakomitej większości badanych absolwentów(85%)  otrzymane w PUP wsparcie  
w ogóle nie poprawiło sytuacji na rynku pracy, a 4% poprawiło ją nieznacznie.  
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Z usług PUP przy poszukiwaniu pracy skorzystało od czasu ukończenia szkoły 38% respondentów. Prawie 
połowa (47%) z nich deklarowała, że podczas ich wizyty w urzędzie nikt się nimi nie zainteresował ani nie 
pomógł. 18% doradzono, do jakiego pracodawcy powinni się zgłosić, celem podjęcia stażu lub pierwszej pracy, 
zaś 13% zaoferowano ofertę pracy zgodną z ich kwalifikacjami. Co dziesiątemu respondentowi wskazano 
możliwości uczestnictwa w dodatkowych kursach i szkoleniach lub poradzono szukanie pracy poza regionem. 

Respondenci niezmiernie rzadko korzystali z instrumentów wsparcia oferowanego przez instytucje rynku pracy. 
17% skorzystało z pośrednictwa pracy, pojedyncze osoby również ze staży, programów aktywizacji zawodowej 
finansowanych ze środków unijnych oraz doradztwa zawodowego. Wśród instrumentów, którymi byliby 
zainteresowani, respondenci wymieniali: staże (15%), szkolenia językowe (15%), z obsługi komputera  
i prowadzenia działalności gospodarczej (po 14%), a także doradztwo zawodowe (12%). 

23% absolwentów to osoby obecnie zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne 
(najwyższy odsetek w województwie), zaś kolejne 13%, choć obecnie nie są zarejestrowani, to rejestrowali się 
w PUP w ostatnich 3 latach. Nigdy w rejestrach osób bezrobotnych nie figurowało 63% badanych z subregionu 
płockiego. Osobom, które rejestrowały się jako bezrobotne najczęściej zaoferowano indywidualne wsparcie 
doradcy zawodowego (53%). 

 

13.3 Wnioski i rekomendacje dla subregionu 

Subregion płocki jest regionem zróżnicowanym. Z jednej strony mamy do czynienia z Płockiem, który jest 
skupiskiem ludności oraz podmiotów gospodarczych. Dzięki temu miastu w strukturze pracujących  
w subregionie mamy do czynienia ze znaczącym odsetkiem zatrudnionych w szeroko pojętym sektorze usług 
oraz przemyśle i budownictwie. Obszary poza Płockiem to tereny raczej rolnicze - większość mieszkańców 
zamieszkuje tereny wiejskie, istotne miejsce w strukturze podmiotów gospodarczych zajmują przedsiębiorstwa 
z sektora rolniczego, który daje również zatrudnienie znaczącej liczbie osób pracujących (np. powiat sierpecki).  

Zróżnicowanie to nie pozostaje bez wpływu na sytuację na rynku pracy, gdzie pod względem bezrobocia 
obserwujemy podział na Płock oraz pozostałe tereny. Najlepsza sytuacja relatywnie występuje w Płocku, gdzie 
panuje najmniejsze bezrobocie ogółem oraz wśród młodych osób, co może być wynikiem kontynuowania nauki 
i niewchodzenia jeszcze na rynek pracy. W pozostałych trzech powiatach sytuacja pod względem bezrobocia 
jest dużo gorsza, co świadczy o małych szansach na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, przy 
jednoczesnym wyborze ścieżki zawodowej (o czym świadczy zarejestrowanie się w PUP).  

Zestawiając oferty kształcenia zawodowego w dwóch skrajnych powiatach z lokalnym rynkiem pracy, widać 
jedynie częściowe dopasowanie. I tak w powiecie sierpeckim, gdzie wysoki jest odsetek podmiotów 
gospodarczych w branży budowlanej oraz wiele osób znajduje w niej zatrudnienie, wśród kierunków 
kończonych najczęściej przez absolwentów znajduje się technik budownictwa. Z drugiej jednak strony wśród 
popularnych kierunków znalazły się również technik ekonomista, technik żywienia i gospodarstwa domowego, 
technik informatyk, które pomimo pewnego udziału branży usługowej w strukturze zatrudnienia mogą szybko 
doprowadzić do nasycenia rynku. Zagrożeniem jest tutaj fakt, iż w przypadku tego rodzaju specjalistów 
pracodawcy raczej oczekują wyższego wykształcenia. Osoby te mogą mieć również trudności w znalezieniu 
zatrudnienia w Płocku, mimo Bardzo rozwiniętego sektora usługowego oraz przemysłowego, gdyż płockie 
szkoły również wypuszczają na rynek pracy tego typu specjalistów – technik informatyk, czy też technik 
ekonomista znajdują się wśród zawodów z najwyższą liczbą absolwentów w 2011 r. W przypadku Płocka 
kierunkiem zgodnym z zapotrzebowaniem rynku pracy wydaje się być technik technologii chemicznej, ze 
względu na kluczowe miejsce wśród pracodawców zajmuje firma zajmująca się przetwórstwem ropy naftowej. 
Zagrożeniem może tutaj być jednak nasycenie rynku tego typu specjalistami i oczekiwanie wyższego 
wykształcenia. Podobna sytuacja może nastąpić w przypadku zawodu ratownika medycznego, czy też technika 
hotelarstwa. 

Absolwenci szkół w subregionie płockim, według przeprowadzonych badań znajdują się w najtrudniejszej 
sytuacji zawodowej. Świadczy o tym najwyższy na Mazowszu odsetek osób biernych edukacyjnie  
i zawodowo. Trudna sytuacja na rynku pracy powoduje, że alternatywną ścieżką dla bierności jest 
kontynuowanie edukacji (jeden z najwyższych odsetków kontynuujących naukę w województwie).   
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Takiego przebiegu losów zawodowych absolwentów należy upatrywać w trudnej sytuacji na lokalnym ryku 
pracy. Poza Płockiem panuje wysokie bezrobocie, brakuje miejsc pracy, gdyż podmioty gospodarcze 
koncentrują się wokół głównego miasta subregionu, a także przypada ich relatywnie mniej na mieszkańców, niż 
przykładowo w subregionie ostrołęckim. Absolwenci są skłonni i chętni podjąć zatrudnienie, ale po kilku 
miesiącach poszukiwania pracy tracą nadzieję i zasilają grono osób biernych lub upatrują szans w dalszym 
kształceniu. Tym bardziej, że absolwenci zgłaszali wysokie oczekiwania pracodawców, co do posiadanego 
doświadczenia, których jako osoby młode, bezpośrednio po szkole nie mogą spełnić. Dążenie do podniesienia 
poziomu wykształcenia może być tutaj rozpatrywane jako rekompensata dla brakującego doświadczenia, 
którego jednocześnie nie można na lokalnym rynku zdobyć. 

Trudności ze znalezieniem zatrudnienia potwierdzają również ich mało wygórowane ambicje zawodowe  
– minimalne wynagrodzenie, za które zgodziliby się pracować jest najniższe ze wszystkich subregionów. 
Ponadto respondenci z tego subregionu byli również raczej pesymistyczni na tle innych subregionów w ocenie 
szans na znalezienie pracy zarówno w wyuczonym zawodzie, jak i w pokrewnym. Dodatkowo pozostawali w tej 
sytuacji raczej osamotnieni ze względu na brak skutecznego wsparcia instytucjonalnego. 

Do szybkiego wejścia na rynek pracy zniechęca absolwentów również charakter dostępnej pracy. Co prawda 
osoby pracujące, znalazły pierwszą pracę w stosunkowo krótkim czasie po zakończeniu nauki, jednak częściej 
niż przeciętnie była to praca w innym niż wyuczony zawodzie oraz poniżej kwalifikacji, a przeciętna pensja 
plasuje się wśród najniższych w województwie.  

Warto zauważyć, że mimo trudnej sytuacji na rynku pracy respondenci z subregionu płockiego byli raczej 
mało elastyczni jeśli chodzi o warunki zatrudnienia – byli rzadziej skłonni przekwalifikować się, podjąć 
niskopłatną pracę, pracować w  systemie zmianowym czy wyjechać za granicę do pracy.  

 

Rekomendacje dla subregionu 

� Dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wobec sytuacji, gdy wielu absolwentów nie 
pracuje w wyuczonym zawodzie, a także ze względu na obecność wśród najbardziej popularnych 
zawodów takich, które generować mogą nasycenie lokalnego rynku pracy, należy zwrócić uwagę na 
ofertę edukacji zawodowej. Wymaga to zaangażowania i współpracy lokalnego środowiska  
– powiatowych urzędów pracy, przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych oraz pracodawców. Należy 
wprowadzić monitoring ryku pracy i zapotrzebowania na specjalistów, a wyniki tego monitoringu 
powinny mieć przełożenie na oferty placówek. Oprócz monitoringu rynku pracy, wspartego 
współpracą z pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia, należy wprowadzić monitoring losów 
absolwentów z wykorzystaniem narzędzi proponowanych w niniejszym projekcie. Analiza sytuacji osób 
kończących placówki powinna służyć dopasowywaniu oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku 
pracy. Szkoły zawodowe powinny rozważyć również zwiększenie elastyczności oferty kształcenia, 
jednak jak pokazują dostępne publikacje należy tutaj liczyć się z wieloma problemami natury 
mentalnej, kadrowej oraz ekonomicznej, które często skutecznie blokują wprowadzanie zmian. 

� Wspieranie młodzieży w świadomym wyborze ścieżki kształcenia. Jak pokazują badania  
w subregionie płockim wybór edukacji zawodowej podyktowany jest przede wszystkim własnymi 
zainteresowaniami, które mogą nie odzwierciedlać możliwości uzyskania zatrudnienia na lokalnym 
rynku pracy. W tym celu należy zapewnić młodzieży na poziomie gimnazjalnym dostęp do doradztwa 
zawodowego, by wybór ścieżki edukacyjnej i ścieżki kształcenia podyktowany był świadomą analizą nie 
tylko własnych możliwości, ale również realnej sytuacji na rynku pracy. Z zaznaczeniem możliwości 
kształcenia ustawicznego i ewentualnego przekwalifikowania się.  

� Wspierane młodzieży w zdobywaniu doświadczeń zawodowych. Niezachęcająca sytuacja na rynku 
pracy w subregionie płockim powoduje, iż znaczna grupa absolwentów pozostaje bierna. Koniecznym 
staje się zaktywizowanie i zmotywowanie tej grupy. Rozwiązaniem mogą być tutaj zajęcia z doradcą 
zawodowym w szkole ponadgimnazjalnej promujące aktywność na rynku pracy i zdobywanie 
doświadczenia, pokazujące skuteczne sposoby poszukiwania pracy, a także przygotowujące do 
poruszania się na rynku pracy. Innym ważnym działaniem w tym obszarze (pożądanym również przez 
samych absolwentów) jest organizowanie staży i praktyk zawodowych, które będą pozwalały osobom 
bezpośrednio po ukończeniu szkoły zawodowej na zdobycie doświadczeń.  
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� Skuteczne wspieranie absolwentów przez publiczne służby zatrudnienia. Badanie ukazało duże 
zastrzeżenia absolwentów do wsparcia udzielanego przez lokalne urzędy pracy. Należy zwrócić uwagę, 
iż w obliczu trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, istotne jest wsparcie instytucjonalne, by 
absolwenci nie pozostali osamotnieni w swoich działaniach, które mogą prowadzić do bierności 
zawodowej. W tym zakresie należy przede wszystkim kłaść nacisk na współpracę z pracodawcami, 
którzy przyjmowaliby młodych pracowników na staże lub praktyki zawodowe pozwalające zdobywać 
zatrudnienie, zachęcanie i pokazywanie możliwości przekwalifikowania się, weryfikowanie polecanych 
ofert pracy, by były aktualne oraz doradztwo zawodowe, wspierające absolwenta w aktywności 
zawodowej.    

� Promowanie mobilności zawodowej. Absolwenci z tego subregionu przejawiają małą elastyczność 
jeżeli chodzi o warunki zatrudnienia. Wobec trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy są mało skłonni 
dopuścić możliwość dojeżdżania do pracy, przeprowadzenia się, czy też pracy za granicą, ale również 
nie dopuszczają dyspozycyjności w innych obszarach. Tymczasem z perspektywy pracodawców ważną 
kwestią jest doświadczenie zawodowe i warto rozważyć podejmowanie pracy nawet jeżeli nie jest do 
końca satysfakcjonująca finansowo, czy trzeba do niej dojeżdżać, z zaznaczeniem, że warunki  
w kolejnych miejscach pracy poprawiają się, a doświadczenie zawodowe jest bezcenne (na to przede 
wszystkim patrzą pracodawcy).  

� Działania informacyjne w zakresie dostępnych form wsparcia dla absolwentów wchodzących na 
rynek pracy. Wobec znaczącego odsetka absolwentów przekonanych, iż w ich miejscu zamieszkania 
nie mogą liczyć na wsparcie, a także kojarzących z pomocą na rynku pracy jedynie PUP, należy 
rozważyć przeprowadzenie działań informacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Celem tych 
działań powinno być przekazanie uczniom wiedzy na temat wszelkich dostępnych form wsparcia oraz 
instytucjach rynku pracy (publicznych i niepublicznych), gdzie mogą uzyskać pomoc.  

� Działania promujące zatrudnianie absolwentów prowadzone wśród pracodawców. Badania 
jakościowe ujawniły, iż absolwenci mają duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia w subregionie ze 
względu na wysokie oczekiwania pracodawców w stosunku do doświadczenia kandydatów na 
pracowników. Wobec trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, konkurencja wśród osób 
poszukujących zatrudnienia jest duża i osoby młode, tuż po szkole, mają małe szanse by się odnaleźć  
w tej sytuacji, co może prowadzić do zniechęcenia i bierności. Istotne jest zatem, by zachęcać 
pracodawców do otwierania się na młodych ludzi i dawania im szansy na zdobywanie doświadczenia 
zawodowego. Rozwiązaniem może być tutaj również położenia nacisku na zwiększanie możliwości 
odbywania staży zawodowych, co spoczywa na lokalnych instytucjach rynku pracy.  
 

 

14 SUBREGION RADOMSKI 

14.1 Charakterystyka subregionu oraz powiatów skrajnych 

Subregion radomski zlokalizowany jest w południowej części województwa mazowieckiego, obejmując powiaty: 
białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, miasto Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński. Subregion ten 
zamieszkuje ok. 624,6 tys. osób. Pod względem liczby mieszkańców jest to trzeci region Mazowsza (więcej 
mieszkańców posiada jedynie Warszawa i subregion warszawski). Pod względem struktury wiekowej ludności 
subregion radomski nie wyróżnia się znacząco w skali całego województwa. Osoby młode, w wieku 15-29 lat 
stanowią w tym subregionie 23% populacji (dla porównania w województwie mazowieckim odsetek ten wynosi 
21%). Subregion radomski charakteryzuje się zbliżonym udziałem ludności zamieszkującej na terenach wiejskich 
oraz miejskich (50,5% - mieszkańców zamieszkuje wieś). Należy jednak podkreślić, że ludność miejska 
koncentruje się w centralnym mieście subregionu – Radomiu, w pozostałych zaś subregionach dominują 
mieszkańcy wsi (70%-86%).  
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W subregionie radomskim na podstawie przeprowadzonej analizy czynnikowej ostatecznie do badania wybrano 
dwa skrajne powiaty: powiat białobrzeski oraz powiat m. Radom. 

 

Charakterystyka 1: Bezrobocie 

W subregionie radomskim według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w marcu 2013 roku zarejestrowanych 
było 66 132 osób bezrobotnych. Sytuacja pod względem bezrobocia w tym subregionie jest zróżnicowania. 
Najniższa stopa bezrobocia rejestrowanego obserwowana była w I kwartale 2013 r. w powiatach białobrzeskim 
(16,7%) oraz lipskim (17,1%), najwyższa zaś w powiecie szydłowieckim (37,6% - ponad trzykrotnie więcej, niż  
w województwie). Należy zaznaczyć, iż w każdym powiecie stopa bezrobocia utrzymywała się powyżej średniej 
wojewódzkiej – również w Radomiu, gdzie wynosiła 22,6%. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż bezrobocie  
w subregionie systematycznie rośnie od 2008 r.  

Zróżnicowana ze względu na powiat jest także sytuacja osób młodych w obszarze bezrobocia. Relatywnie 
najlepiej wypada tutaj Radom, gdzie udział osób w wieku 18-24 lat oraz absolwentów do 12 miesięcy od 
ukończenia nauki w strukturze bezrobotnych utrzymuje się zdecydowanie poniżej średniej wojewódzkiej  
– odpowiednio 12,5% oraz 3,7%. Z drugiej strony trudną sytuację tych osób obserwujemy w powiecie 
białobrzeskim (28,9% osoby w wieku 18-24 lat oraz 9,5% absolwenci do 12 miesięcy od ukończenia nauki),  
a także lipskim (odpowiednio 25,4% oraz 7,7%) i zwoleńskim (25,2% oraz 6,3%). 

 

Rysunek 97 Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych osób w wieku 18-24 lat  

i osób do 12 miesięcy od ukończenia nauki 

 

Źródło: Bezrobocie w województwie mazowieckim, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, marzec 2013. 

 

Charakterystyka 2: Podmioty gospodarki narodowej 

W subregionie radomskim na koniec 2012 r. funkcjonowało 51 213 podmiotów gospodarczych, co stanowiło 7% 
mazowieckich firm. Podobnie, jak w całym województwie, w strukturze przedsiębiorstw przeważają firmy mikro 
i małe. Udział firm średnich i dużych jest niewielki. Podmioty gospodarcze koncentrują się w Radomiu, gdzie 
swoją siedzibę ma prawie połowa firm z subregionu (48%), zaś kolejne 19% w subregionie radomskim.  
W powiecie białobrzeskim znajduje się jedynie 5% lokalnych firm, podobnie jak w powiecie lipskim, przysuskim 
 i szydłowieckim. Najmniej, bo 4% firm przypada na powiat kozienicki.  

W subregionie radomskim dominują przedsiębiorstwa z branży handel i naprawa pojazdów (33%), w dalszej 
kolejności najwięcej firm przypada na branże: budownictwo (13%), przetwórstwo przemysłowe (12%) oraz 
transport i gospodarka magazynowa (6%). Powiat białobrzeski wyróżnia się na tle subregionu istotnie wyższym 
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udziałem branży rolniczej, a także przetwórstwa przemysłowego, z kolei m. Radom wyższym udziałem sektora 
handlu i naprawy pojazdów, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.  

 

Rysunek 98 Podmioty gospodarcze w subregionie radomskim oraz wybranych powiatach skrajnych – powiat 

białobrzeskim oraz powiat m. Radom 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2012 r. 

 

Charakterystyka 3: Zatrudnienie i miejsca pracy 

W roku 2011 w subregionie radomskim pracowało 156 893, co stanowi 40% mieszkańców subregionu w wieku 
produkcyjnym. Najwyższy odsetek osób pracujących wśród osób w wieku produkcyjnym odnotowano  
w powiecie lipskim (55%), najniższy zaś w szydłowieckim (29%). W wyznaczonych do badań powiatach odsetki 
te wynosiły 39% w Radomiu oraz 46% w powiecie białobrzeskim. 

Największy udział w strukturze zatrudnienia w subregionie mają pracownicy z sektora rolniczego (39%) oraz 
szeroko pojęty sektor usług (39%). 21% miejsc generuje przemysł i budownictwo. Widoczne są istotne różnice 
w strukturze osób pracujących pomiędzy dwoma wytypowanymi do badania powiatami. W powiecie 
białobrzeskim większość zatrudnionych (68%) pracuje w rolnictwie, podczas gdy w powiecie m. Radom (ze 
względu na centralny ośrodek miejski subregionu) dominują usługi oraz przemysł i budownictwo.  
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Rysunek 99 Struktura pracujących w subregionie radomskim oraz wybranych powiatach skrajnych – powiat białobrzeski 

oraz powiat m. Radom 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2011 r. 

 

Charakterystyka 4: Edukacja zawodowa 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w poprzednim roku szkolnym (2011/2012) funkcjonowało  
w subregionie radomskim 69 szkół dla młodzieży (15% mazowieckich szkół) – 28 techników, 24 zasadnicze 
szkoły zawodowe, 10 techników uzupełniających oraz 7 szkół policealnych. W analizowanym okresie szkoły 
zawodowe dla młodzieży ukończyło 3520 uczniów. Zgodnie ze strukturą placówek, najwięcej uczniów opuściło 
technika (1891 absolwentów), w drugiej kolejności ZSZ (1354 absolwentów). Szkoły policealne dla młodzieży 
ukończyło 200 osób, zaś technika uzupełniające 75 – większość w Radomiu. Najwięcej szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży znajduje się w Radomiu – 35 placówek (połowa szkół w subregionie).  
W powiecie białobrzeskim funkcjonowały z kolei tylko 3 placówki, które ukończyło 130 uczniów – najmniej  
w całym subregionie.  

 

Tabela 41 Liczba ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży i ich absolwentów w subregionie radomskim i powiatach 

  
OGÓŁEM ZSZ Technikum 

Technikum 
uzup. 

Szkoła 
policealna 

subregion 
radomski 

Liczba szkół 69 24 28 10 7 

Liczba 
absolwentów 

3520 1354 1891 75 200 

Powiat 
białobrzeski 

Liczba szkół 3 2 1 0 0 

Liczba 
absolwentów 

130 78 52 0 0 

Powiat 
kozienicki 

Liczba szkół 8 3 4 1 0 

Liczba 
absolwentów 

303 152 151 0 0 

Powiat lipski 
Liczba szkół 5 2 2 0 1 

Liczba 
absolwentów 

135 70 43 0 22 

Powiat Liczba szkół 5 1 4 0 0 



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 203 z 318 

 
 
 

  
OGÓŁEM ZSZ Technikum 

Technikum 
uzup. 

Szkoła 
policealna 

przysuski Liczba 
absolwentów 

262 83 179 0 0 

Powiat 
radomski 

Liczba szkół 8 3 4 1 0 

Liczba 
absolwentów 

358 91 255 12 0 

Powiat 
szydłowiecki 

Liczba szkół 2 1 1 0 0 

Liczba 
absolwentów 

147 82 65 0 0 

Powiat 
zwoleński 

Liczba szkół 3 1 1 1 0 

Liczba 
absolwentów 

147 96 51 0 0 

Powiat m. 
Radom 

Liczba szkół 35 11 11 7 6 

Liczba 
absolwentów 

2038 702 1095 63 178 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Absolwenci z 2011 roku zdobyli 63 różne zawody. Najwięcej osób ukończyło szkołę zawodową z zawodem 
technika mechanika, technika hotelarstwa, technika ekonomisty, mechanika pojazdów samochodowych oraz 
technika żywienia i gospodarstwa domowego. W powiecie białobrzeskim wśród ukończonych zawodów 
dominował technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz sprzedawca, zaś w Radomiu fryzjer, technik mechanik 
oraz technik budownictwa. 

 

Tabela 42 Liczba absolwentów w 2011 roku w poszczególnych zawodach w subregionie radomskim 

Ukończone zawody Liczba 

absolwentów 

Ukończone zawody Liczba 

absolwentów 

Technik mechanik  238 Asystentka stomatologiczna  31 

Technik hotelarstwa  237 Blacharz samochodowy  29 

Technik ekonomista  202 Mechanik-monter maszyn i urządzeń  29 

Mechanik pojazdów samochodowych  200 Stolarz  27 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego  192 Piekarz  26 

Fryzjer  180 Technik teleinformatyk  26 

Kucharz małej gastronomii  158 Cieśla  26 

Technik informatyk  143 Technik ochrony środowiska  24 

Technik elektronik  106 Technik masażysta  24 

Technik budownictwa  93 Technik usług pocztowych i 

telekomunikacyjnych  

22 

Sprzedawca  92 Kucharz  22 

Technik agrobiznesu  91 Technik pojazdów samochodowych  22 

Technik usług fryzjerskich  87 Technik drogownictwa  21 

Cukiernik  72 Technik rolnik  21 

Posadzkarz  69 Betoniarz-zbrojarz  21 

Elektryk  65 Technolog robót wykończeniowych w 

budownictwie  

21 

Technik farmaceutyczny  63 Technik technologii odzieży  20 

Technik architektury krajobrazu  59 Technik analityk  18 

Ratownik medyczny  56 Malarz-tapeciarz  18 

Technik organizacji usług gastronomicznych  55 Dekarz  17 

Technik elektryk  52 Technik leśnik  16 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  49 Technik logistyk  14 
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Ukończone zawody Liczba 

absolwentów 

Ukończone zawody Liczba 

absolwentów 

Kelner  46 Lakiernik  14 

Ślusarz  45 Technik dentystyczny  13 

Elektromechanik pojazdów samochodowych  42 Technik elektroradiolog  13 

Technik mechatronik  39 Technik ogrodnik  12 

Technik handlowiec  39 Kaletnik  9 

Murarz  39 Technik technologii wyrobów skórzanych  8 

Technik mechanizacji rolnictwa  33 Technik urządzeń audiowizualnych  8 

Operator obrabiarek skrawających  33 Tapicer  5 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn 

rolniczych  

33 Rzeźnik-wędliniarz  2 

Monter-elektronik  33  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Podsumowanie - charakterystyka skrajnych powiatów na podstawie wyników 

analizy czynnikowej 

Powiat białobrzeski w przypadku większości czynników uzyskał wartości ujemne (11 z 18 wskaźników). 
Najsłabiej powiat ten wypadł pod względem wartości czynników: wysoki odsetek dróg gruntowych (-1,44), 
dostęp do dóbr kultury (-1,29), liczba samochodów osobowych (-1,13) oraz urbanizacja (-0,92). Z drugiej strony 
powiat ten charakteryzuje wysoka dynamika zatrudnienia w branżach usługowych (1,98) oraz finansowych 
(0,73) i wysoki przyrost naturalny (0,66). 

Drugi z wybranych powiatów, miasto Radom, z kolei najsłabiej wypadł w następujących obszarach: dostęp do 
dóbr kultury (wartość -3,36), niski poziom bezrobocia (-1,86), wysoki przyrost naturalny (-1,50), czy też wysoki 
odsetek dróg gruntowych (-1,15). Najwyższe dodatnie wartości powiat ten uzyskał w obszarach: urbanizacja 
(1,28), edukacja zawodowa i rozwój (2,06), wysoka pozycja branży informacja i komunikacja (1,78) oraz liczba 
samochodów osobowych (1,59). Należy zaznaczyć, że powiat ten również charakteryzuje się przewagą 
ujemnych wartości czynników (10 na 18 czynników miało wartość ujemną). 

Największe różnice pomiędzy powiatem białobrzeskim oraz radomskim dostrzegalne są w obszarze urbanizacja, 
edukacja zawodowa i rozwój, wysoka pozycja branży informacja i komunikacja, liczba samochodów osobowych, 
a także wysoki przyrost naturalny, aktywne skupiska ludności, niski poziom bezrobocia, dostęp do dóbr kultury, 
czy też dynamika zatrudnienia w branżach usługowych. 
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Rysunek 100 Subregion radomski – charakterystyka wybranych powiatów ze względu na wartości poszczególnych 

czynników 

 

Źródło: Analiza czynnikowa  wykonana na potrzeby wyboru skrajnych powiatów do badań jakościowych 

 

14.2 Charakterystyka losów zawodowych absolwentów na podstawie wyników badań  

ŚcieŜka edukacyjna i zawodowa absolwentów 

Wśród absolwentów szkół zawodowych w subregionie radomskim przeważali absolwenci techników dla 
młodzieży (56%). 38% ukończyło zasadnicze szkoły zawodowe, a 6% szkoły policealne. Żaden z respondentów 
nie ukończył technikum uzupełniającego dla młodzieży. 

Zawody, w których kształcili się absolwenci ZSZ z subregionu radomskiego, to przede wszystkim robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy (53% - w tym mechanik pojazdów samochodowych 37%), pracownicy usług  
i sprzedawcy (39% - w tym fryzjer 24%). Głównymi motywami wybrania akurat tego typu szkoły były zgodność  
z zainteresowaniami (58%) oraz przyszłościowy zawód (13%). Co dziesiąty badany kierował się również 
łatwością znalezienia pracy w danym zawodzie, przykładem znajomych oraz brakiem wyboru w okolicy (po 11% 
wskazań). 

Respondenci, którzy ukończyli technika, wybierali zawody związane z naukami fizycznymi, chemicznymi  
i technicznymi (46%, najczęściej technicy nauk fizycznych i technicznych – 32%) oraz z biznesem i administracją 
(16% - najczęściej personel do spraw finansowych). Wybór szkoły i zawodu przez absolwentów techników 
wynikał ze zgodności z zainteresowaniami (68%), postrzegania zawodu jako przyszłościowego (16%) oraz 
łatwości znalezienia pracy (13%). 

W momencie badania 33% respondentów z subregionu radomskiego jedynie pracowało (jeden z najniższych 
odsetków – mniej osób pracowało jedynie w subregionie płockim), a dalsze 8% łączyło pracę z nauką. Co 
trzeci ankietowany kontynuował naukę (najwięcej w porównaniu do pozostałych subregionów), a 27% 
pozostawało biernych zawodowo i edukacyjnie. Różnice między absolwentami zasadniczych szkół 
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zawodowych i techników są w tej kwestii nieznaczne – absolwenci techników nieco częściej pracowali (37%  
w stosunku do 32% ZSZ), lecz rzadziej kontynuowali naukę (32% w stosunku do 36%).  

 

Rysunek 101 Obecna sytuacja edukacyjno-zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

W subregionie radomskim aż 59% absolwentów kontynuowało edukację po zakończeniu ostatniej szkoły 
zawodowej – najwięcej w województwie. Więcej niż co trzeci nie próbował rozpocząć dalszej nauki, a 5% 
próbowało ją kontynuować, jednak im się to nie udało. Różnice między absolwentami zasadniczych szkół 
zawodowych i techników są nieznaczne – absolwenci tych pierwszych byli bardziej aktywni edukacyjnie, 
częściej podejmując dalszą naukę.  

Subregion ten wyróżnia się wysokim odsetkiem osób kontynuujących naukę, a przy tym również łączących 
kształcenie z pracą. Podjęciu dalszego kształcenia na pewno sprzyja relatywnie szeroka oferta lokalnego rynku 
edukacyjnego, uzupełniona o ofertę Warszawy, z którą Radom posiada dogodne połączenia komunikacyjne. 
Chęć do kształcenia w przypadku subregionu radomskiego, w największym stopniu w porównaniu do innych 
subregionów, wynika z aspiracji absolwentów do posiadania wyższego poziomu wykształcenia. Spowodowane 
jest to z jednej strony motywacjami indywidualnymi, z drugiej zaś przekonaniem, iż lepsze wykształcenie 
przekłada się na zwiększenie szans na rynku pracy, szczególnie w przypadku osób, które ukończyły zasadniczą 
szkołę zawodową. 

•••• Od razu kończąc zawodówkę zdecydowałam się iść do technikum, tylko, Ŝe zaocznie, bo chciałam 
podjąć pracę. Wiedziałam, Ŝe będzie trudno znaleźć [pracę] i rzeczywiście było trudno znaleźć, ale 
dałam radę. No, bo wiadomo, Ŝe po zawodówce nie ma gwarancji tej pracy, dlatego zdecydowałam się 
pójść dalej do technikum. Matura zawsze teŜ jest waŜna, moŜna dalej ewentualnie iść na studia. [...] 
śe będę miała właśnie tą furtkę do dalszej edukacji. No i, Ŝe wiadomo patrząc na CV, to osoba, która 
wybiera, wybierze to lepsze CV, nie osobę, która ma tylko samą zawodówkę ukończoną, tylko, Ŝe teŜ 
przykładowo średnie bądź wyŜsze. Więc, to teŜ zadecydowało. [IDNBI, SUBREGION RADOMSKI] 
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Rysunek 102 Decyzja w sprawie dalszej edukacji po ukończeniu ostatniej ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

W subregionie radomskim w momencie badania pracowało 41% absolwentów szkół zawodowych (jeden  
z najniższych odsetków – mniej osób pracowało jedynie w subregionie płockim), przy czym 8% badanych 
łączyło pracę z nauką. Jednocześnie 56% respondentów nigdy nie pracowało. Absolwenci techników 
deklarowali nieznacznie większą aktywność zawodową niż absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. 

 

Rysunek 103 Obecna sytuacja zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Jak już wspomniano w momencie badania pracowało 41% absolwentów. Dla 95% z nich obecna praca jest 
równocześnie ich pierwszą pracą. Nieco ponad połowa absolwentów znalazła pracę w ciągu 6 miesięcy od 
ukończenia nauki, a 29% kontynuuje edukację jednocześnie pracując. Co trzeci pracujący respondent według 
deklaracji wykonuje wyuczony zawód, a kolejne 17% zawód zbliżony do wyuczonego. Aż 39% ma poczucie, że 
pracuje poniżej swoich kwalifikacji, a 17% spośród obecnie pracujących respondentów jednocześnie szuka innej 
pracy. 
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Osoby niepracujące stanowią 59% respondentów z omawianego subregionu (w tym 3% stanowią ci, którzy 
kiedyś pracowali). Ponad połowa z tej grupy nadal się uczy, a jedynie jedna czwarta szuka pracy – co trzeci 
mniej niż 6 miesięcy, a 41% dłużej niż rok. Trzy czwarte niepracujących absolwentów nie szuka pracy  
– najczęstszym motywem była tutaj nauka. 

 

Przykładowe doświadczenia zawodowe absolwenta z subregionu radomskiego prezentuje wypowiedź jednego  
z uczestników wywiadów indywidualnych: 

••••  [To dlaczego pan zrezygnował z tej pracy?] Bo się firma rozwiązała, to raz, dwa Ŝe nie dawałem rady 
juŜ trochę. I tak miałem odejść wtedy, kiedy firma padła, to i tak miałem odejść, więc ja duŜo nie 
straciłem. I trzeba było sobie znaleźć coś innego. Potem były ubezpieczenia. Miały być złote góry,  
a skończyło się tak, Ŝe miałem w plecy dwa ZUS-y, więc to szybko padło. [...] Wtedy to było. 
śmieszne, bo to się opierało na dzwonieniu po ludziach.  Jak ktoś coś wziął to było fajnie, a jak nikt 
nic nie brał to było nie fajnie. To było max 15 godzin, tak max. Bo to jest na tej zasadzie, Ŝe firma 
rozlicza się z pracownikiem na zasadzie faktur. Nie pamiętam jak to dokładnie było. Pracownik  
z firmą podpisuje…To jest bardziej tak, Ŝe dla firmy się świadczy takie a takie usługi. Tam jakaś 
umowa była, ale to nie jestem w stanie powiedzieć jak to do końca wyglądało, bo to było na 
działalność, więc i tak płaciłem wszystko za siebie. [...] Miały być przychody duŜe i tak dalej, jak to 
zwykle bywa, a skończyło się tak, Ŝe byłem dwa ZUS-y w plecy. [...] Faktycznie moŜna było tam 
awansować, jak najbardziej, nawet dojść do kierownika oddziału i tak dalej, jakiś cień szansy tam 
był. [To dlaczego zrezygnował pan z tej pracy?] Bo nie było przychodów i jednak trzeba było uciekać  
z tego, nie było sensu ciągnąć tego. KaŜdy miesiąc pod 400 złotych ZUS podchodził. Nie wiem, 350 czy 
tam ileś złotych, ile to tam było za te ZUS-y, za te składki zdrowotne i tak dalej, więc kaŜdy miesiąc 
no to była w moim przypadku strata, to nie było co z tym walczyć. Trzeba było się poddać i juŜ. 
Trzeba było szukać drugiej [pracy]. Potem był sklep z odzieŜą. Przechodziłem, zobaczyłem szyld 
drugiego dnia, Ŝe szukają, zaniosłem CV i się odezwali. Skończyłem tam pracę w kwietniu czy w maju 
zeszłego roku, czyli to było 2012, zacząłem w 2011, to był rok.  Od grudnia chyba do maja, kwiecień-
maj, jakoś tak. Do końca maja chyba. [...] Kasjer-sprzedawca, czy coś takiego. Ale wszystko w ciągu 
dnia. Sklep jest otwarty 9-21, więc były zmiany albo całe dnie, to juŜ róŜnie, jak tam wypadło. 
PrzewaŜnie to miałem weekendy, miałem sobota-niedziela całe dnie, po 12 godzin. Układałem rzeczy, 
podawałem rzeczy, przyjmowałem pieniądze, obsługa kasy po prostu no i wszystko. [...] Samodzielne 
było, była moŜliwość awansu, i z tego co wiem, bo utrzymuję nikłe kontakty, to ci, co chcą, w tym 
sklepie awansują, pną się wręcz od takiego zwykłego pracownika, jakim ja byłem, do powiedzmy 
dyrektora regionalnego i tak dalej, więc niby tak się zdaje, Ŝe niby „sieciówka” i tak dalej, ale to tak 
samo, pensja do 10-tego. Do 10-tego, kasa jest, fajnie. [A dlaczego zrezygnował pan z tej pracy?] Bo 
pojawiła się perspektywa wyjazdu za granicę, i tam były takie niuanse z kierownikiem, bo mówiłem 
mu, Ŝeby informował, jak robi zmiany w grafiku, a nie Ŝebym ja się dowiadywał jak przychodzę do 
pracy i niechcący widzę jednym okiem, Ŝe na grafiku coś się zmieniło, i patrzę, a tu jestem dłuŜej czy 
krócej, albo jutro miałem być, a mnie nie ma, i nikt mnie o tym nie  informował. Ale przede 
wszystkim dlatego, Ŝe była perspektywa wyjazdu za granicę, z którego nic nie wyszło. Dlatego Ŝałuję, 
bo prawdopodobnie robiłbym to do chwili obecnej. Po sklepie w wakacje chyba się byczyłem i teraz 
mamy  hotel… Nie… Centrum Energetyczne, zapomniałem. Praca obsługa klienta, w tym sensie, Ŝe 
odpowiedzi na pisma ludzi. I to było  teraz, było to od połowy września do końca listopada, ale 
państwo ze mną nie przedłuŜyli umowy, poniewaŜ firma się rozwijała i były cięcia. Takie to trochę 
dziwne, ale taka polityka firmy. [...] Powiem szczerze, Ŝe na początku to przyuczenie, wprost mówiąc 
pierdoły, skanowanie dokumentów, potem te skany trzeba było w jakiś sposób opisać, czyli nazwa, 
nadać, pozałączać je dalej, jakieś kserowanie, pakowanie rzeczy, koperty, w gruncie rzeczy to 
robiłem przez 1,5 miesiąca. [...] To była typowo biurowa praca, bo oni zajmują się dystrybucją 
energii, więc jeŜeli o moją pracę [chodzi], to czysto biurowa, wysyłka pism, odpowiedzi na pisma 
klientów. Z tej pracy byłem zadowolony, bo jeŜeli dostawało się te 1,5 tysiąca za kserowanie, bądźmy 
szczerze, stało się przy skanerze parę godzin, ale to śmieszne rzeczy się robiło i brało za nie 
pieniądze, teŜ nie mogę narzekać. Niestety nie przedłuŜyli umowy. Była tam tzw. ścieŜka rozwoju, 
młodszy specjalista do spraw obsługi klienta, starszy specjalista, jakiś koordynator obsługi klienta,  
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i tak dalej, czyli moŜliwość awansu była. Tak samo zmiany umowy ze zlecenia, potem przejście na 
umowę o pracę i tak dalej.[...] [I tutaj przechodzimy do ostatniego elementu, czyli praca w hotelu] 
To juŜ jest w ogóle trochę śmiech na sali, bo technik elektronik a hotel. No ale coś trzeba robić. 
Wykorzystuję swój angielski od czasu do czasu, nabyty w szkole i na korepetycjach. Nie mam 
oczekiwań. Recepcjonista łamane przez ochrona łamane przez wszystko co trzeba zrobić [...] [Praca] 
zmianowa i nie zmianowa, mamy po prostu z drugim ochroniarzem/recepcjonistą na zmianę, noc za 
noc, więc to jest od jedenastu godzin do dwunastu w nocy. Po prostu cała noc - od 9 wieczorem do  
8 rano. Obsługę gości, coś trzeba przynieść, coś trzeba zamieść, pilnować dobytku trzeba i takie tam. 
[...] Podoba mi się ten system, bo mi nie koliduje z uczelnią. Co prawda przeŜyć po takiej nocy parę 
godzin na uczelni to nie jest wesoło, ale da się, więc nie jest źle. [IDNBI, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Rysunek 104 Ścieżki zawodowe absolwentów szkół zawodowych w subregionie radomskim 

 

Pierwsza praca 

Dla 95%  pracujących absolwentów ich obecna praca jest jednocześnie pierwszą. Niemalże co trzeci z nich 
łączył (lub łączy) ją z nauką. Nieco ponad połowa (54%) podjęła pierwszą pracę w czasie niedłuższym niż  
6 miesięcy od ukończenia szkoły. Średni czas poszukiwania pierwszej pracy to 8,4 miesiąca – jeden  
z najdłuższych na Mazowszu (dłużej poszukiwali pracy tylko absolwenci z subregionu ciechanowskiego).  

Pierwsza praca dla większości respondentów miała charakter stały: w pełnym wymiarze czasu pracy i dłużej 
pracowało 75% z nich, a na część etatu kolejne 14%. Jedynie 7% podjęło pracę dorywczą. Aż 93% respondentów 
zatrudnionych było legalnie, na podstawie umowy, a 7% bez umowy, na czarno. 

Przeważająca część respondentów znalazła pierwszą pracę w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania  
– po 45% w tej samej miejscowości i w innej miejscowości w tym samym powiecie. Z tego powodu nie musieli 
oni przeprowadzać się w związku z pracą, lecz codziennie do niej dojeżdżali. Co czwarty mieszkał w odległości 
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mniejszej niż 5 km od swojej pierwszej pracy, 18% od do 10 km, 30% od 11 do 20 km, a co dwudziesty 
respondent ponad 20 km.  

 

Rysunek 105 Warunki zatrudnienia 

 

 

Absolwenci najczęściej znajdowali pierwszą pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym  
i detalicznym (41%), działalnością usługową (16%) oraz działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, a także przetwórstwem przemysłowym (po 14%). W większości przypadków były to firmy 
zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników (59%), rzadziej miedzy 10 a 50 osób (20%). W średnich i dużych 
przedsiębiorstwach pracowało odpowiednio 2% i 7%. Wśród wykonywanych zawodów najczęściej wskazywano 
sprzedawców (34%), kelnerów (14%), fryzjerów i mechaników (po 7%). 

W sumie ponad połowa respondentów deklarowała, iż pracowali w wyuczonym zawodzie (36%) lub zbliżonym 
(18%), a 43% w innym zawodzie. Wyniki te nieznacznie różnią się od wyników przeprowadzonej analizy 
porównawczej zgodności zawodów wyuczonych oraz wykonywanych w pierwszej pracy. Zestawienie kodów 
Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na poziomie dużych grup zawodowych wskazuje, iż 57% wykonuje zawód 
należący do innej grupy niż zawód wyuczony (nieco powyżej średniej wojewódzkiej). Niewiele ponad połowa 
badanych (52%) deklarowała, że pierwsza praca była zgodna z poziomem ich kwalifikacji, a dla 36% była poniżej 
tego poziomu. 

Więcej niż połowa badanych miała problem z określeniem, czy pracowali na stanowisku samodzielnym, jednak 
39% tak stwierdziło. Mniej niż co dziesiąty pracował na stanowisku pomocniczym. Średnia pensja na rękę 
wynosiła 1 051 zł netto (najmniej w porównaniu do innych subregionów), przy czym 72% zarabiało mniej niż 
ta kwota. 

Absolwenci najczęściej poszukiwali pierwszej pracy pytając o nią bezpośrednio w firmach (48%), prosząc  
o pomoc rodzinę i znajomych (45%) oraz przeglądając ogłoszenia w prasie (23%). Pierwsze dwa sposoby okazały 
się również najbardziej skuteczne – odpowiednio 30% i 25% respondentów dzięki tym kanałom znalazło 
zatrudnienia.   

Respondenci raczej pozytywnie wypowiadali się o swojej pierwszej pracy – 70% z nich deklarowało, że 
całkowicie lub w większości aspektów odpowiadała (lub odpowiada) ona ich oczekiwaniom, a 82% było z niej 
bardzo lub raczej zadowolonych. Jedynie 4% wprost wyrażało niezadowolenie. 

 

Poszukiwanie pracy 

Respondenci, którzy w momencie przeprowadzania badania pracowali zawodowo, korzystali z takich metod 
szukania pracy jak pytanie bezpośrednio u pracodawcy (51%), korzystanie z pomocy i kontaktów rodziny lub  
znajomych oraz przeglądanie ogłoszeń w prasie (22%). Dwie pierwsze metody były zdecydowanie najbardziej 
efektywne.  
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Osoby niepracujące stosowały znacznie bardziej zdywersyfikowane sposoby szukania zatrudnienia. Przede 
wszystkim przeglądali ogłoszenia w prasie (59%), oferty PUP (41%) oraz ogłoszenia w Internecie na portalach 
poświęconych pracy (32%). Ponadto 27% szukało pomocy u znajomych, a 18% pytało bezpośrednio  
u pracodawcy.  

 

Tabela 43 Sposoby poszukiwania pracy i ich skuteczność  

obecna praca (N=47) aktualnie poszukujący pracy –
sposoby poszukiwania (N=18) 

 

Sposoby 
poszukiwania 

pracy 

Sposób 
najbardziej 

skuteczny 

Pytanie bezpośrednio u pracodawcy   51% 32% 
 

18% 

Szukanie pomocy u rodziny/ znajomych 
- tak zwane "znajomości"  

44% 22% 27% 

Przeglądanie ogłoszeń w prasie   22% 5% 59% 

Szukanie w ofertach Powiatowego 
Urzędu Pracy 

7% 5% 41% 

Przeglądanie ogłoszeń w Internecie na 
portalach poświęconych pracy   

5% 2% 32% 

Liczenie na przypadek/szczęście   2% 2% 14% 

nie sprecyzowano 29% 29% 32% 

 

Badanie jakościowe ukazało, iż znaczącą trudnością dla absolwentów z tego subregionu są wysokie oczekiwania 
pracodawców związane z posiadanym doświadczeniem. Wielu badanych w tym elemencie upatrywało swoich 
niepowodzeń na rynku pracy. 

•••• Szukałam pracy, ale cięŜko było. KaŜdy pytał się, jakie doświadczenie było. Doświadczenie moŜna 
powiedzieć, Ŝe było małe, bo to było zaraz po szkole i po prostu były to takie kwalifikacje, pod tym 
względem, Ŝe trzeba było coś wykonać w danym salonie, co właścicielka chciała i trzeba było się 
wykazać tak naprawdę znajomością i wiedzą, no i umiejętnościami. [...] [Myślałam] Ŝe będzie o wiele 
lŜej, Ŝe wejdę do pierwszego salonu, bądź drugiego, trzeciego i jeŜeli się powie, Ŝe ukończyło się 
zasadniczą szkołę zawodową i praktyki się miało w salonie, to będzie o wiele lŜej znaleźć tą pracę. 
Niestety okazało się zupełnie inaczej. Niestety odmawiali, mówili, Ŝe nie, Ŝe za małe doświadczenie, 
Ŝe potrzebują kogoś bardziej doświadczonego. No i było jak było, bo trzy lata, to za mały okres staŜu. 
[IDNBI, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Aspiracje zawodowe 

Zapytani o najważniejsze aspekty związane z pracą zawodową absolwenci z podregionu radomskiego 
wskazywali przede wszystkim poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa (86% - najwyższy odsetek na Mazowszu), 
dobrą płacę (83%) i dogodne godziny pracy (33%). W dalszej kolejności wskazywali oni również pozycję 
społeczną jaką daje wykonywana praca (14%), możliwość realizacji swoich ambicji i marzeń zawodowych (13%) 
oraz poczucie odpowiedzialności za pracę (11%). 

Badani najczęściej chcieli pracować w firmie prywatnej (44%), przy czym odpowiedź tę wskazywali częściej 
absolwenci ZSZ (66%), niż techników (30%). W firmie z sektora państwowego chciało się zatrudnić 16% ogółu 
badanych, a dla 22% nie miało to znaczenia. 96% respondentów chciałoby w miejscu pracy podejmować 
samodzielne decyzje, a 60% kierować innymi pracownikami, przy czym odsetek ten jest wyższy dla 
absolwentów techników, niż ZSZ (odpowiednio 77% i 37%). Przeciętne wynagrodzenie, które 
satysfakcjonowałoby absolwentów, to 3 136 zł netto (jedno z najwyższych na Mazowszu – wyższe 
oczekiwania finansowe mieli jedynie absolwenci warszawskich szkół), przy czym 48% badanych chciałaby 
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zarabiać co najmniej 3 000 zł netto. Badani oceniali swoje szanse na znalezienie takiej idealnej pracy 
umiarkowanie optymistycznie – 41% oceniało je jako średnie, a 43% jako niewielkie lub żadne. 

Wśród warunków minimalnych do podjęcia pracy absolwenci najczęściej wymieniali godne wynagrodzenie 
(72%), stabilność wynikającą z umowy na czas nieokreślony (54%), a w dalszej kolejności miłą atmosferę 
panującą w pracy (23%). Przeciętne minimalne wynagrodzenie, za jakie zgodziliby się pracować absolwenci, to  
1 796 zł netto (poniżej średniej wojewódzkiej). Byliby oni w stanie dojeżdżać do pracy przeciętnie 28 km lub  
31 minut w jedną stronę. 

Mniej niż co piąty badany byłby skłonny do przekwalifikowania się, aby znaleźć pracę. Nikt nie zgodziłby się na 
pracę na czarno, bez umowy, a jedynie 2% zgodziłoby się podjąć pracę niskopłatną. Jednocześnie  
66% zgodziłoby się na pracę zmianową, 27% na bycie dyspozycyjnym 24 godziny na dobę przez 7 dni  
w tygodniu, a 32% na przeprowadzkę wraz z rodziną i pracę we wszystkie soboty, niedziele i święta. Tylko  
9% byłoby skłonne do wyjazdu do pracy za granicę. 

Badani absolwenci szkół zawodowych najczęściej oceniali swoje szanse na znalezienie pracy w zawodzie jako 
średnie (51%), 37% jako niewielkie lub żadne, a 10% jako pewne lub duże. Podobnie rozkładają się odpowiedzi 
na pytanie o szanse na znalezienie pracy w zawodzie pokrewnym. 

 

Wsparcie instytucjonalne 

Ponad połowa respondentów (57%) była zdania, że osoba kończąca szkołę zawodową w subregionie radomskim 
nie może liczyć na wsparcie instytucji w zakresie znalezienia pracy i aktywizacji zawodowej, a 13% uważało, że 
mogliby na takie wsparcie liczyć – najmniej na Mazowszu. Co więcej absolwenci techników mają nieco gorsze 
mniemanie na temat jego dostępności, niż absolwenci ZSZ. 

Z wypowiedzi respondentów wynika, że dostrzegają oni przede wszystkim jedną instytucję, która może 
udzielać absolwentom wsparcia w zakresie szukania pracy, czyli powiatowe urzędy pracy – 75% wskazań. 
Pojedyncze osoby wskazywały również ochotnicze hufce pracy i agencje zatrudnienia (po 4%). Co czwarty 
badany nie znał instytucji, które służą tego typu pomocą (odsetek na poziomie średniej wojewódzkiej). 
Rzeczywiste wsparcie udzielane przez powiatowe urzędy pracy oceniane było jednak negatywnie przez 
większość badanych – 51% twierdziło, że nie oferują one rzeczywistego wsparcia, a kolejne 36%, że jego zakres 
był ograniczony. Jedynie co dziesiąty badany oceniał je jako wszechstronne.  

Jedynie 14% badanych skorzystało ze wsparcia PUP w zakresie poszukiwania pracy, aktywizacji zawodowej 
lub ogólnej poprawy sytuacji na rynku pracy. 86% nie skorzystało ze wsparcia żadnej instytucji (jeden  
z najwyższych odsetków w województwie). 64% badanych absolwentów otrzymane w PUP wsparcie w ogóle 
nie poprawiło sytuacji na rynku pracy, co dwudziestemu poprawiło ją trochę, a 7% bardzo. Niemalże trzy 
czwarte absolwentów nie było w stanie wskazać typu wsparcia, z jakiego korzystali.  

Z usług PUP od czasu ukończenia szkoły skorzystało 14% respondentów. Ponad połowa (55%) z nich 
deklarowała, że podczas ich wizyty w urzędzie nikt się nimi nie zainteresował ani nie pomógł. 14% zaoferowano 
ofertę pracy zgodną z ich kwalifikacjami lub doradzono, do jakiego pracodawcy powinni się zgłosić, celem 
podjęcia stażu lub pierwszej pracy.  

Respondenci niezmiernie rzadko korzystali z instrumentów wsparcia oferowanego przez instytucje rynku pracy. 
Co dziesiąty z nich korzystał z pośrednictwa pracy, pojedyncze osoby również ze staży i szkoleń zawodowych. 
Wśród instrumentów, którymi byliby zainteresowani, respondenci wymieniali: szkolenia z zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej (18%), doradztwo zawodowe (17%), dotacje na rozpoczęcie 
działalności (10%), czy też kursy językowe (9%). 

14% absolwentów to osoby obecnie zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne, 
zaś kolejne 16%, choć obecnie nie są zarejestrowani, to rejestrowali się w PUP w ostatnich 3 latach. Nigdy  
w rejestrach osób bezrobotnych nie figurowało 70% badanych z subregionu radomskiego. Osoby, które 
rejestrowały się jako bezrobotne najczęściej nie precyzują, jaką ofertę otrzymały ze strony PUP (43%).  
43% zadeklarowało, iż zaoferowano im indywidualne wsparcie doradcy zawodowego. 

•••• 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 się mija z celem. 
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Znaczy z mojego punktu widzenia troszeczkę się mija z celem, bo wiadomo są to fundusze na 
zdobycie, na uzyskanie pieniędzy i na załoŜenie jakiejś działalności. Aczkolwiek będąc w szkole 
myśleliśmy nad tym, Ŝeby 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, bo karetka kosztuje prawie 350 tysięcy. TakŜe nawet 
spółdzielnia nie pomoŜe. [IDNBI, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Badanie jakościowe pokazało, iż rzadkie korzystanie ze wsparcia instytucjonalnego przez absolwentów, 
argumentowane jest również kontynuowaniem nauki – uważają, iż jako osoby studiujące nie mogą uzyskać 
statusu osoby bezrobotnej i wsparcia np. w postaci szkoleń zawodowych: 

 

•••• Urząd pracy u nas nie pomaga, bo trzeba być bezrobotnym, a ja studiując nie jestem bezrobotnym, 
czyli urząd pracy juŜ nie moŜe mnie włączyć w kursy proponowane przez urząd pracy. [FGI, 
SUBREGION RADOMSKI] 

 

14.3 Wnioski i rekomendacje dla subregionu 

Subregion radomski jest regionem zróżnicowanym. Z jednej strony mamy do czynienia z Radomiem, który jest 
skupiskiem ludności oraz podmiotów gospodarczych. Dzięki temu miastu w strukturze pracujących  
w subregionie mamy do czynienia ze znaczącym odsetkiem zatrudnionych w szeroko pojętym sektorze usług. 
Obszary poza Radomiem to tereny typowo rolnicze - większość mieszkańców zamieszkuje tereny wiejskie, 
istotne miejsce w strukturze podmiotów gospodarczych zajmują przedsiębiorstwa z sektora rolniczego, który 
daje również zatrudnienie znaczącej liczbie osób pracujących (np. powiat białobrzeski).  

W subregionie tym panuje trudna sytuacja na rynku pracy, co determinuje również sytuację osób młodych. We 
wszystkich powiatach (również w głównym mieście subregionu – Radomiu) stopa bezrobocia utrzymuje się 
powyżej średniej wojewódzkiej. Co prawda w Radomiu mamy do czynienia z niższymi odsetkami osób młodych 
w rejestrach bezrobotnych, ale należy to interpretować kontynuowaniem kształcenia, niż lepszą sytuacją na 
rynku pracy. W powiecie białobrzeskim pomimo najniższej w subregionie stopy bezrobocia, obserwujemy 
najwyższy udział w strukturze osób bezrobotnych osób młodych (18-24 lat) oraz absolwentów do 12 miesięcy 
od ukończenia nauki. W porównaniu do drugiego wytypowanego do badania powiatu – Radomia, białobrzeski 
jest typowo rolniczym powiatem, gdzie dominuje zatrudnienie w tym sektorze i co znajduje również odbicie  
w ogólnie małej liczbie podmiotów gospodarczych. Rolniczym charakterem powiatu białobrzeskiego tłumaczyć 
można relatywnie niską stopę bezrobocia – osoby mogą znajdować dorywcze zatrudnienie w sektorze 
rolniczym i nie rejestrować się w lokalnym PUP, który również może być postrzegany jako nieskuteczny  
w znalezieniu zatrudnienia. Wysokiego zaś udziału osób młodych wśród bezrobotnych można doszukiwać się  
w braku możliwości kontynuowania nauki – osoby mając problemy ze znalezieniem zatrudnienia nie mogą 
„uciekać” w kształcenie. Pozostaje im zatem wejście na rynek pracy i szukanie wsparcia w powiatowym 
urzędzie pracy.  

Zestawiając oferty kształcenia zawodowego w dwóch skrajnych powiatach z lokalnym rynkiem pracy, widać 
jedynie częściowe dopasowanie. I tak w powiecie białobrzeskim, gdzie najwięcej podmiotów gospodarczych 
reprezentuje sektor handlu i napraw pojazdów, znaczna liczba absolwentów kończy szkołę w kierunku 
sprzedawca. Z drugiej jednak strony wśród kierunków kończonych najczęściej przez absolwentów 
białobrzeskich szkół zawodowych jest również zawód z branży gastronomii i zakwaterowania, która ma 
niewielki udział w gospodarce lokalnej, a także technik ekonomista, pomimo niewielkiego udziału branży 
usługowej w strukturze zatrudnionych. Osoby te mogą liczyć na ewentualne zatrudnienie w Radomiu lub 
okolicznych powiatach. W stolicy subregionu najpopularniejsze z kolei zawody to fryzjer, technik mechanik oraz 
technik budownictwa. Co prawda w powiecie tym dominuje zatrudnienie w branży usługowej oraz przemyśle  
i budownictwie, ale zagrożeniem tutaj może być nasycenie lokalnego rynku pracy i brak dalszego 
zapotrzebowania na tego typu specjalistów. 
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Absolwenci szkół w subregionie radomskim, według przeprowadzonych badań znajdują się w najtrudniejszej 
sytuacji zawodowej. Świadczy o tym najniższy na Mazowszu odsetek osób posiadających zatrudnienie. 
Sytuacja zawodowa absolwentów z subregionu radomskiego jest wyjątkowo trudna – znajdują pracę po 
dłuższym niż przeciętny czasie od ukończenia szkoły, rzadziej jest to praca w wyuczonym zawodzie, a częściej 
poniżej kwalifikacji, wykonywana za najniższe przeciętne wynagrodzenie na Mazowszu. 

Trudna sytuacja na rynku pracy (wysokie bezrobocie, wygórowane oczekiwania pracodawców co do 
doświadczenia zawodowego) powoduje, że osoby młode wybierają ścieżkę edukacji, upatrując w niej szans na 
polepszenie swojej sytuacji, a jednocześnie opóźniając moment podjęcia zatrudnienia. Dążenie do 
podniesienia poziomu wykształcenia z jednej strony może być tutaj rozpatrywane jako rekompensata dla 
brakującego doświadczenia, którego jednocześnie nie można na lokalnym rynku zdobyć. Z drugiej zaś, jak 
pokazują wypowiedzi badanych, jest również efektem ich indywidualnych aspiracji, co znajduje przełożenie na 
wygórowane oczekiwania finansowe, przy jednocześnie małej skłonności do ustępstw w stosunku pracy. 
Inwestując w naukę, absolwenci oczekują tym samym nie jakiejkolwiek pracy, ale pracy adekwatnej do poziomu 
wykształcenia, czy posiadanych kwalifikacji. 

Trudności ze znalezieniem zatrudnienia potwierdzają również ich mało wygórowane ambicje zawodowe  
– zgodziliby się pracować za mniejsze wynagrodzenie, niż w innych subregionach. Zdecydowanie nisko oceniali 
oni również swoje szanse na znalezienie pracy w wyuczonym lub pokrewnym zawodzie. 

Warto zauważyć, że mimo trudnej sytuacji na rynku pracy respondenci z subregionu radomskiego byli raczej 
mało elastyczni jeśli chodzi o warunki zatrudnienia – byli rzadziej skłonni przekwalifikować się, podjąć pracę 
zmianową czy wziąć pod uwagę możliwość przeprowadzki. Jednocześnie przeciwni byli pracy na czarno i bardzo 
niskopłatnej. 

Respondenci z subregionu radomskiego wiedzą o możliwości uzyskania wsparcia ze strony powiatowych 
urzędów pracy, jednak bardzo niewielu z nich z tego wsparcia korzysta. Jednym z powodów takiej sytuacji 
może być postrzegana niska jakość usług oferowanych przez ten urząd i brak widocznych efektów wsparcia.  
W zasadzie niedostrzegane są też inne instytucje rynku pracy. Wśród instrumentów wsparcia, którymi 
zainteresowani byli respondenci, przeważają te związane z otwieraniem własnej działalności gospodarczej oraz 
doradztwem zawodowym. 

 

Rekomendacje dla subregionu 

� Dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wobec sytuacji, gdy wielu absolwentów nie 
pracuje w wyuczonym zawodzie, a także ze względu na obecność wśród najbardziej popularnych 
zawodów takich, które generować mogą nasycenie lokalnego rynku pracy, należy zwrócić uwagę na 
ofertę edukacji zawodowej. Wymaga to zaangażowania i współpracy lokalnego środowiska  
– powiatowych urzędów pracy, przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych oraz pracodawców. Należy 
wprowadzić monitoring ryku pracy i zapotrzebowania na specjalistów, a wyniki tego monitoringu 
powinny mieć przełożenie na oferty placówek. Oprócz monitoringu rynku pracy, wspartego 
współpracą z pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia, należy wprowadzić monitoring losów 
absolwentów z wykorzystaniem narzędzi proponowanych w niniejszym projekcie. Analiza sytuacji 
absolwentów powinna służyć dopasowywaniu oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 
Szkoły zawodowe powinny rozważyć również zwiększenie elastyczności oferty kształcenia, jednak jak 
pokazują dostępne publikacje należy tutaj liczyć się z wieloma problemami natury mentalnej, kadrowej 
oraz ekonomicznej, które często skutecznie blokują wprowadzanie zmian. 

� Wspieranie młodzieży w świadomym wyborze ścieżki kształcenia. Jak pokazują badania,  
w subregionie wybór edukacji zawodowej podyktowany jest przede wszystkim własnymi 
zainteresowaniami, które mogą nie odzwierciedlać możliwości uzyskania zatrudnienia na lokalnym 
rynku pracy. W tym celu należy zapewnić młodzieży na poziomie gimnazjalnym dostęp do doradztwa 
zawodowego, by wybór ścieżki edukacyjnej i ścieżki kształcenia podyktowany był świadomą analizą nie 
tylko własnych możliwości, ale również realnej sytuacji na rynku pracy. Z zaznaczeniem możliwości 
kształcenia ustawicznego i ewentualnego przekwalifikowania się.  

� Wspierane młodzieży w zdobywaniu doświadczeń zawodowych. Niezachęcająca sytuacja na rynku 
pracy w subregionie radomskim powoduje, iż znaczna grupa absolwentów wybiera ścieżkę edukacji, 
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upatrując w tym możliwości polepszenia swojej sytuacji. Kontynuowanie nauki należy uznać za trend 
pozytywny i wspierać go, jednakże jednocześnie należy umożliwić młodzieży zdobywanie doświadczeń 
zawodowych poprzez organizowanie staży i praktyk zawodowych, które będą pozwalały osobom 
bezpośrednio po ukończeniu szkoły zawodowej na zdobycie doświadczeń. Ważne jest również 
zapewnienie oferty edukacyjnej, która będzie umożliwiała godzenie pracy zawodowej z nauką. Można 
również w sytuacji wysokich aspiracji edukacyjnych wskazywać absolwentom wybór pracy  
w niepełnym wymiarze czasu lub pracę dorywczą. 

� Skuteczne wspieranie absolwentów przez publiczne służby zatrudnienia. Badanie ukazało duże 
zastrzeżenia absolwentów do wsparcia udzielanego przez lokalne urzędy pracy. Należy zwrócić uwagę, 
iż w obliczu trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy i małej aktywności zawodowej, istotne jest 
wsparcie instytucjonalne, by absolwenci nie pozostali osamotnieni w swoich działaniach, które mogą 
prowadzić do bierności zawodowej. W tym zakresie należy przede wszystkim kłaść nacisk na 
współpracę z pracodawcami, którzy przyjmowaliby młodych pracowników na staże lub praktyki 
zawodowe pozwalające zdobywać zatrudnienie, zachęcanie i pokazywanie możliwości 
przekwalifikowania się, weryfikowanie polecanych ofert pracy, by były aktualne oraz doradztwo 
zawodowe, wspierające absolwenta w aktywności zawodowej.    

� Promowanie mobilności zawodowej. Absolwenci z tego subregionu przejawiają relatywnie małą 
elastyczność jeżeli chodzi o warunki zatrudnienia. Wobec trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy nie 
przejawiają zainteresowania możliwością dojeżdżania do pracy, przeprowadzenia się, czy też pracy za 
granicą, ale również dopuszczają niewielką dyspozycyjność w innych obszarach. Tymczasem  
z perspektywy pracodawców ważną kwestią jest doświadczenie zawodowe i warto rozważyć 
podejmowanie pracy nawet jeżeli nie jest do końca satysfakcjonująca finansowo, czy trzeba do niej 
dojeżdżać, z zaznaczeniem, że warunki w kolejnych miejscach pracy poprawiają się, a doświadczenie 
zawodowe jest bezcenne (na to przede wszystkim patrzą pracodawcy).  

� Działania informacyjne w zakresie dostępnych form wsparcia dla absolwentów wchodzących na 
rynek pracy. Wobec znaczącego odsetka absolwentów przekonanych, iż w ich miejscu zamieszkania 
nie mogą liczyć na wsparcie, a także kojarzących z pomocą na rynku pracy jedynie PUP, należy 
rozważyć przeprowadzenie działań informacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Celem tych 
działań powinno być przekazanie uczniom wiedzy na temat wszelkich dostępnych form wsparcia oraz  
o instytucjach rynku pracy (publicznych i niepublicznych), gdzie mogą uzyskać pomoc.  

� Działania promujące zatrudnianie absolwentów prowadzone wśród pracodawców. Badania 
jakościowe ujawniły, iż absolwenci mają duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia w subregionie ze 
względu na wysokie oczekiwania pracodawców w stosunku do doświadczenia kandydatów na 
pracowników. Wobec trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, konkurencja wśród osób 
poszukujących zatrudnienia jest duża i osoby młode, tuż po szkole, mają małe szanse by się odnaleźć  
w tej sytuacji, co może prowadzić do zniechęcenia i bierności. Istotne jest zatem, by zachęcać 
pracodawców do otwierania się na młodych ludzi i dawania im szansy na zdobywanie doświadczenia 
zawodowego. Rozwiązaniem może być tutaj również położenie nacisku na zwiększanie możliwości 
odbywania staży zawodowych, co spoczywa na lokalnych instytucjach rynku pracy.  

  



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 216 z 318 

 
 
 

 

15 SUBREGION SIEDLECKI 

15.1 Charakterystyka subregionu oraz powiatów skrajnych 

Subregion siedlecki zlokalizowany jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, obejmując powiaty: 
łosicki, siedlecki, sokołowski i m. Siedlce. Subregion ten zamieszkuje ok. 247,5 tys. osób. Pod względem liczby 
mieszkańców jest to najmniejszy region na Mazowszu. Na tle całego województwa subregion siedlecki wyróżnia 
się najwyższym odsetkiem osób w wieku do 29 lat (39% w porównaniu do 36% w skali województwa). Osoby 
młode w wieku 15-29 lat stanowią w tym subregionie 23% populacji (dla porównania w województwie 
mazowieckim odsetek ten wynosi 21%). Subregion siedlecki charakteryzuje się nieznaczną przewagą ludności 
zamieszkującej na terenach wiejskich (57%). Ludność miejska koncentruje się w centralnym mieście subregionu 
– Siedlcach, w pozostałych powiatach przewaga terenów wiejskich jest znacząca (63%-98%). 

 

W subregionie siedleckim na podstawie przeprowadzonej analizy czynnikowej ostatecznie do badania 
jakościowego wybrano dwa skrajne powiaty: powiat sokołowski oraz powiat m. Siedlce. 

 

Charakterystyka 1: Bezrobocie 

W subregionie siedleckim według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w marcu 2013 roku zarejestrowanych 
było 13 349 osób bezrobotnych. Sytuacja pod względem bezrobocia w tym subregionie jest stosunkowo 
dobra, w porównaniu do pozostałych subregionów. Stopa bezrobocia jest zbliżona we wszystkich powiatach  
i nieznacznie tylko przewyższ średnią wojewódzką – najwyższa obserwowana była  pod koniec I kwartału 2013 
r. w powiecie łosickim (12,3%), najniższa zaś w Siedlcach (11,2%).  

W nieco gorszej sytuacji, niż ogół bezrobotnych, są w subregionie osoby młode. Najwięcej bezrobotnych  
w wieku 18-24 lat oraz do 12 miesięcy od ukończenia nauki odnotowano na koniec I kwartału 2013 r.  
w powiecie siedleckim – odpowiednio 29% oraz 11,9%. Najmniejszy udział w strukturze bezrobotnych grupy te 
odnotowują w Siedlcach – 16,1% osób młodych i 7% absolwentów. 

Rysunek 106 Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych osób w wieku 18-24 lat  

i osób do 12 miesięcy od ukończenia nauki 

 

Źródło: Bezrobocie w województwie mazowieckim, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, marzec 2013. 
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Charakterystyka 2: Podmioty gospodarki narodowej 

W subregionie siedleckim na koniec 2012 r. funkcjonowało 19 217 podmiotów gospodarczych, co stanowiło 
jedynie 3% mazowieckich firm. Podobnie, jak w całym województwie, w strukturze przedsiębiorstw przeważają 
firmy mikro i małe. Udział firm średnich i dużych jest niewielki. Podmioty gospodarcze w subregionie skupione 
są w Siedlcach (42%) oraz powiecie siedleckim (26%). W powiecie sokołowskim znajduje się co piąta firma  
z subregionu.   

W subregionie siedleckim dominują przedsiębiorstwa z branży handel i naprawa pojazdów (27%), w dalszej 
kolejności najwięcej firm przypada na branże: budownictwo (11%), rolnictwo (8%) oraz przetwórstwo 
przemysłowe (8%). Powiat sokołowski wyróżnia się na tle subregionu istotnie wyższym udziałem branży 
budowlanej, z kolei m. Siedlce wyższym udziałem sektorów: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.  

 

Rysunek 107 Podmioty gospodarcze w subregionie siedleckim oraz wybranych powiatach skrajnych – powiat sokołowski 

oraz powiat m. Siedlce 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2012 r. 

 

Charakterystyka 3: Zatrudnienie i miejsca pracy 

W roku 2011 w subregionie siedleckim pracowało 78 668 osób, co stanowiło 51% mieszkańców subregionu  
w wieku produkcyjnym. Najwyższy odsetek osób pracujących wśród osób w wieku produkcyjnym odnotowano 
w powiecie łosickim (61%). W powiatach wytypowanych do badań odsetek ten był zbliżony i wynosił 52%  
w Siedlcach i 51% w powiecie sokołowskim. 
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Największy udział w strukturze zatrudnienia w subregionie mają pracownicy z sektora rolniczego (41%), ale 
również szeroko pojęty sektor usług (39%). 21% miejsc generuje przemysł i budownictwo. Widoczne są istotne 
różnice w strukturze osób pracujących pomiędzy dwoma wytypowanymi do badania powiatami. W powiecie 
sokołowskim najwięcej zatrudnionych (46%) pracuje w rolnictwie, podczas gdy w powiecie m. Siedlce (ze 
względu na centralny ośrodek miejski subregionu) dominują usługi oraz przemysł i budownictwo.  

 

Rysunek 108 Struktura pracujących w subregionie siedleckim oraz wybranych powiatach skrajnych – powiat sokołowski 

oraz powiat m. Siedlce 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2011 r. 

 

Charakterystyka 4: Edukacja zawodowa 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w poprzednim roku szkolnym (2011/2012) funkcjonowały  
w subregionie siedleckim 32 szkoły dla młodzieży (7% mazowieckich szkół) – 12 techników, 12 zasadniczych 
szkół zawodowych, 2 technika uzupełniające oraz 6 szkół policealnych. W analizowanym okresie szkoły 
zawodowe dla młodzieży ukończyło 1400 uczniów. Najwięcej uczniów opuściło technika (846 absolwentów),  
w drugiej kolejności ZSZ (481 absolwentów). Szkoły policealne ukończyło 73 absolwentów – tylko w Siedlcach. 
Najwięcej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży znajduje się w Siedlcach (19 placówek) i ukończyło je 
najwięcej absolwentów (884 osoby). W drugim wyróżnionym do badania jakościowego powiecie w 2011 r. 
funkcjonowały 4 szkoły zawodowej dla młodzieży, które opuściło 330 uczniów.  

 

Tabela 44 Liczba ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży i ich absolwentów w subregionie siedleckim i powiatach 

  
OGÓŁEM ZSZ Technikum 

Technikum 
uzup. 

Szkoła 
policealna 

subregion 
siedlecki 

Liczba szkół 32 12 12 2 6 

Liczba 
absolwentów 

1400 481 846 0 73 

powiat  łosicki 

Liczba szkół 7 2 2 1 2 

Liczba 
absolwentów 

181 35 146 0 0 
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OGÓŁEM ZSZ Technikum 

Technikum 
uzup. 

Szkoła 
policealna 

powiat 
sokołowski 

Liczba szkół 4 2 2 0 0 

Liczba 
absolwentów 

330 89 241 0 0 

m. Siedlce 

Liczba szkół 19 7 7 1 4 

Liczba 
absolwentów 

884 352 459 0 73 

powiat siedlecki 

Liczba szkół 2 1 1 0 0 

Liczba 
absolwentów 

5 5 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Absolwenci z 2011 roku zdobyli 42 różne zawody. Najwięcej osób ukończyło szkołę zawodową z zawodem 
technika ekonomisty, mechanika pojazdów samochodowych, technika mechanika oraz kucharza małej 
gastronomii. W powiecie sokołowskim wśród ukończonych zawodów dominował technik ekonomista, technik 
logistyk, technik agrobiznesu i technik hotelarstwa, zaś w Siedlcach mechanik pojazdów samochodowych, 
technik ekonomista, technik elektronik, technik mechanik oraz kucharz małej gastronomii. 

 

Tabela 45 Liczba absolwentów w 2011 roku w poszczególnych zawodach w subregionie siedleckim 

Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Technik ekonomista  141 Technik farmaceutyczny  24 

Mechanik pojazdów samochodowych  103 Technik handlowiec  22 

Technik mechanik  91 Cukiernik  21 

Kucharz małej gastronomii  75 Monter-elektronik  20 

Technik informatyk  69 Technik masażysta  19 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego  68 Technik dróg i mostów kolejowych  17 

Technik rolnik  65 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  16 

Sprzedawca  58 Technik usług fryzjerskich  14 

Technik hotelarstwa  57 Ogrodnik  14 

Technik logistyk  57 Technik elektryk  11 

Technik elektronik  54 Lakiernik  11 

Technik budownictwa  51 Technik ogrodnik  10 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń  37 Posadzkarz  8 

Fryzjer  34 Stolarz  8 

Technik technologii żywności  32 Operator obrabiarek skrawających  6 

Technik mechatronik  30 Mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych  

5 

Ratownik medyczny  30 Operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego  

5 

Technik architektury krajobrazu  29 Piekarz  3 

Technik agrobiznesu  28 Elektromechanik pojazdów 
samochodowych  

2 

Murarz  27 Elektromechanik  1 

Elektryk  26 Technolog robót wykończeniowych w 
budownictwie  

1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 
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Podsumowanie - charakterystyka skrajnych powiatów na podstawie wyników 

analizy czynnikowej 

Powiat sokołowski ujemne wartości uzyskał dla pięciu czynników: urbanizacja, edukacja zawodowa i rozwój, 
wysoki przyrost naturalny, wysoki poziom oczyszczania ścieków oraz dynamika zatrudnienia w branżach 
finansowych. Z drugiej strony uzyskał najwyższe dodatnie wartości w przypadku czynników: niski poziom 
bezrobocia (1,45), mała liczba samochodów osobowych (1,08), a także wysoki odsetek dróg gruntowych, czy też 
dostęp do dóbr kultury. 

Z kolei w przypadku powiatu miasto Siedlce najwyższe ujemne wartości dotyczyły czynników: wysoka pozycja 
branży informacja i komunikacja, silna pozycja przemysłu i przetwórstwa oraz dynamika zatrudnienia  
w branżach finansowych. W przypadku tego powiatu najwyższe dodatnie wartości uzyskał czynnik 2 – edukacja 
zawodowa i rozwój (5,23). Na kolejnych miejscach znalazły się czynniki: wysoki przyrost naturalny (1,05) oraz 
wysoki odsetek dróg gruntowych (1,0). 

Największe różnice pomiędzy wytypowanymi powiatami w subregionie siedleckim obserwujemy w przypadku 
czynnika 2 – edukacja zawodowa i rozwój (5,23 w powiecie m. Siedlce i -0,30 w powiecie sokołowskim). Siedlce 
uzyskały również istotnie wyższe wartości dla czynników – urbanizacja, wysoki przyrost naturalny, aktywne 
skupiska ludności, wysoka pozycja rozwojowa, wysoki poziom oczyszczania ścieków. Z kolei powiat sokołowski 
uzyskał wyższe wartości dla czynników: silna pozycja przemysłu i przetwórstwa, gospodarka wodna, niski 
poziom bezrobocia, wysoka pozycja branży informacja i komunikacja oraz branży handel i naprawa pojazdów 
samochodowych, mała liczba samochodów, a także dynamika zatrudnienia w branżach finansowych. 

 

Rysunek 109 Subregion siedlecki – charakterystyka wybranych powiatów ze względu na wartości poszczególnych 

czynników 

 

Źródło: Analiza czynnikowa  wykonana na potrzeby wyboru skrajnych powiatów do badań jakościowych 
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15.2 Charakterystyka losów zawodowych absolwentów na podstawie wyników badań  

ŚcieŜka edukacyjna i zawodowa absolwentów 

Wśród absolwentów szkół zawodowych w subregionie siedleckim co trzeci ukończył zasadniczą szkołę 
zawodową, a 67% technika lub technika uzupełniające. Ze względu na niską liczebność grupy absolwentów 
szkół policealnych (1%), zostanie ona pominięta w dalszych analizach. 

Zawody, w których kształcili się absolwenci ZSZ z subregionu sieleckiego, to głównie robotnicy obróbki metali  
i mechanicy maszyn (47% - najczęściej mechanicy pojazdów samochodowych) oraz pracownicy usług osobistych 
(31% - najczęściej kucharze). Głównymi motywami wybrania akurat tego typu szkoły i specjalizacji były 
zgodność z zainteresowaniami (72%) oraz łatwość znalezienia pracy w danym zawodzie (19%).  

Respondenci, którzy ukończyli technika, wybierali zawody związane z naukami fizycznymi, chemicznymi  
i technicznymi (39%, najczęściej technicy nauk fizycznych i technicznych), biznesem i administracją (19% - 
najczęściej technicy ekonomiści) oraz usługami osobistymi (18% - najczęściej kucharze). Podobnie jak  
w przypadku absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, wybór szkoły i zawodu przez absolwentów 
techników wynikał ze zgodności z zainteresowaniami (54%) oraz łatwości znalezienia pracy (18%). 

W chwili badania 29% absolwentów szkół zawodowych nie pracowało ani nie uczyło się (poniżej średniej 
wojewódzkiej), 45% jedynie pracowało, 21% jedynie uczyło się, a 5% łączyło te dwie aktywności. Należy 
odnotować, że żaden z badanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych nie uczył się, a pracowało 
niemalże trzy czwarte z nich (72%). 

 

Rysunek 110 Obecna sytuacja edukacyjno-zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Absolwenci szkół zawodowych subregionu siedleckiego w większości nie decydowali się na kontynuację 
nauki – biernych w tym zakresie pozostało 58% ogółu badanych, i aż 91% absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych. Niespełna 40% ogółu (i 49% absolwentów techników) zdecydowało się na dalszą naukę. Nieliczni 
podjęli taką próbę, ale nie odnieśli sukcesu. 

Bierności edukacyjnej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych należy upatrywać w relatywnie dobrej 
sytuacji na rynku pracy – osoby te znajdują w większości zatrudnienie, co wpływa demotywująco na dalsze 
kształcenie (badania pokazują, iż w uzyskaniu wyższego poziomu wykształcenia absolwenci upatrują 
zwiększenia swoich szans na rynku pracy). 



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 222 z 318 

 
 
 

 

•••• Dajmy na to, typu elektryk. Pracodawca szuka elektryka, co nie? I jak jestem po zasadniczej szkole 
zawodowej, to jest duŜy plus, co nie? JuŜ nie muszę mieć większego wykształcenia, na przykład jak 
potrzebują elektryków, moŜe być po zawodówce i wie od czego zacząć. [IDNBI, SUBREGION SIEDLECKI] 

 

Rysunek 111 Decyzja w sprawie dalszej edukacji po ukończeniu ostatniej ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

W momencie przeprowadzania badania połowa absolwentów pracowała zawodowo (jeden z najwyższych 
odsetków w województwie – częściej pracowali jedynie absolwenci szkół z subregionu warszawskiego  
i Warszawy), przy czym 5% wszystkich badanych łączyło naukę z pracą. Mniej niż połowa absolwentów nie 
miała na swym koncie żadnych doświadczeń zawodowych, przy czym odsetek ten był większy dla absolwentów 
techników. 
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Rysunek 112 Obecna sytuacja zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Połowa absolwentów z subregionu siedleckiego w momencie przeprowadzania badania pracowała zawodowo, 
(przy czym dla 85% z nich aktualna praca była jednocześnie pierwszą), a wśród nich 28% łączyło pracę z nauką. 
64% absolwentów znalazło pracę w ciągu 6 miesięcy od zakończenia nauki. Tyle samo deklaruje, że pracują w 
wyuczonym zawodzie, a kolejne 14%, że w zawodzie zbliżonym do wyuczonego. Poniżej swoich kwalifikacji 
pracuje więcej niż co dziesiąty absolwent, a jedynie 2% pracujących respondentów poszukuje jednocześnie 
pracy. 

Druga część badanych to osoby niepracujące (w tym pojedyncze, które miały już za sobą jakieś doświadczenia 
zawodowe). Ponad 40% z nich uczy się. Przeważająca większość (88%) nie szuka pracy – najczęściej z powodu 
nauki (48%) lub braku potrzeby pracy i możliwości pozostawania na utrzymaniu rodziny (32%). Spośród  
12% pracujących absolwentów, którzy szukają pracy, 43% szuka jej nie więcej niż 6 miesięcy, a 14% więcej niż 
rok. 

Badania jakościowe pokazały, iż bierność na rynku pracy i edukacji może być podyktowana indywidualnym 
wyborem, a nie trudnościami na rynku pracy: 

•••• Od razu po szkole nie szukałem pracy. Jakiś czas właśnie, tak jak mówiłem, to chciałem sobie zrobić 
przerwę i od szkoły i nie iść od razu do pracy. [Ile ta przerwa trwała? Jak Pan sobie dał czas, Ŝe  
w ogóle Pan się nie zajmował szukaniem pracy, to ile to tak mniej więcej trwało?] Ze dwa, trzy 
miesiące na pewno. I później jakoś z czasem, powoli, powoli zaczynałem szukać pracy i zaczynałem 
się interesować. Tak, to w wakacje. Tak jakby przez wakacje jeszcze nie interesowałem się i później 
dopiero. Po znajomych pytałem, w Internecie trochę patrzyłem i mówiłem do znajomych i do mamy, 
jakby ktoś słyszał, Ŝe szukają do pracy, czy coś, to Ŝeby mi powiedział, czy coś, po prostu. [...]  
CV jeszcze nie roznosiłem w ogóle nigdzie. Ale tak to takie szukanie, to wie Pani, gdybym się bardzo 
do tego przyłoŜył, CV roznosił i w ogóle, to myślę, Ŝe coś by się moŜe trafiło. Nie jakaś praca taka, co 
bym był z niej zadowolony do końca, ale coś by było. [...] Moim zdaniem to nie było tak intensywnie, 
tylko tak tyle, Ŝe zapytam kogoś jak coś. Zaczęła się rozmowa na temat pracy, to wtedy zacząłem 
pytać, zapytałem, czy nie wie, gdzie szukają, czy coś do pracy. [IDNBI, SUBREGION SIEDLECKI] 
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Przykładowe doświadczenia zawodowe absolwenta szkoły z subregionu siedleckiego prezentuje poniższa 
wypowiedź: 

•••• Tak naprawdę to po znajomości miałam tę pracę. Znaczy, jak byłam w szkole w technikum dogadałam 
się, Ŝe znajoma ma hotel. Jak skończę szkołę moŜe bym do niej poszła do pracy i właśnie po szkole, to 
znaczy tak około roku, to znaczy pół roku po skończeniu szkoły właśnie poszłam na staŜ tam do pracy. 
Jak staŜ się skończył to tak niecały rok pracowałam. [...] Chyba ta znajoma się dowiedziała, Ŝe ja  
w tej szkole jestem i tak zaczęła się rozmowa, Ŝe skoro ja nabiorę doświadczenia w takiej szkole na 
zasadzie, Ŝe jak skończę szkołę, to ona dla mnie będzie miała miejsce, Ŝebym się odezwała do niej. 
[...] To było tak, Ŝe jak uczyłam się to pracowałam na czarno w takim barze właśnie, w takiej 
restauracyjce małej i tam dobrze mi było, Ŝe tak powiem. Byli dobrzy ludzie, fajni, z którymi fajnie 
się pracowało, szkoda było odchodzić….No, ale trzeba było jakieś decyzje podjąć. [...] Bo ta znajoma 
dzwoniła, czy chcę czy nie chcę… I to moŜe to bardziej ponagliło tą sytuację. Spytała się po prostu, 
czy chcę, ja mówię, Ŝe chcę, a ona powiedziała, no to moŜe dojdzie to do skutku. Ja właśnie poszłam 
do urzędu zgłosiłam, Ŝe chcę iść do tego miejsca. [...] Tutaj, do urzędu pracy w Siedlcach. Bo to 
trzeba zgłosić, Ŝe się chce iść na staŜ. I ja powiedziałam, Ŝe znalazłam sobie taki staŜ w tym miejscu, 
wszystkie formalności trzeba było wypełnić, rozmowy takiej nie miałam kwalifikacyjnej, bo były 
przydzielane staŜe, moŜe dlatego teŜ. Znaczy ogólnie jest tak, Ŝe staŜe się odbywa, Ŝe jest moŜliwość 
do 26 roku Ŝycia odbywania staŜu. Raz moŜna odbyć staŜ. I właśnie ta znajoma pytała się, czy chcę iść 
na staŜ. Powiedziałam, Ŝe mogę iść. To teŜ jest ulga dla pracodawcy, w jakimś stopniu tak mi się 
wydaje. [...] Wtedy dostaje się minimalną [pensję]. Wtedy się pracuje normalnie, i tak jakby dostaje 
się zapłatę z urzędu. W ten sposób to jest. Mi to było bez róŜnicy tak naprawdę, czy ja będę na staŜu, 
czy ona będzie płaciła mi z własnych pieniędzy. Nie wiem, na jakiej zasadzie to jest między 
pracodawcą a urzędem. No i później ja dostałam wszystkie te dokumenty i wypełniałam, coś takiego 
było właśnie, Ŝe jakieś tam dokumenty się wypełniało i zaczęłam pracę tam. I co miesiąc trzeba było 
listę obecności zanosić do urzędu, kiedy się pracowało. [A jak długo ten staŜ trwał?] To znaczy, miał 
trwać pół roku, ale było wtedy tak, Ŝe jakieś cięcia były te budŜetowe i skrócony został o miesiąc albo 
o dwa. Chyba o miesiąc. Dostałam taki list z urzędu, Ŝe staŜ zostanie skrócony. I później dostałam 
umowę o pracę. Na pełny etat. Najpierw było na trzy miesiące chyba. Nie pamiętam, ale wiem, Ŝe 
była to umowa na pełny etat. [I jak pani myśli, czy coś jeszcze sprawiło oprócz tego, Ŝe była taka 
znajoma coś jeszcze sprawiło, Ŝe dostała pani tę pracę, Ŝe jednak ta propozycja została ponowiona 
dla pani.] Znaczy, uwaŜam teŜ, Ŝe byłam dobrym pracownikiem, bo miałam doświadczenie po tej 
szkole. TeŜ była taka sytuacja, Ŝe dwie czy, trzy dziewczyny, kiedy ja byłam na staŜu zaszły w ciąŜę  
i odeszły, takŜe była potrzeba pracowników jeszcze nowych, takŜe jak ja byłam, to przyszli nowi 
pracownicy. [IDNBI, SUBREGION SIEDLECKI] 
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Rysunek 113 Ścieżki zawodowe absolwentów szkół zawodowych w subregionie siedleckim  

 

 

Pierwsza praca 

Dla 85% pracujących absolwentów z subregionu siedleckiego ich aktualna praca była jednocześnie pierwszą. 
Niemalże co trzeci z nich łączy pracę z nauką (32%), a 64% podjęło pierwszą pracę w ciągu pół roku od 
zakończenia nauki. Średni czas poszukiwania pracy to 5,3 miesiąca (na poziomie wojewódzkim). 

Pierwsza praca dla większości respondentów miała charakter stały: w pełnym wymiarze czasu pracy i dłużej 
pracowało 57% z nich,  a trzech na czterech respondentów zatrudnionych było legalnie, na podstawie umowy.  
Z drugiej jednak strony 21% pracowało lub pracuje na część etatu, a 19% podjęło pracę dorywczą – najwyższe 
odsetki w porównaniu do pozostałych subregionów. 4% otworzyło własną działalność gospodarczą, a 21% 
zostało zatrudnionych bez umowy, na czarno (jeden z wyższych odsetków w skali województwa). 

Tak wysokie odsetki pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracy nie gwarantującej stabilnego 
zatrudnienia mogą odzwierciedlać determinację absolwentów z tego subregionu w dążeniu do znalezienia 
jakiegokolwiek miejsca pracy wobec trudnej sytuacji na lokalnym rynku. Podejmowanie pracy dorywczej może 
być również wynikiem wczesnego zdobywania doświadczeń zawodowych i łączenia ich z nauką w szkole. 
Doświadczenia absolwentów z pracą dorywczą prezentuje poniższa wypowiedź: 

••••  [A tą pierwszą dorywczą pracę, którą Pan miał, zaraz po ukończeniu szkoły to było układanie tej 
kostki?] Tak. W sumie od razu. Nie wiem czy to był tydzień, dwa czy trzy załóŜmy. Zaczął się sezon. 
Na przykład idzie się, o, patrzy się, Ŝe tam jest budowa to co, zapytać, podejść. W ten sposób [...] To 
akurat było w ten sposób, Ŝe moja siostra przyjaźni się z jedną, jakąś tam dziewczyną i jej mąŜ 
właśnie ma firmę, taką jednoosobową i zatrudnia na czarno pracowników. I akurat taka głupia 
sytuacja, Ŝe właśnie w tym zawodzie to jest taki minus, Ŝe tam duŜo się pije alkoholu i akurat to był 
taki okres, Ŝe kilku pracowników zostało juŜ wyrzuconych z pracy, bo za bardzo sobie naduŜywali tego 
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i potrzebował człowiek, po prostu rąk do pracy. Dlatego wziął mnie, mimo Ŝe od razu byłem po szkole 
i taki raczej nieduŜy chłopak, a tam raczej trzeba z krzepą facetów. No to wtedy wziął mnie, bo po 
prostu byłem na miejscu i tyle. [I jak długo tam Pan…?] Do końca wakacji. Do września. Potem 
miesiąc, dwa przerwy, tak jak mówiłem, i na jakąś tam budowę się załapałem. I tam byłem 
pomocnikiem. Robiliśmy jakieś tam tynki, wygładzaliśmy i tak dalej. [IDNBI, SUBREGION SIEDLECKI]  

 

Większość respondentów znalazła pierwszą pracę w miarę blisko miejsca zamieszkania – w innej 
miejscowości w tym samym powiecie (53%), a 42% w tej samej miejscowości, w której mieszkali. Z tego 
powodu nie musieli oni przeprowadzać się w związku z pracą, lecz codziennie do niej dojeżdżali (60%). Co 
czwarty respondent mieszkał w odległości mniejszej niż 5 km od swojej pierwszej pracy, 30% od 6 do 10 km, 
19% od 11 do 20 km, a 13% ponad 20 km.  

 

Rysunek 114 Warunki zatrudnienia 

 

 

Absolwenci najczęściej znajdowali pierwszą pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem 
przemysłowym (23%), działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (15%) oraz 
działalnością usługową (13%). Najczęściej były to firmy zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników (58%), 
rzadziej miedzy 10 a 49 osób (28%). Wśród wykonywanych zawodów najczęściej wskazywano mechaników 
(19%), kucharzy i sprzedawców (po 6%). 

Więcej niż dwie trzecie respondentów pracowało w wyuczonym zawodzie (68%), kolejne 13% pracowało  
w zbliżonym zawodzie, a 13% w innym. Dane te znacznie różnią się od wyników przeprowadzonej analizy 
porównawczej zgodności zawodów wyuczonych oraz wykonywanej w pierwszej pracy (zestawienie kodów 
Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na poziomie dużych grup zawodowych), która wskazuje, iż tylko 28% 
wykonuje zawód należący do tej samej grupy co zawód wyuczony. Ponadto 74% deklarowało, że pierwsza 
praca była zgodna z poziomem ich kwalifikacji, a dla 15% była poniżej tego poziomu.  

Średnia pensja na rękę wynosiła 1 618 zł netto (wyższe wynagrodzenie odnotowano jedynie wśród 
respondentów kończących szkoły w Warszawie), przy czym 77% zarabiało mniej niż ta kwota. 

Absolwenci najczęściej poszukiwali pierwszej pracy pytając o nią bezpośrednio w firmach (38%), przeglądając 
ogłoszenia w prasie (36%) oraz prosząc o pomoc rodzinę i znajomych (32%). Najbardziej skuteczne okazało się 
zwracanie bezpośrednio do pracodawcy (34% respondentów w ten właśnie sposób znalazło pierwszą pracę) 
oraz korzystanie z pomocy i kontaktów rodziny lub znajomych (25%).   

Respondenci raczej pozytywnie wypowiadali się o swojej pierwszej pracy – 66% z nich deklarowało, że 
całkowicie lub w większości aspektów odpowiadała (lub odpowiada) ona ich oczekiwaniom, a 81% było z niej 
bardzo lub raczej zadowolonych. 
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Poszukiwanie pracy 

Absolwenci, którzy mieli już za sobą jakieś doświadczenia zawodowe, najczęściej szukali pracy poprzez 
bezpośredni kontakt z pracodawcą (40%), przeglądanie ogłoszeń w prasie oraz  szukanie pomocy u znajomych  
i rodziny (po 34%). Najbardziej skuteczne okazało się zwracanie się do pracodawcy (36% respondentów w ten 
właśnie sposób znalazło pierwszą pracę) oraz korzystanie z pomocy i kontaktów rodziny lub znajomych (26%).   

Ze względu na niewielką liczebność grupy osób niepracujących, które szukają pracy (7 osób) niemożliwe jest 
przeprowadzenie analizy ilościowej wykorzystywanych przez nich sposobów poszukiwania pracy. Najczęściej 
wymieniali oni przeglądanie ogłoszeń w prasie (5 osób), szukanie w ofertach PUP, przeglądanie ogłoszeń na 
portalach internetowych poświęconych pracy, szukanie pomocy u znajomych i rodziny (4 osoby). Dwie osoby 
zwróciły się z pytaniem o zatrudnienie bezpośrednio do pracodawcy.  

 

Tabela 46 Sposoby poszukiwania pracy i ich skuteczność  

obecna praca (N=47) 

 
Sposoby poszukiwania 

pracy 
Sposób najbardziej 

skuteczny 

Pytanie bezpośrednio u pracodawcy   40% 36% 

Przeglądanie ogłoszeń w prasie   34% 12% 

Szukanie pomocy u rodziny/ znajomych - tak zwane 
"znajomości"  

34% 26% 

Przeglądanie ogłoszeń w Internecie na portalach 
poświęconych pracy   

22% 8% 

Szukanie w ofertach Powiatowego Urzędu Pracy 22% 4% 

Zamieszczanie swojego ogłoszenia w Internecie   10%  

nie sprecyzowano 8% 12% 

 

Aspiracje zawodowe 

Absolwenci z podregionu siedleckiego jako najważniejsze aspekty związane z pracą zawodową wskazywali 
przede wszystkim dobrą płacę (70%), dogodne godziny pracy (40%) oraz poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa 
(34%). W dalszej kolejności wskazywali oni również możliwość awansu (22%), możliwość rozwijania nowych 
umiejętności (19%) i długie urlopy (14%). 

Badani najczęściej chcieli pracować w firmie prywatnej (42%). 20% chciałoby prowadzić własną firmę (jeden  
z najwyższych odsetków w województwie), a dla 21% nie ma to znaczenia. W miejscu pracy 77% 
respondentów chciałoby podejmować samodzielne decyzje, a 55% kierować innymi pracownikami. Przeciętne 
wynagrodzenie, które satysfakcjonowałoby absolwentów to 2 442 zł netto, przy czym 73% badanych chciałoby 
zarabiać co najmniej 3 405 zł netto. Badani dość optymistycznie oceniali swoje szanse na znalezienie takiej 
idealnej pracy – 36% absolwentów oceniało je jako duże lub pewne, a kolejne 36% jako średnie. Co piąty 
badany twierdził, że jego szanse na znalezienie takiej wymarzonej pracy są niewielkie lub żadne. 

Wśród warunków minimalnych do podjęcia pracy absolwenci najczęściej wymieniali godne wynagrodzenie 
(63%), legalność pracy (25%) oraz stabilność wynikającą z umowy na czas nieokreślony (20%). Przeciętne 
minimalne wynagrodzenie, za jakie zgodziliby się pracować absolwenci to 1 963 zł netto. Byliby oni w stanie 
dojeżdżać do pracy przeciętnie 42 km lub 51 minut w jedną stronę. 

Co drugi badany byłby skłonny do przekwalifikowania się, aby znaleźć pracę. Więcej niż co trzeci zgodziłby się 
na pracę na czarno, bez umowy, a 14% zgodziłoby się podjąć pracę niskopłatną. Jednocześnie 64% zgodziłoby 
się na pracę zmianową, 40% na bycie dyspozycyjnym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a 44% na 
przeprowadzkę wraz z rodziną i pracę we wszystkie soboty, niedziele i święta. Ponad połowa (55%) byłaby 
skłonna do wyjazdu do pracy za granicę. 

Badani absolwenci szkół zawodowych najczęściej oceniali swoje szanse na znalezienie pracy w zawodzie jako 
pewne lub duże (50%), 41% określało je jako średnie, a 8% jako niewielkie lub żadne. Podobnie oceniają oni 
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szanse na znalezienie zatrudnienia w zawodzie zbliżonym do wyuczonego – prawie połowa (47%) oceniała je 
jako średnie, 40% jako pewne lub duże, a 12% jako niewielkie lub żadne.  

 

Wsparcie instytucjonalne 

Opinie absolwentów szkół zawodowych na temat możliwości uzyskania wsparcia instytucji w zakresie 
znalezienia pracy i aktywizacji zawodowej w subregionie siedleckim były podzielone – co trzeci twierdził, iż 
osoba kończąca szkołę zawodową może na takie wsparcie liczyć, a co czwarty, że nie. Ponadto 42% nie miało na 
ten temat zdania. 

Najczęściej wskazywaną instytucją, która może udzielać absolwentom wsparcia w zakresie szukania pracy, są 
powiatowe urzędy pracy, wymienione przez 46% badanych. W dalszej kolejności wskazywali oni również 
instytucje samorządowe, takie jak urzędy gmin czy starostwa powiatowe (15%). 44% badanych nie znało 
instytucji, które służą tego typu pomocą lub nigdy z nich nie korzystali. Rzeczywiste wsparcie udzielane przez 
powiatowe urzędy pracy oceniane było jednak raczej pozytywnie przez większość badanych – 48% twierdziło, 
że oferują one wszechstronne wsparcie, a kolejne 17% określało je jako dość wszechstronne. Jedynie 11% 
twierdziło, że powiatowe urzędy pracy w ogóle nie oferują wsparcia.  

Tylko co dziesiąty badany skorzystał ze wsparcia PUP w zakresie poszukiwania pracy, aktywizacji zawodowej lub 
ogólnej poprawy sytuacji na rynku pracy (nieco częściej absolwenci ZSZ niż techników), zaś 85% nie skorzystało 
ze wsparcia żadnej instytucji. 64% respondentów, którzy skorzystali z pomocy PUP oceniło, że trochę poprawiło 
to ich sytuację na rynku pracy, a 36% w ogóle nie zauważyło poprawy. 

 

•••• Znaczy o ten urząd pracy, bo to jest wizytówka taka tego miasta i tam się nic nie dzieje po prostu. Ci 
ludzie tylko chodzą jak mrówki w mrowisku, robią swoje. Klient ma przyjść i ma odejść. Trzeba go 
szybko załatwić. [FGI, SUBREGION SIEDLECKI] 

 

Z usług PUP przy poszukiwaniu pracy skorzystało od czasu ukończenia szkoły 15% respondentów. Co czwartemu 
z nich spotkał się z brakiem pomocy i zainteresowania ze strony urzędników. Pozostałym proponowano porady 
dotyczące tego u jakich pracodawców szukać staży lub pracy (27%), oferty pracy odpowiadające ich 
kwalifikacjom (20%) lub możliwość skorzystania z dodatkowych kursów lub szkoleń (20%). 

Jedynie pojedynczy respondenci korzystali z instrumentów wsparcia oferowanego przez instytucje rynku pracy. 
Wśród instrumentów, którymi byliby zainteresowani, respondenci wymieniali: szkolenia językowe (21%)  
i zawodowe (13%), z obsługi komputera i z zakresu komunikacji, a także radzenia sobie z problemami (po 12%). 

5% absolwentów to osoby obecnie zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne 
(jeden z najniższych odsetków w województwie), zaś kolejne 9%, choć obecnie nie są zarejestrowani, to 
rejestrowali się w PUP w ostatnich 3 latach. Nigdy w rejestrach osób bezrobotnych nie figurowało 86% 
badanych z subregionu siedleckiego – jeden z najwyższych odsetków na Mazowszu. Osoby, które rejestrowały 
się jako bezrobotne najczęściej nie precyzują, jaką ofertę otrzymały ze strony PUP (43%). 29% zadeklarowało, iż 
zaoferowano im indywidualne wsparcie doradcy zawodowego. 

 

15.3 Wnioski i rekomendacje dla subregionu 

Subregion siedlecki jest regionem zróżnicowanym. Z jednej strony mamy do czynienia z Siedlcami, które są 
skupiskiem ludności oraz podmiotów gospodarczych. Dzięki temu miastu w strukturze pracujących  
w subregionie mamy do czynienia ze znaczącym odsetkiem zatrudnionych w szeroki pojętym sektorze usług. 
Obszary poza Siedlcami to tereny raczej rolnicze - większość mieszkańców zamieszkuje tereny wiejskie, istotne 
miejsce w strukturze podmiotów gospodarczych zajmują przedsiębiorstwa z sektora rolniczego, który daje 
również zatrudnienie znaczącej liczbie osób pracujących (np. powiat sokołowski).  
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Wyróżnikiem tego subregionu jest relatywnie niska stopa bezrobocia, utrzymująca się w powiatach na 
zbliżonym poziomie do średniej wojewódzkiej (ok. 11-12%). Powodów niskiego bezrobocia rejestrowanego 
można upatrywać nie tylko w lepszej sytuacji na lokalnym rynku pracy, ale również postrzeganiu urzędów pracy 
jako mało pomocne. Niski ogólny poziom bezrobocia można interpretować również funkcjonowaniem szarej 
strefy generującej wiele miejsc pracy (co widać również w przeprowadzonych badaniach), szczególnie, iż wśród 
podmiotów gospodarczych znaczące miejsce zajmuje branża budowlana, gdzie proceder zatrudniania bez 
umowy o pracę jest zjawiskiem powszechnym. Obserwowany jest również w subregionie siedleckim odpływ sił 
roboczych za granicę – mamy tutaj do czynienia z najwyższymi odsetkami osób migrujących poza Polskę na tle 
województwa. 

Zestawiając oferty kształcenia zawodowego w dwóch skrajnych powiatach z lokalnym rynkiem pracy, widać 
jedynie częściowe dopasowanie. I tak w powiecie sokołowskim, gdzie przeważa zatrudnienie w sektorze 
rolniczym, w którym działa też znaczna liczba lokalnych podmiotów gospodarczych, wśród najczęściej 
kończonych kierunków znalazł się technik agrobiznesu. Patrząc na strukturę firm w powiecie na zatrudnienie 
mogą również liczyć absolwenci kierunku technik logistyk, gdyż branża transport i gospodarka magazynowa 
także znalazła się wśród najważniejszych sektorów na lokalnym rynku. Z drugiej jednak strony wśród kierunków 
kończonych najczęściej przez absolwentów sokołowskich szkół zawodowych znajdują się zawody typu technik 
ekonomista oraz technik hotelarstwa, dla których zagrożeniem może być nasycenie lokalnego rynku pracy tego 
typu specjalistami, szczególnie wobec oczekiwania przez pracodawców wyższego wykształcenia od tego typu 
pracowników. Osoby te mogą liczyć na ewentualne zatrudnienie w Siedlcach, jednak tutaj technik ekonomista 
również jest w czołówce zawodów z największą liczbą absolwentów. W głównym mieście subregionu inne 
najpopularniejsze zawody to mechanik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik mechanik oraz 
kucharz małej gastronomii, które co prawda należą do dominującej w tym powiecie branży usługowej oraz 
przemysłowej, ale zagrożeniem tutaj może być nasycenie lokalnego rynku pracy i brak dalszego 
zapotrzebowania na tego typu specjalistów, szczególnie przy wypuszczaniu co rok licznych roczników 
absolwentów. 

Absolwenci szkół w subregionie siedleckim znajdują się w relatywnie lepszej sytuacji na rynku pracy, 
mierzonej stosunkowo wysokim odsetkiem osób pracujących (wyższy odnotowano tylko w przypadku 
absolwentów szkół warszawskich i z subregionu warszawskiego), szczególnie w grupie osób, które ukończyły 
zasadnicze szkoły zawodowe.  

W subregionie tym osoby po ukończeniu szkoły zawodowej wybierają przede wszystkim ścieżkę zawodową, 
rzadko decydując się na kontynuowanie nauki. Sprzyja temu relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy, dzięki 
czemu absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie i w dużym stopniu na poziomie swoich kwalifikacji. Jednakże 
należy mieć na uwadze jakość i charakter tego zatrudnienia. Wiele osób pracuje dorywczo, na część etatu lub 
bez umowy.  

Absolwenci z tego subregionu mają wygórowane ambicje zawodowe – minimalne wynagrodzenie, za które 
zgodziliby się pracować jest najwyższe po Warszawie. Z drugiej jednak strony deklarowali oni dużą skłonność do 
ustępstw i elastyczność: byliby nieco bardziej skłonni przekwalifikować się, podjąć niskopłatną pracę lub nawet 
pracować na czarno. Byli również zdecydowanie częściej gotowi wyjechać za granicę do pracy – co wiąże się  
z relatywnie wysokimi na tle województwa odsetkami osób migrujących poza Polskę. Respondenci z tego 
subregionu byli optymistyczni w ocenie szans na znalezienie pracy zarówno w wyuczonym zawodzie, jak  
i w pokrewnym.  

 

Rekomendacje dla subregionu 

� Zachęcanie do kształcenia ustawicznego absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Jak pokazały 
badania w subregionie siedleckim kontynuowanie nauki przez absolwentów ZSZ nie jest powszechnie 
wybieraną drogą. Dążą oni przede wszystkim do uzyskania jak najszybciej zatrudnienia, co im się  
w wielu przypadkach udaje. Jednakże trzeba uświadamiać młodym osobom nie tylko wagę 
doświadczenia zawodowego, ale również posiadanych formalnych kwalifikacji, zachęcając tym samym 
do kontynuowania kształcenia. Należy przy tym zaznaczyć, że istnieje potrzeba zwiększania możliwości 
kontynuowania nauki na poziomie lokalnym, tak by ułatwiać godzenie pracy zawodowej z edukacją. 
Oferta edukacyjna powinna obejmować nie tylko formalne kształcenie, ale przede wszystkim 
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możliwości szybkiego przekwalifikowania się, w sytuacji niepowodzenia na rynku pracy np. kursy 
zawodowe, kursy kwalifikacyjne itp. Tego rodzaju wsparcie jest też pożądane przez samych 
absolwentów. 

� Zachęcanie do aktywności zawodowej. Co prawda w subregionie tym mamy do czynienia z jednym  
z najwyższych odsetków osób pracujących, jednak należy zwrócić uwagę na dość liczną grupę osób, 
które rezygnują z aktywności, gdyż nie mają takiej potrzeby. Istotne jest zatem, by już na poziomie 
szkoły ponadgimnazjalnej kształtować wśród uczniów postawę proaktywną i chęć do zdobywania 
doświadczeń zawodowych, które są podstawowym oczekiwaniem pracodawców. W tym celu należy 
prowadzić w szkołach zajęcia z doradcami zawodowymi promujące aktywność na rynku pracy  
i zdobywanie doświadczenia, pokazujące skuteczne sposoby poszukiwania pracy, czy też 
przygotowujące do poruszania się na rynku pracy.  W przypadku osób chcących odłożyć w czasie 
aktywność zawodową można pokazywać możliwości pracy w mniejszym wymiarze godzin, czy też 
pracy dorywczej, które są bardzo popularnym rozwiązaniem w tym subregionie. 

� Skuteczne wspieranie absolwentów przez publiczne służby zatrudnienia. Badanie ukazało duże 
zastrzeżenia absolwentów do wsparcia udzielanego przez lokalne urzędy pracy. Powodzenie 
absolwentów na rynku pracy zależy przede wszystkim od ich indywidualnej aktywności i determinacji. 
Powodów niskiego bezrobocia rejestrowanego można upatrywać nie tylko w lepszej sytuacji na 
lokalnym rynku pracy, ale również postrzeganiu urzędów pracy jako mało pomocne. W tym zakresie 
należy przede wszystkim kłaść nacisk na współpracę z pracodawcami, którzy przyjmowaliby młodych 
pracowników na staże lub praktyki zawodowe pozwalające zdobywać zatrudnienie, zachęcanie  
i pokazywanie możliwości przekwalifikowania się, weryfikowanie polecanych ofert pracy, by były 
aktualne oraz doradztwo zawodowe, wspierające absolwenta w aktywności zawodowej. Absolwenci  
z tego subregionu oczekiwaliby również szczególnie wsparcia w zakresie oferty szkoleniowej.    

� Działania informacyjne w zakresie dostępnych form wsparcia dla absolwentów wchodzących na 
rynek pracy. Co prawda absolwenci z tego subregionu pod względem oceny dostępnego wsparcia 
wypadają nieco lepiej na tle województwa, jednak w dalszym ciągu większość z nich nie dostrzega 
instytucji, które mogłyby im pomóc, nawet powiatowych urzędów pracy. Pozytywne opinie na temat 
PUP mogą wynikać z braku doświadczeń z tego typu instytucjami – najniższe odsetki korzystających na 
Mazowszu. Należy rozważyć przeprowadzenie działań informacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Celem tych działań powinno być przekazanie uczniom wiedzy na temat wszelkich dostępnych form 
wsparcia oraz instytucji rynku pracy (publicznych i niepublicznych), w których mogą uzyskać pomoc.  

 

 

16 SUBREGION WARSZAWSKI 

16.1 Charakterystyka subregionu oraz powiatów skrajnych 

Subregion warszawski zlokalizowany jest w centralnej części województwa mazowieckiego, obejmując powiaty: 
garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, 
sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski. Subregion ten 
zamieszkuje ok. 1,7 mln osób. Pod względem zajmowanej powierzchni oraz liczby mieszkańców jest to 
największy z regionów Mazowsza. Pod względem struktury wiekowej ludności subregion warszawski nie 
wyróżnia się znacząco w skali całego województwa. Osoby młode, w wieku 15-29 lat stanowią w tym 
subregionie 21% populacji – odsetek ten jest taki sam jak na Mazowszu. Subregion warszawski charakteryzuje 
się zbliżonym udziałem ludności zamieszkującej na terenach wiejskich oraz miejskich (51% - mieszkańców 
zamieszkuje wieś). Widać jednak znaczące zróżnicowanie na poziomie powiatowym na tereny z przewagą 
ludności mieszkającej na wsi (garwoliński, grójecki, miński, piaseczyński, pułtuski, sochaczewski, warszawski 
zachodni, węgrowski i wyszkowski) oraz z przewagą ludności z miast (otwocki, pruszkowski, wołomiński, 
żyrardowski, grodziski oraz legionowski).  
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W subregionie warszawskim na podstawie przeprowadzonej analizy czynnikowej ostatecznie do badania 
jakościowego wybrano dwa skrajne powiaty: powiat węgrowski oraz powiat legionowski. 

 

Charakterystyka 1: Bezrobocie 

W subregionie warszawskim według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w marcu 2013 roku 
zarejestrowanych było 86 640 osób bezrobotnych. Sytuacja pod względem bezrobocia w tym subregionie jest 
zróżnicowana. Najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego obserwowana była pod koniec I kwartału 2013 r.  
w powiecie pułtuskim (23,1%) – pond dwukrotnie więcej, niż w całym województwie, najniższa zaś w powiecie 
zachodnim (6,5% - o 4,3 p.p. mniej, niż w województwie). Widoczny jest podział subregionu na dwie grupy 
powiatów – o niskiej oraz wysokiej stopie bezrobocia. Do pierwszej grupy trafiły głównie powiaty znajdujące się 
na zachód i południe od Warszawy (grodziski, grójecki, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski 
zachodni) – stopa bezrobocia kształtuje się tutaj poniżej poziomu wojewódzkiego. Należy zwrócić uwagę, że  
w większości są to powiaty z przewagą mieszkańców miast. W powiatach z drugiej grupy bezrobocie utrzymuje 
się na poziomie 12-16% (wyjątek powiat pułtuski). W grupie tej znalazły się również dwa wybrane do badania 
jakościowego powiaty - legionowski (15%) oraz węgrowski (15,7%). 

Ogółem w subregionie sytuacja pod względem bezrobocia wśród osób młodych utrzymuje się na poziomie 
zbliżonym do wojewódzkiego – odsetek bezrobotnych w wieku 18-24 lat wyniósł 18,8% w całym subregionie  
(w porównaniu do 17,6% w województwie), zaś absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia nauki 5,4%  
(w porównaniu do 5,3% na Mazowszu). Jednak w samym subregionie mamy do czynienia z dużym 
zróżnicowaniem międzypowiatowym. Również w tym przypadku można podzielić powiaty na dwie grupy  
– z niskimi oraz wysokimi odsetkami osób młodych wśród zarejestrowanych bezrobotnych. W pierwszej grupie 
znalazły się powiaty takie jak grodziski, legionowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni  
i wołomiński – udział osób w wieku 18-24 lat oraz absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia nauki jest tutaj 
niższy, niż w skali województwa i subregionu. Drugi z wytypowanych powiatów – węgrowski znalazł się  
w grupie powiatów o najwyższych odsetkach w tych dwu grupach bezrobotnych (odpowiednio odsetki 26,4% 
oraz 8,2% - najwięcej w subregionie). 

 

Rysunek 115 Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych osób w wieku 18-24 lat  

i osób do 12 miesięcy od ukończenia nauki 

 

Źródło: Bezrobocie w województwie mazowieckim, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, marzec 2013. 
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Charakterystyka 2: Podmioty gospodarki narodowej 

W subregionie warszawskim na koniec 2012 r. funkcjonowało 204 402 podmiotów gospodarczych, co stanowiło 
29% mazowieckich firm (największe skupisko firm po Warszawie). Podobnie, jak w całym województwie,  
w strukturze przedsiębiorstw przeważają firmy mikro (jeden z najwyższych odsetków na Mazowszu) i małe. 
Udział firm średnich i dużych jest niewielki. Podmioty gospodarcze skoncentrowane są w powiatach: 
wołomiński, piaseczyński i pruszkowski (po 13% firm w subregionie). W powiecie legionowskim znajduje się 7%, 
zaś węgrowskim jedynie 2% regionalnych firm (najniższy odsetek). 

W subregionie warszawskim dominują przedsiębiorstwa z branży handel i naprawa pojazdów (30%), w dalszej 
kolejności najwięcej firm przypada na sektory: budownictwo (12%), przetwórstwo przemysłowe (10%) oraz 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9%). Powiat węgrowski wyróżnia się na tle subregionu istotnie 
wyższym udziałem branży budowlanej oraz rolniczej. Z kolei powiat legionowski odnotowuje wyższy odsetek 
firm zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, informacją i komunikacją oraz 
działalnością w zakresie usług administrowania, a także obsługi rynku nieruchomości. 

 

Rysunek 116 Podmioty gospodarcze w subregionie warszawskim oraz wybranych powiatach skrajnych – powiat 

legionowski oraz powiat węgrowski 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2012 r. 

 

Charakterystyka 3: Zatrudnienie i miejsca pracy 

W roku 2011 w subregionie warszawskim pracowało 424 742 osób, co stanowi 38% mieszkańców subregionu  
w wieku produkcyjnym. Najwyższy odsetek osób pracujących wśród osób w wieku produkcyjnym odnotowano 
w powiecie grójeckim (53%), najniższy zaś w powiecie legionowskim (22%). W drugim z powiatów 
wytypowanych do badania odsetek ten wyniósł 43%. 
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Największy udział w strukturze zatrudnienia w powiecie mają pracownicy z sektora szeroko pojętych usług 
(50%), a następnie przemysłu i budownictwa (27%). Działalność rolnicza generuje jedynie 24% miejsc pracy. 
Widoczne są istotne różnice w strukturze osób pracujących pomiędzy dwoma wytypowanymi do badania 
powiatami. W powiecie węgrowskim większość zatrudnionych (57%) pracuje w rolnictwie, podczas gdy  
w powiecie legionowskim dominują usługi oraz przemysł i budownictwo.  

 

Rysunek 117 Struktura pracujących w subregionie warszawskim oraz wybranych powiatach skrajnych – powiat 

legionowski oraz powiat węgrowski 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2011 r. 

 

Charakterystyka 4: Edukacja zawodowa 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w poprzednim roku szkolnym (2011/2012) funkcjonowały  
w subregionie warszawskim 122 szkoły dla młodzieży (27% mazowieckich szkół) – 63 technika, 53 zasadnicze 
szkoły zawodowe, 1 technikum uzupełniające oraz 5 szkół policealnych. W analizowanym okresie szkoły 
zawodowe dla młodzieży ukończyło 5594 uczniów. Zgodnie ze strukturą placówek, najwięcej uczniów opuściło 
technika (3422 absolwentów), w drugiej kolejności ZSZ (2094 absolwentów). Warto zauważyć, iż na tle całego 
województwa subregion ten wyróżnia się relatywnie wysokim udziałem w strukturze absolwentów osób, które 
ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe. Szkoły policealne dla młodzieży ukończyło 78 osób (najniższy udział w 
strukturze absolwentów w skali województwa) – głównie w powiecie mińskim i otwockim. Najwięcej szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży znajduje się w powiatach mińskim – 13 placówek, garwolińskim i grójeckim 
– po 12 placówek. W powiecie legionowskim istnieje 6 szkół, zaś w węgrowskim 4 szkoły, jednak opuściło je 
ponad dwukrotnie więcej absolwentów, niż w Legionowie i okolicach. 

 

Tabela 47 Liczba ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży i ich absolwentów w subregionie warszawskim i powiatach 

  
OGÓŁEM ZSZ Technikum 

Technikum 
uzup. 

Szkoła 
policealna 

subregion 
warszawski 

Liczba szkół 122 53 63 1 5 

Liczba absolwentów 5594 2094 3422 0 78 

powiat 
garwoliński 

Liczba szkół 12 7 4 1 0 

Liczba absolwentów 899 313 586 0 0 
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OGÓŁEM ZSZ Technikum 

Technikum 
uzup. 

Szkoła 
policealna 

powiat grodziski 
Liczba szkół 7 2 4 0 1 

Liczba absolwentów 254 101 144 0 9 

powiat grójecki 
Liczba szkół 12 6 6 0 0 

Liczba absolwentów 476 161 315 0 0 

powiat 
legionowski 

Liczba szkół 6 2 3 0 1 

Liczba absolwentów 143 47 96 0 0 

powiat miński 
Liczba szkół 13 7 5 0 1 

Liczba absolwentów 614 283 301 0 30 

powiat 
nowodworski 

Liczba szkół 7 3 4 0 0 

Liczba absolwentów 265 100 165 0 0 

powiat otwocki 
Liczba szkół 7 3 3 0 1 

Liczba absolwentów 392 135 218 0 39 

powiat 
piaseczyński 

Liczba szkół 8 3 5 0 0 

Liczba absolwentów 284 77 207 0 0 

powiat 
pruszkowski 

Liczba szkół 3 1 2 0 0 

Liczba absolwentów 76 42 34 0 0 

powiat pułtuski 
Liczba szkół 6 3 3 0 0 

Liczba absolwentów 242 99 143 0 0 

powiat 
sochaczewski 

Liczba szkół 7 3 4 0 0 

Liczba absolwentów 489 175 314 0 0 

powiat 
warszawski 
zachodni 

Liczba szkół 3 0 3 0 0 

Liczba absolwentów 139 0 139 0 0 

powiat 
węgrowski 

Liczba szkół 4 3 1 0 0 

Liczba absolwentów 324 169 155 0 0 

powiat 
wołomiński 

Liczba szkół 10 3 7 0 0 

Liczba absolwentów 335 169 166 0 0 

powiat 
wyszkowski 

Liczba szkół 10 4 5 0 1 

Liczba absolwentów 513 145 368 0 0 

powiat 
żyrardowski 

Liczba szkół 7 3 4 0 0 

Liczba absolwentów 149 78 71 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Absolwenci z 2011 roku zdobyli 60 różnych zawodów. Najwięcej osób ukończyło szkołę zawodową z zawodem 
mechanika pojazdów samochodowych, technika ekonomisty, kucharza małej gastronomii, technika hotelarstwa 
oraz technika mechanika. W powiecie węgrowskim wśród ukończonych zawodów dominował mechanik 
pojazdów samochodowych, sprzedawca oraz technik ekonomista, zaś w legionowskim technik hotelarstwa, 
kucharz małej gastronomii oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. 

 

Tabela 48 Liczba absolwentów w 2011 roku w poszczególnych zawodach w subregionie warszawskim 

Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Mechanik pojazdów samochodowych  529 Technik technologii żywności  33 

Technik ekonomista  526 Technik masażysta  33 

Kucharz małej gastronomii  432 Technik teleinformatyk  31 

Technik hotelarstwa  364 Technik farmaceutyczny  30 

Technik mechanik  345 Blacharz samochodowy  30 

Technik informatyk  288 Technik ochrony środowiska  29 
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Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Fryzjer  286 Technik drogownictwa  28 

Sprzedawca  262 Lakiernik  27 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego  236 Technik spedytor  26 

Technik agrobiznesu  169 Posadzkarz  26 

Technik budownictwa  167 Murarz  24 

Technik organizacji usług gastronomicznych  140 Technik usług fryzjerskich  22 

Technik logistyk  130 Operator obrabiarek skrawających  22 

Technik handlowiec  114 Ślusarz  20 

Technik architektury krajobrazu  103 Monter-elektronik  20 

Kelner  101 Technolog robót wykończeniowych w 
budownictwie  

20 

Technik elektronik  91 Technik pojazdów samochodowych  19 

Technik ogrodnik  90 Technik mechatronik  17 

Technik mechanizacji rolnictwa  81 Mechanik-monter maszyn i urządzeń  17 

Kucharz  77 Elektromechanik pojazdów 
samochodowych  

16 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  66 Technik usług kosmetycznych  15 

Technik elektryk  63 Ogrodnik  15 

Cukiernik  56 Elektromechanik  11 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych  

53 Rzeźnik-wędliniarz  8 

Elektryk  52 Operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego  

6 

Technik poligraf  49 Technik hodowca koni  4 

Piekarz  47 Krawiec  4 

Technik geodeta  41 Fotograf  3 

Technik rolnik  38 Drukarz  3 

Stolarz  38 Rolnik  1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Podsumowanie - charakterystyka skrajnych powiatów na podstawie wyników 

analizy czynnikowej 

Powiat węgrowski najwyższe wartości ujemne uzyskał dla czynnika - wysoki poziom oczyszczania ścieków  
(-4,81). Na kolejnych miejscach znalazły się: urbanizacja oraz wysoki przyrost naturalny. Z drugiej strony uzyskał 
najwyższe dodatnie wartości w przypadku czynników: wysoki odsetek dróg gruntowych oraz dynamika 
zatrudnienia w branżach usługowych. 

Z kolei w przypadku powiatu legionowskiego najwyższe ujemne wartości dotyczyły czynników: wysoka pozycja 
branży transport i gospodarka magazynowa, wysoka pozycja branży handel i naprawa samochodów, a także 
edukacja zawodowa i rozwój. W przypadku tego powiatu najwyższe wartości uzyskał czynnik 1 – urbanizacja 
(2,0), a także wysoki poziom oczyszczania ścieków (1,47) i wysoki poziom przyrostu naturalnego (1,37). 

Największe różnice pomiędzy wytypowanymi powiatami w subregionie warszawskim obserwujemy  
w przypadku czynnika 13 – wysoki poziom oczyszczania ścieków (1,47 w powiecie legionowskim i -4,81  
w powiecie węgrowskim). Powiat legionowski uzyskał również istotnie wyższe wartości dla czynników  
– urbanizacja, wysoki przyrost naturalny, niski poziom bezrobocia, dynamika zatrudnienia w branżach 
finansowych. Z kolei powiat węgrowski uzyskał wyższe wartości dla czynników: edukacja zawodowa i rozwój, 
aktywne skupiska ludności, wysoka pozycja rozwojowa, wysoka pozycja branży informacja i komunikacja oraz 
branży transport i gospodarka magazynowa (należy zaznaczyć, że w obu powiatach są to jednak wartości 
ujemne), a także wysoki odsetek dróg gruntowych i dynamika zatrudnienia w branżach usługowych. 
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Rysunek 118 Subregion warszawski – charakterystyka wybranych powiatów ze względu na wartości poszczególnych 

czynników 

 

Źródło: Analiza czynnikowa  wykonana na potrzeby wyboru skrajnych powiatów do badań jakościowych 

 

16.2 Charakterystyka losów zawodowych absolwentów na podstawie wyników badań  

ŚcieŜka edukacyjna i zawodowa absolwentów 

36% badanych z subregionu warszawskiego ukończyło zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży, a 60%  
- technikum dla młodzieży. 4% badanych to absolwenci szkół policealnych – ze względu na bardzo małą 
liczebność tej grupy nie będzie ona szczegółowo opisywana.  

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych najczęściej kształcili się w ramach kierunków mechanicznych, 
elektrycznych, teleinformatycznych, związanych z produkcją oraz budownictwem (56%), ewentualnie  
w zawodach związanych z usługami (44%). Wśród podstawowych powodów wyboru ukończonej specjalizacji 
absolwenci ZSZ najczęściej wskazywali na jej zgodność z zainteresowaniami (53%) oraz na łatwość znalezienia 
pracy (31%), a w trzeciej kolejności bliskość placówki w stosunku do miejsca zamieszkania (11%). 

Absolwenci szkół technicznych również wybierali przede wszystkim zawody z kierunków mechanicznych, 
elektrycznych, teleinformatycznych, produkcyjnych (30%), ale również ekonomiczno-administracyjno-
biurowych (28%). W przypadku tych zawodów wybór również najczęściej podyktowany był zgodnością  
z zainteresowaniami (50%), a także łatwością znalezienia pracy (32%) czy też perspektywami na przyszłość 
(15%). 

W chwili badania 29% absolwentów z subregionu warszawskiego nadal się kształciło, w tym 10% łączyło 
naukę z pracą zawodową. Niespełna co trzeci absolwent pozostawał bierny zarówno edukacyjnie, jak  
i zawodowo (29%) – za niepokojący należy uznać fakt, że z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku 
niemal połowy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (42%). Tylko 9% absolwentów ZSZ obecnie się 
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uczy, a 6% łączy naukę z pracą zawodową. Z kolei wśród absolwentów techników odsetki te wyniosły 
odpowiednio 41% oraz 13%. 

 

Rysunek 119 Obecna sytuacja edukacyjno-zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Ogółem 32% badanych po ukończeniu ostatniej szkoły zawodowej rozpoczęło naukę w kolejnej szkole (jeden 
z najniższych odsetków w województwie), a 8% próbowało kontynuować kształcenie, ale im się to nie udało. 
Zdecydowanie częściej decyzję o kontynuacji nauki podejmowali absolwenci techników, wśród których aż 
45% rozpoczęło naukę w kolejnej szkole.  

 

Wśród głównych powodów decyzji o kontynuacji nauki najczęściej wskazywano na chęć podwyższenia poziomu 
wykształcenia (84%), zwiększenia swoich szans na rynku pracy (78%), a także poszerzenia kwalifikacji i wiedzy  
w związku z wykonywaną pracą (41%). 

 

Rysunek 120 Decyzja w sprawie dalszej edukacji po ukończeniu ostatniej ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Niespełna połowa absolwentów szkół zawodowych w subregionie warszawskim (42%) deklaruje, iż nigdy nie 
pracowali, a obecnie pracuje zawodowo 52% badanych (jeden z najwyższych odsetków w województwie),  
w tym 10% łączy pracę z nauką. Częściej aktywni zawodowo są absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, 
wśród których pracuje 56%, podczas gdy wśród absolwentów techników pracę ma 48% badanych, zaś 47% 
nigdy nie pracowało.  
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Rysunek 121 Obecna sytuacja zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Dla większości pracujących badanych obecna praca jest jednocześnie ich pierwszą (89%). Najczęściej pracę tę 
znaleźli w ciągu pół roku od ukończenia nauki (77%). Co piąty pracujący (19%) nadal się uczy. 60% absolwentów 
szkół zawodowych według deklaracji pracuje w wyuczonym zawodzie, a 13% w zawodzie zbliżonym. Jedynie 
15% osób pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Wśród osób obecnie pracujących pracy szuka jedynie 6%. 

48% absolwentów szkół zawodowych w subregionie warszawskim to osoby niepracujące. W tej grupie  
40% osób nadal się uczy, zaś więcej, niż co trzeci szuka obecnie pracy. Ponad połowa (56%) z tych osób pracy 
szuka na razie nie dłużej niż pół roku, a jednie 17% dłużej niż rok. Wśród tych absolwentów, którzy pozostają 
bierni zawodowo i nie szukają pracy, najczęściej jako przyczynę wskazuje się naukę (63%), ale również brak 
potrzeby zarobkowania, pozostawanie na utrzymaniu rodziców (13%). 
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Rysunek 122 Ścieżki zawodowe absolwentów szkół zawodowych w subregionie warszawskim  

 

 

Pierwsza praca 

Dla 89% absolwentów obecna praca jest jednocześnie ich pierwszą pracą. Nieco więcej niż jedna trzecia (36%)  
z nich łączy lub łączyła tę pracę z nauką w szkole lub na uczelni, zaś 72% znalazło pracę maksymalnie w ciągu 
pół roku od zakończenia nauki. Należy podkreślić, że w subregionie warszawskim odnotowano jeden  
z najkrótszych średnich czasów poszukiwania pierwszej pracy, w porównaniu do innych subregionów  
– 4,4 miesiąca (krócej pracy poszukiwali tylko absolwenci szkół z Warszawy – 3,6 miesiąca), co należy 
interpretować przede wszystkim relatywnie dobrą sytuacją na lokalnym rynku pracy (wiele podmiotów 
gospodarczych oraz bliskość Warszawy).  

Pierwsza praca miała charakter stałej pracy w pełnym wymiarze godzin lub dłużej dla 62% badanych, zaś dla 
10% była to praca dorywcza. 78% absolwentów pracowało legalnie, zaś 14% - bez umowy. Większość 
absolwentów znalazła pierwszą pracę dość blisko miejsca zamieszkania – 52% badanych pracuje lub pracowało 
w pierwszej pracy w innej miejscowości, ale w tym samym powiecie, zaś 29% - w tej samej miejscowości. 
Dlatego też dla niemal wszystkich badanych podjęcie pracy nie spowodowało konieczności zmiany miejsca 
zamieszkania – 55% badanych mieszkało w odległości do 10 km od miejsca zamieszkania, a kolejne 16% - od  
11 do 20 km. 
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Rysunek 123 Warunki zatrudnienia 

 

 

Wśród firm, w których absolwenci znaleźli pierwszą pracę, dominują przedsiębiorstwa z sekcji handlu i napraw 
(31%), a w drugiej kolejności przetwórstwa (24%), ewentualnie budownictwa (12%). W połowie przypadków 
były to firmy mikro od 1-9 pracowników (50%). Wśród wykonywanych w pierwszej pracy zawodów dominuje 
czy też dominował sprzedawca (14%) lub mechanik pojazdów samochodowych (10%).  

57% badanych przyznało, że ich pierwsza praca była pracą w wyuczonym zawodzie, zaś 64% deklaruje, że 
wykonywali pracę na poziomie swoich kwalifikacji. Jednakże wykonana analiza porównawcza zgodności 
zawodów wyuczonych oraz wykonywanych w pierwszej pracy (zestawiając kody Klasyfikacji Zawodów  
i Specjalności na poziomie dużych grup zawodowych) wykazała, iż 57% absolwentów nie pracuje tak 
naprawdę w wyuczonym zawodzie, ani w zawodzie wymagającym zbliżonych kwalifikacji. Obserwowana 
różnica wynikać może z faktu, iż respondenci bardzo często mylili zawód z szerszym pojęciem branży, oraz nie 
brali pod uwagę samodzielności zajmowanego stanowiska (np. osoba pracująca na budowie jako pomocnik, 
która kształciła się w zawodzie murarz – uważa, iż pracuje w wyuczonym zawodzie, podobnie osoba pracująca 
jako sekretarka, a kształcą się w zawodzie technik ekonomista). 

24% badanych pracowało na stanowisku pomocniczym, niesamodzielnym, zaś 36% zadeklarowało, iż zostali 
zatrudnieni w pierwszej pracy na samodzielnym stanowisku. Średnia pensja na rękę w pierwszej pracy to 1 606 
zł netto (powyżej średniej wojewódzkiej – 1 544 zł netto), przy czym niższe zarobki deklaruje 43% badanych, 
zaś wyższe – 31%.  

Przy znalezieniu pierwszej pracy kluczowym sposobem w subregionie okazało się wsparcie rodziny lub 
znajomych – 72% poszukiwało w ten sposób zatrudnienia, a 55% je znalazło. W drugiej kolejności absolwenci 
pytali się bezpośrednio u pracodawcy (40%), ale pracę w ten sposób uzyskało tylko 14%. Poszukując pierwszego 
miejsca zatrudnienia korzystano również z ogłoszeń w prasie (28%) i Internecie (19%). 

Mimo pewnych niedogodności absolwenci są raczej zadowoleni z pierwszej wykonywanej przez siebie pracy  
– 19% to osoby całkowicie zadowolone, a kolejne 36% - raczej zadowolone. Jednak 14% otwarcie wyrażało 
niezadowolenie. 

 

Przykładowe doświadczenia związane z pierwszą pracą zawodową absolwenta z subregionu warszawskiego 
prezentuje poniższa wypowiedź: 

•••• Pracuję w dziale kadr. Jestem pomocą kadrowej. [...] Atmosfera w firmie jest w porządku. Myślę, Ŝe 
to, Ŝe nie mam samodzielnego stanowiska, tylko mam osobę nad sobą, która mi mówi, co mam zrobić, 
właściwie wykonuję tylko polecenia, które dostaję od zwierzchnika, wydaje mi się, Ŝe jak na pierwszą 
pracę, to jest plusem. Bo jednak po tej szkole to ma się na tyle ograniczoną wiedzę i tak się nie ma 
pojęcia, co się dzieje w firmie i jakie rzeczy trzeba przygotowywać, co trzeba robić. 
Odpowiedzialność teŜ jest mniejsza, bo tak naprawdę wykonuję konkretne zadania, które dostaję do 
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zrealizowania i to w bardzo szybki sposób moŜna zweryfikować, czy jest dobrze zrobione, czy nie. Nie 
mam takiego stanowiska, Ŝebym robiła coś od początku do końca sama i sama decydowała, jak to ma 
wyglądać. [Wynagrodzenie] Mogłoby być większe. Myślę, Ŝe na początek bardzo dobrze trafiłam  
i jestem bardzo zadowolona z tego. Na razie się nie zmieniało. Tak jak mówię, Ŝe jak się zdecyduję 
na pójście na ten kurs, to będę miała szansę na samodzielne stanowisko. Więc tu właśnie, zaleŜne ode 
mnie. Myślę, Ŝe warto się na to zdecydować, Ŝeby poprawić sobie sytuację. [Jaka wiedza  
i umiejętności zdobyte w trakcie nauki w szkole zawodowej okazały się szczególnie przydatne  
w zdobyciu tej pracy?] W zdobyciu tej pracy, to trudno mi powiedzieć, bo tak jak mówię, jest to 
praca w jakiś sposób, trudno powiedzieć „po znajomości”, ale poszłam tam z rekomendacji, więc 
szkoła nie za wiele mi w tym pomogła. Jedynie moŜe kierunek, który kończyłam, to tak. [Z czym 
miała Pani największe trudności, gdy rozpoczynała Pani tę pracę?] Właściwie ze wszystkim, bo to jest 
takie przestawienie się. Pani, która się mną opiekuje, bardzo mi pomogła, bo mnie wdraŜała do tej 
pracy tak moŜna powiedzieć, delikatnie. Dawała mi konkretne rzeczy do robienia. Na początku 
segregowanie dokumentów, wypisywanie jakichś druków, które miałam wzór podany i tylko 
wypisywanie, pomaganie jej w ten sposób. Ale właściwie w tej firmie uczyłam się wszystkiego od 
początku, od podstaw. Obsługa konkretnych programów, bo firma pracuje na swoich programach, 
które są dostosowane do działalności firmy, więc obsługi programów musiałam się nauczyć od 
podstaw. Na pewno znajomość Worda, Excela się przydała, bo część druków firmowych jest robionych 
w tych programach, czy tabelek, czy druków. To na pewno wyniosłam ze szkoły taką wiedzę i to mi się 
przydało. [Jak doszło do tego, Ŝe rozpoczęła Pani tą pracę, dlaczego się Pani zdecydowała na tę 
pracę? Jakie były powody wyboru?] Powody? Przede wszystkim takie, Ŝe firma chciała mnie przyjąć do 
pracy. Zaproponowała mi pracę i zaproponowała mi właśnie to, Ŝe będę się uczyła od podstaw. 
Wiedzieli, Ŝe mam tylko wiedzę po szkole, Ŝe nie mam Ŝadnej innej wiedzy, Ŝe zdecydowali się na 
osobę, która się będzie uczyła wszystkiego u nich. Właściwie nie, ja się decydowałam na pracę, 
chciałam pracować od razu po szkole, więc z Ŝadnych planów nie musiałam rezygnować. Jedynie ta 
szkoła wyŜsza, którą myślałam, Ŝe uda mi się razem pogodzić z pracą, a jak na razie się jeszcze nie 
udało. Tu się nic nie zmieniło. Tak planowałam, tak chciałam, Ŝeby tak było. [IDNBI, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 

Poszukiwanie pracy 

Wśród osób, które obecnie pracują, 67% poszukiwało tej pracy przez rodzinę lub znajomych, który to sposób 
okazał się skuteczny w przypadku 50%. 38% szukało pracy bezpośrednio u pracodawców (znalazło w ten sposób 
10%), a 29% przeglądało ogłoszenia o pracę w prasie (również 10% znalazło dzięki temu pracę). 

Z kolei osoby, które obecnie nie pracują, w poszukiwaniu pracy wykorzystują inne drogi. Grupa ta najczęściej 
przeszukuje oferty pracy publikowane w różnych źródłach - najczęściej w prasie (81%), ofertach PUP (57%), 
ewentualnie w Internecie (29%). 57% szuka poprzez rodzinę lub znajomych, a 48% u pracodawcy – sposoby 
najbardziej skuteczne w grupie osób pracujących. 

 

Tabela 49 Sposoby poszukiwania pracy i ich skuteczność  

obecna praca (N=52) aktualnie poszukujący pracy –
sposoby poszukiwania (N=21) 

 

Sposoby 
poszukiwania 

pracy 

Sposób 
najbardziej 

skuteczny 
Szukanie pomocy u rodziny/ znajomych - 
tak zwane "znajomości"  

67% 50% 57% 

Pytanie bezpośrednio u pracodawcy   38% 10% 48% 

Przeglądanie ogłoszeń w prasie   29% 10% 81% 

Przeglądanie ogłoszeń w Internecie na 
portalach poświęconych pracy   

23% 4% 52% 

Szukanie w ofertach Powiatowego 
Urzędu Pracy 

15% 0% 57% 
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obecna praca (N=52) aktualnie poszukujący pracy –
sposoby poszukiwania (N=21) 

 

Sposoby 
poszukiwania 

pracy 

Sposób 
najbardziej 

skuteczny 
Zamieszczenie swojego ogłoszenia w 
Internecie  

8% 0% 29% 

Wykonywanie na początku prac 
zleconych   

8% 0% 5% 

Zamieszczenie swojego ogłoszenia w 
gazecie  

6% 2% 5% 

Zgłaszanie się do pracodawców z chęcią 
pracy za darmo (wolontariat)  

6% 2% 0% 

Czekanie na oferty, aż same do Pana(i) 
trafią   

0% 2% 10% 

Liczenie na przypadek/szczęście   0% 0% 19% 

nie sprecyzowano 15% 21% 5% 

 

Badania jakościowe w powiecie węgrowskim pokazały, iż absolwenci poszukują pracy w subregionie siedleckim 
np. w Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, ze względu na większą bliskość tych miejscowości, niż np. Warszawy. 
Przykładowe doświadczenia w poszukiwaniu pracy absolwenta z powiatu węgrowskiego prezentuje poniższa 
wypowiedź: 

•••• [Jeśli chodzi o to poszukiwanie pracy to właściwie jak pan myśli, jeśli chodzi na przykład o tą 
rachunkowość, to do ilu miejsc pan wysłał swoje oferty.] Teoretycznie do wszystkich, które 
napotkałem w okolicach Siedlec, Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego. W niektórych miejscach byłem 
osobiście i wysyłałem na przykład ofertę, a w niektórych tylko wysyłałem ofertę. Były teŜ takie, gdzie 
tylko dzwoniłem. Na początku po prostu wysyłałem CV mailowo i czekałem na odpowiedź. Później tam 
gdzie mogłem, no to podjechałem, poszedłem, popytałem się i dopiero wtedy wysłałem CV. [śeby 
sprawdzić, po co…?] Tak, czy w ogóle naprawdę szukają, czy ta oferta jest aktualna czy po prostu 
jest, bo jest. A teraz to najpierw zadzwonię, pytam się czy jest osoba, z którą mógłbym porozmawiać 
i dopiero wtedy wiem czy mam w ogóle wysyłać CV, czy naprawdę szukają tej osoby na to stanowisko. 
Wcześniejsze próby to chyba strata czasu moim zdaniem. Po prostu brałem tylko pod uwagę to, Ŝe po 
prostu w Internecie albo gdzieś w gazecie jest oferta a później się dowiadywałem, Ŝe ta oferta jest 
bardzo długo, zostało zapłacone za wydruk tej oferty przez rok i dlatego oni ją drukują cały czas. 
Przykładowo w Siedlcach jest pięć biur, do których wysyłałem maila, no to tak licząc razy trzy miasta 
to piętnaście chociaŜby, jeŜeli chodzi o samą rachunkowość. [Czy z jakiegokolwiek miejsca otrzymał 
pan odpowiedź?] Tak, ale to często było tak, Ŝe dziękujemy za, to było jakby mail wysłany  
z automatu. Nie wiem, najpierw dziękowali za maila, Ŝe odwiedziłem ich stronę, ich oferta cała tej 
firmy, ale odnośnie odpowiedzi na mojego maila nic nie było. Później po jakimś czasie czasami zostały 
wysłane odpowiedzi, Ŝe nie, dziękują albo, Ŝe Ŝebym przyjechał, porozmawiał, bo mailowa to Ŝadna 
rozmowa. A często było tak, Ŝe po prostu nie było odpowiedzi normalnej, a na święta na przykład 
dostałem maila z Ŝyczeniami od nich. Czyli po prostu nie wiem, jakiś program pewnie czyta te maile  
i sam sobie wysyła te Ŝyczenia. [Czy udało się jakby osiągnąć jakiś kontakt po samych mailach, czy był 
jakiś taki odzew?] Jeden, tylko i wyłącznie jeden. I to teŜ był taki, Ŝe po prostu jakaś pani sekretarka 
zadzwoniła do mnie i powiedziała, Ŝe ta oferta jest juŜ nieaktualna, Ŝebym szukał dalej. I to było  
z Sokołowa Podlaskiego. [A potem jak pan juŜ tak zaczął sprawdzać, bo rozumiem, Ŝe druga faza to 
była taka zaczął pan sprawdzać te oferty czy w ogóle sobie warto zawracać głowę?] Wtedy 
dowiedziałem się, Ŝe ¾ ofert, które są na rynku pracy w Siedlcach, to tylko i wyłącznie fikcyjne 
oferty pracy. Są przedawnione juŜ. Druga sprawa te, które zostają, to są oferty pracy dla 
specjalistów powiedzmy. I nawet są opisane, Ŝe to na przykład specjalista informatyk, specjalista 
elektryk coś w tym stylu. Ale akurat do specjalisty mi brakuje jeszcze daleko. Musiałbym odpowiednie 
kursy przejść, Ŝeby dostać tego specjalistę i prawo do wykonywania zawodu na wyŜszych napięciach 
na przykład. No i tylko takie zostają. W Sokołowie Podlaskim mogę powiedzieć, Ŝe tak na oko 
dwadzieścia procent właśnie takich jest przedawnionych. Cała reszta to są bardzo róŜne oferty pracy  



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 243 z 318 

 
 
 

- albo od najprostszych, Ŝe roznoszenie ulotek, ale teŜ nie opłacałoby mi się dojechać z Węgrowa do 
Sokołowa rozwieść ulotki i wrócić, bo bym wyszedł na zero, na minusie. A roznosić teŜ bym mógł, bo 
przecieŜ to zawsze jakaś tam praca jest. W Węgrowie szczerze mówiąc nie mam Ŝadnej oferty pracy, 
która by była dla mnie. TeŜ jest mnóstwo takich przedawnionych ofert, ale takich, które, nie wiem 
jakby to nazwać, w których mógłbym pracować jest albo mało albo po prostu nie ma dla mnie miejsca 
tam. [IDNBI, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Aspiracje zawodowe 

Wśród trzech najważniejszych aspektów związanych z wykonywaniem pracy absolwenci najczęściej wskazują, iż 
istotne jest dla nich, by praca była dobrze płatna (90%). W drugiej kolejności wskazywano na poczucie 
stabilizacji i bezpieczeństwa (dzięki umowie o pracę, opłacaniu składek) – 42%, a w trzeciej na dogodne godziny 
pracy (33%). Dopiero na czwartym miejscu znalazła się osobista satysfakcja (23%). Możliwość realizacji 
własnych ambicji i marzeń zawodowych wskazało zaledwie 8% badanych. 

Badani najchętniej zatrudniliby się w firmie prywatnej (40%). Warto jednak odnotować, że co czwarty 
absolwent byłby zainteresowany prowadzeniem własnej działalności gospodarczej – najwięcej na Mazowszu. 
Podobne opinie odnaleźć można również w wypowiedziach uczestników badań jakościowych: 

•••• Pracowałem trochę przy mechanice. Miałem plany ogólnie załoŜyć swój warsztat jakiś, ale…[…] śe 
później juŜ lŜej po prostu było, Ŝeby od młodego wieku, coś zacząć tak, Ŝeby było dobrze. […] Miałem 
placu trochę i miałem gdzie zrobić po prostu warsztat, ale ten rynek, który jest mechaników, co jest 
to po prostu, tyle co warsztatów jest w Węgrowie ogólnie to, by kolejny był warsztat, który się by nie 
opłacał. [...] Do stu warsztatów na małe miasto. Po prostu nie opłacałby się, bo później juŜ tak 
miałem ambicje do tego, Ŝeby to wszystko zrobić, Ŝeby to było, ale jak zobaczyłem czy się opłaca czy 
nie to zrezygnowałem. [...] Znaczy miałoby to wyglądać tak, Ŝe ten warsztat była jakaś tam prawda 
wiedza, czy właśnie plany – to trudno mi teraz powiedzieć. No, taki planowałem duŜy warsztat. Na 
początku jakoś tam mały, zatrudnić jedną osobę, później dwie i jakoś tam do przodu rozbudować to, 
Ŝeby to po prostu później w jakiejś większej skali działało. […] Na początku same samochody 
osobowe, a później juŜ zacząłem, raz pomagałem właśnie robić przy cięŜarówce, przy samym ciągniku 
i trochę później tą wiedzę przy ciągnikach, znaczy przy tirach i jakoś później, bym po prostu nawet 
mechanikę prowadził, samochód dostawczy. Na mechanice to teŜ nie spodziewałem się, Ŝe tak moŜna. 
Znaczy zakładałem, Ŝe duŜo nie zarobię na początku. Najpierw to zanim się rozwinie i w ogóle, zanim 
klient będzie, to myślałem, Ŝe tak gdzieś ze 2,5 tysiąca na przeliczenie jakby było, to by dobrze. [...] 
Zacząłem czytać na Internecie, jakie są potrzebne dokumenty, jakie są w gminie stawki za 
odprowadzanie, Urzędy Skarbowe, to znaczy ZUS, to wszystko, to na początek, to by mi się nie 
opłacało zakładać firmy. Musiałbym działać na czarno, a jeŜeli by mnie złapano na czarno, Państwowa 
Inspekcja Pracy czy coś, to bym miał duŜe kłopoty. No to ani w tą stronę ani w tą nie opłacało się to 
na początek. [IDNBI, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

78% absolwentów chciałoby mieć samodzielne stanowisko i podejmować samodzielnie decyzje, zaś  
63% chciałoby pełnić funkcje kierownicze. Przeciętne wynagrodzenie na rękę w docelowej pracy kształtowałoby 
się na poziomie 2 867 zł netto, przy czym jedynie 24% badanych zadowoliłoby się wynagrodzeniem do 2 tys. zł 
netto, zaś 46% chciałoby zarabiać co najmniej 3 tys. zł na rękę. Niestety szanse na znalezienie takiej 
wymarzonej pracy w ciągu najbliższych 3 lat 39% badanych ocenia jako niewielkie lub żadne, zaś optymizm  
w tej kwestii przejawia tylko 18% respondentów. 

Wśród warunków minimalnych do podjęcia danej pracy najczęściej absolwenci wymieniali godne 
wynagrodzenie (65%), stabilne zatrudnienie w postaci umowy o pracę na czas nieokreślony (42%) oraz dobrą 
lokalizację (27%). Przeciętna minimalna miesięczna pensja na rękę w takiej pracy kształtować by się miała na 
poziomie 1 895 zł netto, choć 36% badanych podało kwotę do 1 600 zł netto, zaś 46% - 2 tys. zł netto lub 
więcej. Przeciętna odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania nie powinna przekraczać 40 km, zaś dojazd 
nie powinien średnio zająć więcej, niż 68 minut – przypuszczać można iż podstawą do kalkulacji jest tutaj dojazd 
do Warszawy. 
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45% badanych byłoby skłonnych dla zdobycia pracy przekwalifikować się całkowicie, 80% przyjęłoby pracę  
w systemie zmianowym. Na przeprowadzkę wraz z rodziną dla zdobycia pracy zdecydowałoby się 32% 
badanych, ale już 60% byłoby skłonnych wynająć mieszkanie lub pokój w nowym miejscu i dojeżdżać do 
rodziny. 34% mogłoby pracować we wszystkie soboty, niedziele i święta, a 67% - wyjeżdżać służbowo 
przynajmniej raz w tygodniu. Całkowicie zmienić wygląd zdecydowałoby się 77% respondentów. Pracę na 
czarno podjęłoby 34% badanych, a 13% zgodziłoby się na pracę niskopłatną. 31% badanych przyjęłoby pracę 
wymagającą pełnej dyspozycyjności, a 49% pracę, w której musieliby się szkolić na własny koszt. Wyjechać za 
granicę zdecydowałoby się aż 48% badanych. 

Należy zauważyć, iż absolwenci z tego subregionu na tle województwa, prezentują szczególny nacisk na jak 
najszybsze uzyskanie zatrudnienia. Stąd może wynikać skłonność badanych do wielu ustępstw w stosunku do  
wykonywanej pracy. 

•••• Przede wszystkim chciałam znaleźć jakąś pracę, Ŝeby iść do pracy. Chciałam teŜ iść od razu do szkoły 
wyŜszej, ale potem się okazało, Ŝe te dojazdy do pracy, to wszystko zajmuje tyle czasu, Ŝe na szkołę 
juŜ trochę braknie czasu, kiedy to jeszcze zrealizować. No, ale przede wszystkim to zaleŜało mi na 
tym, Ŝeby znaleźć pracę jakąś. [...] Szczerze mówiąc, to tak za bardzo nie wiedziałam na co mam 
liczyć, na pewno chciałam jakąś pracę biurową znaleźć, Ŝeby w firmie, w biurze jakimś pracować. 
śebym nie musiała przypadkiem w jakimś hipermarkecie pracować przy rozkładaniu towaru, tylko 
właśnie w biurze coś mieć. […] Właściwie wtedy, to mi było bez znaczenia na jakim stanowisku. Po 
prostu chciałam znaleźć jakąkolwiek pracę, Ŝeby gdziekolwiek móc potem w CV wpisać, Ŝe gdzieś juŜ 
pracowałam, Ŝe coś juŜ robiłam. [...] Bo wiadomo, Ŝe mieszkałam z rodzicami, rodzice cały czas mnie 
utrzymywali, więc liczyło się dla mnie, Ŝeby dostać pracę, dostać pracę na etat, a to juŜ za ile, no to 
wiadomo, Ŝe minimalną krajową będę musiała dostać. Bo jak na etacie to musi być, a jak coś więcej, 
to będzie dobrze. Chciałam pracować albo w Legionowie albo w okolicach Legionowa albo  
w Warszawie, bo tutaj nie ma za bardzo innych moŜliwości. Nigdy nie planowałam wyjazdu za 
granicę. TeŜ nie planowałam tego, Ŝeby wyprowadzić się, mieszkać gdzieś dalej, sama wynajmować 
mieszkanie. Nie liczyłam na to, Ŝe dostanę na tyle dobrze płatną pracę na początku, Ŝeby wynająć 
mieszkanie, Ŝeby się samemu utrzymywać ze wszystkim. [IDNBI, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• No chociaŜby to, Ŝe jestem dyspozycyjny, Ŝe nie mam na razie takiego moŜna powiedzieć miejsca 
gdziekolwiek w Polsce, bo tak jeŜdŜę to tu to tam. Co tam dalej? No w kaŜdy dzień mogę pracować, 
przynajmniej na razie teraz. No i bardzo stawka mnie na razie nie interesuje. Po prostu, Ŝeby 
doświadczenie złapać jakieś, Ŝeby w CV coś moŜna było wpisać, Ŝeby to jakoś ładnie wyglądało 
chociaŜby. [IDNBI, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 

Absolwenci z subregionu warszawskiego relatywnie optymistycznie oceniają swoje szanse na rynku pracy. Co 
prawda 8% absolwentów ocenia swoje szanse znalezienia pracy w zawodzie jako praktycznie pewne, ale już 
34% jako duże. Jedynie 21% badanych uważa, że szanse te są niewielkie, a nikt nie odczuwa, że nie ma w ogóle 
żadnych szans. Co ciekawe absolwenci z tego subregionu niżej oceniają swoje szanse na znalezienie pracy w 
podobnym zawodzie oraz na podobnym poziomie kwalifikacji. Opinie takie spowodowane mogą być silnym 
przywiązaniem do wyuczonego zawodu i przekonaniem o wysokich kompetencjach, a także relatywnie dobrą 
sytuacją na rynku pracy, pozwalającą na znalezienie zatrudnienia w wykonywanym zawodzie. Absolwenci 
deklarują też dużą dyspozycyjność i możliwość pójścia na szereg ustępstw wobec pracy, co może również 
zwiększać poczucie pewności siebie i bycia osobą konkurencyjną na rynku pracy 

 

Wsparcie instytucjonalne 

Ponad połowa absolwentów w subregionie warszawskim (51%) jest zdania, że osoby kończące szkoły 
zawodowe w ich okolicy nie mogą liczyć na wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej ze strony instytucji 
rynku pracy. Przeciwnego zdania jest 21% badanych, a 28% nie ma wiedzy w tym zakresie. Podobne opinie 
wyrażają zarówno absolwenci ZSZ, jak i techników.  

Jedyną instytucją, która jest kojarzona ze świadczeniem wsparcia w zakresie znalezienia pracy, ogólnej 
aktywizacji lub poprawy sytuacji osób na rynku pracy są powiatowe urzędy pracy – wskazane przez  
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74% badanych w subregionie warszawskim. Inne instytucje wskazywali pojedynczy badani. Co piąty absolwent 
stwierdził, że w jego miejscu zamieszkania nie ma instytucji, która oferowałaby wsparcie na rynku pracy. 

Mimo dużej znajomości wśród absolwentów, powiatowe urzędy pracy raczej nie cieszą się dobrą opinią – 68% 
badanych wskazuje, że rzeczywista pomoc świadczona przez te instytucje ma ograniczony zakres, zaś  
19% stwierdza, że PUP realnie w ogóle nie oferują wsparcia. 

Z usług PUP w subregionie warszawskim korzystało 24% badanych (jeden z najwyższych odsetków  
w województwie) i jest to jedyna instytucja rynku pracy, z której pomocy korzystali absolwenci. Jedynie  
4% korzystających uznało, iż otrzymana pomoc poprawiła ich sytuację na rynku pracy, w przeciwieństwie do 
71%, którym PUP w ogóle nie pomógł.  

Z usług PUP w zakresie poszukiwania pracy od momentu ukończenia szkoły korzystało 30% absolwentów 
(powyżej średniej wojewódzkiej). Większość z nich wskazała, że podczas wizyty w urzędzie nikt im w niczym 
nie pomógł, ani się nimi nie zainteresował (53%). Przejawy ewentualnego wsparcia dotyczyły przede wszystkim 
wskazania możliwość skorzystania z dodatkowych kursów i szkoleń (30%) lub doradzenia do jakiego 
pracodawcy w okolicy może się absolwent zgłosić na staż lub w celu podjęcia pierwszej pracy (30%). 

Wśród instrumentów wsparcia, z których absolwenci chcieliby skorzystać w przyszłości najczęściej 
wymieniano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (34% - najwyższy odsetek w porównaniu do 
innych subregionów) i szkolenia w tym zakresie (23%), szkolenia językowe (19%), staże (18% - najwyższy 
odsetek w porównaniu do innych subregionów). 

17% absolwentów to osoby obecnie zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne, 
zaś kolejne 12%, choć obecnie nie są zarejestrowani, to rejestrowali się w PUP w ostatnich 3 latach. Nigdy  
w rejestrach osób bezrobotnych nie figurowało 71% badanych z subregionu warszawskiego. Osoby, które 
rejestrowały się jako bezrobotne najczęściej otrzymały indywidualne wsparcie doradcy zawodowego (59%). 

 

16.3 Wnioski i rekomendacje dla subregionu 

Subregion warszawski jest regionem wyraźnie zróżnicowanym, co wynika z rozległości tego subregionu (pod 
względem wielkości powierzchni i liczby ludności jest największym regionem Mazowsza), podziału na powiaty  
z przewagą mieszkańców terenów wiejskich oraz miejskich, a także bliskości powiatu względem Warszawy.  
W efekcie mamy również do czynienia ze zróżnicowaną sytuacją na rynku pracy. Przykładowo pod względem 
bezrobocia (ogólnego oraz młodych osób) widoczny jest podział subregionu na dwie grupy powiatów. Do 
grupy w lepszej sytuacji na rynku pracy trafiły powiaty znajdujące się głównie na zachód i południe od 
Warszawy, z przewagą mieszkańców miast (grodziski, grójecki, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski 
zachodni) – stopa bezrobocia kształtuje się tutaj poniżej poziomu wojewódzkiego. W gorszej sytuacji znajdują 
się mieszkańcy powiatów głównie na wschód oraz północ od Warszawy, z przewagą mieszkańców terenów 
wiejskich (garwoliński, miński, nowodworski, pułtuski, sochaczewski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, 
żyrardowski). Wyjątek stanowi tutaj powiat legionowski, gdzie mimo relatywnie wysokiej stopy bezrobocia, 
sytuacja osób młodych wypada lepiej, niż w całym województwie. W drugim z wytypowanych do badania 
powiatów sytuacja pod względem bezrobocia ogólnego oraz osób młodych jest jedną z gorszych  
w województwie. Fakt, iż w obu powiatach sytuacja na rynku pracy nie jest najlepsza w subregionie wiązać 
można z małą liczbą firm na tych obszarach, generujących tym samym niewiele miejsc pracy – w powiecie 
węgrowskim znajduje się jedynie 2% lokalnych podmiotów gospodarczych (najmniej w subregionie). Na korzyść 
powiatu legionowskiego może działać bliskość Warszawy, szczególnie w przypadku osób młodych, które mogą 
na tym rynku szukać zatrudnienia. W przypadku powiatu węgrowskiego mamy do czynienia ze znacznym 
oddaleniem od Warszawy, a alternatywą dla osób, które nie mogą znaleźć w swoim miejscu zamieszkania 
zatrudnienia, są Siedlce. 

Zestawiając oferty kształcenia zawodowego w dwóch skrajnych powiatach z rynkiem pracy, widać jedynie 
częściowe dopasowanie. I tak w powiecie węgrowskim, gdzie branżą z największą liczbą podmiotów 
gospodarczych jest handel i naprawa pojazdów, wśród najczęściej kończonych zawodów znalazł się mechanik 
pojazdów samochodowych oraz sprzedawca. Należy jednak mieć na uwadze, że szczególnie w przypadku 
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pierwszej specjalizacji, pojawienie się kolejnych roczników na lokalnym rynku pracy może doprowadzić do jego 
nasycenia i konieczności poszukiwania zatrudnienia w innych powiatach. Z drugiej jednak strony znaczna liczba 
absolwentów kończy szkołę z tytułem technika ekonomisty, co przy generowaniu niewielu miejsc pracy przez 
sektor usług może powodować trudności w znalezieniu zatrudnienia w powiecie. W przypadku powiatu 
legionowskiego absolwenci popularnych kierunków związanych z gastronomią i zakwaterowaniem (technik 
hotelarstwa oraz kucharz małej gastronomii) mogą liczyć na ewentualne zatrudnienie ze względu na bazę 
turystyczną powiązaną z Zalewem Zegrzyńskim, z drugiej strony zaś mogą wejść na warszawski rynek pracy.  

Absolwenci szkół w subregionie warszawskim znajdują się w relatywnie lepszej sytuacji na rynku pracy, 
mierzonej stosunkowo wysokim odsetkiem osób pracujących (wyższy odnotowano tylko w przypadku 
absolwentów szkół warszawskich). Nie tylko uzyskują zatrudnienie, ale mogą liczyć w dużym stopniu na pracę 
na poziomie swoich kwalifikacji.  

W subregionie tym osoby po ukończeniu szkoły zawodowej wybierają przede wszystkim ścieżkę zawodową, 
rzadko decydując się na kontynuowanie nauki. Widoczne jest nastawienie na szybkie podjęcie pracy 
zarobkowej – nawet wybór szkoły i kierunku kształcenia jest podyktowany zdobyciem specjalizacji, po której 
łatwo jest znaleźć zatrudnienie. Takiego rozwoju losów absolwentów szkół zawodowych należy upatrywać  
w relatywnie lepszej sytuacji na rynku pracy – w subregionie tym znajduje się co trzecie mazowieckie 
przedsiębiorstwo, a ponadto mieszkańcy części powiatów mogą liczyć na zatrudnienie na warszawskim rynku 
pracy. 

Absolwenci mając łatwy dostęp do pracy, mają mniejsze aspiracje edukacyjne, które często kompensują 
trudności, z jakimi borykają się młode osoby na rynku pracy (przekonanie, iż wyższy poziom wykształcenia lub 
kolejny ukończony zawód zwiększają szanse na rynku pracy). Nie odrzucają oni całkowicie ścieżki edukacji, 
odkładając kwestie kontynuowania kształcenia na bliżej nieokreśloną przyszłość, licząc, iż uda im się pogodzić 
naukę z pracą zawodową. Kontynuacji kształcenia osób z szkół zawodowych może nie sprzyjać również wąska 
oferta edukacji w subregionie (brak techników uzupełniających, szkół policealnych). Osoby z tego subregionu 
musiałyby skorzystać z oferty edukacyjnej Warszawy, co wiązać się może z kosztami dojazdu, a także 
trudnościami w pogodzeniu pracy zawodowej z edukacją, co obrazuje poniższa wypowiedzieć absolwenta  
z subregionu warszawskiego: 

 

•••• Bardzo mi zaleŜało na tym, Ŝeby iść do pracy. Na początku jeszcze miałam taki pomysł, Ŝeby pójść do 
pracy i iść do jakiejś szkoły zaocznej. Ale to jest cięŜko podjąć decyzję, bo się robi mało czasu, bo 
praca zajmuje całe dnie, wraca się późno do domu. Zwłaszcza, Ŝe pracuję w tej chwili w Warszawie, 
więc dojeŜdŜam do tej Warszawy. No i tak jest cięŜko podjąć decyzję, Ŝeby iść do szkoły i dalej się 
uczyć, Ŝeby dodatkowo jeszcze poświęcać weekendy i czas na naukę. [IDNBI, SUBREIGON WARSZAWSKI] 

 

Ponadto osoby kończące szkoły w subregionie warszawskim od pracy oczekują przede wszystkim wysokich 
zarobków (90% - jeden z najwyższych odsetków w województwie), co może świadczyć z jednej strony  
o wysokich oczekiwaniach finansowych, z drugiej zaś o trudnej sytuacji materialnej w rodzinach. Wygórowanym 
oczekiwaniom finansowym towarzyszy jednak najwyższa na Mazowszu skłonność do różnego rodzaju 
poświęceń, by zdobyć pracę zawodową, w tym również dopuszczają mobilność zarobkową (dojazdy do pracy 
na znaczną odległość, przeprowadzkę, czy wyjazd za granicę). Absolwenci z tego subregionu pod względem 
motywacji i aspiracji zawodowych przynależą do segmentów mających lepsze perspektywy na rynku pracy: 
umysłowi dyspozycyjni, umysłowi nastawieni na rozwój, fachowcy i „pewni siebie”, ale również do grupy 
desperatów. 

Warto zauważyć, iż absolwenci z tego subregionu najczęściej na Mazowszu są zainteresowani rozpoczęciem 
własnej działalności gospodarczej (co czwarty absolwent), co przejawia się również w oczekiwaniach  
w stosunku do potrzebnego wsparcia – przede wszystkim dotacje na uruchomienie działalności i szkolenia  
w tym zakresie. Zainteresowanie samozatrudnieniem jest przejawem aktywności absolwentów na lokalnym 
rynku pracy, którzy nie tylko nastawieni są na uzyskiwanie jak największych zarobków, ale również 
zainteresowani są własnym rozwojem zawodowym – zdobywanie jak najwcześniej doświadczeń zawodowych  
i chęć usamodzielnienia się. 
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Rekomendacje dla subregionu 

� Zachęcanie do kształcenia ustawicznego oraz zwiększanie możliwości w tym zakresie. Jak pokazały 
badania w subregionie warszawskim kontynuowanie nauki nie jest powszechnie wybieraną drogą 
przez absolwentów. Dążą oni przede wszystkim do uzyskania jak najszybciej zatrudnienia, co im się  
w wielu przypadkach udaje. Jednakże trzeba uświadamiać młodym osobom nie tylko wagę 
doświadczenia zawodowego, ale również posiadanych formalnych kwalifikacji, zachęcając tym samym 
do kontynuowania kształcenia. Należy przy tym zaznaczyć, że istnieje potrzeba zwiększania możliwości 
kontynuowania nauki na poziomie lokalnym, tak by ułatwiać godzenie pracy zawodowej z edukacją. 
Oferta edukacyjna powinna obejmować nie tylko formalne kształcenie, ale przede wszystkim 
możliwości szybkiego przekwalifikowania się, w sytuacji niepowodzenia na rynku pracy np. kursy 
zawodowe, kursy kwalifikacyjne itp. 

� Skuteczne wspieranie absolwentów przez publiczne służby zatrudnienia. Badanie ukazało duże 
zastrzeżenia absolwentów do wsparcia udzielanego przez lokalne urzędy pracy, tym bardziej iż 
relatywnie dużo osób z nich skorzystało na tle województwa. Należy zwrócić uwagę, iż w obliczu 
trudnej sytuacji młodych osób w niektórych powiatach, istotne jest udzielanie im wsparcia 
instytucjonalnego, by nie pozostali osamotnienie w swoich działaniach, które mogą prowadzić do 
bierności zawodowej. Działania publicznych służb zatrudnienia powinny uwzględniać widoczne wśród 
absolwentów z tego subregionu dążenie do samozatrudnienia. Jednakże udzielenie dotacji powinno 
być poprzedzone wsparciem doradczym i szkoleniami w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, by zapewnić trwałość podjętej inicjatywy. W działaniach powiatowych urzędów pracy 
powinny być też uwzględnione specyfiki poszczególnych powiatów subregionu, w których mamy do 
czynienia ze zróżnicowaną sytuacją na rynku pracy.  

� Działania informacyjne w zakresie dostępnych form wsparcia dla absolwentów wchodzących na 
rynek pracy. Wobec znaczącego odsetka absolwentów przekonanych, iż w ich miejscu zamieszkania 
nie mogą liczyć na wsparcie, a także kojarzących z pomocą na rynku pracy jedynie PUP, należy 
rozważyć przeprowadzenie działań informacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Celem tych 
działań powinno być przekazanie uczniom wiedzy na temat wszelkich dostępnych form wsparcia oraz 
instytucji rynku pracy (publicznych i niepublicznych), w których mogą uzyskać pomoc.  

 

 

17 SUBREGION M. ST. WARSZAWA 

17.1 Charakterystyka subregionu oraz powiatów skrajnych 

Miasto stołeczne Warszawa zlokalizowane jest w centralnej części województwa mazowieckiego, obejmując 
dzielnice: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, 
Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz. Subregion ten 
zamieszkuje ok. 1,7 mln osób. Pod względem struktury wiekowej ludności Warszawa wyróżnia się w skali całego 
województwa wyższym udziałem osób w wieku średnim i dojrzałym (68% w Warszawie i 64% w województwie). 
Osoby młode, w wieku 15-29 lat stanowią w tym subregionie 19% populacji – odsetek ten jest niższy, niż 
przeciętnie na Mazowszu (21%).  

 

Charakterystyka 1: Bezrobocie 

W Warszawie według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w marcu 2013 roku zarejestrowanych było 54 834 
osób bezrobotnych. Sytuacja pod względem bezrobocia w tym subregionie jest zdecydowanie najlepsza na 
Mazowszu. W analizowanym okresie odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 4,4% (6,4 p.p. mniej, niż  
w skali województwa). O wiele lepiej wygląda również sytuacja osób młodych. W końcu I kwartału 2013 r. 
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odnotowano w rejestrach warszawskiego urzędu pracy 8,4% osób w wieku 18-24 lat oraz 3,3% absolwentów do 
12 miesięcy od ukończenia nauki – zdecydowanie poniżej średniej wojewódzkiej.  

 

Rysunek 124 Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych osób w wieku 18-24 lat  

i osób do 12 miesięcy od ukończenia nauki 

 

Źródło: Bezrobocie w województwie mazowieckim, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, marzec 2013. 

 

Charakterystyka 2: Podmioty gospodarki narodowej 

W Warszawie na koniec 2012 r. funkcjonowało 355 083 podmiotów gospodarczych, co stanowiło  
51% mazowieckich firm (największe skupisko firm na Mazowszu). Na 10 tys. mieszkańców przypadało niespełna 
2 tys. podmiotów (1995), o wiele więcej, niż w całym województwie (1277). Podobnie, jak w całym 
województwie, w strukturze przedsiębiorstw przeważają firmy mikro i małe. Udział firm średnich i dużych jest 
niewielki. Należy jedynie podkreślić, iż odsetek firm dużych jest najwyższy na Mazowszu.  

W subregionie dominują przedsiębiorstwa z branży handel i naprawa pojazdów (24%) – odsetek niższy, niż  
w województwie. W drugiej kolejności najwięcej firm przypada na działalność profesjonalną, naukową  
i techniczną (16%) – więcej, w porównaniu do innych subregionów. Wśród najbardziej popularnych sektorów 
wyróżnić należy budownictwo (8%) oraz przetwórstwo przemysłowe (7%). W porównaniu do całego 
województwa, w Warszawie odnotowano większy udział firm z branży informacja i komunikacja (7%) oraz 
zajmujących się obsługą rynku nieruchomości. 

 



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 249 z 318 

 
 
 

Rysunek 125 Podmioty gospodarcze w m. st. Warszawa 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2012 r. 

 

Charakterystyka 3: Zatrudnienie i miejsca pracy 

W roku 2011 w Warszawie pracowało 842 859 osób, co stanowi aż 78% mieszkańców subregionu w wieku 
produkcyjnym (dla porównania w skali Mazowsza odsetek ten wyniósł 53%).  

Największy udział w strukturze zatrudnienia w Warszawie mają pracownicy z sektora szeroko pojętych usług 
(86%) – szczególnie handel i naprawa pojazdów oraz pozostałe usługi. Branża usługowa jest w stolicy 
najbardziej rozbudowana na Mazowszu. 14% pracujących znajduje zatrudnienie w sektorze przemysłowym lub 
budownictwie – odsetek ten jest niższy niż przeciętnie w województwie. Ze względów oczywistych popularne 
na Mazowszu rolnictwo nie jest reprezentowane w Warszawie. 
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Rysunek 126 Struktura pracujących w m. st. Warszawa 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2011 r. 

 

Charakterystyka 4: Edukacja zawodowa 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w poprzednim roku szkolnym (2011/2012) funkcjonowały  
w Warszawie 122 szkoły dla młodzieży (27% mazowieckich szkół) – 50 techników, 23 zasadnicze szkoły 
zawodowe, 12 techników uzupełniających oraz 37 szkół policealnych. Ponadgimnazjalne szkoły zawodowe dla 
młodzieży skupione są w centralnych dzielnicach Warszawy (61 placówek, w tym Śródmieście - 20 placówek, 
Mokotów - 18 placówek, Ochota - 13 placówek, Wola - 16 placówek, Żoliborz - 8 placówek). W pozostałych 
dzielnicach funkcjonuje 47 szkół zawodowych – Praga Południe (16 placówek), Praga Północ (13 placówek), 
Bielany (9 placówek), Targówek (3 placówki), Ursus (2 placówki), Białołęka, Ursynów, Włochy i Wawer (po  
1 placówce). 

W analizowanym okresie szkoły zawodowe dla młodzieży ukończyło 3851 uczniów. Zgodnie ze strukturą 
placówek, najwięcej uczniów opuściło technika (2411 absolwentów), w drugiej kolejności szkoły policealne (695 
absolwentów), a następnie zasadnicze szkoły zawodowe (688 absolwentów). Technikum uzupełniające dla 
młodzieży opuściło 57 osób. 

 

Tabela 50 Liczba ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży i ich absolwentów w m. st. Warszawa 

  
OGÓŁEM ZSZ Technikum 

Technikum 
uzup. 

Szkoła 
policealna 

m. st. Warszawa 
Liczba szkół 122 23 50 12 37 

Liczba absolwentów 3851 688 2411 57 695 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Absolwenci z 2011 roku zdobyli 67 różnych zawodów. Najwięcej osób ukończyło warszawskie szkoły zawodowe 
z zawodem technika pojazdów samochodowych, technika informatyka, technika ekonomisty, technika 
budownictwa oraz technika farmaceutycznego.  
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Tabela 51 Liczba absolwentów w 2011 roku w poszczególnych zawodach w m. st. Warszawa 

Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Ukończone zawody Liczba 
absolwentów 

Technik pojazdów samochodowych  268 Technik dentystyczny  27 

Technik informatyk  262 Lakiernik  27 

Technik ekonomista  241 Fotograf  26 

Technik budownictwa  231 Technik analityk  25 

Technik farmaceutyczny  212 Technik drogownictwa  22 

Kucharz  166 Technik elektroradiolog  22 

Mechanik pojazdów samochodowych  151 Technik urządzeń sanitarnych  19 

Kucharz małej gastronomii  150 Technik ortopeda  18 

Fryzjer  137 Technik weterynarii  18 

Technik usług fryzjerskich  113 Ogrodnik  18 

Ratownik medyczny  110 Technik awionik  17 

Technik hotelarstwa  98 Monter-elektronik  16 

Fototechnik  94 Technik księgarstwa  15 

Technik elektronik  93 Technik geolog  14 

Technik teleinformatyk  83 Technik spedytor  13 

Technik geodeta  75 Technik archiwista  13 

Technik organizacji usług gastronomicznych  75 Drukarz  13 

Technik handlowiec  66 Asystent operatora dźwięku  12 

Sprzedawca  64 Elektryk  12 

Technik mechanik  63 Technik ochrony środowiska  11 

Technik elektryk  60 Technik obsługi turystycznej  11 

Technik masażysta  60 Technik ogrodnik  9 

Technik organizacji reklamy  59 Technik optyk  9 

Technik logistyk  59 Opiekunka dziecięca  9 

Technik poligraf  56 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  9 

Technik mechatronik  54 Elektromechanik pojazdów 
samochodowych  

9 

Technik usług kosmetycznych  53 Technik telekomunikacji  7 

Technik architektury krajobrazu  49 Technik elektroenergetyk transportu 
szynowego  

7 

Cukiernik  49 Technik transportu kolejowego  5 

Technik mechanik lotniczy  40 Stolarz  3 

Kelner  33 Introligator  2 

Technik technologii odzieży  32 Dekarz  1 

Technik prac biurowych  28 Blacharz samochodowy  1 

Higienistka stomatologiczna  27  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

17.2 Charakterystyka losów zawodowych absolwentów na podstawie wyników badań  

ŚcieŜka edukacyjna i zawodowa absolwentów 

19% badanych, którzy ukończyli warszawskie szkoły, ukończyło zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży,  
a 64% - technikum dla młodzieży. 16% badanych to absolwenci szkół policealnych. W zrealizowanej próbie 
znalazł się tylko jeden absolwent techniku uzupełniającego – ze względu na bardzo małą liczebność tej grupy 
została ona włączona do grupy absolwentów technikum dla młodzieży.  

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych najczęściej kształcili się w ramach kierunków związanych  
z usługami (79%). Wśród podstawowych powodów wyboru ukończonej specjalizacji absolwenci ZSZ 
najczęściej wskazywali na jej zgodność z zainteresowaniami (63%) oraz na łatwość znalezienia pracy (21%),  
a w trzeciej kolejności perspektywy jakie daje na przyszłość (11%). 
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Absolwenci szkół technicznych również wybierali przede wszystkim zawody z kierunków mechanicznych, 
elektrycznych, teleinformatycznych, produkcyjnych (53%), rzadziej z kierunków usługowych (19%)  
i ekonomiczno-administracyjno-biurowych (14%). W przypadku absolwentów techników wybór również 
najczęściej podyktowany był zgodnością z zainteresowaniami (68%), a także łatwością znalezienia pracy 
(12%), ale również poradą innych (17%) – znajomych, rodziny, rodziców. 

Z kolei osoby, które ukończyły szkoły policealne, najczęściej kształciły się w kierunkach mechanicznych, 
elektrycznych, teleinformatycznych, produkcyjnych (31%), ale również ekonomiczno-administracyjno-
biurowych (28%). W przypadku absolwentów tego typu szkół zawodowych, wybór kierunku kształcenia 
podyktowany był, podobnie jak u absolwentów innych placówek, zainteresowaniami (69%), ewentualnie 
łatwością znalezienia zatrudnienia (13%). 

W chwili badania 20% absolwentów z warszawskich szkół nadal się kształciło, w tym jedynie 1% łączyło 
naukę z pracą zawodową (najniższe odsetki uczących się w województwie). Nieco ponad co czwarty 
absolwent pozostawał bierny zarówno edukacyjnie, jak i zawodowo (27%) – za niepokojący należy uznać fakt, 
że z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku niemal połowy absolwentów szkół policealnych (44%) oraz 
mieszkańców Warszawy (42%). Tylko 5% absolwentów ZSZ obecnie się uczy, a żaden nie łączy nauki z pracą 
zawodową. Z kolei wśród absolwentów techników nadal kształci się 28% badanych, w tym jedynie 2% łączy 
naukę z pracą zawodową. Drogę kształcenia częściej wybierają również absolwenci, którzy mieszkają  
w Warszawie – 26% nadal się uczy, w porównaniu do 14% osób, które dojeżdżały tutaj do szkoły. 

 

Rysunek 127 Obecna sytuacja edukacyjno-zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

Ogółem 20% badanych po ukończeniu ostatniej szkoły zawodowej rozpoczęło naukę w kolejnej szkole 
(najniższy odsetek w województwie), a 2% próbowało kontynuować kształcenie, ale im się to nie udało. 
Zdecydowanie częściej decyzję o kontynuacji nauki podejmowali absolwenci techników, wśród których  
28% rozpoczęło naukę w kolejnej szkole, w porównaniu do 5% absolwentów ZSZ i 6% szkół policealnych, a także 
absolwenci mieszkający na terenie Warszawy (26% w porównaniu do 5% tych, którzy dojeżdżali do stolicy). 

 

Wśród głównych powodów decyzji o kontynowaniu nauki najczęściej wskazywano na chęć podwyższenia 
poziomu wykształcenia (65%), zwiększenia swoich szans na rynku pracy (60%), a także poszerzenia kwalifikacji  
i wiedzy w związku z wykonywaną pracą (25%). 
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Rysunek 128 Decyzja w sprawie dalszej edukacji po ukończeniu ostatniej ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 

 

39% absolwentów szkół zawodowych z terenu Warszawy deklaruje, iż nigdy nie pracowali, a obecnie pracuje 
zawodowo 54% badanych (najwyższy odsetek w województwie), w tym jedynie 1% łączy pracę z nauką. 
Częściej aktywni zawodowo są absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, wśród których pracuje  
58%, podczas gdy wśród absolwentów techników pracę ma 54% badanych, a szkół policealnych 50%. Widoczna 
jest również znacząca różnica pod względem sytuacji zawodowej pomiędzy absolwentami mieszkającymi na 
terenie Warszawy i spoza Warszawy. W przypadku pierwszej grupy ponad połowa nigdy nie pracowała (56%), 
zaś obecnie zatrudnienie posiada jedynie co trzeci absolwent. Tymczasem absolwenci dojeżdżający do stolicy  
w zdecydowanej większości pracują (76%). 

 

Rysunek 129 Obecna sytuacja zawodowa absolwentów według typu szkoły* 

 

* Wskazania dla szkół policealnych zostały pominięte ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy. 
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Dla większości pracujących badanych obecna praca jest jednocześnie ich pierwszą (87%). Najczęściej pracę tę 
znaleźli w ciągu pół roku od ukończenia nauki (91%). Jedynie 2% pracujących nadal się uczy. 72% absolwentów 
szkół zawodowych według deklaracji pracuje w wyuczonym zawodzie, a 9% w zawodzie zbliżonym do 
wyuczonego. Jedynie 17% osób pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Wśród osób obecnie pracujących pracy 
szuka jedynie 7%. 

46% absolwentów szkół zawodowych z Warszawy to osoby niepracujące. W tej grupie 41% osób nadal się uczy, 
zaś nieco więcej, niż co czwarty szuka obecnie pracy. Ponad połowa (58%) z tych osób pracy szuka na razie nie 
dłużej niż pół roku, a jednie 16% dłużej niż rok. Wśród tych absolwentów, którzy pozostają bierni zawodowo  
i nie szukają pracy, najczęściej jako przyczynę wskazuje się naukę (50%), ale również brak potrzeby 
zarobkowania, pozostawanie na utrzymaniu rodziców (29%). 

 

Rysunek 130 Ścieżki zawodowe absolwentów szkół zawodowych w Warszawie  

 

 

Pierwsza praca 

Dla 87% absolwentów obecna praca jest jednocześnie ich pierwszą pracą. Co dziesiąty absolwent łączy lub 
łączył tę pracę z nauką w szkole lub na uczelni, zaś 90% znalazło pracę maksymalnie w ciągu pół roku od 
zakończenia nauki. Należy podkreślić, że w przypadku absolwentów odnotowano jeden z najkrótszych średnich 
czasów poszukiwania pierwszej pracy, w porównaniu do innych subregionów – 3,6 miesiąca (dla porównania 
średnia wojewódzka wyniosła 5,3 miesiąca), co należy interpretować przede wszystkim relatywnie dobrą 
sytuacją na lokalnym rynku pracy (wiele podmiotów gospodarczych).  

Pierwsza praca miała charakter stałej pracy w pełnym wymiarze czasu pracy i dłużej dla 89% badanych, zaś dla 
10% była to praca dorywcza. 64% absolwentów pracowało na podstawie umowy, ale aż 30% - bez umowy 
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(najwyższy odsetek na Mazowszu). Badania jakościowe pokazują, iż nie wynika to jedynie z trudności na rynku 
pracy, ale czasem z indywidualnych wyborów absolwentów – praca na czarno nie wiąże na stałe, a pozwala 
uzyskać wysokie wynagrodzenie. Doświadczenia z pracą nierejestrowaną przedstawiają poniższe wypowiedzi: 

•••• Po ukończeniu tej szkoły na pewno nie wiązałem Ŝadnej przyszłości z tym zawodem. Wtedy miałem go 
po prostu w nosie. Nie chciałem w tym zawodzie pracować. Jakieś zajęcia dorywcze miałem i coś tam 
robiłem, nie było tak, Ŝe siedziałem w domu i nie zajmowałem się niczym. No właśnie na czarno, nie 
byłem zarejestrowany. No moŜna nazwać to pracą na czarno, właściwie nie moŜna a trzeba. W sumie, 
gdy zakończyłem tą pracę, po prostu nie mogłem kontynuować tam pracy. Na magazynie, właśnie po 
znajomości wkręciłem się, za kolegę, jakby zastępstwo. [...] Byłem zadowolony w sumie z tego 
zajęcia, ale wyszło tak, Ŝe juŜ po prostu nie ma miejsca, juŜ nie mogę pracować i właśnie 
zastanawiałem się, co dalej, czy moŜe szukać podobnej pracy czy moŜe jednak w tym zawodzie 
spróbować. [IDNBI, M. ST. WARSZAWA]  

•••• Miałem na ten przykład coś w stylu przeprowadzki to ktoś po prostu dawał z kieszeni, po prostu takie 
prace mnie zadowalały. Tak, taka na czarno, bo takie są najlepsze. Wtedy za kilka godzin stówka. 
[...] Powiedzmy, Ŝe ktoś się przeprowadza, potrzebuje ludzi, to bierze takich trzech na czarno, 
przecieŜ umowy z nimi nie będzie podpisywał. PomoŜe to wszystko poprzenosić i sto, dwieście 
złotych. [IDNBI, M. ST. WARSZAWA] 

 

Większość absolwentów znalazła pierwszą pracę dość blisko miejsca zamieszkania – 48% badanych pracuje lub 
pracowało w pierwszej pracy w tej samej miejscowości, a 16% w innej miejscowości, ale tym samym powiecie. 
Co trzeci absolwent warszawskich szkół znalazł zatrudnienie w innym powiecie, ale w województwie 
mazowieckim. 

Dlatego też dla niemal wszystkich badanych podjęcie pracy nie spowodowało konieczności zmiany miejsca 
zamieszkania – 57% codziennie dojeżdżało do pracy, 36% badanych mieszkało w odległości do 10 km od 
miejsca zamieszkania, a kolejne 33% - od 11 do 20 km. 

 

Rysunek 131 Warunki zatrudnienia. 

 

 

Wśród firm, w których absolwenci znaleźli pierwszą pracę, dominują przedsiębiorstwa z sekcji handlu i napraw 
(18%) oraz przetwórstwa przemysłowego (18%), ewentualnie budownictwa (11%) i działalności związanej  
z zakwaterowaniem i gastronomią. W 41% przypadków były to firmy mikro ( zatrudniające 1-9 pracowników). 
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Wśród wykonywanych w pierwszej pracy zawodów dominuje czy też dominował sprzedawca (11%) lub 
mechanik pojazdów samochodowych (8%).  

67% badanych przyznało, że ich pierwsza praca była pracą w wyuczonym zawodzie, zaś 70% deklaruje,  
że wykonywali pracę na poziomie swoich kwalifikacji. Wykonana analiza porównawcza zgodności zawodów 
wyuczonych oraz wykonywanych w pierwszej pracy (zestawiając kody Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na 
poziomie dużych grup zawodowych) potwierdziła częściowo opinie badanych – 43% pracowało  
w wyuczonym zawodzie (najwyższy odsetek w województwie).  

18% badanych pracowało na stanowisku pomocniczym, niesamodzielnym, zaś 21% zadeklarowało, iż zostali 
zatrudnieni w pierwszej pracy na samodzielnym stanowisku. Średnia pensja na rękę w pierwszej pracy to  
1 838 zł netto (najwyższa na Mazowszu), przy czym niższe zarobki deklaruje 44% badanych, zaś wyższe – 39%.  

Przy znalezieniu pierwszej pracy kluczowym sposobem w subregionie okazało się wsparcie rodziny lub 
znajomych – 77% poszukiwało w ten sposób zatrudnienia, a 62% je znalazło (najwyższe odsetki  
w województwie). W drugiej kolejności absolwenci pytali się bezpośrednio u pracodawcy (52%), ale pracę w ten 
sposób uzyskało tylko 25%. Poszukując pierwszego miejsca zatrudnienia korzystano również z ogłoszeń  
w Internecie (25%) i prasie (18%). 

Absolwenci są zadowoleni z pierwszej wykonywanej przez siebie pracy – 39% to osoby całkowicie 
zadowolone, a kolejne 36% - raczej zadowolone (jedne z najwyższych odsetków w województwie). Jedynie 
7% otwarcie wyrażało niezadowolenie. 

 

Przykładowe doświadczenia związane z pierwszą pracą zawodową absolwenta warszawskiej szkoły zawodowej 
prezentuje poniższa wypowiedź: 

•••• [Bo tam w magazynie, to chociaŜ na czarno, ale była w miarę stała, jak rozumiem?] No niezbyt stała, 
szczerze mówiąc, ale… raz było tak, Ŝe przychodziłem stale, a potem tak, Ŝe nie trzeba było, róŜnie.  
I to było tak, Ŝe nie miałem określonej stałej pensji, tylko tyle, ile wypracuję, tyle dostawałem 
pieniędzy. [...] W magazynie zajmowałem się jakby sprawdzaniem kompletów róŜnych takich stelaŜy, 
no proste rzeczy… […] Sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, no pięć miesięcy. Tak, no 
jak zacząłem pracę w sierpniu, to był właśnie taki okres, Ŝe przychodziłem często, no prawie cały czas 
tam byłem. Normalnie pracowałem po osiem godzin. Ale to jest, jakby moŜna powiedzieć, trochę 
praca sezonowa, więc są okresy, w których jest duŜo roboty, dlatego się tam pojawiam częściej,  
a czasami tak, Ŝe po prostu nie przychodziłem, bo nie miałem po co. [...] To była nieduŜa firma, ale 
pracowałem jako magazynier, branŜa to raczej obsługiwanie targów takich róŜnych, imprez 
okolicznościowych. […] Byłem zadowolony, miła atmosfera w pracy była, naprawdę, fajna i moje 
obowiązki nie były na tyle wymagające, Ŝebym nie dawał sobie rady. No na pewno pojawienie się 
jakichś swoich pieniędzy, tak, to mnie satysfakcjonowało. Jedynym minusem było to, Ŝe na siódmą 
rano musiałem tam wyjeŜdŜać. [A to, Ŝe na czarno, to nie jest minus czy to jest, jak Pan do tego 
podchodzi?] Znaczy wtedy nie traktowałem tego jako minus. ChociaŜ teraz w sumie z perspektywy 
czasu mogę powiedzieć, Ŝe to był minus. Jestem przekonany, Ŝe gdybym pracował na umowie, moja 
stawka byłaby mniejsza. Ale mam jeszcze czas, Ŝeby pracować na umowę. Znaczy moŜe to nie brzmi 
zbyt rozsądnie, ale myślę, Ŝe jeszcze będę miał czas na odprowadzanie składek. [Jakichś perspektyw 
na przyszłość tam nie było Ŝadnych, tak?] Nie, bo właśnie nie byłem tam jednym z tych pracowników 
zatrudnionych na umowie i wiedziałem, Ŝe moja kariera w tej firmie nie potoczy się zbyt daleko. Po 
prostu z góry wiedziałem, jak to będzie wyglądać i tak wyglądało. [...] Pracowałem tam ze 
znajomymi, takŜe oni mnie wprowadzili w tą pracę i nie miałem jakiegoś problemu. TeŜ nie była ta 
praca jakaś wymagająca, tak Ŝe czegoś nie umiałem, to po prostu ktoś mnie tego uczył, to było tak, 
Ŝe naprawdę nie było takiego ciśnienia, Ŝebym się jakoś denerwował, Ŝe pracodawca zobaczy, Ŝe nie 
daję sobie rady. Nic z tych rzeczy. [Dlaczego Pan z tej pracy zrezygnował?] To sytuacja mnie zmusiła, 
właściwie, no po prostu nie byłem juŜ tam potrzebny. Tej pracy było coraz mniej i pracodawca po 
prostu powiedział mi, jaka jest sytuacja i Ŝe nie muszę juŜ przychodzić do pracy. [IDNBI, M. ST. 
WARSZAWA] 
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Poszukiwanie pracy 

Wśród osób, które obecnie pracują, aż 80% poszukiwało tej pracy przez rodzinę lub znajomych, który to sposób 
okazał się skuteczny w przypadku 67%. 54% szukało pracy bezpośrednio u pracodawców (znalazło w ten sposób 
20%), a 29% przeglądało ogłoszenia o pracę w Internecie (6% znalazło dzięki temu pracę). 

Z kolei osoby, które obecnie nie pracują, w poszukiwaniu pracy oprócz najbardziej efektywnego sposobu  
– poszukiwania przez rodzinę lub znajomych, wykorzystują najczęściej mało skuteczne drogi. Grupa ta 
przeszukuje oferty pracy publikowane w różnych źródłach – najczęściej ogłoszenia w prasie (56%), ale również 
oferty PUP (25%), czy też oferty w Internecie (19%). Co ciekawe 38% deklaruje umieszczanie swoich ogłoszeń  
w Internecie. 

 

Tabela 52 Sposoby poszukiwania pracy i ich skuteczność  

obecna praca (N=54) aktualnie poszukujący pracy –
sposoby poszukiwania (N=16) 

 

Sposoby 
poszukiwania 

pracy 

Sposób 
najbardziej 

skuteczny 

Szukanie pomocy u rodziny/ znajomych - tak 
zwane "znajomości"  

80% 67% 75% 

Pytanie bezpośrednio u pracodawcy   54% 20% 19% 

Przeglądanie ogłoszeń w Internecie na 
portalach poświęconych pracy   

24% 6% 19% 

Przeglądanie ogłoszeń w prasie   19% 4% 56% 

Zamieszczenie swojego ogłoszenia w 
Internecie  

13% 2% 38% 

Liczenie na przypadek/szczęście   9% 0% 0% 

Zgłoszenie się do agencji doradztwa 
personalnego/biur pośrednictwa pracy  

2% 
0% 0% 

Zamieszczenie swojego ogłoszenia w gazecie  2% 2% 6% 

Zgłaszanie się do pracodawców z chęcią pracy 
za darmo (wolontariat)  

2% 
0% 0% 

Czekanie na oferty, aż same do Pana(i) trafią   2% 0% 6% 

Szukanie w ofertach Powiatowego Urzędu 
Pracy 0% 0% 

25% 

Szukanie pomocy u organizacji 
pozarządowych/fundacji/stowarzyszeń  

0% 
0% 

6% 

nie sprecyzowano 0% 0% 6% 

 

Aspiracje zawodowe 

Wśród trzech najważniejszych aspektów związanych z wykonywaniem pracy absolwenci najczęściej wskazują, iż 
istotne jest dla nich, by praca była dobrze płatna (95%). W drugiej kolejności wskazywano na poczucie 
stabilizacji i bezpieczeństwa (dzięki umowie o pracę, opłacaniu składek) – 35%, a w trzeciej na możliwość 
rozwijania nowych umiejętności i kwalifikacji (34% - najwyższy odsetek w województwie). 

Badani najchętniej zatrudniliby się w firmie prywatnej (62%) – szczególnie absolwenci ZSZ oraz pochodzący  
z Warszawy. Co dziesiąty byłby zainteresowany prowadzeniem własnej działalności gospodarczej – przede 
wszystkim absolwenci techników oraz mieszkający poza Warszawą. Podobne opinie odnaleźć można również 
w wypowiedziach uczestników badań jakościowych: 

•••• Ja bym chciała na pewno w przyszłości mieć własny punkt gastronomiczny. No tutaj mam róŜne myśli. 
Bo tak, z jednej strony restauracja. Ale restauracja, to trzeba mieć naprawdę duŜo doświadczenia. 
DuŜe doświadczenie i na pewno sporo pieniędzy. Wiadomo, są kredyty, róŜne inne rzeczy, są jakieś 
dotacje, no takie rzeczy… Aczkolwiek to moŜe, gdzieś naprawdę w dalekiej przyszłości. Teraz, dalej, 
myślałam o kawiarni. Jednak kawiarnia to jest fajne miejsce, ale Ŝeby trafić w punkt i w ludzi… To 
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jest cięŜko… Teraz wszystko jest wylansowane. Właśnie o to chodzi, Ŝe te wszystkie nowe punkty 
gastronomiczne, które powstają, są tak wylansowane, Ŝe nie wiadomo, co tu zrobić, Ŝeby było inne. 
Bo to trzeba uderzyć w dobry moment, to nie moŜe być tak po prostu. To jest teŜ cięŜkie. Co 
jeszcze… MoŜna zawsze otworzyć jakiś sklepik… No chciałabym kiedyś mieć coś swojego, to jest 
waŜne. [Czyli tak, traktuje Pani teŜ pracę, jak moŜliwość zdobycia doświadczenia, nauczenia się, tak? 
Jak prowadzić taki zakład?] Tak. Myślę, Ŝe tak. No, tak jak dostałam, na szczęście, ten awans, to juŜ 
jest jeden krok w przód, tak? Więc teŜ mam jakąś odpowiedzialność, jak coś by się stało nie tak, 
więc, uczę się, całe Ŝycie się uczę. [IDNBI, M. ST. WARSZAWA] 

 

W docelowej pracy 99% absolwentów chciałoby mieć samodzielne stanowisko i podejmować samodzielnie 
decyzje, zaś 58% chciałoby pełnić funkcje kierownicze. Przeciętne wynagrodzenie na rękę w takiej pracy 
kształtowałoby się na poziomie 3 211 zł netto (jedno z najwyższych na Mazowszu), przy czym jedynie 19% 
badanych zadowoliłoby się wynagrodzeniem do 2 tys. zł netto, zaś 52% chciałoby zarabiać co najmniej 3 tys. zł 
na rękę. Co ciekawe wyższe oczekiwania finansowe mają absolwenci spoza Warszawy. Niestety szanse na 
znalezienie takiej wymarzonej pracy w ciągu najbliższych 3 lat 32% badanych ocenia jako niewielkie lub żadne, 
taki sam odsetek przejawia optymizm w tej kwestii – częściej absolwenci techników i mieszkańcy Warszawy. 

Wśród warunków minimalnych do podjęcia danej pracy najczęściej absolwenci wymieniali godne 
wynagrodzenie (76%), stabilne zatrudnienie w postaci umowy o pracę na czas nieokreślony (21%), ale również 
satysfakcję (21%). Przeciętna minimalna miesięczna pensja na rękę w takiej pracy kształtowała się na poziomie 
2 098 zł netto (jedna z najwyższych w województwie – więcej oczekiwali jedynie absolwenci z ostrołęckiego), 
choć 65% badanych podało kwotę maksymalnie do 2 tys. zł netto, zaś 22% powyżej 2 tys. netto. Absolwenci 
spoza Warszawy mimo wyższych oczekiwań finansowych, są skłonni na podjęcie zatrudnienia za niższą 
minimalną stawkę, niż mieszkańcy Warszawy.  

Przeciętna odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania nie powinna przekraczać 41 km, zaś dojazd nie 
powinien przeciętnie zająć więcej, niż 57 minut. Co ciekawe zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i absolwenci 
spoza stolicy są skłonni daleko dojeżdżać. 

40% badanych byłoby skłonnych dla zdobycia pracy przekwalifikować się całkowicie, 91% przyjęłoby pracę  
w systemie zmianowym. Na przeprowadzkę wraz z rodziną dla zdobycia pracy zdecydowałoby się 14% 
badanych, ale już 43% byłoby skłonnych wynająć mieszkanie lub pokój w nowym miejscu i dojeżdżać do 
rodziny. 34% mogłoby pracować we wszystkie soboty, niedziele i święta, a 72% - wyjeżdżać służbowo 
przynajmniej raz w tygodniu. Całkowicie zmienić wygląd zdecydowałoby się 74% respondentów. Pracę na 
czarno podjęłoby 49% badanych, ale już tylko 3% zgodziłoby się na pracę niskopłatną. 35% badanych przyjęłoby 
pracę wymagającą pełnej dyspozycyjności, a 41% pracę, w której musieliby się szkolić na własny koszt. 
Wyjechać za granicę zdecydowałoby się 37% badanych. 

Należy zauważyć, iż absolwenci szkół z tego subregionu na tle województwa, prezentują szczególny nacisk na 
jak najszybsze uzyskanie zatrudnienia. Stąd może wynikać skłonność badanych do wielu ustępstw w stosunku 
do  wykonywanej pracy, a także wysokie odsetki pracujących. 

•••• Chciałam w gastronomii pracować, zawsze, jakoś tam, lubiłam to. I myślę, Ŝe to mnie popchnęło. 
Zresztą poszłyśmy razem z koleŜanką. Ona znalazła tą szkołę i tam poszłyśmy razem. […] Mama 
chciała, Ŝebym poszła do liceum albo do technikum. Ja chciałam iść do zawodówki. Właściwie, to ja 
wcześnie się usamodzielniłam. Bo tak naprawdę mieszkałam wcześniej, jeszcze zanim 
przeprowadziłam się z siostrą, mieszkałam ze swoim chłopakiem. I teŜ chciałam szybko skończyć 
szkołę i iść gdzieś do pracy. […] Chciałam, naprawdę skończyć coś, Ŝeby mieć, a gastronomia mnie 
zawsze, gdzieś tam, poruszała, lubiłam to. [...] Nie no, myślę, Ŝe właśnie najbardziej chyba z pasji do 
tego. To chyba było to i dlatego, Ŝeby właśnie mieć juŜ zawód, tak? I móc gdzieś iść dalej z takim 
dokumentem. [...] Inne kierunki? Myślałam jeszcze o kosmetyce, aczkolwiek, no zdecydowałam się, 
razem, mówię, z taką Martą poszłyśmy na gastronomię. śeby łatwiej było, Ŝeby nie sama, o. [IDNBI, 
M. ST. WARSZAWA] 
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Absolwenci warszawskich szkół relatywnie bardzo optymistycznie oceniają swoje szanse na rynku pracy. 16% 
absolwentów ocenia swoje szanse znalezienia pracy w zawodzie jako praktycznie pewne, a 48% jako duże. 
Jedynie 1% badanych uważa, że szanse te są niewielkie, a nikt nie odczuwa, że nie ma w ogóle żadnych szans. 
Nieco lepiej swoje szanse oceniają tutaj mieszkańcy Warszawy. Tak samo optymistyczne opinie wyrażano na 
temat możliwości znalezienia zatrudnienia w podobnym zawodzie oraz na podobnym poziomie kwalifikacji.  

 

Wsparcie instytucjonalne 

Ponad połowa absolwentów warszawskich szkół zawodowych (53%) jest zdania, że osoby kończące szkoły 
zawodowe w ich okolicy nie mogą liczyć na wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej ze strony instytucji 
rynku pracy. Przeciwnego zdania jest 22% badanych. Na brak wsparcia zwracają uwagę przede wszystkim 
absolwenci szkół policealnych oraz osoby spoza Warszawy.  

Jedyną instytucją, która jest kojarzona ze świadczeniem wsparcia w zakresie znalezienia pracy, ogólnej 
aktywizacji lub poprawy sytuacji osób na rynku pracy są powiatowe urzędy pracy – wskazane przez 53% 
badanych kończących warszawskie szkoły. Inne instytucje wskazywali pojedynczy respondenci. Warto 
podkreślić, że prawie połowa (46%) stwierdziła, iż w ich miejscu zamieszkania nie ma instytucji, która 
oferowałaby wsparcie na rynku pracy. 

Mimo dość dużej znajomości wśród absolwentów, powiatowe urzędy pracy raczej nie cieszą się dobrą opinią  
–32% badanych wskazuje, że rzeczywista pomoc świadczona przez te instytucje ma ograniczony zakres, zaś 34% 
stwierdza, że PUP realnie w ogóle nie oferują wsparcia. 

Z usług PUP korzystało jedynie 6% badanych absolwentów warszawskich szkół (najniższy odsetek  
w województwie). Większość tych, którzy skorzystali z pomocy tej instytucji rynku pracy (67%) oceniło, iż PUP 
w ogóle im nie pomógł.  

Jedynym właściwie pozytywnym przejawem działalności powiatowych urzędów pracy, jest możliwość uzyskania 
rocznego stażu. Osoby bardziej aktywne i przedsiębiorcze mogą ewentualnie wystarać się o dofinansowanie do 
szkoleń zawodowych. 

 

•••• Generalnie tak, teŜ byłam na spotkaniach, te oferty pracy są tak ściemnione, BoŜe jak ja 
przeglądałam na przykład w Internecie, praca biurowa, język koreański plus fiński, albo mandaryński, 
no to juŜ wiadomo, Ŝe ściemnione, ale fajnie moŜna wykorzystać urząd pracy pod względem kursów. 
Oni opłacają kursy i to jest bardzo fajna sprawa. Ja korzystałam właśnie na ten z księgowości, 
skorzystałam z tego. […] Oni nie dość, Ŝe opłacili mi ten kurs, który kosztował ze dwa tysiaki to 
jeszcze dostawałam przez okres trwania kursu, [przez] dwa miesiące osiemset złotych od nich, Ŝebym 
nie była bez pieniędzy. No to jest fajna sprawa. […] Na kurs generalnie łatwiej jest się dostać, jeśli 
się ma po nim zapewnioną pracę, ktoś napisze papierek. […] Ewentualnie na początku roku, kiedy 
mają budŜet, to na pewno wtedy jest łatwiej, a teraz z tego, co widziałam, urząd pracy organizuje 
kurs na temat załoŜenia własnej działalności gospodarczej. Tam się ma materiały, wszystkiego się 
uczy i osoby, które zrobią, jedna osoba, która zrobi najlepszy biznes plan z całej grupy, dostaje  
35 tysięcy na własną działalność. [FGI, M. ST. WARSZAWA] 

•••• Zaczęłam od zarejestrowania się w urzędzie pracy. ChociaŜ poza tym jak mnie wtedy pierwszy raz 
skierowali na ten staŜ, jeszcze po tej pierwszej szkole, no to potem juŜ urząd pracy zbyt wiele ofert 
mi nie złoŜył i jakby się bardzo nie przyczynił do mojej pracy. A jeŜeli chodzi o takie czynności, no to 
było codzienne wchodzenie na portale internetowe i odwiedzanie tych stron. Poszukiwania teŜ na 
stronach firm, pytanie wśród znajomych, wysyłanie CV, przeszukiwanie ogłoszeń w prasie 
przeróŜnych. No na takiej zasadzie. [IDNBI, M. ST. WARSZAWA] 

 

Z usług PUP w zakresie poszukiwania pracy od momentu ukończenia szkoły korzystało również jedynie  
7% absolwentów (najmniej w województwie) – przede wszystkim absolwenci spoza Warszawy. Większość  
z nich wskazała, że podczas wizyty w urzędzie nikt im w niczym nie pomógł, ani się nimi nie zainteresował 
(57%). 29% przyznało, że zaoferowano im ofertę pracy, która odpowiadała ich kwalifikacjom i umiejętnościom. 
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Wśród instrumentów wsparcia, z których absolwenci chcieliby skorzystać w przyszłości najczęściej wymieniano 
szkolenia językowe (43%), udział w programie aktywizacji zawodowej finansowanym ze środków Unii 
Europejskiej (28%), ale również dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (24%). Absolwenci spoza 
Warszawy oczekują przede wszystkim szkoleń językowych i wsparcia na otrzymanie działalności 
gospodarczej. Dla absolwentów z Warszawy szczególnie ważny jest udział w programie aktywizacji 
zawodowej. 

4% absolwentów to osoby obecnie zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne, zaś 
kolejne 2%, choć obecnie nie są zarejestrowani, to rejestrowali się w PUP w ostatnich 3 latach. Nigdy  
w rejestrach osób bezrobotnych nie figurowało 94% badanych absolwentów warszawskich szkół – najwyższy 
odsetek w województwie. Osoby, które rejestrowały się jako bezrobotne najczęściej nie potrafiły sprecyzować 
otrzymanego wsparcia (67%). Pozostałym zaproponowano usługi indywidualnego doradcy.  

 

17.3 Wnioski i rekomendacje dla subregionu 

Miasto stołeczne Warszawa znacząco wyróżnia się na tle całego województwa. Wynika to z faktu, iż jest to 
kluczowe miasto Mazowsza, ale również stolica Polski, gdzie koncentrują się mazowieckie podmioty 
gospodarcze, a także dostępne są najszersze możliwości na rynku pracy i rynku edukacji. W Warszawie panuje 
najniższe bezrobocie na Mazowszu, ale trzeba mieć na uwadze, iż stanowi ona miejsce zatrudnienia również dla 
mieszkańców okolicznych powiatów, którzy kończą również warszawskie szkoły zawodowe.  

Wobec szerokich możliwości uzyskania zatrudnienia trudno jednoznacznie ocenić dopasowanie oferty 
kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Na pewno należy zwrócić uwagę na zawód technika ekonomisty, 
który znajduje się wśród zawodów nadwyżkowych na Mazowszu. Ponadto w przypadku najbardziej 
popularnych specjalizacji jak technik informatyk i technik budownictwa, pracodawcy mogą oczekiwać wyższego 
wykształcenia od potencjalnych kandydatów, co może absolwentom szkół zawodowych utrudnić znalezienie 
zatrudnienia. 

Absolwenci warszawskich szkół według przeprowadzonych badań należą do grupy charakteryzującej się 
najwyższą aktywnością zawodową wśród absolwentów szkół zawodowych. Z drugiej strony w subregionie 
tym absolwenci najrzadziej na tle województwa podejmują decyzję o kontynuowaniu nauki. Takiego rozwoju 
losów absolwentów szkół zawodowych należy upatrywać w relatywnie lepszej sytuacji na rynku pracy  
– w Warszawie znajduje się połowa mazowieckich przedsiębiorstw, a kolejne 30% w okolicznych powiatach. 
Absolwenci mając łatwy dostęp do pracy, mają mniejsze aspiracje edukacyjne, które często kompensują 
trudności, z jakimi borykają się młode osoby na rynku pracy (przekonanie, iż wyższy poziom wykształcenia lub 
kolejny ukończony zawód zwiększają szanse na rynku pracy). Należy jednak podkreślić, iż drogę aktywności 
zawodowej wybierają przede wszystkim absolwenci warszawskich ZSZ oraz osoby mieszkające poza stolicą.  
Z kolei absolwenci techników oraz mieszkańcy Warszawy częściej decydują się na kontynuowanie 
kształcenia. 

Absolwenci z subregionu warszawskiego znajdują się w grupie w najlepszej sytuacji na Mazowszu – co 
prawda raczej nie kontynuują nauki, ale mogą liczyć na szybkie zatrudnienie i w największym stopniu na 
poziomie swoich kwalifikacji. Dodatkowo absolwenci z tego subregionu prezentują wysokie oczekiwania w 
stosunku do pracy, nie tylko finansowe, ale również związane z czerpaniem satysfakcji z wykonywanej pracy. 
Ponadto wykazują się wysoką skłonnością do różnego rodzaju poświęceń, by zdobyć pracę zawodową, w tym 
również dopuszczają mobilność zarobkową (dojazdy do pracy na znaczną odległość, przeprowadzkę, czy 
wyjazd za granicę). Absolwenci z tego subregionu pod względem motywacji i aspiracji zawodowych przynależą 
do segmentów mających lepsze perspektywy na rynku pracy: umysłowi dyspozycyjni, umysłowi nastawieni na 
rozwój, fachowcy i „pewni siebie”. 

Należy zwrócić uwagę na istnienie negatywnego zjawiska w zakresie pierwszej pracy absolwentów 
warszawskich szkół – znaczny odsetek pracuje bez formalnej umowy. Może być to z jednej strony przejaw złej 
sytuacji na rynku pracy, z drugiej zaś indywidualnych preferencji (brak konieczności wykonywania stałej pracy, 
uzyskiwanie wyższych zarobków), czy też determinacji do szybkiego uzyskania zatrudnienia wśród 
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absolwentów. Ten ostatni powód znajduje również potwierdzenie chociażby w obniżeniu swoich wymagań 
finansowych, by uzyskać zatrudnienie i dużej skłonności do innych ustępstw w tym zakresie. 

Ponadto warto zauważyć, iż absolwenci techników oraz mieszkający poza stolicą są szczególnie 
zainteresowani podjęciem własnej działalności gospodarczej, co przejawia się również w oczekiwaniach  
w stosunku do potrzebnego wsparcia – przede wszystkim dotacje na uruchomienie działalności. 
Zainteresowanie samozatrudnieniem jest przejawem aktywności absolwentów na lokalnym rynku pracy, którzy 
nie tylko nastawieni są na uzyskiwanie jak największych zarobków, ale również zainteresowani są własnym 
rozwojem zawodowym – zdobywanie jak najwcześniej doświadczeń zawodowych i chęć usamodzielnienia się. 

 

Rekomendacje dla subregionu 

W podejmowaniu działań wśród absolwentów warszawskich szkół należy mieć na uwadze, iż dzielą się oni na 
dwie zróżnicowane pod względem losów zawodowych grupy – mieszkańcy stolicy i osoby, które dojeżdżały 
tutaj do szkoły. O ile ich aspiracje są zbliżone – wszyscy dążą do uzyskania jak najlepszego zatrudnienia, to 
czynią to dwoma drogami. Mieszkańcy Warszawy inwestują raczej w edukację, zaś osoby spoza stolicy w 
zdobywanie jak najwcześniej doświadczeń zawodowych. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że ze względu na 
miejsce zamieszkania za działania w stosunku do absolwentów spoza Warszawy powinny być odpowiedzialne 
lokalne instytucje. 

Poniżej zostały zaprezentowane główne rekomendacje dotyczące działań wobec absolwentów szkół z tego 
subregionu: 

� Zachęcanie do kształcenia ustawicznego oraz zwiększanie możliwości w tym zakresie. Jak pokazały 
badania wśród absolwentów warszawskich szkół kontynuowanie nauki nie jest powszechnie 
wybieraną drogą, szczególnie przez osoby kończące zasadnicze szkoły zawodowe oraz spoza 
Warszawy. Dążą oni przede wszystkim do uzyskania jak najszybciej zatrudnienia, co im się w większości 
przypadków udaje. Jednakże trzeba uświadamiać młodym osobom nie tylko wagę doświadczenia 
zawodowego, ale również posiadanych formalnych kwalifikacji, zachęcając tym samym do 
kontynuowania kształcenia. Należy przy tym zaznaczyć, że istnieje potrzeba zwiększania możliwości 
kontynuowania nauki na poziomie lokalnym – poza Warszawą, tak by ułatwiać godzenie pracy 
zawodowej z edukacją. Oferta edukacyjna powinna obejmować nie tylko formalne kształcenie, ale 
przede wszystkim możliwości szybkiego przekwalifikowania się, w sytuacji niepowodzenia na rynku 
pracy np. kursy zawodowe, kursy kwalifikacyjne itp. 

� Zachęcanie do aktywności zawodowej absolwentów mieszkających w Warszawie. Co prawda  
w subregionie tym mamy do czynienia z jednym z najwyższych odsetków osób pracujących, jednak 
należy zwrócić uwagę na dość liczną grupę osób, które rezygnują z aktywności zawodowej wśród 
mieszkańców Warszawy (56% nigdy nie pracowało). W większości przypadków jest to podyktowane co 
prawda kontynuowaniem nauki, ale relatywnie liczna jest również grupa osób, które świadomie 
rezygnują z pracy zawodowej, pozostając na utrzymaniu rodziców. Istotne jest zatem, by już na 
poziomie szkoły ponadgimnazjalnej kształtować wśród uczniów postawę proaktywną i chęć do 
zdobywania doświadczeń zawodowych, które są podstawowym oczekiwaniem pracodawców. W tym 
celu należy prowadzić w szkołach zajęcia z doradcami zawodowymi promujące aktywność na rynku 
pracy i zdobywanie doświadczenia, pokazujące skuteczne sposoby poszukiwania pracy, 
przygotowujące do poruszania się na rynku pracy.  W przypadku osób chcących odłożyć w czasie 
aktywność zawodową można pokazywać możliwości pracy w mniejszym wymiarze godzin, czy też 
pracy dorywczej, które nie są obecnie popularnym rozwiązaniem wśród absolwentów warszawskich 
szkół. 

� Skuteczne wspieranie absolwentów przez publiczne służby zatrudnienia. Badanie ukazało duże 
zastrzeżenia absolwentów do wsparcia udzielanego przez urzędy pracy. Dodatkowo niewiele osób 
korzysta z tego rodzaju wsparcia (szczególnie wśród mieszkańców Warszawy). Działania publicznych 
służb zatrudnienia powinny uwzględniać widoczne wśród absolwentów z tego subregionu 
zainteresowanie wsparciem w zakresie szkoleń językowych, samozatrudnienia, ale również ogólnej 
aktywizacji.  
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� Działania informacyjne w zakresie dostępnych form wsparcia dla absolwentów wchodzących na 
rynek pracy. Wobec znaczącego odsetka absolwentów przekonanych, iż w ich miejscu zamieszkania 
nie mogą liczyć na wsparcie, a także kojarzących z pomocą na rynku pracy jedynie PUP, należy 
rozważyć przeprowadzenie działań informacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Celem tych 
działań powinno być przekazanie uczniom wiedzy na temat wszelkich dostępnych form wsparcia oraz 
instytucji rynku pracy (publicznych i niepublicznych), w których mogą uzyskać pomoc.  
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Część 4 

Podsumowanie wyników badań 
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18 WNIOSKI I REKOMENDACJE 

18.1 Czynniki decydujące o losach zawodowych absolwentów 

Waga aktywności zawodowej dla dobrostanu jednostek i w konsekwencji dla dobrobytu społeczeństwa jest na 
tyle duża, iż zagadnieniu temu poświęcone zostały dokumenty strategiczne – na poziomie Unii Europejskiej 
(m.in. Strategia Lizbońska i Europejska Strategia Zatrudnienia) oraz na poziomie krajowym (Narodowa Strategia 
Spójności, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a wcześniej SPO RZL). W dokumentach tych podkreśla się 
konieczność podjęcia wysiłków na rzecz wzrostu zatrudnienia (walki z bezrobociem jako czynnikiem 
marginalizacji) oraz potrzebą inwestycji w zasoby ludzkie (podnoszenie poziomu wykształcenia, rozwój 
kwalifikacji i możliwości przekwalifikowania). Z kolei fundusze unijne, jak PO KL, dają konkretne instrumenty 
realizacji celów tej polityki.  

Tymczasem jak pokazuje analiza dostępnych danych, aktywność zawodowa osób młodych jest w Polsce niska, 
niższa niż wśród osób w wieku 30-50 lat, a także niższa niż w porównywalnych grupach wiekowych w krajach 
Unii Europejskiej. Polska młodzież mniej chętnie i później wchodzi na rynek pracy, a także gorzej sobie na nim 
radzi (czego rezultatem jest wysokie rejestrowane bezrobocie w tej grupie). Nawet obserwowany do roku 2008 
spadek bezrobocia młodzieży do 29 roku życia nie przekładał się na wzrost aktywności zawodowej – to osoby 
już obecne na rynku pracy znajdują zatrudnienie, podczas gdy bierna młodzież nadal pozostaje poza rynkiem 
pracy. Co prawda na tle Polski województwo mazowieckie wypada pod względem aktywności zawodowej osób 
młodych lepiej, jednak trzeba mieć na uwadze, iż wyniki te są zawyżane przez Warszawę, która pod względem 
bezrobocia, a w szczególności bezrobocia osób młodych wyróżnia się pozytywnie na tle całego województwa. 
W pozostałych subregionach sytuacja wygląda o wiele gorzej.  

 

18.1.1 Model teoretyczny – model czynników aktywności zawodowej absolwentów 

Przyczyny małej aktywności zawodowej 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 te przedstawia model teoretyczny, który powstał w oparciu o wyniki 
niniejszego badania oraz analizę danych zastanych związanych z jego tematyką. 

Model ten należy traktować jako użyteczne uporządkowanie rzeczywistości, jednak faktycznie wskazane 
czynniki nie są od siebie niezależne, a wręcz przeciwnie, wzajemnie na siebie wpływają – na przykład kontekst 
społeczny i sytuacja na rynku pracy mogą wpływać na decyzje o wyborze przez młodzież ścieżki edukacyjnej, zaś 
z kolei te decyzje mają istotny wpływ na system edukacji zawodowej, np. otwieranie kierunków, na które jest 
popyt, a zamykanie klas, do których nie ma chętnych, itd. 
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Rysunek 132 Model czynników aktywności zawodowej absolwentów 

 

 

Czynniki indywidualne 

Do czynników indywidualnych, które wpływają na losy zawodowe absolwentów ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych zaliczyć należy: 

� Indywidualne aspiracje i zainteresowania  
� Możliwości, umiejętności i zdolności nabyte/ rozwinięte w czasie dotychczasowej ścieżki edukacyjnej 
� Znajomość realiów współczesnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców 
� Wybór ścieżki edukacyjnej 
� Motywację do nauki 
� Motywację do podjęcia aktywności zawodowej 
� Środowisko rodzinne – postawy rodziny, warunki materialne, sytuację rodzinną 
� Aktywność zawodową w trakcie nauki (staże, praktyki) 
� Posiadane doświadczenie zawodowe, rzetelna praktyka 

 

Od kilkunastu lat kolejne analizy wskazują na wzrost aspiracji młodzieży wchodzącej na rynek pracy (m.in. 
Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych) – istotną motywacją, decydującą 
o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej, jest motywacja finansowa. Młodzież oczekując wyższych 
zarobków chętniej kontynuuje naukę na studiach wyższych lub w szkołach policealnych, a ponieważ do takich 
studiów lepiej przygotowują licea ogólnokształcące, uczniowie chętnie je wybierają. W ostatnich latach jednak, 
dzięki promocji kształcenia zawodowego, można zauważyć wzrost popularności tego typu placówek. Znaczącym 
aspektem dla wyboru szkolnictwa zawodowego, a nie ogólnego jest przekonanie, iż dzięki takiemu wyborowi 
uzyska się konkretny zawód, co przełoży się na lepszą sytuację na rynku pracy i większe możliwości rozwoju 
ścieżki zawodowej. Wybór taki bowiem, z jednej strony nie zamyka drogi do zdobycia wykształcenia na 
wyższym poziomie, z drugiej zaś umożliwia zdobycie konkretnych kwalifikacji. Jednakże, jak pokazują wyniki 
zrealizowanych badań, w obecnej sytuacji na rynku pracy, absolwenci szkół zawodowych nie zawsze mogą 
liczyć na uzyskanie zatrudnienia. Osoby posiadające wykształcenie zawodowe mają również trudności ze 
znalezieniem pracy i muszą w wielu przypadkach kontynuować naukę, przekwalifikować się lub pracować 
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poniżej oczekiwań zawodowych np. 56% badanych absolwentów nie pracowało w pierwszym miejscu 
zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, w tym 72% absolwentów techników.  

Jedną z podstawowych zmiennych warunkujących powodzenie na rynku pracy jest trafny wybór szkoły  
i kierunku kształcenia – wybór takich zawodów, na które będzie zapotrzebowanie, i szkół, które kształcą na 
dobrym poziomie. Bez podstawy w postaci solidnego wykształcenia trudniej będzie zdobyć doświadczenie 
zawodowe, czy poradzić sobie w pierwszej pracy. Ważne jest jednak również, aby wybrana praca pozostawała 
w zgodzie z predyspozycjami i zainteresowaniami ucznia – zawód nieciekawy, do którego dana osoba nie ma 
predyspozycji z pewnością nie przyniesie satysfakcji, obniży motywację do nauki, a w przyszłości do pracy  
w danej profesji. 

Brak świadomego kształtowania ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej pokazują badania mazowieckiej młodzieży 
ponadgimnazjalnej. Pod względem wyborów edukacyjnych można wyróżnić dwa segmenty – elastyczni oraz 
zdecydowani (Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka). Przedstawiciele pierwszego 
segmentu opierali swoje decyzje na podstawie dostępnych lokalnie możliwości, a nie na podstawie racjonalnej 
analizy i planowania kariery zawodowej. Biorąc pod uwagę jedynie lokalizację szkoły, czy też jej popularność 
wśród koleżanek/kolegów, młodzi często zupełnie nieświadomie skazują się na trudności na rynku pracy 
(Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu. Raport z badań lokalnego rynku pracy).  

Młodzież w większości nie ma też pojęcia o realiach rynku pracy w Polsce, oczekiwaniach pracodawców, czy 
konieczności ciągłego dbania o poziom kwalifikacji. Swoje wyobrażenia opierają na karierach zawodowych 
rodziców i dziadków, które toczyły się często jeszcze w innym systemie gospodarczym opartym w dodatku na 
sektorze przemysłu, gdzie wykształcenie starczało na całe życie, a do emerytury pracowało się w jednym 
zakładzie pracy (Kapitał Intelektualny Polski). Brak refleksji i świadomości w zakresie realiów rynku pracy przy 
wyborze kształcenia zawodowego widać również wśród badanych absolwentów ponadgimnazjalnych szkół  
w województwie mazowieckim. Co ciekawe dotyczy to osób, które w bardziej świadomy sposób zdecydowały 
się na dany kierunek kształcenia, jednak nie zweryfikowały możliwości uzyskania zatrudnienia w tym zawodzie 
po ukończeniu kilkuletniej nauki. Należy tutaj również podkreślić, że wybory edukacyjne mazowieckiej 
młodzieży rzadko są podparte wsparciem profesjonalisty pedagoga, psychologa, czy też doradcy 
zawodowego (Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka). Ponadto wyniki badań 
wskazują, że absolwenci rzadko inwestują w siebie poza nauką szkolną – jedynie 17% badanych w ogóle 
rozważało kontynuowanie kształcenia bez względu na jego formę (przede wszystkim na studiach). Dodatkowo 
bardzo mały jest odsetek osób, które planują uczestniczyć w pozaszkolnych kursach, czy szkoleniach 
podnoszących umiejętności i kwalifikacje – wśród osób planujących kontynuowanie nauki 12% jest 
zainteresowanych kursami doszkalającymi w zakresie posiadanego zawodu, 7% szkoleniami przyuczającymi do 
nowego zawodu, 5% kursami komputerowymi, a 9% szkoleniami „miękkimi”. 

Dla sukcesu na rynku pracy ważna jest także postawa szeroko pojętej aktywności - w zdobywaniu 
dodatkowego doświadczenia (np. znajomość języków, dodatkowe umiejętności praktyczne, uprawnienia, 
podjęcie pracy w okresie nauki, podejmowanie prac dorywczych) oraz świadome podejście do ukierunkowania 
swojej ścieżki edukacyjnej. Badania małopolskich absolwentów pokazały, że duża aktywność pozaszkolna 
absolwentów podejmowana w trakcie nauki szkolnej sprzyja późniejszej lepszej sytuacji na rynku pracy 
(Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych). Potwierdzają to także wyniki badań 
mazowieckich absolwentów – osoby, które podejmowały się prac w trakcie nauki lub podejmowały się prac 
dorywczych po ukończeniu kształcenia znajdują się w lepszej sytuacji na rynku pracy - wcześniej muszą zmierzyć 
się z jego realiami, poznają oczekiwania pracodawców, kulturę pracy, a przede wszystkim zdobywają 
doświadczenie praktyczne, tak poszukiwane przez potencjalnych pracodawców. Absolwenci mazowieckich 
szkół zawodowych, którzy zasilają szeregi bezrobotnych, to często osoby bierne, bez kwalifikacji, dla których 
świadome kształtowanie swojej ścieżki edukacyjnej nie jest istotne i które mają niską motywację do poprawy 
własnej sytuacji na rynku pracy. Co trzeci badany mazowiecki absolwent nie pracował ani nie uczył się.  
W grupie tej 50% nie poszukiwało w ogóle zatrudnienia, a około 40% nie widziało w ogóle potrzeby pracy (ma 
na to jeszcze czas lub jest na utrzymaniu rodziny - postawa taka jest bardziej typowa dla mężczyzn). 

W wielu przypadkach sytuacja osób młodych na rynku pracy jest pochodną odziedziczonych postaw 
życiowych - w najbardziej niekorzystnej postaci chodzi o postawy bezradności czy też wyuczonej bierności (jako 
postawy życiowej, ale także jako statusu na rynku pracy). Aktywna postawa rodziców sprzyja korzystnym 



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 267 z 318 

 
 
 

decyzjom edukacyjnym młodzieży (Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych) – 
postawa rodziców pomaga kształcić odpowiednią motywację, choć z drugiej strony może stanowić też hamulec 
dla rozwoju (np. oczekiwanie pójścia w ślady rodziców, przekazywanie nieaktualnych wyobrażeń o rynku pracy). 
Ponadto dobre warunki materialne pozwalają młodzieży koncentrować się na nauce i własnym rozwoju  
z pewną dozą beztroski – bez konieczności szybkiej konfrontacji z realiami ekonomicznymi, potrzeby jak 
najszybszego podjęcia pracy i finansowej pomocy rodzinie. 

Sama sytuacja rodzinna także jest istotnym czynnikiem warunkującym aktywność zawodową. Posiadanie 
dzieci lub opieka nad osobami zależnymi, są dużą przeszkodą dla aktywności na rynku pracy. Szczególnie widać 
to wśród kobiet, które w większym stopniu ponoszą konsekwencje posiadania rodziny – częściej wycofują się  
z rynku pracy i zawieszają swoją aktywność zawodową. Wśród badanych absolwentów już widoczna jest grupa 
osób, które nigdy nie pracowały, mających pod opieką małe dzieci. Nie tylko nigdy nie podjęli aktywności 
zawodowej, ale też nie kontynuują nauki, a zatem ich doświadczenie i kwalifikacje dezaktualizują się (30% osób 
biernych edukacyjnie i zawodowo uzasadnia ten fakt obowiązkami domowymi – opieką nad własnymi dziećmi, 
innymi członkami gospodarstwa lub koniecznością zajmowania się gospodarstwem domowym).  

 
Czynniki społeczne 

 

Głównym czynnikiem społecznym wpływającymi na aktywność zawodową absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych jest kultura i zwyczaje związane z pracą. 

O postawach wobec pracy i aktywności na rynku pracy decyduje także kultura, która formuje wartości i wpływa 
na aspiracje człowieka (Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Literatura i mass 
media dostarczają młodzieży informacji na temat tego, do czego warto dążyć. Z drugiej strony zwyczaje 
związane z pracą także nie są bez znaczenia – w krajach, w których młodzież najwcześniej wchodzi na rynek 
pracy, często zwyczajowo przyjęte jest, aby młodzi ludzie podejmowali pracę dorywczą, często drobną  
i niezwiązaną z późniejszą karierą zawodową, zaś prawo ułatwia tego typu praktyki (np. roznoszenie gazet, 
ulotek, opieka nad dziećmi, praca w barach szybkiej obsługi). W Polsce nie ma zwyczaju, ani społecznego 
przyzwolenia na pracę osób poniżej 18 roku życia, choć młodzi ludzie poszukują okazji do zarobku w pracach 
dorywczych (np. przy pracach sezonowych). Z pewnością wczesne doświadczenia związane z pracą zarobkową 
mają pozytywny wpływ na aktywność zawodową – pierwszy kontakt z rynkiem pracy to cenna wiedza, a także 
okazja do poznania realiów, własnych możliwości i sformułowania oczekiwań. 

Absolwenci mazowieckich szkół zawodowych, jak pokazują badania jakościowe, coraz częściej dostrzegają 
możliwość i przydatność pozyskiwania jak najwcześniejszych doświadczeń zawodowych. Często motywacją są 
tutaj tylko środki finansowe, ale w efekcie uzyskują możliwość wpisania różnych aktywności do swojego 
życiorysu, który nie kończy się jedynie na ukończonej szkole.   

Przeprowadzone badania pokazały jednak, że mamy do czynienia z liczną grupą osób biernych zawodowo, 
którzy nigdy nie podjęli zatrudnienia (31% osób obecnie nie uczy się, ani nie pracuje, z czego 88% nie posiada 
żadnych doświadczeń zawodowych). Osoby te zwykle pozostają na utrzymaniu rodziców, którzy jednocześnie 
nie stawiają przed swoimi dziećmi wygórowanych oczekiwań, uznając zapewne, iż mają one jeszcze czas na 
pracę zawodową. W wielu przypadkach osoby bierne zawodowo próbują zaprzeczyć własnej bezczynności 
deklarując chęć poszukiwania zatrudnienia albo kontynuowania nauki, mimo iż nie towarzyszą temu żadne 
konkretne działania. Jednak, dzięki takim deklaracjom, osoby te postrzegane są jako aktywne i w związku z tym 
ich otoczenie nie wymusza na nich czynności mających na celu zmianę rzeczywistej sytuacji. Aktywności 
zawodowej osób młodych na pewno sprzyja postawa i zachęty ze strony najbliższych osób, które stawiają przed 
młodymi osobami pewne oczekiwania i wyzwania.  

 

System edukacyjny 

 

Do czynników związanych z systemem edukacji, które wpływają na losy zawodowe absolwentów 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych zaliczyć należy: 
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� Zbyt mały nacisk na naukę praktyczną zawodu oraz niską jakość tej nauki 
� Niedostosowanie oferty szkół do realiów rynku, brak elastycznego kształtowania oferty edukacyjnej 
� Przestarzałe programy edukacyjne, pomoce dydaktyczne, kwalifikacje kadry pedagogicznej 
� Brak przygotowania uczniów do realiów rynku pracy 
� Małe zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego. 

 

Sam system edukacji jest wręcz kluczowym czynnikiem w kształtowaniu losów młodzieży na rynku pracy. 
Jednocześnie wśród wszystkich jego uczestników, ekspertów oraz pracodawców dominuje przekonanie, że 
system ten jest zły i wymaga zmian. Zmiany takie zostały wdrożone 1 września 2012 r. wraz z reformą edukacji 
zawodowej i należy monitorować obecnie ich efektywność oraz wpływ na sytuację edukacji zawodowej. 

Mimo to, na mazowieckim rynku pracy funkcjonują obecnie roczniki absolwentów, którzy kształcili się według 
zasad oraz podstaw programowych starego systemu i to oni właśnie zostali objęci niniejszym badaniem. Model 
ten był w dużym stopniu odziedziczony po społeczeństwie przemysłowym, kiedy to zadaniem szkoły było 
jednolite przygotowanie dużych grup pracowników na potrzeby rozwijającego się przemysłu (Kapitał 

Intelektualny Polski). W dodatku centralne planowanie umożliwiało wąską specjalizację, a zawód i miejsce pracy 
często otrzymywało się raz na całe życie. Tymczasem obecny rynek pracy wymaga znacznej elastyczności  
w zakresie zapotrzebowania na danego typu specjalistów. Jak wskazują dostępne badania (Badanie rynku 

edukacji ponadgimnazjalnej) szkoły zawodowe przygotowując ofertę kształcenia zawodowego kierują się 
wieloma czynnikami, które niekoniecznie oddają zapotrzebowanie rynku pracy (np. zainteresowanie uczniów, 
dostępna baza kadrowa i dydaktyczna itp.). Ponadto brak elastyczności w kształtowaniu kierunków nauczania 
widoczny jest w wypuszczaniu przez kilka lat z rzędu licznych roczników specjalistów w danym zakresie, co 
nawet przy początkowym rzeczywistym zapotrzebowaniu, po jakimś czasie prowadzi do nasycenia  
i nadprodukcji. Wynika to z faktu, iż raz uruchomiony kierunek trudno szybko zmienić – wiąże się to ze zmianą 
kadry, kosztami w pozyskaniu bazy dydaktycznej, co wobec trudności finansowych szkolnictwa powoduje 
stagnację w jego ofercie. Reforma edukacji zawodowej przynosi tutaj możliwości w postaci kształcenia 
modułowego oraz kształcenia w formie kursów kwalifikacyjnych. Jednak na efekty tych zmian trzeba jeszcze 
poczekać.  

Szczególne znaczenie z perspektywy absolwentów mazowieckich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych ma 
kształcenie praktyczne. Osoby te wkraczając na rynek pracy dysponują często tylko wiedzą i umiejętnościami 
zdobytymi w szkole, a zatem ich jakość powinna być wysoka i skłaniająca pracodawców do zatrudnienia 
absolwentów. Tak się niestety nie dzieje. Ważne dla przedsiębiorców zawodowe umiejętności praktyczne nie 
zawsze są zdobywane w procesie kształcenia w mazowieckich szkołach. W najlepszej sytuacji znajdują się tutaj 
absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy jako młodociani pracownicy mają możliwość uczenia się 
bezpośrednio u pracodawcy przez okres dwóch lub trzech lat. Tymczasem absolwenci techników mają przez 
cały okres kształcenia zaledwie kilka tygodni praktyk u pracodawcy, co jest (zarówno w ocenie uczniów jak  
i pracodawców) zdecydowanie niewystarczające. Dodatkowo jakość zajęć praktycznych, bez względu na postać, 
pozostawia również wiele do życzenia (Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych – badanie 

jakościowe w subregionach; Współpraca pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi – 

badanie jakościowe w subregionach).  

Kształcenie u pracodawców ma nie tylko znaczenie ze względu na nabywanie umiejętności praktycznych, ale 
stwarza również możliwości dla uczniów zapoznania się z realnym środowiskiem pracy i technologiami, które 
są trudne do odtworzenia w warunkach szkolnych ze względu na konieczność ponoszenia nakładów 
finansowych. Rzeczywistość mazowieckich szkół zawodowych, mimo iż podążająca ku lepszemu, nadal 
pozostawia bardzo wiele do życzenia, w postaci nauczania w oparciu o przestarzałe pomoce dydaktycznego  
w kierunkach przede wszystkim mechanicznych np. jeden z badanych absolwentów przyznał, iż mechaniki 
samochodowej uczył się na samochodach marki Fiat 126 p., czy Polonez, których znajomość obowiązuje 
również na egzaminie, zaś w ogóle nie miał do czynienia z obecnie produkowanymi autami. Uczniowie 
zdobywają w efekcie wiedzę nieaktualną i mało przydatną z punktu widzenia rynku pracy. 

Zastrzeżeniem wobec systemu edukacji jest również niedostateczne przygotowywanie uczniów do realiów 
rynku pracy. Zajęcia związane z przygotowaniem się do poszukiwania pracy, kultury pracy itp., jeżeli w ogóle się 
odbywają w mazowieckich szkołach, to są elementem np. godziny wychowawczej, a nie wyszczególnionym 
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przedmiotem. Warto podkreślić, że inicjatywy w tym zakresie są zauważalne przez wielu badanych 
absolwentów, jednak ich skala powinna się z pewnością zwiększyć i nabrać znaczenia. Zajęcia związane  
z pisaniem cv, listów motywacyjnych, skutecznych sposobów poszukiwania pracy, czy też dostępnych 
instrumentów wsparcia, powinny być wielokrotnie powtarzane i ćwiczone w praktyce. Jak pokazują badania 
jakościowe wielu absolwentów wiedzę taką zdobywało samodzielnie, weryfikując ją poprzez własne 
doświadczenia i często brakowało im wsparcia szkoły w tym zakresie.  

 

Rynek pracy 

 

Do czynników związanych z rynkiem pracy, które wpływają na aktywność zawodową młodzieży 
ponadgimnazjalnej zaliczyć należy: 

� Niechęć do zatrudniania osób bez doświadczenia zawodowego 
� Niechęć do współpracy ze szkolnictwem zawodowym lub brak świadomości możliwości takiej 

współpracy 
� Wysokie koszty pracy 

 

Wobec niskiej jakości przygotowania zawodowego, braku doświadczenia praktycznego, przestarzałych 
programów nauczania, ale też deficytów w zakresie umiejętności poznawczych (logiczne myślenie, 
rozumowanie etc.) polskiej młodzieży trudno dziwić się pracodawcom, którzy z zasady niechętnie zatrudniają 
osoby młode. Cztery najważniejsze z punktu widzenia pracodawców kryteria wyboru pracowników na wszystkie 
typy stanowisk to: kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, kierunek i profil wykształcenia oraz 
poziom wykształcenia (Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu). Wyniki badań mazowieckich pracodawców 
(Oczekiwania pracodawców i pracowników dotyczące edukacji zawodowej na Mazowszu) pokazują co prawda, 
iż dopuszczają oni zatrudnienie młodej osoby, która będzie wykazywała się chęcią do pracy zawodowej  
i zaangażowaniem, jednak jak pokazują badania jakościowe absolwenci wielokrotnie spotykali się z niechęcią 
przedsiębiorców spowodowaną właśnie brakiem doświadczenia.  

Mazowieccy pracodawcy średnio oceniają przygotowanie i umiejętności absolwentów szkół zawodowych 
(Oczekiwania pracodawców i pracowników dotyczące edukacji zawodowej na Mazowszu). Jednocześnie nie 
wykazują większego zainteresowania by poprawić przygotowanie kadr poprzez włączenie się w proces 
kształcenia. Bolączką szkół zawodowych jest pozyskiwanie pracodawców do praktycznej nauki zawodu, którzy 
w dodatku w sposób rzetelny dbaliby o przygotowanie przyszłych pracowników do zawodu (Współpraca 

pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi – badanie jakościowe w subregionach, 

Kształcenie młodocianych pracowników – badanie jakościowe w subregionach). Tymczasem to właśnie 
włączenie się tej grupy w szerszym zakresie w edukację zawodową, umożliwiłoby zniwelowanie wielu 
istniejących problemów i trudności.  

Postawa pracodawców wobec współpracy ze szkołami oraz zatrudniania absolwentów mogłaby być bardziej 
pozytywna, gdyby systemowo wspomóc te drogi poprawy sytuacji młodzieży na rynku pracy. Obecny system 
zachęt skierowany do pracodawców wydaje się niewystarczający, zaś wysokie koszty pracy zniechęcają do 
zatrudniania na etacie, tak pożądanego przez pracowników.  

 

18.1.2 Indywidualne czynniki warunkujące aktywność zawodową i edukacyjną 
mazowieckich absolwentów  

Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych zbudowano trzy modele: model wyjaśniający 
podejmowanie jakiejkolwiek aktywności, model wyjaśniający fakt, że ktoś pracuje oraz model wyjaśniający fakt, 
że ktoś kontynuuje naukę. Na podstawie tych modeli można wyróżnić następujące czynniki wpływające na 
indywidualne losy zawodowej absolwentów: 
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� Miejsce zamieszkania. Absolwenci dużych miast w stosunku do mieszkańców Warszawy mają ponad 
13-krotnie większe prawdopodobieństwo na bycie aktywnym, mieszkańcy miast średnich – ponad  
8-krotnie, a mieszkańcy miast najmniejszych ponad 5-krotnie. Najmniejsze prawdopodobieństwo na 
posiadanie pracy mają mieszkańcy Warszawy, największe zaś mieszkańcy miast średnich (ponad  
5- krotnie większe prawdopodobieństwo pracy niż mieszkańcy Warszawy), małych (prawie 5-krotnie 
większe), średnich (ponad 3-krotnie większe) i wsi (ponad 2-krotnie większe). Być może tak zła pozycja 
Warszawy w kontekście aktywności jest spowodowana faktem, że mamy tu do czynienia z wysokim 
odsetkiem absolwentów, którzy zamierzają jeszcze kontynuować naukę, a których stać jest na to aby 
po jednorazowym niepowodzeniu oczekiwać na kolejną próbę podjęcia nauki bez konieczności 
podjęcia pracy zawodowej. W Warszawie także mamy do czynienia z dużo większymi oczekiwaniami w 
stosunku do pracy – zarówno w kontekście warunków pracy jak i warunków finansowych, co może 
wiązać się z dłuższym okresem jej poszukiwania. Inne są również indywidualne aspiracje młodych 
mieszkańców stolicy – stosunkowo często oddalają oni w czasie moment wejścia na rynek pracy, 
decydując się na przedłużenie młodości. 

� Wysoka samoocena. Wysoka samoocena pod względem różnego rodzaju kompetencji oraz wysoka 
ocena szans na znalezienie pracy zwiększają prawdopodobieństwo posiadania pracy lub 
kontynuowania nauki (jednak w przypadku tych zmiennych z uwagi na ich rodzaj i naturę należy 
zachować ostrożność interpretacyjną, gdyż zależność ta może być zależnością pozorną wskazującą 
jedynie na inne ukryte zależności). 

� Wiek. Z upływem każdego roku prawdopodobieństwo bycia aktywnym wzrasta o 22%, zaś posiadania 
pracy o 37%. 

� Subregion, w którym ukończono ostatnią szkołę zawodową. Ukończenie szkoły w subregionie 
płockim o 70% w stosunku do Warszawy obniża prawdopodobieństwo na bycie aktywnym.  
W subregionie tym aż 44% osób obecnie nie pracuje i nie uczy się. Ponadto szansę na znalezienie pracy 
zmniejsza ukończenie szkoły w subregionie ciechanowskim oraz radomskim (spadek 
prawdopodobieństwa o ponad 50%). Przekłada się to na „ucieczkę w naukę” – w subregionach tych 
istnieje największe prawdopodobieństwo na kontynuowanie kształcenia. Co ciekawe nauki w kolejnej 
szkole raczej nie podejmują absolwenci szkół warszawskich (78%), którzy przede wszystkim podejmują 
pracę zawodową (54%) – jednak tyczy się to głownie absolwentów zamieszkujących poza Warszawą. 

� Typ szkoły. Posiadaniu pracy w największym stopniu sprzyja ukończenie zasadniczej szkoły 
zawodowej. Jest ona ukierunkowana na zawód i w najmniejszym stopniu powiązana z nią jest 
możliwość dalszego kontynuowania nauki. Adepci szkoły policealnej mają o 80% mniejsze 
prawdopodobieństwo na bycie aktywnym niż absolwenci szkoły zasadniczej oraz o 60% mniejsze 
szanse na posiadanie pracy. Ponadto 80% absolwentów tego typu placówek nie szuka w ogóle pracy - 
osoby te często chcą jeszcze przedłużyć sobie młodość i rozważają dalsze kształcenie lub zmuszone są 
do zajmowania się własnymi dziećmi. Ukończenie szkoły policealnej obniża również 
prawdopodobieństwo dalszego kształcenia - dla wielu osób jest to maksymalny osiągalny poziom 
wykształcenia. Wpływ na to może mieć fakt traktowania szkoły policealnej jako substytutu studiów 
wyższych, pozwalającego na szybsze zdobycie nowego zawodu. Największe prawdopodobieństwo 
kontynuowania nauki mają zaś absolwenci technikum uzupełniającego - niemal 10-krotnie większą 
szansę niż absolwenci szkół zasadniczych. Taki wynik nie jest zaskakujący, gdyż już sam fakt wyboru 
technikum uzupełniającego jest niejako wyrazem chęci kontynuowania nauki.  

� Zarejestrowanie w PUP. Ponad 11-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo posiadania pracy fakt, że 
kiedyś było się zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Nie należy jednak 
interpretować tego wyniku szczególnie skuteczną działalnością tej instytucji. Należy założyć, że po 
prostu zarejestrowanie się w UP jest manifestacją chęci wejścia na drogę zawodową, co jednocześnie 
w wielu przypadkach oznacza także moment zakończenia nauki. Taka interpretacja znajduje swoje 
potwierdzenie w czynnikach warunkujących dalszą naukę – zarejestrowanie w PUP dwukrotnie 
zmniejsza prawdopodobieństwo podjęcia dalszego kształcenia. 

� Oczekiwania finansowe. Im wyższe oczekiwania finansowe, tym mniejsze prawdopodobieństwo 
posiadania pracy – wzrost oczekiwań płacowych o 1 zł zmniejsza prawdopodobieństwo posiadania 
pracy o 0,01%. 
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� Sytuacja rodzinna. Większe szanse na kontynuowanie nauki mają osoby, które nie posiadają 
zobowiązań rodzinnych. Bycie kawalerem/panną 3,7-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo 
kontynuowania nauki w stosunku do osób będących w związku formalnym. Osoby takie pozostają na 
utrzymaniu rodziców i odwlekają w czasie wejście na rynek pracy, tym bardziej, że łączenie nauki  
z pracą nie jest popularnym rozwiązaniem (jedynie 7% badanych absolwentów). 

 

Jednym z czynników pozytywnie wpływających na losy zawodowej absolwentów jest ich samoocena oraz 
poziom motywacji i aspiracji. Na podstawie przeprowadzonych badań utworzono segmentację absolwentów, 
na podstawie której można wyróżnić potencjalne grupy tych, którzy będą sobie lepiej oraz gorzej radzić na 
rynku pracy.  

 

Absolwenci w potencjalnie lepszej sytuacji na rynku pracy 

� Pewni siebie (6% badanej populacji). Osoby przynależące do tego segmentu charakteryzują się bardzo 
wysoką samooceną w większości aspektów. Osoby te ponadto stawiają na całkowitą dyspozycyjność  
i elastyczność na rynku pracy, z wyjątkiem zmiany miejsca zamieszkania. Są to w znakomitej większości 
osoby obecnie pracujące, które ukończyły warszawskie szkoły, ale nie mieszkają w Warszawie. Warto 
podkreślić, że postawę taką prezentują głównie mężczyźni. Osoby przynależące do tego segmentu 
wysoko oceniają swoje wykształcenie oraz szanse na znalezienie pracy. Przynależność do tego 
segmentu to niemal pewne powodzenia na rynku pracy. 

� Dyspozycyjni umysłowi (23% badanej populacji). Osoby, które wysoko oceniają swoje umiejętności 
predestynujące do pracy umysłowej (m.in. znajomość języków obcych, obsługi komputera, różnej 
problematyki przydatnej w życiu i pracy). Pomimo wysokich oczekiwań co do wykonywanej pracy, 
osoby te są skłonne do wielu ustępstw, żeby ją utrzymać w postaci dyspozycyjności, dojeżdżania do 
pracy, czy też zmiany miejsca zamieszkania, przez co zwiększają swoje szanse na znalezienie 
zatrudnienia. Bardzo rzadko jednak zdecydują się na pracę poniżej poziomu posiadanych kwalifikacji. 
Większość tego segmentu odnajdzie się na rynku pracy, idąc na kompromisy, poświęcając swój czas, 
zwiększając dyspozycyjność. Będą starali się znaleźć pracę w zawodzie, natomiast będą unikać pracy 
poniżej własnych kwalifikacji, takiej która nie daje im wiele w karierze zawodowej. 

� Umysłowi otwarci na rozwój (19% badanej populacji). Od Umysłowych dyspozycyjnych odróżnia ich 
przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu, a także mniejsze ustępstwa w stosunku do 
wykonywanej pracy (mniejsza dyspozycyjność, mniejsza chęć do zmiany miejsca zamieszkania). Osoby 
te szans na rynku pracy upatrują w wysokich kwalifikacjach oraz poziomie wykształcenia. Ich strategią 
wobec pracy zawodowej będzie inwestowanie w siebie np. poprzez szkolenia zawodowe, kształcenie 
ustawiczne, ciągły rozwój. Podobnie jak w przypadku „Dyspozycyjnych umysłowych” można z dużym 
prawdopodobieństwem założyć, że większość tego segmentu odnajdzie się na rynku pracy. Ich 
strategią będzie jednak raczej inwestycja w siebie, ciągły rozwój niż pójście na kompromisy (choć 
tych ostatnich oczywiście całkowicie nie wykluczają). 

� Fachowcy (11% badanej populacji). Są to ludzie, którzy zdecydowanie potrafią odnaleźć się na rynku 
pracy, a wybrany i wyuczony przez siebie zawód postrzegają jako zawód o dużym potencjale  
w kontekście tego rynku. Dodatkowo ludzie ci cechują się wysoką motywacją w kontekście uzyskania 
pracy i dopuszczają w tym względzie wiele rozmaitych strategii. Są to głównie mężczyźni, 
przedstawiciele zawodów technicznych oraz mechanicznych. Można z dużym prawdopodobieństwem 
założyć, że przedstawiciele tego segmentu rzadko będą zasilać szeregi bezrobotnych. 
 

Absolwenci w potencjalnie gorszej sytuacji na rynku pracy 

� Desperaci (15% badanej populacji). Osoby o zaniżonej samoocenie, słabo oceniające swoje 
kwalifikacje. Jako jedyny atut uważające posiadane doświadczenie, zdobyte dzięki podejmowaniu 
zatrudnienia często poniżej standardów oraz poniżej posiadanych kwalifikacji. Choć nie wykluczają 
różnych strategii zdobycia pracy, to jednak to, w czym widzą swą szansę na rynku pracy to podjęcie 
pracy poniżej kwalifikacji, pracy niskopłatnej, nawet pracy na czarno. Rozważają także emigrację za 
pracą, czy też biorą pod uwagę przeprowadzkę wraz z rodziną. Reprezentanci tego segmentu to 
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przeważnie mieszkańcy wsi. Nawet jeżeli pozostaną aktywni na rynku pracy, to przez niską 
samoocenę, będą poszukiwać raczej zatrudnienia „śmieciowego”, uważając, że nie mają szans na 
lepsze warunki pracy. 

� Bierni (21% badanej populacji). Przynależność do tego segmentu to w zasadzie loteria na rynku pracy. 
To co jednak znamienne powodzenie na rynku pracy jest dla osób z tej grupy raczej zbiegiem 
okoliczności, przypadku, zasługą osób trzecich niż konsekwencją ich działań i wyborów. Niestety 
segment ten w silny sposób zasila rzeszę bezrobotnych. Jest to jeden z najmniej zmotywowanych 
segmentów, w którym dominują absolwenci z subregionu płockiego, radomskiego i ciechanowskiego, 
w przypadku których istnieje małe prawdopodobieństwo na posiadanie pracy. Aby polepszyć swoją 
sytuację decydują się na kontynuowanie nauki. 

� Nie fizyczni i nie umysłowi (5% badanej populacji). Niestety jest to jedna z grup, które zasilają szeregi 
bezrobotnych. Są to ludzie niezadowoleni z posiadanego wykształcenia, z perspektywy słabo 
oceniający dokonane wybory edukacyjne, jednocześnie nie robiący nic albo robiący niewiele, aby swą 
niekorzystną sytuację zmienić. Nie mają żadnych strategii w stosunku do znalezienia i utrzymania 
pracy, nie rozważają w tym względzie żadnych ustępstw i poświęceń, a także są słabo zmotywowani do 
poszukiwania zatrudnienia. Deklarują przygotowanie zawodowe, ale odcinają się zarówno od pracy 
umysłowej (do której nie czują się kompetentni), jak i od fizycznej (którą zgodnie z nabytym 
wykształceniem mogliby wykonywać – absolwenci ZSZ). W większości są to adepci zawodów 
usługowych. Co ciekawe w grupie tej aż 47% stanowią kobiety, a 54% osoby bierne. 

 

18.2 Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów 

Wyniki zrealizowanych badań pokazują, iż można wyróżnić cztery typowe ścieżki zawodowe absolwentów po 
ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej: podjęcie aktywności zawodowej, kontynuowanie nauki, poszukiwanie 
pracy oraz bierność edukacyjno-zawodowa. Co ciekawe ścieżki te należy traktować rozłącznie, gdyż niewielki 
odsetek (7%) decyduje się na łączenie aktywności zawodowej z nauką.  
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Rysunek 133 Typowe ścieżki zawodowe absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie 

mazowieckim 

 

 

� Podjęcie aktywności zawodowej. Absolwenci, którzy zdecydowali się na podjęcie zatrudnienia są 
najbardziej liczną grupą. Prawie połowa absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 
pracowała w trakcie badania. Dodatkowo wśród niepracujących 5% deklarowało wcześniejsze 
doświadczenia zawodowe. Osoby te do podjęcia pierwszej pracy dochodzą dwoma drogami.  
W pierwszej grupie znajdują się absolwenci, którym udało się uzyskać stałe miejsce pracy po 
zakończeniu nauki, w drugiej zaś osoby, które swoją karierę zawodową musiały rozpocząć od 
podejmowania prac dorywczych i krótkotrwałych, by dopiero po pewnym czasie znaleźć stałe 
zatrudnienie. Analizując te kwestie należy mieć jednak na uwadze, że pojęcie „pierwszej pracy” 
pojmowane jest przez osoby, które ukończyły szkołę zawodową, jako zatrudnienie na dłuższy okres 
czasu, na jakąś formę umowy, gwarantujące stałe miejsce pracy. W efekcie według badań ilościowych 
większość absolwentów w pierwszej pracy zatrudniona była legalnie (78%) oraz w pełnym wymiarze 
czasu pracy i dłużej (72%), zaś jedynie co dziesiąty przyznał, iż wykonywał pracę dorywczą (11%),  
a 16% pracowało „na czarno”. Jednak, jak pokazują badania jakościowe, nie do końca może to 
odzwierciedlać rzeczywistą sytuację wśród absolwentów. Prace dorywcze, krótkotrwałe, nielegalne 
absolwenci traktują jako etap przejściowy, którego często nie wykazują w swoim doświadczeniu 
zawodowym, a swoją biografię zawodową rozpoczynają od pierwszej stałej posady. Tym bardziej, iż 
wielokrotnie posiadają wiele krótkotrwałych epizodów zawodowych, które podejmowali ze względów 
finansowych. Należy mieć zatem na uwadze, iż wypowiedzi w badaniach ilościowych mogą dotyczyć 
nie pierwszej stricte wykonywanej pracy zarobkowej po ukończeniu szkoły zawodowej, ale pierwszego 
stałego miejsca zatrudnienia, które jest de facto pierwszym stabilnym doświadczeniem zawodowym, 
po epizodach pracy dorywczej. Ścieżkę pracy zawodowej wybierają przede wszystkim absolwenci 
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zasadniczych szkół zawodowych. Obecnie pracuje 49% z nich, ale aż 44% niepracujących poszukuje 
zatrudnienia (najwięcej w porównaniu do absolwentów pozostałych typów szkół). Analizy statystyczne 
potwierdziły, iż ze wszystkich typów szkół, to właśnie absolwenci ZSZ posiadają największe 
prawdopodobieństwo bycia aktywnym zawodowo. Osoby te nakierowane są na jak najszybsze 
podjęcie płatnej pracy i jeżeli w ogóle rozważają ewentualne kontynuowanie nauki, to jest to  
w dalszej, często mglistej perspektywie. Osobom tym najłatwiej jest wejść na rynek pracy – najczęściej 
pracują w wyuczonym zawodzie (53% pracowało w pierwszej pracy w zawodzie zgodnym  
z wyuczonym), a także sprzyja im znaczący udział kształcenia praktycznego w kształceniu zawodowym. 
Ponadto, jak pokazały wyniki analizy czynnikowej, prawdopodobieństwo posiadania pracy zwiększa 
posiadanie przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu i predyspozycji do prac fizycznych, 
co jest udziałem przede wszystkim osób kończących zasadnicze szkoły zawodowe (zawody nauczane  
w tego typu placówkach posiadają właśnie elementy prac fizycznych). Dodatkowo, jak pokazują wyniki 
badań jakościowych, absolwenci ZSZ w wielu przypadkach uzyskują zatrudnienie w miejscu, gdzie 
odbywali praktyczną naukę zawodu.  
W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy znajdują się absolwenci techników. Co prawda obecnie 
pracuje 47% z nich, ale, jak pokazują analizy statystyczne przeprowadzone na potrzeby niniejszego 
projektu, bardzo często w zawodzie niezgodnym z wyuczonym, poniżej posiadanych kwalifikacji (72% 
w pierwszej pracy zawodowej wykonywało zawód niezgodny z wyuczonym). Sytuacja taka wynika  
z faktu, iż rynek jest już nasycony specjalistami w wielu zawodach technicznych (patrz: lista zawodów 
nadwyżkowych). Ponadto uczniowie techników w trakcie nauki odbywają zaledwie kilkutygodniowe 
praktyki zawodowe, przez co mają małe szanse na zdobycie praktycznych umiejętności i nawiązanie 
relacji z pracodawcą w miejscu pracy, zwiększające tym samym szanse na zatrudnienie. W wielu 
zawodach technicznych pracodawcy oczekują również wyższego wykształcenia, a zatem absolwenci 
techników nie mają szans w konkurencji z absolwentami wyższych uczelni. W efekcie osoby, które 
ukończyły technika, decydują się coraz liczniej na kontynuowanie nauki i tym samym opóźnianie 
swojego wejścia na rynek pracy – 19% pracujących łączy obecnie naukę z pracą, zaś 52% 
niepracujących uzasadnia swoją bierność kontynuowaniem nauki (zapewne część z nich po 
niepowodzeniu w dostaniu się do wybranej szkoły, po roku będzie próbować ponownie, a obecny 
okres traktuje jako okres krótkiej przerwy w nauce, okres oczekiwania).  
Wejściu na ścieżkę zawodową nie sprzyja również bycie absolwentem szkoły policealnej. Ukończenie 
tego typu placówki najbardziej obniża prawdopodobieństwo posiadania pracy (o 60% w stosunku do 
ukończenia szkoły zasadniczej). Osoby te bądź nadal kontynuują naukę (21% obecnie niepracujących), 
bądź też z uwagi na to, że miały do dyspozycji najkrótszy czas na odnalezienie się na rynku pracy, 
jeszcze nie zdążyły na nim okrzepnąć. Z tego samego względu prawdopodobieństwo posiadania pracy 
obniża również posiadanie przekonania, że posiada się predyspozycje do wykonywania pracy 
umysłowej, które sprzyjają przede wszystkim dalszemu kształceniu. 
W przypadku pierwszych doświadczeń zawodowych należy zwrócić uwagę, iż absolwenci 
charakteryzują się niskim stopniem mobilności zawodowej – miejsce pracy znajduje się najczęściej 
do 20 km od miejsca zamieszkania (71%). Kluczowy jest tutaj czynnik finansowy – niskie zarobki 
uzyskiwane w pierwszej pracy po ukończeniu szkoły zawodowej (średnio 1 544 zł netto) 
uniemożliwiają usamodzielnienie się w postaci przeprowadzki do innej miejscowości, a także 
ponoszenie wysokich kosztów związanych z dojazdem do oddalonego zakładu. Niezbyt liczne (5%) jest 
również zainteresowanie wyjazdem za granicę. Jak pokazały badania jakościowe obawy związane  
z nieznajomością języka obcego, czy też koniecznością odnalezienia się w obcym, nowym miejscu, 
skutkują niechęcią wobec podjęcia takiej inicjatywy. 
Małym zainteresowaniem cieszy się również prowadzenie własnej działalności gospodarczej  
– zaledwie 3% absolwentów zaczęło od tej formy zatrudnienia swoją karierę zawodową, zaś 13% 
deklaruje, iż jest to ich wymarzona praca. Jak pokazują badania jakościowe inicjatywie tej również 
towarzyszą liczne obawy, wynikające przede wszystkim z braku ciekawego pomysłu, wiedzy, kapitału 
początkowego, czy też doświadczenia zawodowego. 
Absolwenci wkraczający na drogę zawodową oczekują pracy dającej bezpieczeństwo i stabilizację 
(50%), dobrze płatnej (84%) i najlepiej w wyuczonym zawodzie. Rynek pracy weryfikuje te 
doświadczenia, szczególnie w zakresie wynagrodzenia (zarabiają o połowę mniej – 1 623,3 zł netto, niż 
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wymarzone zarobki - 2955,8 zł netto) oraz pracy w wyuczonym zawodzie (56% nie pracuje  
w wyuczonym zawodzie, w tym aż 72% absolwentów techników). Po kilku miesiącach bezowocnych 
poszukiwań wymarzonej pracy (średni czas znalezienia pierwszej pracy to 5,3 miesiąca od ukończenia 
szkoły) obniżają swoje wymagania, by uzyskać jakiekolwiek zatrudnienie.  

� Kontynuowanie nauki. Obecnie kontynuowało naukę 29% absolwentów, z czego 22% zajmowało się 
jedynie tą aktywnością, a 7% łączyło ją z pracą zawodową. Na kontynuowanie nauki decydują się 
przede wszystkim absolwenci techników (43% kontynuowało naukę po ukończonej szkole 
zawodowej, z czego 37% uczy się obecnie). Jak pokazały badania, wybranie tej ścieżki zawodowej ma 
być szansą na polepszenie sytuacji na rynku pracy, ale również uzyskanie wyższego poziomu 
wykształcenia – 87% podjęło studia na uczelni wyższej. W przypadku uczniów techników często można 
także mówić o wyższych aspiracjach edukacyjnych – traktowanie technikum jako etapu przejściowego 
do podjęcia studiów, a jednocześnie dającego alternatywę na rynku pracy w postaci uzyskania zawodu, 
czego nie otrzymują absolwenci liceów ogólnokształcących. Z drugiej strony wśród absolwentów 
techników popularne są zawody takie jak technik ekonomista, technik informatyk, technik 
hotelarstwa, w przypadku których muszą konkurować na rynku pracy z absolwentami studiów 
wyższych, chętniej wybieranymi przez pracodawców. Zdobycie zatem wyższego poziomu 
wykształcenia lub przekwalifikowanie się jest bardzo często koniecznością.  
Absolwenci szkół zawodowych decydujący się na kontynuowanie nauki nie podejmują raczej pracy 
zawodowej – jedynie co czwarty absolwent obecnie uczący się łączy naukę z pracą zawodową. W 
grupie tej dalsze kształcenie opóźnia wejście na rynek pracy. Nie oznacza to, iż osoby te nie mają 
doświadczeń zawodowych – często podejmują krótkotrwałe, dorywcze zatrudnienie, ale w okresie 
wolnym do nauki, nie traktując pracy jako podstawowej lub równorzędnej z nauką aktywności. Osoby 
te liczą, że wyższy stopień wykształcenia lub przekwalifikowanie się polepszy ich sytuację na rynku 
pracy, jednocześnie nie podejmując inicjatywy zdobycia doświadczenia zawodowego. Należy zwrócić 
uwagę, iż w badaniu mieliśmy do czynienia z osobami młodymi, które w większości nie prowadziły 
własnych gospodarstw domowych, pozostając na utrzymaniu rodziny. Sytuacja rodzinna zatem nie 
wymusza na nich podjęcia pracy zarobkowej, pozwalając tym samym na kontynuowanie kształcenia - 
bycie kawalerem/panną 3,7-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo kontynuowania nauki w stosunku 
do osób będących w związku formalnym.  

� Poszukiwanie pracy. Biorąc pod uwagę wyniki badań, jest to raczej nieliczna obecnie grupa – ok 16% 
absolwentów. Według deklaracji badanych połowa obecnie nieuczących się i niepracujących 
poszukuje zatrudnienia. Trudno ocenić rzeczywistą determinację tych osób, w stosunku do znalezienia 
pracy. Podczas realizacji badania ujawniło się zjawisko racjonalizowania swojej bierności zawodowej i 
edukacyjnej poprzez twierdzenia, że poszukuje się pracy albo uczy się, mimo iż w rzeczywistości osoba 
tych aktywności nie wykonuje. W społecznym jednak odbiorze należy wykazać się podejmowaniem 
działań, chociażby na potrzeby rodzin łożących na utrzymanie nieaktywnych absolwentów. O braku 
determinacji pewnej grupy bezrobotnych absolwentów w poszukiwaniu zatrudnienia świadczy również 
fakt, że wśród najczęściej stosowanych sposobów znalezienia miejsca pracy pojawiło się przeglądanie 
ofert pracy w Internecie, prasie, czy też urzędach pracy, mimo iż absolwenci doskonale wiedzą, iż są to 
mało skuteczne sposoby.  

Bezrobotni zdecydowani na podjęcie pracy zawodowej to przede wszystkim absolwenci 
zasadniczych szkół zawodowych – 44% niepracujących i nieuczących się deklarowało w badaniu 
poszukiwanie pracy, w porównaniu do 27% w przypadku absolwentów techników oraz 21% szkół 
policealnych. 

Podkreślić należy, iż w grupie tej znajdują się również osoby, które zdecydowane są podjąć 
zatrudnienie, jednak napotykają na liczne trudności na rynku pracy, z którymi nie są w stanie sobie 
poradzić. Aktywni bezrobotni wymagają wsparcia w zakresie możliwości przekwalifikowania się, 
zdobycia stażu lub praktyk zawodowych, by móc liczyć na polepszenie sytuacji na rynku pracy.  

� Bierność zawodowa i edukacyjna. 15% badanych absolwentów ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych z Mazowsza w chwili badania nie pracowało, nie kształciło się i nie poszukiwało pracy. 
Bierność tych osób dodatkowo podkreśla fakt, iż osoby te w większości nie posiadają doświadczeń 
zawodowych, a także często nie widzą potrzeby podjęcia pracy lub nauki na obecnym etapie swojego 
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życia (postawa szczególnie widoczna wśród mężczyzn). Należy zwrócić uwagę na grupę wybierającą tę 
ścieżkę zawodową, 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. Bierności zawodowej i edukacyjnej sprzyja pozostawanie 
absolwentem szkoły policealnej -– adepci tej szkoły mają o 80% mniejsze prawdopodobieństwo na 
bycie aktywnym niż absolwenci szkoły zasadniczej. Ponadto 80% osób obecnie niepracujących i nie 
kształcących się w tej grupie nie szuka obecnie zatrudnienia, w porównaniu do 53% w grupie 
absolwentów ZSZ. Osoby te swoją bierność uzasadniają chęcią dalszej nauki (38%), koniecznością 
opieki nad własnymi małymi dziećmi (20%), ale również chęcią poużywania jeszcze życia (21%). 
Znaczący odsetek osób również wśród absolwentów technikum nie szuka zatrudnienia (73% osób 
obecnie niepracujących oraz nieuczących się). Jednak w tej grupie podstawowym czynnikiem takich 
decyzji jest kontynuowanie nauki (69%) i pozostawanie na utrzymaniu rodziny (17%). 

 

18.3 Zróżnicowania subregionalne – główne wnioski 

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów ujawniły znaczące różnice w sytuacji osób kończących szkoły 
zawodowe w poszczególnych subregionach. Analizując ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów można 
podzielić subregiony na trzy ogólne grupy, w których podejmowane przez absolwentów indywidualne wybory 
są przede wszystkim pochodną sytuacji społeczno-gospodarczej: 

� Warszawa i subregion warszawski – absolwenci z tych subregionów znajdują się w najlepszej 
sytuacji na rynku pracy. Mamy tutaj do czynienia z najwyższymi odsetkami osób pracujących, co jest 
wynikiem dostępu do wielu miejsc pracy (są to subregiony, gdzie koncentrują się mazowieckie 
podmioty gospodarcze). Szeroki rynek pracy obniża aspiracje edukacyjne absolwentów szkół 
zawodowych, biorąc pod uwagę fakt, że w edukacji upatruje się zwiększenia szans na rynku pracy – na 
kontynuowanie kształcenia w tych subregionach decydowało się najmniej osób na Mazowszu (20% 
absolwentów warszawskich szkół i 32% absolwentów szkół z subregionu warszawskiego). Należy 
również zwrócić uwagę na zainteresowanie osób młodych jak najszybszym podjęciem zatrudnienia – 
przejawia się to w znaczących ustępstwach co do warunków pracy. Motywacją są tutaj zarówno 
kwestie finansowe, jak i chęć zdobycia jak najszybciej doświadczeń zawodowych. Ponadto osoby spoza 
Warszawy, by kontynuować kształcenie na wyższych poziomach muszą się liczyć z koniecznością 
dojazdów do większych miejscowości lub nawet samej Warszawy. Wymaga to nakładów finansowych 
przy jednoczesnym pozostawaniu na utrzymaniu rodziców, gdyż jak pokazują badania absolwenci 
bardzo rzadko decydują się na łączenie pracy z nauką, ze względu na zbytnie obciążenie i brak wolnego 
czasu (weekendy przeznaczone na naukę). 
Na tym tle wyróżniają się absolwenci mieszkający w Warszawie, którzy częściej decydują się na ścieżkę 
edukacyjną lub pozostawanie biernym. W pierwszym przypadku istotna jest szeroka oferta kształcenia 
na wszystkich poziomach, niewymagająca konieczności dalekiego dojazdu. Ponadto nie bez znaczenia 
pozostaje tutaj sytuacja finansowa rodziny, która pozwala osobie młodej na opóźnianie wejścia na 
rynek pracy, bez względu na fakt, czy podejmie dalsze kształcenie, czy też pozostaje bierna. 
Mieszkańcy Warszawy mając dostęp do szerokiej infrastruktury rozrywkowo-rekreacyjno-kulturalnej, 
decydują się na przedłużanie młodości, w celu tzw. „wyszalenia się”, uznając, iż będą miały jeszcze czas 
na pracę zawodową i stabilizację życia. 

� Subregiony płocki, radomski, ciechanowski – absolwenci z tych subregionów znajdują się w 
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wysokie bezrobocie panujące w tych subregionach, przy 
jednocześnie relatywnie mniejszej liczbie podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby 
mieszkańców, powoduje, iż mamy tutaj do czynienia z najniższymi odsetkami osób pracujących (35%-
45%) i wysokimi odsetkami osób biernych (najwyższy odsetek w subregionie płockim – aż 44%). Jedyną 
szanse na pozostanie aktywnym daje osobom z tych subregionów dalsze kształcenie. Mamy tutaj do 
czynienia z najwyższymi odsetkami osób kontynuujących naukę. Szczególnie na tym tle wyróżnia się 
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subregion radomski, gdzie 40% absolwentów w chwili badania kształciło się (najwyższy odsetek na 
Mazowszu). Podjęciu dalszego kształcenia na pewno sprzyja tutaj relatywnie szeroka oferta lokalnego 
rynku edukacyjnego, uzupełniona o ofertę Warszawy, z którą Radom posiada dogodne połączenia 
komunikacyjne. Ponadto chęć do kształcenia w przypadku subregionu radomskiego, w największym 
stopniu w porównaniu do innych subregionów, wynika z aspiracji absolwentów do posiadania 
wyższego poziomu wykształcenia. Spowodowane jest to z jednej strony motywacjami indywidualnymi, 
z drugiej zaś przekonaniem, iż lepsze wykształcenie przekłada się na zwiększenie szans na rynku pracy. 

� Subregiony ostrołęcki oraz siedlecki – absolwenci z tych subregionów z większym 
prawdopodobieństwem będą szukać zatrudnienia, niż kontynuować naukę. Cechą charakterystyczną 
absolwentów z tych subregionów jest wysoki poziom desperacji w znalezieniu pracy na często 
trudnym rynku (szczególnie w subregionie ostrołęckim). Dążenie do uzyskania zatrudnienia przejawia 
się w wysokiej skłonności do ustępstw, w tym mobilności zawodowej, a nawet emigracji (szczególnie w 
subregionie siedleckim). Rynek pracy daje pewną szansę młodym osobom w tych subregionach, ale za 
cenę niskiej jakości warunków pracy – poniżej kwalifikacji, w innym zawodzie, dorywczo, „na czarno”  
i za niskie wynagrodzenie. Absolwenci nie mając realnego wyboru (w tym również brak szerokiej oferty 
kształcenia) decydują się na podjęcie jakiejkolwiek pracy, by zdobywać doświadczenie, co w przyszłości 
może przełoży się na lepszą sytuację na rynku pracy. 

 

18.4 Rekomendacje w związku z sytuacją zawodową absolwentów 

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: 

 

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

2. Optymalizacja dopasowania oferty kształcenia szkół zawodowych do popytu na rynku pracy wraz ze 
zwiększaniem możliwości przekwalifikowania się. 

3. Włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego oraz aktywizacji zawodowej 
absolwentów. 

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

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

 

Ad. 1.  

 

Młodzież powinna mieć łatwiejszy dostęp do doradców zawodowych, osób, które pomogą jej na relatywnie 
wczesnym etapie życia, w wyborze ścieżki edukacyjnej, a później również zawodowej zgodnej  
z możliwościami, uzdolnieniami i zainteresowaniami. Rolą doradcy zawodowego powinno być również 
wskazanie młodym czy wybierają zawód deficytowy, równoważny czy nadwyżkowy. Uczeń czy absolwent 
podejmując określoną decyzję edukacyjną i zawodową, powinien bowiem być świadom możliwych 
konsekwencji swoich wyborów. Tymczasem jak pokazują wyniki niniejszych badań oraz dostępne dane  
w temacie, wybory młodzieży są wielokrotnie przypadkowe i podyktowane lokalną ofertą edukacyjną, która nie 
zawsze odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy. Liczni badani absolwenci wybierając szkołę zawodową 
oczekiwali, iż samo skończenie takiej szkoły ułatwi im start zawodowy, w porównaniu do absolwentów szkół 
ogólnokształcących, gdyż będą mieli „zawód”, bez względu na to, czy rzeczywiście na zawód ten jest popyt 
wśród pracodawców.  
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Nie ma co prawda przeszkód, aby np. wnuk podjął wykształcenie w zawodzie, w którym pracuje jego dziadek – 
skoro nawet przy nadwyżce takich kwalifikacji na rynku pracy, ma w danej profesji szanse na zatrudnienie i chce 
je podjąć. Ale z drugiej strony osoba wybierająca np. zawód technika mechanika (w grupie zawodów 
nadwyżkowych) musi być świadoma, że w przyszłości może mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia w ogóle 
lub (wobec dużej konkurencji na rynku pracy) będzie wynagradzana na niesatysfakcjonującym poziomie.  
Spotkania z doradcami powinni odbywać zarówno uczniowie gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych. 
Szczególną uwagę należałoby poświęcić uczniom gimnazjów, którzy nie mają planów edukacyjnych, nie wiedzą, 
jaką wybrać szkołę i czym się kierować – jest bardzo prawdopodobne, że osoby te wybiorą zasadnicze szkoły 
zawodowe z przypadku lub nie mając innych szans. Z kolei uczniom szkół zawodowych należy pomóc w dalszym 
kształtowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej – nawet jeśli dokonali przypadkowego wyboru, być może można 
go jeszcze zmienić lub „poprawić”. Dla realizacji opisanego celu powinna ulec intensyfikacji współpraca 
ośrodków edukacyjnych z publicznymi służbami zatrudnienia.  
Za wdrożenie działań związanych z doradztwem zawodowym powinni być odpowiedzialni z jednej strony 
dyrektorzy szkół oraz organy prowadzące szkoły (gimnazjalne i ponadgimnazjalne), którzy powinni zabiegać  
o zatrudnienie na stałe lub regularne wizyty w szkole doradcy zawodowego. Z drugiej zaś strony aktywnie 
powinny włączyć się tutaj powiatowe urzędy pracy, których doradcy jako posiadający najbardziej aktualną 
wiedzę na temat lokalnego rynku pracy, powinni prowadzić spotkania i zajęcia z uczniami. 

 

Ad. 2. 

 

Należy w jak największym stopniu dostosowywać ofertę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w zakresie 
proponowanych kierunków i zawodów do aktualnego oraz prognozowanego popytu na rynku pracy, a także 
uczyć elastyczności zawodowej, przygotowywać do kształcenia ustawicznego oraz stwarzać możliwości 
łatwego przekwalifikowania się. Wyniki badań pokazały, iż absolwenci uzyskujący zatrudnienie w wyuczonym 
zawodzie należą do mniejszości (zwłaszcza wśród absolwentów techników). Młodzi ludzie kończąc szkołę 
zawodową napotykają liczne trudności w znalezieniu pracy, do których należy również brak popytu na dany 
zawód. Po kilku rocznikach absolwentów lokalny rynek zostaje nasycony specjalistami w danym zakresie i dla 
kolejnych osób brakuje miejsc pracy, przez co skazane są na podjęcie zatrudnienia w innym zawodzie lub 
przekwalifikowanie się. W przypadku zawodów na poziomie „techników” istotnym zagrożeniem dla 
powodzenia na rynku pracy jest także konkurowanie w zakresie danej specjalizacji z absolwentami studiów 
wyższych np. w zawodzie technik ekonomista, technik informatyk, technik hotelarstwa. Rynek pracy nie jest w 
stanie zagospodarować tego typu specjalistów, gdyż pracodawcy oczekują na takich stanowiskach wyższego 
wykształcenia. 
Jak pokazują dostępne dane na temat oferty szkolnictwa zawodowego jest ona wypadkową wielu czynników, 
do których należy m.in. kierowanie się zainteresowaniem uczniów, czy też dostępną bazą kadrowo-
dydaktyczną, co zwykle nie odzwierciedla sytuacji na rynku pracy. Ponadto możliwości szkół w zakresie oferty 
kształcenia są mało elastyczne i wprowadzenie nowego kierunku wiąże się z formalnymi i finansowymi 
obciążeniami, co w efekcie powoduje, iż kształcenie w danym zawodzie kontynuowane jest przez kilka 
kolejnych roczników, nasycając tym samym lokalny rynek.  
 
Podstawą do planowania oferty kierunków czy zawodów powinny być wyniki badań dotyczących regionalnego 
rynku pracy, dokumenty poświęcone branżom rozwojowym regionu i inne tego typu aktualne opracowania.  
W tym kontekście powinna istnieć ściślejsza współpraca pomiędzy ośrodkami kształcenia zawodowego oraz 
instytucjami rynku pracy. 
Pożądane wydają się w tym zakresie zmiany zgodne z założeniami reformy systemu kształcenia wprowadzonej 
1 września 2012 r.: 

•••• Wzmocnienie nauczania ogólnego, dającego młodzieży większy horyzont myślowy oraz ułatwiającego 
adaptację do zmieniających się warunków oraz wymagań rynku. 

•••• Zwiększenie praktycznego wymiaru kształcenia. 

•••• Wprowadzenie kształcenia modułowego umożliwiającego elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb 
rynku pracy. 
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•••• Włączenie pracodawców w kształtowanie oferty szkolnictwa zawodowego. 

•••• Zmniejszenie specjalizacji kształcenia na poziomie szkół zasadniczych zawodowych celem 
kształtowania uniwersalnych i szerokich kompetencji w danych branżach – np. szeroko rozumianego 
zawodu budowlańca (zamiast dotychczasowych zawodów malarza, posadzkarza czy murarza). 

•••• Weryfikacja kierunków oraz jakości kształcenia (poprzez podniesienie jego poziomu i specjalizacji) na 
poziomie techników tak, aby ich absolwenci mogli skutecznie konkurować z absolwentami uczelni 
wyższych. Z jednej strony dotyczy to zmniejszenia kształcenia w takich kierunkach jak technik 
mechanik, czy technik hotelarstwa, z drugiej natomiast weryfikacji podstaw programowanych w 
zakresie kształcenia w zakresie zawodu informatyka.  

•••• Wprowadzenie do oferty kształcenia szkół zawodowych kursów kwalifikacyjnych – rozwiązania 
zagwarantowanego przez reformę szkolnictwa zawodowego, ułatwiającego możliwość 
przekwalifikowania się.  

 
W tym kontekście niezmiernie ważne wydają się również działania mające na celu zwiększenie potencjału szkół 
w zakresie nauczania. Kluczowe z tego punktu widzenia wydaje się: 

•••• Ułatwienie szkołom publicznym możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania np. 
możliwości prowadzenia dodatkowej działalności szkoleniowej. 

•••• Poprawa infrastruktury i bazy dydaktycznej w zakresie kształcenia praktycznego. 

•••• Zachęcanie nauczycieli do doskonalenia się zawodowego i dokształcania oraz zwiększenie możliwości 
współpracy nauczycieli z pracodawcami, w celu możliwości zapoznawania się ze zmieniającymi się 
technologiami i warunkami pracy. 

•••• Monitoring losów absolwentów prowadzony przez każdą szkołę zawodową i wyciąganie z wyników 
tego monitoringu wniosków dla oferty i działania szkoły. 

•••• Wzmacnianie współpracy z pracodawcami w zakresie możliwości kształcenia praktycznego oraz nadzór 
nad jakością kształcenia w zakładzie pracy. 

 
Za wymienione powyżej działania powinny być odpowiedzialne z jednej strony same ponadgimnazjalne szkoły 
zawodowe i organy je prowadzące. Z drugiej zaś aktywny udział powinny mieć tu instytucje rynku pracy, takie 
jak: Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy, powiatowe rady zatrudnienia - w obszarze 
udostępniania informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy i zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje. 
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Ad. 3.  

 

Istotne dla sytuacji zawodowej absolwentów jest również zaangażowanie pracodawców oraz ich zrzeszeń  
z jednej strony w optymalizację kształcenia zawodowego, z drugiej zaś w umożliwienie młodym osobom 
nabywania doświadczeń zawodowych.  
W wyniku niedopasowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy należy dążyć do zwiększenia współpracy 
pomiędzy szkolnictwem a przedstawicielami pracodawców, by pozyskać wiedzę na temat planowanych  
w zakładach pracy działaniach inwestycyjnych, rozwojowych oraz planach związanych ze zwiększaniem 
zatrudnienia. 

Ponadto wyniki badań wśród absolwentów pokazały, iż kluczowym problemem, z jakim borykają się absolwenci 
mazowieckich szkół zawodowych na rynku pracy, jest brak doświadczenia zawodowego. Obecna sytuacja nie 
sprzyja młodym osobom w zakresie nabywania tych doświadczeń. Badania przeprowadzone wśród 
przedstawicieli mazowieckich szkół oraz pracodawców pokazują małe zaangażowanie tych drugich na etapie 
kształcenia zawodowego, co w efekcie powoduje trudności ze znalezieniem zakładów pracy chętnych do 
prowadzenia praktycznej nauki zawodu lub niską jakość kształcenia u pracodawcy (np. wykonywanie tylko 
czynności pomocniczych, nierealizowanie podstaw programowych, proceder „wykorzystywania” praktykantów 
lub młodocianych pracowników, itp.). W szczególnie trudnej sytuacji są uczniowie techników, którzy  
w zakładzie pracy w trakcie kształcenia spędzają zaledwie kilka tygodni, co uniemożliwia im zdobycie 
praktycznego doświadczenia, a także prowadzi do nadużyć w postaci fikcyjnych praktyk – uczniowie uzyskują 
potwierdzenie odbycia praktyk, mimo iż w rzeczywistości w nich nie uczestniczą lub nie wykonują żadnych 
czynności u pracodawcy. Brak możliwości zdobycia praktycznych umiejętności powoduje, iż młode osoby 
bezpośrednio po skończeniu szkoły mimo posiadania tytułu zawodowego, nie są postrzegani przez 
pracodawców, jako konkurencyjni kandydaci. Oczekuje się od nich nabycia doświadczenia w danym zawodzie, 
jednocześnie zamykając drogę ku temu poprzez brak otwartości i zaufania pracodawców do młodych osób.  

Wobec istniejących trudności na rynku pracy pracodawcy powinni: 

•••• włączyć się aktywnie w proces kształcenia zawodowego, dbając o możliwość zdobycia przez uczniów 
praktycznych umiejętności oraz jednocześnie o zapewnienie odpowiedniej jakości praktycznej nauki 
zawodu; 

•••• otworzyć się na możliwość zatrudnienia osoby młodej, która wykazuje zaangażowanie i chęć do nauki 
zawodu i zdobywania doświadczeń zawodowych; 

•••• umożliwić absolwentom zdobywanie doświadczeń zawodowych poprzez szukanie możliwości 
uzyskania dofinansowania np. do staży zawodowych. 

 

Pracodawcy umożliwiając zdobycie praktycznych doświadczeń uczniom oraz absolwentów, włączają się tym 
samym w proces tworzenia wykształconych kadr dla gospodarki, co przekładać się będzie na wymierną sytuację 
gospodarczą przedsiębiorstw.  

 

W działania zmierzające do włączenia pracodawców oraz ich zrzeszeń w kształcenie zawodowe oraz aktywizację 
zawodową absolwentów powinny zaangażować się również instytucje rynku pracy zarówno na poziomie 
wojewódzkim, jak i lokalnym, a także przedstawiciele szkół zawodowych oraz organów je prowadzących. 
Podmioty te powinny przedsięwziąć działania promujące zaangażowanie pracodawców i zachęcające do 
włączenia się w proces kształtowania kadr pracowniczych. Instytucje edukacyjne oraz organy je prowadzące 
powinny zachęcać pracodawców do udziału w tworzeniu oferty kształcenia, a także udziału w praktycznej 
nauce zawodu. Instytucje zaś rynku pracy powinny zachęcać przedsiębiorców do zatrudniania absolwentów i 
umożliwiania im zdobywania doświadczenia zawodowego. 

 

Ad. 4.  
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Publiczne służby zatrudnienia oraz pozostałe instytucje rynku pracy powinny prowadzić szeroko zakrojone, 
wielowymiarowe i skuteczne działania wspierające absolwentów na rynku pracy.  

Wspieranie przez instytucje rynku pracy absolwentów jest koniecznością, w sytuacji wysokiego bezrobocia oraz 
bierności zawodowej w tej grupie. Szczególne miejsce powinny zajmować tutaj powiatowe urzędy pracy, które 
jak pokazały badania, są główną instytucją, w której absolwenci szukają pomocy. Osoby, które wkraczają do 
tychże urzędów mają bardzo duże nadzieje, które kończą się dużym rozczarowaniem. W efekcie absolwenci 
zostają pozostawieni samym sobie na rynku pracy, nie posiadając doświadczenia zawodowego i zewnętrznego 
wsparcia. Dla mniej przedsiębiorczych i aktywnych osób zakończyć się to może biernością zawodową oraz 
długotrwałym bezrobociem. Należy zwrócić szczególną uwagę właśnie na tę grupę, która często nawet nie 
trafia do urzędów pracy, gdyż nie wie jaką tam pomoc może uzyskać. 

Należy podkreślić, że absolwenci nie oczekują od instytucji rynku pracy nierealnych działań, ale skutecznego 
wywiązywania się z działań im przypisanych, gdyż w większości poza otrzymaniem ubezpieczenia zdrowotnego, 
nie uzyskują żadnego wymiernego wsparcia.  

Instytucje rynku pracy, w tym szczególnie powiatowe urzędy pracy, w zakresie wspierania osób młodych 
powinny przede wszystkim: 

•••• Włączyć się w działania doradztwa zawodowego wśród uczniów gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. Działania te powinny polegać na informowaniu uczniów szkół gimnazjalnych w 
zakresie sytuacji na rynku pracy, możliwych ścieżek edukacyjnych i zawodowych, a także pokazywać 
skutki podejmowanych decyzji dla sytuacji na rynku pracy. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych 
przedstawiciele instytucji rynku pracy powinni przekazywać informacje dotyczące poruszania się na 
rynku pracy (np. szukanie pracy, pisanie cv i listu motywacyjnego, uczestnictwo w rozmowie 
kwalifikacyjnej) oraz dostępnych ofertach wsparcia instytucjonalnego. Na etapie szkolnym powinien 
być położony szczególny nacisk na działania informacyjne, by uczniowie z potencjalnej grupy biernych 
edukacyjnie i zawodowo, wiedzieli gdzie mogą poszukiwać wsparcia. 

•••• Wspierać szkoły zawodowe w zakresie optymalizacji oferty kształcenia zawodowego – udostępniać 
prognozy, statystyki dla lokalnego rynku pracy itp. 

•••• Prowadzić działania aktywizujące wśród pracodawców, zachęcające ich do zatrudniania osób młodych, 
w celu umożliwienia im zdobycia doświadczenia zawodowego.  

•••• Prowadzić działania indywidualnego doradztwa zawodowego dla absolwentów, uwzględniające 
możliwość przekwalifikowania się, podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, dalszego kształcenia w celu uzyskania wyższego poziomu wykształcenia itp. 
Indywidualnym wsparcie powinny być objęte szczególnie osoby bierne, wykazujące się małą własną 
aktywnością w poszukiwaniu możliwych rozwiązań dla polepszenia sytuacji na rynku pracy.  

•••• Zwiększać możliwości uzyskania przez absolwentów doświadczenia zawodowego – zwiększanie puli 
środków na staże zawodowe, pozyskiwanie dodatkowych funduszy na umożliwienie zdobycia 
praktycznych umiejętności w wyuczonym zawodzie.  

•••• Współpracować z innymi instytucjami lokalnymi (instytucje edukacyjne, samorządowe) oraz 
przedsiębiorcami w celu wypracowania rozwiązań dopasowanych do lokalnego rynku pracy, mających 
na celu zwiększenie zatrudnienia w grupie absolwentów szkół zawodowych. 

 

Ad. 5. 

 

Należy prowadzić szeroko zakrojone działania promujące aktywność zawodową osób młodych, a także 
elastyczność i mobilność zawodową. Działania te powinny dotyczyć z jednej strony samych uczniów i 
absolwentów szkół zawodowych, z drugiej zaś pracodawców.  
 
Działania skierowanie do uczniów i absolwentów szkół zawodowych powinny obejmować w szczególności: 

•••• Uświadamianie młodzieży znaczenia doświadczenia zawodowego z perspektywy szans na rynku pracy 
oraz zachęcanie do wczesnej aktywności zawodowej – podejmowania pierwszej pracy (w miarę 
możliwości łączonej z nauką, ale także np. w formie pracy wakacyjnej, czy dorywczej), nawet jeżeli nie 
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jest ona do końca satysfakcjonująca finansowo, czy trzeba do niej dojeżdżać, z zaznaczeniem, że 
warunki w kolejnych miejscach pracy poprawiają się, a doświadczenie zawodowe jest bezcenne (na to 
przede wszystkim patrzą pracodawcy). Należy także zachęcać młodzież do podejmowania staży, czy 
praktyk w firmach. 

•••• Przekazywanie wiedzy o instytucjach rynku pracy i oferowanych przez nie instrumentach wsparcia. 

•••• Przekazywanie wiedzy o podstawowych umiejętnościach z zakresu starania się o zatrudnienie: sposoby 
poszukiwania pracy – ze wskazaniem, które są skuteczne (na podstawie badań); umiejętności 
tworzenia dokumentów na potrzeby aplikowania o pracę; autoprezentacja. 

•••• Informowanie o możliwych zmianach na rynku pracy i sposobach reagowania na nie – perspektywa 
możliwej zmiany zawodu lub uzupełnienia kwalifikacji. 

•••• Zaznajomienie z możliwościami kształcenia ustawicznego w województwie. 

•••• Informowanie jak na absolwentów patrzą pracodawcy – jakie są ich wymagania, co cenią sobie 
szczególnie.  

 
Za działania promocyjne powinni być odpowiedzialni: 

•••• dyrektorzy szkół i organy prowadzące ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, którzy powinni zapewnić 
uczniom dostęp do różnego rodzaju zajęć, spotkań z osobami, które przybliżałyby im realia rynku pracy 
oraz pracodawcami;  

•••• przedstawiciele instytucji rynku pracy: powiatowych urzędów pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
powiatowych rad zatrudnienia, ochotniczych hufców pracy, którzy mogliby przekazywać uczniom 
wiedzę na temat rynku pracy, a także zachęcać do aktywności zawodowej; 

•••• istotne jest również włączenie w ten proces pracodawców oraz organizacji pracodawców, którzy 
uświadamialiby uczniom wagę aktywności zawodowej i oczekiwania pracodawców. 

 

Działania skierowanie do pracodawców powinny zaś obejmować w szczególności: 

•••• Uświadamianie pracodawcom wagi włączenia się w proces kształtowania kadr pracowniczych oraz 
dostępne w tym zakresie możliwości np. poprzez czynny udział w kształceniu zawodowym np. 
kształtowanie oferty kształcenia, włączenie się w nauczanie praktyczne itp. 

•••• Uświadamianie pracodawcom konieczności otwarcia się na absolwentów szkół zawodowych w celu 
umożliwienia im zdobycia doświadczenia, tak istotnego z punktu widzenia samych przedsiębiorców.  

•••• Przekazywanie wiedzy na temat możliwych form wsparcia w zakresie zatrudniania absolwentów np. 
możliwość pozyskania dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy.  

•••• Promowanie lokalnych przedsiębiorców szczególnie zaangażowanych w proces edukacji zawodowej  
i otwartych na osoby młode jako przykłady dobrych praktyk. 

•••• Organizowanie spotkań przedsiębiorców z osobami młodymi, umożliwiające poznanie wzajemnych 
oczekiwań i pokazanie szczególnie pracodawcom zaangażowania i chęci młodych osób do zdobywania 
doświadczeń zawodowych. 

 

Za działania promocyjne powinni być odpowiedzialni: 

•••• przedstawiciele instytucji rynku pracy: powiatowych urzędów pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
ochotniczych hufców pracy, którzy mogliby zachęcać pracodawców do zatrudniania osób młodych  
i umożliwiania im zdobycia doświadczeń zawodowych; 

•••• dyrektorzy szkół i organy prowadzące ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, którzy powinni zapraszać 
pracodawców do współpracy ze szkołami, uczestnictwa w spotkaniach z uczniami; 

•••• istotne jest również włączenie w ten proces organizacji pracodawców, które uświadamiałyby 
zrzeszonym przedsiębiorcom, jak ważne dla kształtowania lokalnych kadr pracowniczych jest 
umożliwienie młodym osobom zdobywania umiejętności praktycznych w wyuczonym zawodzie. 
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19 REKOMENDACJE DOTYCZĄCE METODOLOGII PRZYSZŁYCH BADAŃ ORAZ 
MONITORINGU LOSÓW ABSOLWENTÓW 

Metodologia przyszłych badań 

 

Przeprowadzone badanie pokazało, że zastosowane metody i techniki badań okazały się skuteczne. Zakładaną 
rolę spełniła również metoda ilościowa wywiadu bezpośredniego PAPI, która ze względu na trudności 
realizacyjne zastąpiła pierwotnie przewidywaną metodę wywiadu telefonicznego ze wspomaganiem 
komputerowym (CATI). Dlatego też przy planowaniu przyszłych badań w grupie absolwentów rekomendujemy 
stosowanie: 

o dyskusji grupowych (FGI), ale również indywidualnych wywiadów pogłębionych  
z elementami narracji biograficznych (IDINBI). FGI oraz IDI są kluczowe dla 
zidentyfikowania i pogłębienia wiedzy na temat motywacji absolwentów oraz udziału 
środowiska w kształtowaniu motywacji. Umożliwiają również odtworzenie sytuacji na 
lokalnym rynku pracy, z uwzględnieniem opinii osób o różnych doświadczeniach  
w badanym obszarze. Wywiady pogłębione dają wgląd w indywidualne motywacje  
i postawy, które (szczególnie w przypadku odmienności) mogą, z uwagi na presję grupy, 
nie pojawić się w trakcie dyskusji grupowych. Zastosowanie zaś elementów 
biograficznych pozwoliło na szczegółowe odtworzenie doświadczeń zawodowych  
i dokonywanych wyborów. 

o Badania ilościowe - wywiad bezpośredni z użyciem ankiety papierowej (PAPI) – ze 
względu na brak bazy teleadresowej absolwentów mazowieckich szkół zawodowych 
należy rozważyć prowadzenie badań z wykorzystaniem ankiety PAPI metodą kuli 
śniegowej w miejscu zamieszkania. W przypadku możliwości udostępnienia baz danych 
przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zasadne staje się zastosowanie metody 
wywiadu telefonicznego CATI, zdecydowanie tańszej i szybszej w realizacji. Jednak za 
stosowaniem metody PAPI przemawia dodatkowo możliwość zwiększenia liczby 
zadawanych pytań – ankieta telefoniczna nie powinna w założeniu trwać dłużej, niż 10-15 
minut, podczas gdy wywiad bezpośredni może trwać kilkakrotnie dłużej. Jak pokazały 
doświadczenia niniejszego projektu zasób zagadnień związanych z losami zawodowymi 
absolwentów jest bardzo szeroki i ankieta papierowa pozwala na przełożenie tych 
zagadnień na pytania kwestionariuszowe z uwzględnieniem również pytań bardziej 
rozbudowanych, dotyczących postaw i opinii, co stanowić może podstawę do dalszych 
analiz statystycznych np. tworzenia segmentacji absolwentów.  

 
Korzystając z doświadczeń niniejszego projektu warto rozważyć w przypadku badań ilościowych absolwentów 
mazowieckich szkół zawodowych reprezentatywną próbę absolwentów w wieku 19-24 lata na poziomie 
województwa. Absolwenci powinni być kwalifikowani do próby nie ze względu na miejsce ukończenia szkoły,  
a miejsce zamieszkania (oczywiście w próbie powinni znaleźć się jedynie absolwenci szkół w województwie 
mazowieckim). Taka kwalifikacja do próby umożliwi rzetelne zbadanie przejawów mobilności edukacyjnej lub 
zawodowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu zróżnicowań subregionalnych. Zastosowanie odpowiedniej 
liczebności próby (ok. 1000 wywiadów) umożliwi uzyskanie prób pozwalających na wnioskowanie również na 
poziomie subregionów. 
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na realizację przyszłych badań w grupie absolwentów szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy zawodowej. Ze względu na specyfikę tych osób (posiadanie niepełnosprawności 
umysłowej w stopniu umiarkowanym lub znacznym), należy założyć elastyczność w doborze technik 
badawczych w zależności od stanu zdrowia i sytuacji osoby. Jak pokazały niniejsze badania reprezentanci tej 
grupy mogą mieć trudności z dłuższymi wypowiedziami, co w efekcie prowadzi do sytuacji, iż trudno jest 
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uzyskać elementy narracyjne w wywiadzie pogłębionym. Ponadto mogą zdarzyć się przypadki, gdzie 
wypowiedzi respondentów będą odrealnione ze względu na ich chorobę. Projektując badania w tej grupie 
należy dopuścić możliwość dostosowania przebiegu wywiadu do możliwości respondenta wynikających z jego 
stanu zdrowia przez stosowanie np. udziału w wywiadzie opiekuna osoby, który będzie uzupełniał wypowiedzi 
badanego, zrezygnowania z elementów narracyjnych, uproszczenia i skrócenia scenariusza, tak by nie 
dyskryminować absolwentów, którzy nie są w stanie wypowiadać się samodzielnie w szerszym zakresie.  

 
Jak pokazało niniejsze badanie na losy zawodowe absolwentów wpływ mają różne czynniki zewnętrzne. W 
obecnym badaniu uwzględniono jedynie perspektywę absolwentów. Warto rozważyć zatem dopełnienie  
i zestawienie tej perspektywy z opiniami: 

•••• pracodawców – opinie pracodawców są szczególnie istotne z perspektywy rynku pracy. Istotne jest 
skonfrontowanie tych dwóch środowisk ze sobą, co pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji 
zawodowej absolwentów i czynników na nie wpływających; 

•••• instytucji rynku pracy – absolwenci dość krytycznie wypowiadali się na temat efektywności działań 
podejmowanych przez instytucje rynku pracy. Istotne jest zatem uwzględnienie również perspektywy 
tej grupy, z możliwością prezentacji przykładów dobrych praktyk, rozwiązań i działań skierowanych do 
osób kończących szkoły zawodowe, by uzyskany obraz nie pozostał jednostronny.  

 

Podsumowując, projektując przyszłe badania warto wziąć pod uwagę następujące wstępne założenia 
metodologiczne: 

���� Absolwenci – zogniskowane wywiady grupowe FGI (próba minimum 1 FGI w subregionie), w doborze 
respondentów na FGI proponujemy uwzględnić następujące zmienne: typ ukończonej szkoły, płeć, 
kierunek kształcenia, doświadczenia zawodowe oraz sytuację na rynku pracy. 

���� Absolwenci – wywiad bezpośredni z użyciem ankiety papierowej PAPI (próba 1000) realizowany na 
reprezentatywnej próbie absolwentów województwa mazowieckiego (w doborze próby proponujemy 
uwzględnić następujące zmienne: subregion, typ ukończonej szkoły, miejsce zamieszkania, płeć). 
Rekomendujemy realizację próby realizowanej z punktów startowych metodą kuli śniegowej - punkty 
startowe losowane z GUS, z uwzględnieniem warstw ze względu na subregion oraz powiat i rodzaj 
miejsca zamieszkania (miasto vs. wieś). Z każdego punktu realizowanych 5 wywiadów.  

���� Przedsiębiorcy – wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym CATI (próba 400 – 600 
wywiadów) realizowany na próbie losowej z warstw ze względu na wielkość firmy, branżę oraz 
subregion. 

���� Przedstawiciele instytucji rynku pracy – indywidualne wywiady pogłębione IDI (próba minimum  
2-3 wywiady w subregionie). Rekomendujemy realizację próby celowej przedstawicieli instytucji rynku 
pracy (ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy). 
 

Projektując kolejne badania warto mieć na uwadze, by przeprowadzone zostały w odstępie co najmniej 3-4 lat 
od wdrożenia reformy kształcenia zawodowego, która nastąpiła w 2012 r., by móc uwzględnić pierwszych 
absolwentów, którzy korzystali ze zmienionego systemu edukacji zawodowej, z uwzględnieniem absolwentów 
kształcących się modułowo, czy też uczestniczących w kursach kwalifikacyjnych. 

 

Metodologia monitoringu losów absolwentów szkół zawodowych 

 

Celem aplikacyjnym niniejszych badań było przygotowanie narzędzia do monitoringu losów absolwentów 
mazowieckich szkół zawodowych.  

Mając na uwadze optymalizację przebiegu takiego monitoringu, biorąc pod uwagę kwestie organizacyjne  
i finansowe, rekomendujemy by realizowany on był w ramach projektu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 
Pracy, przy współudziale Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Dla powodzenia inicjatywy, istotne jest, by 
odpowiedzialność za kierowanie projektem spoczywała w jednym ośrodku decyzyjnym i zarządzającym. Biorąc 
pod uwagę dostępne możliwości, a także posiadaną wiedzę oraz zdobyte doświadczenie w innych projektach 



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 285 z 318 

 
 
 

badawczych, naturalną instytucją staje się tutaj Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy – projekt 
prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy. Do zadań tej instytucji należałoby: 

� koordynowanie działań związanych z organizacją i realizacją monitoringu losów absolwentów 
mazowieckich szkół zawodowych; 

� przygotowanie i dystrybucja narzędzia do monitoringu losów zawodowych absolwentów – 
rekomendujemy tutaj dystrybucję z wykorzystaniem Internetu. Rekomendujemy przygotowanie 
specjalnego serwisu, w ramach którego dystrybuowana byłaby elektroniczna wersja ankiety (badanie 
CAWI), do której link mogliby dyrektorzy rozsyłać na adresy mailowe swoich absolwentów. Następnie 
każdy dyrektor otrzymałby swoje konto w serwisie, które uprawniałoby go do dostępu do specjalnie 
przygotowanej przeglądarki, która w sposób automatyczny generowałaby wyniki ankiet 
zrealizowanych wśród absolwentów jego szkoły. Dzięki takiemu rozwiązaniu dane dostępne byłyby  
w różnych przekrojach i na różnym poziomie ogólności – na poziomie szkoły, powiatu, subregionu, 
województwa, na poziomie wybranego typu szkół. 

� przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na temat przedsięwzięcia monitoringu losów 
absolwentów szkół zawodowych. 
 

Jednakże mając na uwadze fakt, że istotne dla powodzenia całego przedsięwzięcia jest włączenie się 
dyrektorów szkół, którzy są gwarantem dla dotarcia do absolwentów, konieczne jest wsparcie monitoringu 
losów absolwentów przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Do zadań tej instytucji należałoby: 

� przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na temat przedsięwzięcia monitoringu losów 
absolwentów szkół zawodowych; 

� zachęcania dyrektorów szkół do udziału w tej inicjatywie poprzez pokazywanie wagi tego badania dla 
szkolnictwa zawodowego; 

� dystrybucję za pomocą strony internetowej narzędzia do monitoringu losów zawodowych 
absolwentów. 

 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu realizacji badania istotne jest zaangażowanie się dyrektorów 
szkół, którzy będąc w posiadaniu danych teleadresowych respondentów, są jedyną instancją gwarantującą 
skuteczne dotarcie do nich.  

Za działania po stronie szkół powinni być odpowiedzialni: dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy 
administracyjni szkoły. Do ich zadań należałoby: 

� gromadzenie danych teleadresowych. Dyrekcja ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powinna dla 
każdego rocznika absolwentów gromadzić dane teleadresowe (z uwzględnieniem adresu e-mail), które 
będą stanowić bazę respondentów do realizowanych badań. Należy zadbać o to, by absolwenci 
opuszczając szkołę złożyli stosowne deklaracje dotyczące udziału w monitoringu losów absolwentów  
i wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez szkołę; 

� działania informacyjno-promocyjne w trakcie nauki. W trakcie procesu kształcenia przedstawiciele 
szkoły powinni wielokrotnie informować uczniów, o prowadzonym monitoringu losów absolwentów, 
wraz z uzasadnieniem konieczności i użyteczności niniejszej inicjatywy, tak by ugruntować w przyszłych 
absolwentach chęć i zainteresowanie do uczestnictwa w badaniu, zwiększające tym samym odsetek 
uzyskanych odpowiedzi; 

� powołanie biura karier dla absolwentów. W prowadzenie takiej inicjatywy mogliby zaangażować się 
uczniowie i absolwenci, przy patronacie dyrektora szkoły i nauczycieli. Biuro to mogłoby się zajmować 
utrzymywaniem bieżących kontaktów z absolwentami, prowadzeniem i analizowaniem badań 
ankietowych, prowadzeniem rozmów z osobami, które zakończyły edukację. Jednocześnie uczniowie 
mogliby się zaangażować w pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, czy też 
promocję placówki szkolnej w lokalnym środowisku. 

� wysyłania linka do ankiet internetowych zamieszczonych w specjalnym serwisie prowadzonym przez 
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy. Dyrektorzy, będąc dysponentami danych teleadresowych 
absolwentów, w postaci adresów e-mail, rozsyłaliby absolwentom swojej szkoły link do ankiet 
internetowych. Dzięki dedykowanemu kontu dyrektorzy mieliby później dostęp do udzielonych 
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odpowiedzi w formie zbiorczych zestawień tabelarycznych, wygenerowanych przez automatyczną 
przeglądarkę. 

 

Bazując na doświadczeniach Wykonawcy związanych z badaniami w tej grupie respondentów proponuje się 
zastosowanie następującej metodologii w ramach monitoringu losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych w województwie mazowieckim: 

� badanie ilościowe CAWI. Rekomendujemy przeprowadzenie badania metodą ankiety internetowej 
(CAWI). Proponujemy stworzenie specjalnego serwisu prowadzonego przez Mazowieckie 
Obserwatorium Rynku Pracy, gdzie udostępnione byłoby narzędzie do monitoringu. Za bezpośrednią 
dystrybucję ankiety wśród absolwentów odpowiedzialni byliby dyrektorzy szkół, posiadający bazę 
teleadresową respondentów. Rekomendujemy wysyłanie drogą mailową linku do ankiety 
umieszczonej na serwerze.  
Metoda CAWI jest najlepszym rozwiązaniem, niegenerującym zbędnych kosztów związanych np.  
z połączeniami telefonicznymi, czy też drukiem i wysyłką ankiet pocztą. Jednocześnie metoda ta 
zwiększa szanse na uzyskanie kontaktu z absolwentem – w obecnej dobie można założyć, iż prawie 
każdy absolwent dysponuje adresem e-mail, który pozostaje aktualny nawet w sytuacji ewentualnej 
zmiany miejsca zamieszkania. Ponadto ankieta internetowa daje absolwentom możliwość wypełnienia 
jej w dogodnym czasie. Dzięki zastosowaniu tej metody możliwe jest wysłanie ankiety do każdego 
absolwenta z danego rocznika, bez generowania zbędnych kosztów. Dyrektorzy szkół muszą jedynie 
zadbać o to, by zebrać na koniec kształcenia adresy e-mail od absolwentów.  
Ponadto przygotowanie ankiety w wersji elektronicznej znosi koszt i organizację wprowadzania 
odpowiedzi, które zapisują się automatycznie na serwerze. Oczywiście wszelkie działania będą miały 
na celu ochronę danych osobowych respondentów, czyli ankiety będą anonimowe.  
Dzięki dostępnym technikom informatycznym możliwe jest również przygotowanie specjalnej 
przeglądarki, która będzie w sposób automatyczny przygotowywała zestawienia tabelaryczne. 
Rozwiązanie to mogłoby również zostać umieszczone w internetowym serwisie, co ułatwiłoby dostęp 
do wyników dyrektorom szkół i innych zainteresowanym podmiotom. Każda instytucja otrzymałaby 
dedykowane konto, które umożliwiałoby dostęp do zdefiniowanego zasobu danych w postaci 
automatycznie generowanych danych tabelarycznych (oczywiście bez możliwości powiązania 
odpowiedzi z konkretnymi osobami). 

Ankiety internetowe dyrektorzy szkół powinni rozsyłać do wszystkich absolwentów ze stworzonej 
przez siebie bazy.  

Rekomendujemy dla każdego rocznika przeprowadzenie trzech pomiarów w następujących odstępach 
czasowych: 

•••• pomiar 1 – po upływie roku od ukończenia szkoły zawodowej 

•••• pomiar 2 – po upływie trzech lat od ukończenia szkoły zawodowej 

•••• pomiar 3 – po ukończeniu sześciu lat od ukończenia szkoły zawodowej (tak by uchwycić 
ewentualny wpływ studiów wyższych na sytuację na rynku pracy) 

Pomiary powinny być prowadzone dla każdego kolejnego rocznika, tak by uchwycić ewentualny trend 
związany z nasyceniem rynku pracy specjalistami w danym zawodzie. 

Uzyskana próba powinna zostać zważona, ze względu na kluczowe zmienne – płeć, wyuczony zawód, 
miejsce zamieszkania itd., tak aby być reprezentatywna pod względem wybranych zmiennych dla 
badanej populacji. 

 

Efektem przeprowadzonych badań w niniejszym projekcie jest również przygotowane przez zespół badawczy 
narzędzie do monitorowania losów absolwentów dla dyrektorów mazowieckich szkół zawodowych, które 
zostało zamieszczone w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu.  
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20 STRESZCZENIE 

Niniejszy raport prezentuje wyniki przeprowadzonych badań dotyczących losów na rynku pracy absolwentów 
szkół zawodowych województwa mazowieckiego, będących częścią projektu badawczego realizowanego  
w ramach Modułu Formy nauki zawodu na potrzeby projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – 
Potrzeby II”. Projekt ten realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

 

Celem głównym badania było zidentyfikowanie losów na rynku pracy absolwentów szkół zawodowych 
województwa mazowieckiego, uwzględniające wskazanie uwarunkowań i cech potencjalnego statusu 
absolwentów na rynku pracy, mianowicie: podjęcie pierwszej pracy po ukończeniu formalnego kształcenia 
zawodowego, zmiany pracy w okresie bycia absolwentem (pierwszy rok od ukończenia szkoły zawodowej), 
podjęcia pracy i dalszej nauki, braku pracy – bycia niezatrudnionym, nie poszukiwania pracy, kontynuowania 
edukacji. Celem aplikacyjnym badania było stworzenie narzędzia do monitorowania losów absolwentów, 
przeznaczonego dla dyrektorów szkół zawodowych w województwie mazowieckim.  

 

Absolwent – osoba, która ukończyła szkołę lub/i placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe (z wyłączeniem 
słuchaczy szkół dla dorosłych) nie wcześniej niż dwa lata przed przystąpieniem do uczestnictwa w badaniu. 
Badanie obejmowało absolwentów następujących typów szkół: dwuletnie i trzyletnie zasadnicze szkoły 
zawodowe (trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe (ZSZ)), czteroletnie technika (T), trzyletnie technika 
uzupełniające (TU) dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (likwidowane), szkoły policealne (SP) 
oraz trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy uczniów niepełnosprawnych (SPP). 

W badaniu uczestniczyli jedynie absolwenci następujących roczników: 2010, 2011 oraz 2012. 

Losy zawodowe – sytuacja zawodowa absolwentów oraz zespół cech z nią związanych, takich jak: miejsce 
zatrudnienia, forma zatrudnienia, stanowisko, wysokość zarobków, branża zatrudnienia, rodzaj prowadzonej 
działalności gospodarczej, forma kontynuacji nauki, przyczyny pozostawania bez pracy i plany osób 
niepracujących.  

Kompetencje – zbiór następujących składowych: wiedzy z danego zakresu - wiem co; umiejętności - wiem jak  
i potrafię oraz postaw - chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę. 

Pierwsza praca – pierwsza forma płatnego zatrudnienia, po uzyskaniu statusu absolwenta. 

 

Nota metodologiczna 

 

Badanie losów zawodowych absolwentów realizowane było z wykorzystaniem następujących metod 
ilościowych oraz jakościowych: 

� Zrealizowanych zostało 47 Indywidualnych wywiadów pogłębionych z elementami narracji 
biograficznych z absolwentami szkół zawodowych – In Depth Narrative Biographical Interview 

(IDNBI), w następującym układzie: 
o 42 IDNBI z absolwentami szkół zawodowych z wyłączeniem szkół specjalnych 
o 5 IDNBI z absolwentami szkół specjalnych przysposabiających do pracy 

Zgodnie z wymogami SIWZ moduł ten został zrealizowany w dwóch skrajnych powiatach wybranych na 
podstawie analizy danych zastanych w 6 subregionach województwa mazowieckiego 
(ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim, warszawskim) oraz w mieście 
stołecznym Warszawa. 
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� Zrealizowanych zostało 6 zogniskowanych wywiadów grupowych z absolwentami szkół zawodowych 
- Focus Group Interview (FGI), w następującym układzie: 

o 4 FGI w 6 subregionach z wyłączeniem m. st. Warszawy 
o 2 FGI w m. st. Warszawa 

� Zamawiający w SIWZ zakładał realizację ilościowego badania wśród absolwentów szkół zawodowych 
metodą wywiadu telefonicznego ze wspomaganiem komputerowym CATI. W wyniku braku możliwości 
pozyskania operatu teleadresowego absolwentów, podjęto decyzję o zmianie metody zbierania 
danych na wywiady bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza papierowego (PAPI).  
Przeprowadzono 701 wywiadów PAPI - po 100 wywiadów w subregionach: radomskim, ostrołęckim, 
płockim, siedleckim i warszawskim oraz w mieście stołecznym Warszawa. W subregionie 
ciechanowskim zrealizowano ostatecznie 101 wywiadów. 

 
Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów 

 

Niewielki odsetek absolwentów kontynuuje naukę w kolejnych szkołach – nieco więcej, niż co trzeci badany  
w ogóle kontynuował naukę w kolejnej szkole, a obecnie uczy się jedynie 28% badanych (w tym  
7% jednocześnie pracuje). Po zakończeniu ostatniej szkoły 59% badanych nawet nie próbowało rozpocząć 
dalszej nauki.  

Najczęściej z nauki nie rezygnują absolwenci techników – co trzeci dalej się uczy, najczęściej na studiach 
licencjackich lub inżynierskich. Najrzadziej naukę kontynuują absolwenci szkół policealnych, wśród których 
obecnie kształci się tylko 12% (nikt z nich nie pracuje). Rzadko na kolejną szkołę decydują się także osoby, 
które ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe – obecnie uczy się tylko 17% z nich, co może wskazywać z jednej 
strony na istnienie barier dla kontynuacji nauki przez absolwentów ZSZ (formalnych i indywidualnych), ale  
z drugiej strony na brak takiej potrzeby (wybór ścieżki zawodowej). 

Analiza jakościowa pokazała, iż absolwenci kierują się różnymi motywami przy wyborze ścieżki dalszego 
kształcenia. Należy wyróżnić następujące czynniki wpływające na podjęcie takiej decyzji: 

� indywidualne aspiracje – chęć uzyskania wyższego poziomu wykształcenia. Absolwenci zasadniczych 
szkół zawodowych to często osoby, które mają problem z motywacją do nauki i uzyskanie 
wykształcenia zasadniczego postrzegają już za duży sukces. Osoby te bowiem nie przykładały się do 
nauki, czy to w gimnazjum, czy też później w szkole ponadgimnazjalnej. Z kolei absolwenci techników, 
to często osoby z wyższymi aspiracjami edukacyjnymi, które chcą kontynuować naukę na studiach. 

� wybór ścieżki zawodowej. Kontynuowaniu nauki sprzyja również świadomy (indywidualny lub pod 
wpływem osób zewnętrznych) wybór ścieżki zawodowej. W takim przypadku szkoła zawodowa jest 
tylko etapem w kształceniu, który pozwala uzyskać szybko zawód, zwiększając tym samym swoje 
szanse na rynku pracy i dając zabezpieczenie na wypadek, gdyby nie udało się na kolejnym etapie 
edukacyjnym. Postawa taka sprzyja dalszemu kształceniu. 

� zwiększenie szans na rynku pracy. Wobec trudnej sytuacji na rynku pracy wyższy poziom 
wykształcenia w postrzeganiu absolwentów może zniwelować ich braki pod względem przygotowania 
zawodowego lub choćby brak doświadczenia – uzyskanie najniższego stopnia wykształcenia  
(w przypadku absolwentów ZSZ) lub brak doświadczenia zawodowego (w przypadku absolwentów 
techników). 

� lokalna oferta kształcenia. W wielu przypadkach kontynuowaniu kształcenia nie sprzyja brak  
w najbliższej okolicy placówek umożliwiających dalszą naukę np. techników uzupełniających, szkół 
policealnych, czy też uczelni wyższych. Wybór ścieżki edukacyjnej jest równoznaczny z koniecznością 
dojeżdżania do innych, większych miejscowości, co wymaga nakładów finansowych. Dodatkowo wiele 
do życzenia pozostawia jakość kształcenia w placówkach typu technikum uzupełniające lub szkoła 
policealna - borykają się one z frekwencją uczniów i motywacją do nauki, czy też niskim poziomem 
kształcenia.  

� sytuacja finansowa. Dodatkowe koszty wiążą się nie tylko z dojazdami, ale również opłatami za samo 
kształcenie, co w sytuacji pozostawania na ogół na utrzymaniu rodziny (absolwenci rzadko godzą 
naukę z pracą zawodową), utrudniać może dalsze kształcenie z powodu braku środków finansowych. 
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� uzyskanie zatrudnienia. Kontynuowaniu nauki nie sprzyja również podjęcie stałego zatrudnienia po 
szkole zasadniczej. Osoby pracujące obawiają się, iż nie będą w stanie pogodzić pracy z edukacją, 
uważając to za zbyt duże obciążenie. Zachętą do dalszego kształcenia może być tutaj wymóg 
pracodawcy, który od zdobycia dodatkowych kwalifikacji uzależnia np. awans zawodowy. 

� chęć przekwalifikowania się. Zmiana kierunku kształcenia związana jest z jednej strony z indywidualną 
sytuacją absolwenta – zainteresowanie innym zawodem, z drugiej zaś z czynnikami zewnętrznymi  
– brak pracy w wyuczonym zawodzie.  

 

Jak pokazały badania jakościowe, w przypadku absolwentów szkół policealnych, wyboru ścieżki dalszego 
kształcenia należy upatrywać w motywacjach, jakie towarzyszyły rozpoczęciu nauki właśnie w szkole 
policealnej. 

� Szkoła policealna jako etap przejściowy na drodze do uzyskania wyższego wykształcenia. W wielu 
przypadkach edukacja policealna traktowana jest jako „miejsce przejściowe” dla osób, którym nie 
udało się dostać na uczelnię wyższą lub które nie utrzymały się na studiach. Osoby takie z dużym 
prawdopodobieństwem będą dalej kontynuowały naukę. 

� Szkoła policealna jako substytut studiów wyższych. W przypadku niektórych absolwentów szkoły 
policealnej wybór tego typu kształcenia był postrzegany jako namiastka studiów wyższych. W grupie 
tej znajdują się osoby, które nie poradziły sobie na wyższej uczelni oraz takie, które uznają, że sobie nie 
poradzą i dzięki szkole policealnej mogą uzyskać nieco wyższe wykształcenie, niż średnie. Osoby takie  
z dużym prawdopodobieństwem nie będą podejmowały dalszej nauki. 

� Szkoła policealna jako możliwość zdobycia nowego zawodu. Szkoła policealna bywa również szybkim 
i łatwym sposobem na przekwalifikowanie się, zdobycie nowego zawodu na poziomie technika. Tutaj 
należy wyróżnić dwie grupy absolwentów – osoby, które zdecydowały się na zmianę zawodu  
z indywidualnych aspiracji oraz osoby, które zostały do tego zmuszone sytuacją na rynku pracy 
(trudności w znalezieniu zatrudnienia we wcześniej wyuczonym zawodzie lub ze względu na 
posiadanie jedynie wykształcenia ogólnego). Podjęcie dalszego kształcenia będzie w tym przypadku  
z dużym prawdopodobieństwem wynikało z powodzenia osób na rynku pracy. 

Co ciekawe, w badaniu nie odnotowano traktowania szkoły policealnej w sposób instrumentalny np. jako 
przedłużenie możliwości posiadania uprawnień do różnego rodzaju ulg dla osób uczących się (ulgi w środkach 
komunikacji publicznej, ulgi w miejscach kultury, rozrywki czy też rekreacji). Postawa taka sprzyjałaby 
przedłużaniu ścieżki kształcenia, co jednak nie jest widoczne w tej grupie. Brak deklaracji świadczących o 
instrumentalnym traktowaniu szkół policealnych nie oznacza, iż należy wykluczyć takie zjawisko. 

 

Absolwenci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z lat 2010-2012 częściej wybierają ścieżkę zawodową, niż 
edukacyjną. Obecnie pracuje zawodowo niemal połowa (48%), dodatkowo 5% badanych wskazało, iż kiedyś 
pracowali. Pracę z nauką łączy tylko 7% badanych.  

Obecna sytuacja zawodowa zależy przede wszystkim od indywidualnej sytuacji, motywacji i aspiracji 
absolwentów oraz sytuacji na rynku pracy. Przedstawiciele różnego typu szkół borykają się z podobnymi 
problemami na rynku pracy, wynikającymi ze statusu absolwenta – osoby tuż po skończeniu szkoły, bez 
doświadczenia zawodowego. Wobec trudności z podjęciem zatrudnienia dla absolwentów ratunkiem przed 
biernością staje się właśnie podjęcie dalszego kształcenia i tym samym opóźnianie swojego wejścia na rynek 
pracy. 

Co trzeci z absolwentów szkół zawodowych jest bierny zarówno zawodowo, jak i edukacyjnie – 31% 
badanych stwierdziło, iż nie pracują ani się obecnie nie uczą. Należy jednak podkreślić, że niemal połowa z nich 
(47%) nigdy nie pracowała. Warto również podkreślić różnice ze względu na typ szkoły w grupie osób, które 
obecnie nie pracują. Mimo iż odsetek ten jest zbliżony wśród absolwentów różnego typu szkół, to im wyższy 
poziom ukończonej szkoły, tym wyższy odsetek osób nie poszukujących pracy. Wśród absolwentów ZSZ 
wyniósł on 56%, wśród absolwentów technikum 73%, a wśród osób, które ukończyły szkołę policealną aż 80%. 
O ile w przypadku pierwszych dwóch grup stan ten spowodowany jest kontynuowaniem nauki, to w ostatniej 
grupie absolwentów argumentowane jest to również koniecznością opieki nad własnym dzieckiem, ale również 
chęcią „poużywania jeszcze życia”. Badania pokazały, iż istnieje grupa osób, które racjonalizują brak aktywności 
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zawodowej, deklarując kontynuowanie nauki lub poszukiwanie pracy, mimo iż czynności tych tak naprawdę nie 
podejmują.  

 

Podsumowując, decyzja o wyborze ścieżki zawodowej jest zawsze pewną wypadkową wielu czynników: 

� Czynników wewnętrznych – zainteresowań, predyspozycji, ale też motywacji i aspiracji, oraz ogólnej 
postawy życiowej; 

� Czynników zewnętrznych – opinii czy nacisków rodziny, grupy rówieśniczej, możliwości na rynku pracy. 

Trudno też rozpatrywać tę decyzję w oderwaniu od ścieżki edukacyjnej, gdyż poziom i kierunek wykształcenia, 
a także jego jakość w bardzo dużym stopniu warunkują sytuację na rynku pracy. Można zatem stwierdzić, iż 
pierwszą decyzją podejmowaną przy wyborze ścieżki zawodowej, jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej i rodzaju 
kształcenia – już na tym etapie młodzież dokonuje decyzji zgodnej ze swoimi aspiracjami, a weryfikowanej przez 
rynek edukacyjny: 

� wybór kształcenia ogólnego z praktycznie pewną perspektywą kontynuacji nauki na studiach wyższych, 
co w domyśle oznacza zdobycie lepszej pozycji zawodowej, gdyż w powszechnym, do niedawna, 
mniemaniu wyższe wykształcenie oznacza łatwiejsze znalezienie pracy, wyższe zarobki i lepsze 
perspektywy; 

� wybór kształcenia zawodowego, dającego wymierny „fach”, z możliwością kontynuacji nauki w 
szkołach policealnych lub na studiach wyższych, w zależności od możliwości na rynku pracy. 

 

Pierwsze doświadczenia zawodowe absolwentów 

 

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. Jak wynika 
z przeprowadzonych badań, pierwsze doświadczenia zawodowe w zdecydowanej większości (70%) mają 
miejsce dopiero po zakończeniu edukacji. 

Analizując charakterystykę pierwszej pracy należy mieć na uwadze, iż, jak pokazało badanie jakościowe, przed 
podjęciem pierwszej pracy na etat absolwenci posiadają wiele doświadczeń związanych z pracą dorywczą lub 
pracą krótkotrwałą. Nie są one jednak często postrzegane przez nich jako pierwsza praca, której synonimem 
jest stałe zatrudnienie pełnoetatowe, bez względu na rodzaj umowy (czy to umowa o pracę, czy też umowa 
zlecenie lub o dzieło). Praca tymczasowa, ze względu na swoją epizodyczność, często nie jest przez 
absolwentów identyfikowana jako miejsce pracy. Ginie w natłoku tego typu doświadczeń, a swoją biografię 
zawodową absolwenci często zwykli są rozpoczynać od pierwszego pełnoetatowego zatrudnienia. 

 

Pierwsza praca 

Absolwenci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z województwa mazowieckiego, którzy podejmują 
aktywność zawodową, wkraczają na ścieżkę zawodową średnio 5,3 miesiąca po ukończeniu edukacji w szkole 
zawodowej (najszybciej pracę znajdują absolwenci szkół warszawskich). W zdecydowanej większości 
przypadków – i niezależnie od typu ukończonej szkoły – pierwsza praca była na pełen etat. Własną działalność 
gospodarczą w ramach pierwszej pracy założyli nieliczni absolwenci (3%). W pierwszej pracy młodzi absolwenci 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z terenu województwa mazowieckiego zarabiają przeciętnie nieco 
ponad 1500 złotych netto miesięcznie – najwięcej absolwenci warszawskich szkół, szkół policealnych oraz 
adepci zawodów technicznych. Młodzi absolwenci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych znajdują przede 
wszystkim zatrudnienie w mikro przedsiębiorstwach oraz firmach małych. Rzadko decydują się na mobilność 
zawodową – najczęściej podejmują pracę na terenie powiatu, w którym zamieszkują. Główną przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest sytuacja finansowa – wynagrodzenie uzyskiwane w pierwszej pracy nie pozwala na 
usamodzielnienie się, a tym samym pokrycie kosztów wynajmu mieszkania w innej miejscowości, ale również 
kosztów codziennych dojazdów do pracy oddalonej o więcej niż kilkanaście kilometrów.  

Zrealizowane badania z całą mocą pokazują, iż młodzi absolwenci szkół zawodowych mają ogromne trudności  
w znalezieniu pracy w wyuczonym zawodzie – dotyczy to absolwentów wszystkich typów szkół, przede 
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wszystkim jednak techników. Wyniki te mogą sygnalizować problem niezgodności kierunków kształcenia 
uczniów techników oraz zapotrzebowania na te zawody na rynku pracy, co potwierdza analiza zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych w odniesieniu do liczby absolwentów. Co zastanawiające, dla 60% absolwentów, 
zgodnie z ich deklaracjami, pierwsza wykonywana przez nich praca była lub jest na poziomie ich kwalifikacji. 
Zgodnie z tymi deklaracjami jako pierwszą pracę, pracę poniżej kwalifikacji podjęło ogółem 27% badanych. 
Danym tym zupełnie przeczy zestawienie poziomu szkoły, czy też wyuczonego zawodu z zawodem 
wykonywanym – na podstawie tych danych praca poniżej posiadanych kwalifikacji dotyczy znacznie wyższego, 
niż deklarowany, odsetka absolwentów. Sprzeczność ocen absolwentów z rzeczywistością świadczyć więc musi 
albo o niskiej ocenie własnych kwalifikacji, lub też raczej niskiej ich świadomości (brak powiązania ścieżki 
edukacyjnej z zawodową widoczny jest już na etapie podejmowania decyzji o kierunku kształcenia, a po jego 
zakończeniu nie przekłada się na wybory zawodowe). 

 

Bardzo niewielu objętych badaniem absolwentów wykonywało w swej karierze zawodowej pracę w więcej 
niż jednym miejscu. Jak już kilkukrotnie wspominano, absolwenci posiadają niekiedy wiele doświadczeń 
związanych z pracą zawodową, ale wynikają one niestety z braku stabilności na rynku pracy i uzyskiwania 
przede wszystkim prac dorywczych lub niegwarantujących stabilności zatrudnienia (praca na umowę zlecenie, 
praca na czas określony itp.). Wielu epizodycznych doświadczeń absolwenci nie traktują jako miejsc pracy, 
biografię zawodową rozpoczynając zwykle od pierwszego stabilnego zatrudnienia, co widoczne jest w badaniu 
ilościowym. Tymczasem, jak pokazują badania jakościowe, rzeczywista pierwsza praca (za którą absolwent 
otrzymał wynagrodzenie) charakteryzuje się właśnie niestabilnością i krótkotrwałością, często jest pracą bez 
umowy, na czarno. 

 

Poszukiwanie pracy 

Absolwenci borykają się z wieloma trudnościami podczas poszukiwania pierwszej i kolejnych prac. Wśród nich 
można wyróżnić przede wszystkim: 

� niechęć pracodawców do zatrudniania absolwentów ze względu na brak doświadczenia zawodowego; 
� brak ofert pracy zgodnych ze zdobytymi kwalifikacjami; 
� „śmieciowe oferty pracy” – niskie wynagrodzenie, ciężka praca fizyczna, poszukiwanie „taniej siły 

roboczej; 
� nieaktualne oferty pracy – szczególnie w przypadku ogłoszeń w Internecie, prasie, czy też PUP; 
� stres związany z rozmową kwalifikacyjną. 

 

Osoby, które ukończyły szkoły zawodowe na Mazowszu w latach 2010-2012, starają się poszukiwać pracy 
różnymi sposobami, co zwiększa szanse jej znalezienia. Wśród najpopularniejszych sposobów należy wyróżnić: 

� szukanie pomocy u rodziny/znajomych – najczęściej wykorzystywany i najbardziej skuteczny sposób 
znalezienia pracy; 

� pytanie bezpośrednio u pracodawcy – drugi w kolejności sposób szukania pracy, charakteryzujący się 
jednak mniejszą efektywnością. Często stosowany bezpośrednio po ukończeniu szkoły – szukanie 
zatrudnienia w zakładach, gdzie odbywano praktyczną naukę zawodu. W opinii absolwentów 
bezpośrednie rozmowy z pracodawcami mogą niwelować efekt „pustego cv” osoby bezpośrednio po 
ukończeniu szkoły; 

� przeglądanie ogłoszeń w prasie lub Internecie, czy też w PUP – popularne rozwiązania, które niestety 
są mało efektywne, gdyż wiele dostępnych w tych źródłach ofert jest już nieaktualna. 

 

Aspiracje zawodowe absolwentów 

 

Absolwenci mazowieckich szkół zawodowych posiadają zróżnicowane oczekiwania dotyczące wykonywanej 
pracy. Dla wszystkich synonimem „wymarzonej pracy” jest „dobra płaca” – szczególnie w subregionie 
warszawskim i Warszawie, co wynika zapewne z możliwości jakie daje rynek pracy na tym terenie. W drugiej 
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kolejności dla osób, które ukończyły szkoły zawodowe, ważne jest poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa 
związane z umową o pracę, z opłaconymi składkami emerytalno-zdrowotnymi itd. – szczególnie  
w subregionie radomskim. W mniejszym zakresie wskazywano dogodne godziny pracy, czy też czynniki 
psychologiczne. Co ciekawe dla osób legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym nieco 
ważniejsze niż dla grup pozostałych są czynniki podkreślające wagę wykonywanej pracy – prestiż, 
odpowiedzialność, wykonywanie pracy użytecznej społecznie, poczucie bycia potrzebnym. Dla osób 
posiadających średnie i wyższe wykształcenie ważniejsze niż dla innych grup są zaś aspekty związane  
z samorealizacją. 

Badani oczekiwaliby przede wszystkim zatrudnienia w firmie prywatnej (właśnie w takich firmach najczęściej 
obecnie znajdują zatrudnienie), pracować na samodzielnym stanowisku i w wyuczonym zawodzie. Istotny 
rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami i rzeczywistością dotyczy sfery finansowej. Przeciętne wynagrodzenie, 
które absolwenci szkół zawodowych województwa mazowieckiego chcieliby otrzymywać w docelowej pracy 
jest niemal dwukrotnie wyższe od ich pierwszego i obecnego wynagrodzenia. 

Badana populacja nie jest nastawiona zbyt optymistycznie w stosunku do możliwości znalezienia w przyszłości 
wymarzonej pracy – szczególnie w subregionach radomskim, płockim i ciechanowskim. 

Mimo postrzeganych trudności ze znalezieniem pracy spełniającej w pełni oczekiwania, absolwenci jako 
niezbędne minimum dla podjęcia się danego zajęcia deklarują: wynagrodzenie, poczucie bezpieczeństwa oraz 
dogodną lokalizację. Dwa ostatnie elementy przekładają się w sposób wyraźny na charakterystykę pierwszej 
wykonywanej pracy – praca etatowa, na umowę oraz blisko miejsca zamieszkania, chociaż z relatywnie 
niewysokim wynagrodzeniem. 

Badana populacja, to ludzie znajdujący się na wczesnym etapie swojej drogi zawodowej lub tacy, którzy na tę 
drogę jeszcze nie wstąpili – nadal kontynuują naukę w trybie dziennym. Zgodnie z deklaracjami respondentów 
w momencie badania co piąty z nich poszukiwał pracy. Co ciekawe pracy szuka jedynie połowa osób obecnie 
nieaktywnych (nieuczących się oraz niepracujących). W przypadku pozostałych jedynie 17% planuje podjęcie 
kształcenia.  

Niewielu absolwentów jest zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (dla 13% jest 
to wymarzona forma zatrudnienia). Wyniki badań jakościowych pokazują duże obawy wśród młodych osób, 
związane z prowadzeniem własnej firmy. Jest ono, w opinii absolwentów, obarczone dużym ryzykiem, 
koniecznością przebrnięcia przez różnego rodzaju dokumenty i przepisy, ewentualnie wymaga znacznych 
nakładów finansowych oraz zdobycia najpierw doświadczenia zawodowego.  

Nieliczne jest również grono osób zainteresowanych migracją zagraniczną - w stosunku do najbliższych  
12 miesięcy plany wyjazdu zgłaszało 5% badanych, z czego jedynie 2% to zdecydowane deklaracje. Wyjazd 
zagraniczny planują głównie osoby, którym szczególnie trudno odnaleźć się na rodzimym rynku pracy. Jednak 
wyjazd poza granice kraju budzi liczne obawy. Podstawowa dotyczy niskich kompetencji językowych. Niechęć 
do wyjazdu może także wynikać z negatywnych doświadczeń osobistych lub otoczenia.  

 

Kompetencje absolwentów 

 

Absolwenci prezentowali wysoki poziom zadowolenia z posiadanego wykształcenia oraz kompetencji  
i umiejętności potrzebnych w codziennym życiu i pracy. Najwyżej swoje wykształcenie i kwalifikacje oceniają 
osoby nadal kontynuujące naukę, a także te, które pracują zawodowo i naukę już zakończyły. Najniższą 
samoocenę mają w tym przypadku osoby bierne. 

Najwyżej ocenione cechy to: zdolności komunikacyjne, znajomość obsługi komputera, systematyczność  
i konsekwencja, umiejętność planowania pracy/zadań/organizowania sobie pracy, umiejętność pracy z ludźmi, 
w zespole, elastyczność, umiejętność dostosowania się do nowych zadań/zmian, zdolność do postępowania 
zgodnie z poleceniami i wymogami, a także umiejętność uczenia się/nabywania nowych kwalifikacji. 

 

Mimo tak pozytywnej oceny własnego wykształcenia i umiejętności respondenci wyrażają nieco większy 
krytycyzm w stosunku do tego jak szkoła przygotowała ich do realiów rynku pracy. Stosunkowo nisko, na tle 
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regionów pozostałych, pod względem przygotowania do realiów rynku pracy wypadły szkoły subregionu 
warszawskiego (średnia ocena 3,1) oraz Warszawy (średnia ocena 3,3). 

 

Podstawowe zastrzeżenia absolwentów wobec szkół zawodowych to: 

� słaba jakość praktycznej nauki zawodu, brak praktyk zawodowych; 
� niewymagająca, nieprzykładająca się do zajęć kadra pedagogiczna; 
� treści kształcenia niedostosowane do aktualnej sytuacji w danym zawodzie; 
� brak zajęć przygotowujących do poruszania się na rynku pracy. 

 

Uczestniczenie w dobrze przeprowadzonych zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych, czy też 
inicjatywy nauczycieli związane z przygotowaniem absolwentów do rynku pracy znacząco wpływają na poprawę 
wizerunku szkoły i opinie na temat jakości kształcenia. Nie zmienia to jednak faktu, że absolwenci przede 
wszystkim czują się przygotowani teoretycznie, a słabo oceniają zdobyte w trakcie kształcenia umiejętności. 

 

Absolwenci mimo pozytywnej oceny swoich kompetencji średnio przeciętnie oceniają swoje szanse na zdobycie 
pracy, przy czym nieco wyżej oceniają szanse na zdobycie pracy we własnym zawodzie niż w zawodzie 
zbliżonym lub innym na podobnym poziomie kwalifikacji. Najwyżej zaś oceniają szanse na zdobycie pracy 
poniżej posiadanych kwalifikacji. 

 

Głównym problemem, z jakim się zmagają na rynku pracy jest brak doświadczenia zawodowego. Wszyscy 
absolwenci, którzy intensywniej poszukiwali pracy po zakończeniu szkoły w wyuczonym zawodzie, zgodnie 
przyznawali, iż ich porażki motywowane były przez pracodawców bardzo często brakiem doświadczenia 
praktycznego. Pracodawcy, w sytuacji dużej konkurencji pracowników na rynku pracy, wybierali przede 
wszystkim osoby doświadczone, praktycznie nie dając szansy osobom młodym, by mogły to doświadczenie 
zdobyć.  

 

Segmentacja respondentów pod względem samooceny i poziomu motywacji 

 

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

� Dyspozycyjni umysłowi (23% badanej populacji). To osoby, które dokonując samooceny swych 
umiejętności deklarują wysoką ocenę tych, związanych z przygotowaniem do pracy umysłowej. 
Wysoko oceniają siebie pod względem znajomości języków obcych, ogólnych predyspozycji do 
wykonywania pracy umysłowej, znajomości obsługi komputera, a także ogólnej wiedzy, znajomości 
świata i różnej problematyki, która może być przydatna w życiu i w pracy. Są to ludzie, którzy mają 
wysokie poczucie własnej wartości i nie zgodzą się na pracę poniżej pewnych standardów. Największe 
frakcje w tej grupie stanowią absolwenci subregionów radomskiego i warszawskiego, najmniejszy 
udział zaś mają mieszkańcy subregionów siedleckiego i ciechanowskiego. Większość tego segmentu 
odnajdzie się na rynku pracy, idąc na kompromisy, poświęcając swój czas, zwiększając 
dyspozycyjność. Będą starali się znaleźć pracę w zawodzie, natomiast będą unikać pracy poniżej 
własnych kwalifikacji, pracy nie dających im wiele w karierze zawodowej. 

� Umysłowi otwarci na rozwój (19% badanej populacji). Ludzie ci również definiują siebie jako osoby 
przygotowane do pracy umysłowej (wysoka samoocena pod względem znajomości języków obcych, 
ogólnych predyspozycji do wykonywania pracy umysłowej, znajomości obsługi komputera, a także 
ogólnej wiedzy, znajomości świata i różnej problematyki, która może być przydatna w życiu i w pracy). 
Dodatkowo w przeciwieństwie do segmentu „Umysłowych dyspozycyjnych” podkreślają, że są 
przygotowani do pracy w konkretnym zawodzie i posiadają szereg predyspozycji miękkich. Ponad 70% 
członków tej grupy rekrutuje się z subregionów warszawskiego oraz miasta Warszawy. Podobnie jak  
w przypadku „Dyspozycyjnych umysłowych” można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że 
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większość tego segmentu odnajdzie się na rynku pracy. Ich strategią będzie jednak raczej inwestycja 
w siebie, ciągły rozwój niż pójście na kompromisy (choć tych ostatnich oczywiście całkowicie nie 
wykluczają). 

� Fachowcy (11% badanej populacji). Są to osoby, które zdecydowanie pozycjonują siebie jako 
fachowcy „znający się na rzeczy”. Dokonując samooceny podkreślają, iż posiadają konkretne 
wykształcenie, są dobrze przygotowani do wykonywania konkretnego zawodu, mają umiejętności  
i kwalifikacje w tym zakresie, a także mają predyspozycje do wykonywania pracy fizycznej. Są to osoby 
wysoko zmotywowane do poszukiwania pracy i są w stanie wiele poświęcić, aby ją znaleźć lub 
utrzymać. Niemal 90% tego segmentu to mieszkańcy subregionów warszawskiego i miasta Warszawy. 
Na tle innych segmentów jest to segment stosunkowo najmłodszy, z dużą przewagą mężczyzn. Co 
istotne „Fachowcy” rekrutują się zarówno z absolwentów zasadniczych szkół zawodowych jak  
i techników, ale są to najczęściej adepci zawodów mechanicznych i technicznych. Są to ludzie, którzy 
zdecydowanie potrafią odnaleźć się na rynku pracy, a wybrany i wyuczony przez siebie zawód 
postrzegają jako zawód o dużym potencjale w kontekście tego rynku. Dodatkowo ludzie ci cechują 
się wysoką motywacją w kontekście uzyskania pracy i dopuszczają w tym względzie wiele 
rozmaitych strategii. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że przedstawiciele tego 
segmentu rzadko będą zasilać szeregi bezrobotnych. 

� Pewni siebie (6%) - Niewielki segment charakteryzujący się bardzo wysoką samooceną w zasadzie we 
wszystkich aspektach poza doświadczeniem. Jest to segment niemal całkowicie rekrutujący się  
z absolwentów szkół warszawskich (93%). Jednak nie konstytuują go mieszkańcy Warszawy,  
a podwarszawskich małych miast oraz wsi. Jest to segment niemal w całości złożony z osób 
pracujących, najstarszy i zdecydowanie męski. Przynależność do tego segmentu to niemal pewne 
powodzenia na rynku pracy. 

� Desperaci (15% badanej populacji) - Osoby o zaniżonej samoocenie, słabo oceniające swoje 
kwalifikacje, zarówno w kontekście przygotowania do konkretnego zawodu, jak również umiejętności 
miękkie, czy też predyspozycji i kwalifikacji do wykonywania pracy umysłowej. Tym w czym widzą swój 
atut to posiadane doświadczenie, zdobyte często w najróżniejszych pracach dorywczych zdecydowanie 
poniżej posiadanych kwalifikacji. Godzenie się na pracę poniżej standardów to ich strategia na 
uzyskanie zatrudnienia. Ludzie ci rekrutują się głównie z subregionów ostrołęckiego, siedleckiego oraz 
warszawskiego. Przynależność do tego segmentu nie wyznacza jednoznacznie pozycji na rynku pracy, 
choć niestety zwiększa prawdopodobieństwo bycia biernym. Jednak nawet ci którzy zdobędą pracę 
często nie zrealizują się pod względem zawodowym, nie wykorzystają tkwiącego w nich potencjału. 
Niska samoocena często bowiem każe przyjmować im pracę poniżej kwalifikacji, pracę nie 
spełniająca podstawowych standardów. 

� Bierni (21% badanej populacji) - Dość umiarkowani w ocenie swoich kwalifikacji. Jest to jeden  
z najmniej zmotywowanych segmentów – nie są w stanie zrobić w zasadzie nic aby znaleźć i utrzymać 
pracę. W segmencie tym dominują absolwenci subregionów: radomskiego, ciechanowskiego  
i płockiego. Przynależność do tego segmentu to w zasadzie loteria na rynku pracy. To co jednak 
znamienne powodzenie na rynku pracy jest dla osób z tej grupy raczej zbiegiem okoliczności, 
przypadku, zasługą osób trzecich niż konsekwencją ich działań i wyborów. Niestety segment ten  
w silny sposób zasila rzeszę bezrobotnych. 

� Nie fizyczni i nie umysłowi (5% badanej populacji). Są to osoby deklarujące przygotowanie do 
konkretnego zawodu, ale jednocześnie zdecydowanie odżegnujące się od pracy fizycznej. To co 
wyróżnia tę grupę to również zdecydowanie odcięcie się od pracy umysłowej. W grupie tej dominują 
absolwenci szkół zasadniczych, głównie zawodów usługowych – np. fryzjer, kucharz itp. Jest to jedyny 
segment z przewagą kobiet. Ludzie ci nie są wysoko zmotywowani do poszukiwania pracy i nie są 
skłonni do ponoszenia w tym względzie poświęceń. Największe ich frakcje rekrutują się spośród 
absolwentów subregionów ciechanowskiego i płockiego. Jest to segment z najmniejszym udziałem 
absolwentów z subregionów warszawskiego i miasta Warszawy. Niestety jest to jedna z grup, która 
zasila szeregi bezrobotnych. Są to ludzie niezadowoleni z posiadanego wykształcenia, z perspektywy 
słabo oceniający dokonane wybory edukacyjne, jednocześnie nie robiący nic albo robiący niewiele 
aby swą niekorzystną sytuację zmienić. Nie mają żadnych strategii w stosunku do znalezienia  
i utrzymania pracy, nie rozważają w tym względzie żadnych ustępstw i poświęceń.  
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Ocena wsparcia udzielanego przez instytucje rynku pracy 

 

Wyniki badań wskazują na to, że absolwenci mazowieckich szkół zawodowych na rynku pracy pozostawieni są 
samym sobie. Ponad połowa absolwentów jest zdania, że osoby kończące szkoły zawodowe w swojej okolicy 
nie może liczyć na żadną pomoc, czy też wsparcie ze strony instytucji rynku pracy. Szczególnie źle sytuacja pod 
tym względem wygląda w subregionie ciechanowskim oraz płockim, gdzie większość badanych jest przekonana 
o braku możliwości uzyskania wsparcia instytucjonalnego. 

Jedyną powszechnie znaną badanym instytucją, której zadaniem jest udzielanie wsparcia w zakresie 
znalezienia pracy, ogólnej aktywizacji lub poprawy sytuacji osób na rynku pracy, są powiatowe urzędy pracy. 
Jednak wsparcie udzielane przez te instytucje postrzegane jest raczej niekorzystnie, gdyż udzielana pomoc 
zdaniem badanych jest nieskuteczna. Szczególnie dotyczy to pośrednictwa pracy. Osoby, które zarejestrowały 
się w powiatowym urzędzie pracy, przyznawały, że nie oferowano im ofert pracy, ewentualnie pojawiały się 
oferty w zupełnie innych zawodach, do których wykonywania nie mieli odpowiednich kompetencji. 

 

W związku z brakiem efektywnego wsparcia, absolwenci nie zgłaszają wobec instytucji rynku pracy 
wygórowanych oczekiwań. Przede wszystkim zależy im na tym, by urzędy pracy skutecznie wywiązywały się 
ze swoich ustawowych obowiązków. Poza tym wśród wymienianych pożądanych form wsparcia pojawiały się: 

� różnego rodzaju szkolenia podnoszące kwalifikacje lub pozwalające się przekwalifikować; 
� dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 
� wsparcie w zdobyciu praktycznego doświadczenia – organizacja staży, praktyk zawodowych; 
� pomoc doradcy zawodowego w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

 
Główne rekomendacje 

 

1. Zapewnienie młodzieży większego dostępu do poradnictwa zawodowego, zanim przystąpi ona do 
procesu wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu, z uwzględnieniem z jednej strony indywidualnych 
zainteresowań, aspiracji i możliwości, z drugiej zaś sytuacji na lokalnym rynku pracy. 
Podmioty odpowiedzialne: publiczne służby zatrudnienia (w tym PUP), placówki edukacyjne. 

2. Należy w jak największym stopniu dostosowywać ofertę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych  
w zakresie proponowanych kierunków i zawodów do aktualnego oraz prognozowanego popytu na 
rynku pracy, a także uczyć elastyczności zawodowej, przygotowywać do kształcenia ustawicznego oraz 
stwarzać możliwości łatwego przekwalifikowania się. Konieczne jest zatem wzmacnianie potencjału 
szkół zawodowych, celem podniesienia jakości kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem 
praktycznej nauki zawodu. 
Podmioty odpowiedzialne: szkoły ponadgimnazjalne i organy je prowadzące, instytucje rynku pracy 
(Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy, powiatowe rady zatrudnienia), pracodawcy. 

3. Zaangażowanie pracodawców oraz ich zrzeszeń z jednej strony w optymalizację kształcenia 
zawodowego, z drugiej zaś w umożliwienie młodym osobom nabywania doświadczeń zawodowych, 
m.in.: aktywne włączenie się w proces kształcenia zawodowego; zapewnianie odpowiedniej jakości 
praktycznej nauki zawodu; otwarcie się na możliwość zatrudnienia osoby młodej; umożliwianie 
absolwentom zdobywania doświadczeń zawodowych poprzez szukanie możliwości uzyskania 
dofinansowania np. do staży zawodowych.  
Podmioty odpowiedzialne: pracodawcy i organizacje pracodawców, szkoły ponadgimnazjalne i organy 
je prowadzące, instytucje rynku pracy (Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy, powiatowe 
rady zatrudnienia). 

4. Publiczne służby zatrudnienia oraz pozostałe instytucje rynku pracy powinny prowadzić szeroko 
zakrojone, wielowymiarowe i skuteczne działania wspierające absolwentów na rynku pracy, m.in.: 
doradztwo zawodowe w szkołach; prowadzenie działań informacyjnych w zakresie poruszania się na 
rynku pracy w szkołach; prowadzenie działań aktywizujących wśród pracodawców dotyczących 
włączenia się w proces kształcenia i zdobywania doświadczeń zawodowych przez młode osoby; 
indywidualne doradztwo dla absolwentów; zwiększanie możliwości uzyskania doświadczenia przez 
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absolwentów; współpraca z innymi lokalnymi instytucjami w zakresie udzielania wsparcia 
absolwentom. 
Podmioty odpowiedzialne: publiczne służy zatrudnienia, instytucje rynku pracy 

5. Działania informacyjno-promocyjne w obszarach: promocji aktywności zawodowej wśród osób 
młodych, promocji elastyczności i mobilności zawodowej wśród osób młodych oraz promocji 
zatrudniania absolwentów wśród pracodawców. 
Podmioty odpowiedzialne: organizacje pracodawców, szkoły ponadgimnazjalne i organy je 
prowadzące, instytucje rynku pracy (Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy) 

 
Zróżnicowania subregionalne – główne wnioski i rekomendacje 

 

Zrealizowane badania pokazały znaczące różnice w losach zawodowych absolwentów ponadgimnazjalnych 
szkół zawodowych w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego. Główne wnioski oraz 
rekomendacje dotyczące tego obszaru zostały zebrane w poniższej tabeli. 

SUBREGION GŁÓWNE WNIOSKI GŁÓWNE REKOMENDACJE 

Subregion 

ciechanowski 

� Większe prawdopodobieństwo podjęcia kształcenia niż 

pracy zawodowej, będące efektem trudnej sytuacji na 

rynku pracy, a także nadwyżką specjalistów w wybranych 

zawodach (konieczność przekwalifikowania się – 

najwięcej absolwentów w województwie nie pracuje w 

swoim zawodzie: 78%) 

� Jeden z najwyższych odsetków osób biernych (36%) 

wynikający ze zniechęcenia zastaną sytuacją (brak 

perspektyw zawodowych i edukacyjnych). 

� Niska ocena skuteczności Powiatowych Urzędów Pracy. 

� Dopasowanie oferty kształcenia do 

potrzeb rynku pracy.  

� Wspieranie młodzieży w świadomym 

wyborze ścieżki kształcenia.  

� Wspieranie młodzieży w zdobywaniu 

doświadczeń zawodowych.  

� Skuteczne wspieranie absolwentów 

przez publiczne służby zatrudnienia.  

� Zwiększanie możliwości szybkiego 

przekwalifikowania się.  

Subregion 

ostrołęcki 

� Nieco większe prawdopodobieństwo wyboru ścieżki 

zawodowej, niż kształcenia spowodowane nieco większą 

liczbą podmiotów gospodarczych i determinacją samych 

absolwentów. 

� Jednocześnie jeden z najwyższych odsetków osób 

biernych (35%) wynikający ze zniechęcenia zastaną 

sytuacją (brak perspektyw zawodowych i edukacyjnych). 

� Najczęściej w województwie dostrzegają możliwości 

wsparcia instytucjonalnego i wysoko oceniają PUP. 

� Rynek pracy daje szansę, ale wymaga ustępstw i oferuje 

niskiej jakości zatrudnienie – praca w innym zawodzie, 

niskopłatna, dorywcza, czy też nielegalna. 

� Duża skłonność do ustępstw w stosunku do pracy, co 

może być efektem znacznej desperacji w pozyskaniu 

zatrudnienia. 

� Dopasowanie oferty kształcenia do 

potrzeb rynku pracy.  

� Wspieranie młodzieży w świadomym 

wyborze ścieżki kształcenia.  

� Zachęcanie do kształcenia 

ustawicznego oraz zwiększanie 

możliwości w tym zakresie.  

� Wspierane młodzieży w zdobywaniu 

doświadczeń zawodowych.  

� Działania promujące zatrudnianie 

absolwentów prowadzone wśród 

pracodawców oraz zwiększanie 

możliwości odbywania praktyk i staży 

zawodowych.  

Subregion 

płocki 

� Absolwenci w najtrudniejszej sytuacji zawodowej na 

Mazowszu – największy odsetek biernych zawodowo i 

edukacyjnie (44%), szczególnie wśród absolwentów ZSZ 

(53%). 

� Alternatywą dla bierności jest ścieżka kształcenia – 29% 

obecnie uczących się (jeden z najwyższych odsetków w 

województwie). 

� Uzyskiwana praca jest poniżej kwalifikacji, w innym 

zawodzie i za jedno z najniższych wynagrodzeń w 

województwie. 

� Mała mobilność zawodowa, elastyczność i skłonność do 

� Dopasowanie oferty kształcenia do 

potrzeb rynku pracy.  

� Wspieranie młodzieży w świadomym 

wyborze ścieżki kształcenia.  

� Wspierane młodzieży w zdobywaniu 

doświadczeń zawodowych.  

� Skuteczne wspieranie absolwentów 

przez publiczne służby zatrudnienia.  

� Promowanie mobilności zawodowej.  

� Działania informacyjne w zakresie 

dostępnych form wsparcia dla 
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ustępstw w kontekście znalezienia i utrzymania pracy, 

pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy. 

absolwentów wchodzących na rynek 

pracy. 

� Działania promujące zatrudnianie 

absolwentów prowadzone wśród 

pracodawców.  

Subregion 

radomski 

� Absolwenci szukają szans zawodowych w kształceniu - 

najwyższy na Mazowszu odsetek osób kontynuujących 

naukę (41%).  

� Wybór ścieżki kształcenia jest efektem trudnej sytuacji na 

lokalnym rynku pracy. Absolwencie znajdują pracę po 

dłuższym niż przeciętny czasie od ukończenia szkoły, 

rzadziej jest to praca w wyuczonym zawodzie, a częściej 

poniżej kwalifikacji, wykonywana za najniższe przeciętne 

wynagrodzenie na Mazowszu. 

� Edukacja ma zwiększyć szanse na rynku pracy, ale 

opóźnia też zdobywanie doświadczeń zawodowych, 

szczególnie pożądanych w subregionie przez 

pracodawców. 

� Małe oczekiwania w stosunku do pracy, ale również mała 

mobilność, elastyczność i skłonność do ustępstw. 

� Dopasowanie oferty kształcenia do 

potrzeb rynku pracy.  

� Wspieranie młodzieży w świadomym 

wyborze ścieżki kształcenia.  

� Wspierane młodzieży w zdobywaniu 

doświadczeń zawodowych.  

� Skuteczne wspieranie absolwentów 

przez publiczne służby zatrudnienia.  

� Promowanie mobilności zawodowej.  

� Działania informacyjne w zakresie 

dostępnych form wsparcia dla 

absolwentów wchodzących na rynek 

pracy.  

� Działania promujące zatrudnianie 

absolwentów prowadzone wśród 

pracodawców.  

Subregion 

siedlecki 

� Większe prawdopodobieństwo podjęcia zatrudnienia, 

niż kształcenia – 50% absolwentów obecnie pracuje, w 

tym 72% absolwentów ZSZ. 

� Rynek pracy daje szansę, ale wymaga ustępstw i oferuje 

niskiej jakości zatrudnienie – pracę dorywczą, na część 

umowy lub pracę nielegalną. 

� Duża skłonność do ustępstw w stosunku do pracy, co 

może być efektem znacznej desperacji w pozyskaniu 

zatrudnienia. 

� Zachęcanie do kształcenia 

ustawicznego absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych.  

� Zachęcanie do aktywności 

zawodowej.  

� Skuteczne wspieranie absolwentów 

przez publiczne służby zatrudnienia.  

� Działania informacyjne w zakresie 

dostępnych form wsparcia dla 

absolwentów wchodzących na rynek 

pracy.  

Subregion 

warszawski 

� Większe prawdopodobieństwo podjęcia zatrudnienia, 

niż kształcenia – jeden z najwyższych na Mazowszu 

odsetków osób pracujących (52%). 

� Szeroki rynek pracy – koncentracja mazowieckich 

podmiotów gospodarczych w Warszawie i subregionie 

warszawskim. 

� Najwyższa na Mazowszu skłonność do różnego rodzaju 

poświęceń, by zdobyć pracę zawodową. 

� Wysoka mobilność.  

� Największe zainteresowanie prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

� Zachęcanie do kształcenia 

ustawicznego oraz zwiększanie 

możliwości w tym zakresie.  

� Skuteczne wspieranie absolwentów 

przez publiczne służby zatrudnienia.  

� Działania informacyjne w zakresie 

dostępnych form wsparcia dla 

absolwentów wchodzących na rynek 

pracy.  

m. st. 

Warszawa 

� Zróżnicowane losy zawodowe absolwentów 

mieszkających w Warszawie i poza Warszawą: 

o Mieszkańcy Warszawy – większe 

prawdopodobieństwo pozostania biernym lub 

wybrania ścieżki kształcenia. Wybór 

podyktowany brakiem konieczności szybkiego 

podjęcia zatrudnienia – pozostawanie na 

utrzymaniu rodziny, a także chęcią 

przedłużenia młodości. 

� Zachęcanie do kształcenia 

ustawicznego oraz zwiększanie 

możliwości w tym zakresie.  

� Zachęcanie do aktywności 

zawodowej absolwentów 

mieszkających w Warszawie.  

� Skuteczne wspieranie absolwentów 

przez publiczne służby zatrudnienia.  

� Działania informacyjne w zakresie 
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o Absolwenci spoza Warszawy – większe 

prawdopodobieństwo podjęcia pracy 

zawodowej, duża mobilność i elastyczność 

� Szeroki rynek pracy – koncentracja mazowieckich 

podmiotów gospodarczych w Warszawie i subregionie 

warszawskim. 

� Wysoki odsetek pracujących na czarno – sytuacja na 

rynku pracy, ale również indywidualne preferencje 

(niechęć do podjęcia stałego zatrudnienia, większe 

zarobki w szarej strefie). 

� Wysokie oczekiwania w stosunku do pracy, ale również 

wysoka dyspozycyjność i skłonność do ustępstw. 

dostępnych form wsparcia dla 

absolwentów wchodzących na rynek 

pracy.  

 

 

21 ABSTRACT 

This report presents the results of research conducted into the labour-market fortunes of graduates of 
vocational schools in the Mazowieckie voivodeship, this research constituting part of the research project 
carried out as part of the Module: Forms of vocational education for the requirements of the project 
“Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” [The Vocational Education System. Condition – 
Potential – Needs. II]. This project is being carried out thanks to funds from the European Social Fund within 
the Operational Programme Human Capital, Priority IX: Development of education and competences in the 
regions, Measure 9.2: Improving the attractiveness and quality of vocational education. 

 

The main goal of this research was to identify labour-market fortunes among graduates of vocational schools in 
the Mazowieckie voivodeship, covering identification of conditioning forces and attributes of graduates’ 
potential status on the job market, namely: undertaking one’s first job following the completion of formal 
vocational education; changes in employment during the period of being a graduate (covering the first year 
following completion of vocational school); undertaking employment while continuing one’s education; having 
no work – being unemployed, not looking for work – and continuing one’s education. The practical goal of the 
research was to create a tool, designed for the directors of vocational schools in the Mazowieckie voivodeship, 
for monitoring the fortunes of their graduates.  

 

Graduate – a person who completed a school or other institution providing vocational education (excluding 
students attending adult schools) not more than two years prior to commencing participation in this research. 
The research covered graduates of the following types of school: two-year and three-year basic vocational 
schools (three-year basic vocational schools), four-year technical secondary schools, three-year 
supplementary technical secondary schools (undergoing closure) for graduates of basic vocational schools, 
post-secondary schools, and three-year special job-training schools for pupils with disabilities. 

Only graduates from 2010, 2011 and 2012 took part in the research. 

Occupational fortunes – the occupational situation of graduates, and the set of related attributes such as: 
place of employment, form of employment, job position, level of remuneration, sector of employment, type of 
business, form of continuation of learning, reasons for remaining without work, and the plans of those not 
working.  

Competences – the set of the following components: knowledge in a particular field: “I know what”; skills –  
“I know how and I can manage”; and attitudes – “I want to make use of my knowledge and I’m ready to do 
so”. 

First job – first form of paid employment after obtaining the status of graduate. 
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Note on methodology  

 

The study into the graduates’ occupational fortunes was carried out using the following quantitative and 
qualitative methods: 

� A total of 47 individual In Depth Biographical Interviews (IDNBIs) were conducted with vocational 
school graduates as follows: 

o 42 IDNBIs with vocational school graduates, excluding special job-training schools 
o 5 IDNBIs with graduates of special job-training schools  

In keeping with the requirements of the Terms of Reference, this module was implemented in two 
extreme poviats selected through analysis of available data in each of 6 sub-regions in the 
Mazowieckie voivodeship (Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce and Warsaw sub-regions) as 
well as in the capital city of Warsaw itself. 

� In addition there were 6 focus group interviews (FGIs) with vocational school graduates as follows: 
o 4 FGIs covering 6 sub-regions, excluding the city of Warsaw  
o 2 FGIs in the capital city of Warsaw 

� In the Terms of Reference, Provincial Job Centre in Warsaw – Department of the Mazovian 
Observatory of the Labour Market planned for quantitative research among graduates of vocational 
schools using the computer-assisted telephone interview (CATI) method. Due to the inability to obtain 
a database of graduates’ contact details, the decision was taken to change the data collection method 
to face-to-face interviews using a printed questionnaire (PAPI – Pen And Paper Interviews).  
A total of 701 PAPI interviews were conducted, with 100 interviews conducted in each of five sub-
regions (Radom, Ostrołęka, Płock, Siedlce, Warsaw) and in Warsaw Capital City, and ultimately 101 
interviews in the Ciechanów sub-region. 

 
Paths of education and employment among graduates  

 

A small percentage of graduates are continuing studies in other schools. Slightly more than one in three 
respondents continued with any studies at another school, while only 28% are still studying at present (with 7% 
working at the same time). 59% of the respondents did not even attempt to begin further studies following 
completion of their last school.  

Graduates of technical secondary schools decide most often not to cease their education – one in three are 
still studying, most often for a bachelor’s degree. Post-secondary school graduates opt least often to continue 
learning, and currently only 12% of them are still in education (none of these are working). Those who 
graduated from basic vocational schools also rarely choose to continue education – only 17% are currently 
studying. This may, on the one hand, indicate obstacles (formal or individual) to graduates of basic vocational 
schools continuing education; on the other, they may have no such need (choosing the path of employment). 

The qualitative analysis revealed that graduates are guided by various motives when choosing to continue 
with their education. Worth highlighting are the following factors contributing towards such a decision: 

� Individual aspirations – the desire to achieve a higher standard of education. Basic vocational school 
graduates often have problems with motivation to study, and they treat completion of basic 
vocational education as a major success. These people did not apply themselves to learning either at 
junior secondary or upper secondary school level. As for technical secondary school graduates, they 
are often people with higher educational aspirations who want to continue education at degree level. 

� Choosing the path of employment. Conscious choice of the path of employment (individual or 
influenced by others) also favours continuation of one’s education. In this case vocational school is 
only a stage in education by which a student can quickly learn a trade, a stage which increases their 
chances on the job market and provides security should the student be unsuccessful in the next stage. 
Such a stance favours the continuation of one’s education. 

� Improving chances on the job market. With the difficult situation on the job market, a higher level of 
education may be perceived by graduates as compensating for their shortcomings in regard to 
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vocational preparation or lack of experience (lowest level of education among basic vocational school 
graduates, or lack of experience among those graduating from technical secondary schools). 

� Local opportunities in education. In many cases the continuation of education is not favoured by the 
absence of institutions enabling further study, e.g. supplementary technical secondary schools, post-
secondary schools or places of higher learning. Choosing the path of education is tantamount to 
having to travel to other, larger localities, and that entails costs. In addition the quality of education 
provided in places such as supplementary technical secondary schools or post-secondary schools 
leaves a lot to be desired; they have to cope with problems in student attendance levels and 
motivation, or a poor standard of education.  

� Financial situation. Additional costs result not only from having to travel, but also from fees for the 
education itself; considering that graduates are generally supported by their family (they rarely couple 
study with employment), they could find it difficult to continue education due to lack of funds. 

� Obtaining employment. Going into steady employment after basic vocational school is also not 
conducive to continuing with learning. Those with jobs worry that they will not be able to reconcile 
work with education, considering such a combination too much of a burden. An encouragement to 
continue with one’s education here could be a demand made by one’s employer, e.g. promotion 
depending on obtaining additional qualifications.  

� The desire to retrain. Changing one’s course of study is linked on the one hand to the graduate’s 
individual situation, i.e. being interested in another trade, while on the other it is related to external 
factors, such as lack of jobs in the trade one is trained in.  

 

As the qualitative research revealed, with post-secondary school graduates the reasons behind choosing to 
continue with education are rooted in the motives which led them to choose such a vocational school.  

� Post-secondary school is a transition stage on the way to obtaining a higher education. In many 
cases post-secondary school education is treated as a “temporary place” for people who failed to 
secure at place at a higher place of learning, or who were unable to keep going in their studies. There 
is a high likelihood that such people will continue their education. 

� Post-secondary school as a substitute for higher studies. For some post-secondary school graduates, 
the choice of such education was perceived as a substitute for higher studies. This group includes 
those who were unable to manage at a higher place of learning, and those who believe they would not 
cope, and thanks to post-secondary school they can obtain a slightly better education than secondary. 
These people will most probably not undertake further studies. 

� Post-secondary school as an opportunity for learning a new trade. Post-secondary school is also 
sometimes seen as a fast and easy way of retraining, of learning a new trade at technical secondary 
school level. There are two groups of graduates to be distinguished here: those who opted for 
changing their trades due to individual aspirations, and those who were forced to take such a decision 
by the situation on the job market (difficulties finding employment in their previous trade, or due to 
only having a general education). It is highly likely that undertaking further education in this case will 
depend on how successful graduates are on the job market. 

It is interesting that the research did not note any cases of post-secondary school being treated instrumentally, 
e.g. prolonging one’s entitlement to various discounts for those in education (in public transport, cultural 
institutions, or recreation and leisure facilities). Such an approach would be conducive to prolonging one’s 
education, but this is not evident in this group. However, the absence of declarations suggesting instrumental 
treatment of post-secondary schools does not mean that this practice does not exist. 

 

Graduates of upper-secondary vocational schools from the years 2010-2012 tend to choose the path of 
employment more often than education. Currently, almost half are working (48%), while another 5% claimed 
to have had employment at some time. Only 7% are simultaneously studying and working.  

The graduates’ current employment situation depends above all on their individual situations, motivations 
and aspirations, as well as the situation on the job market. Those representing different types of vocational 
school are having to cope with similar problems on the job market resulting from their graduate status: i.e. 



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 301 z 318 

 
 
 

people who have just completed school, lacking occupational experience. Faced with the difficulties of finding 
employment, a solution to keep graduates from inactivity is furthering their education, and thereby delaying 
their entry onto the job market. 

One in three vocational school graduates are inactive both in regards to employment and education – 31% of 
the respondents said that currently they are neither working nor studying. However, it must be emphasised 
that almost half (47%) have never worked. It is also worth highlighting the differences related to type of 
school within the group of those not working today. Although the percentage is similar among the graduates 
from the different types of school, the higher the level of the school completed, the higher the percentage of 
those not looking for work. The level among basic vocational school graduates was 56%, compared to 73% 
among technical secondary school graduates, and as much as 80% among post-secondary school graduates. 
Whereas in the first two groups this is due to them continuing their studies, reasons given in the last group of 
graduates include having to look after one’s own child, and wanting to “enjoy life still”. The research also 
revealed the existence of a group of graduates rationalising their inactivity in regard to employment by 
declaring continuation in their studies or searching for a job, despite not actually taking any such steps.  

 

To summarise, the decision to choose the path of employment is always the product of numerous factors: 

� Internal: interests, predisposition, but also motivation and aspirations, plus general outlook on life; 
� External: opinions or pressure from family or peer group; opportunities on the job market. 

It is also hard to look at this decision in isolation from the path of education, as the level and subject-matter of 
the education – as well as its quality – large conditions a graduate’s situation on the job market. You could 
therefore state that the first decision when choosing the path of employment is the choice of school at upper 
secondary level and type of education, because it is at this stage that youngsters take a decision which reflects 
their aspirations and is later verified by the education market: 

� choice of general secondary education, with practically certain prospects of continuing studies at  
a higher place of learning, accepted as meaning a better occupational position, as in common opinion 
a higher education (at least until recently) has meant easier job-hunting, higher earnings, and better 
prospects; 

� choice of vocational education, giving one a measurable “trade”, with the possibility of continuing 
studies at post-secondary school or university, depending on the opportunities on the job market. 

 

Graduates’ first employment experiences 

 

Just over half (53%) the graduates of upper-secondary level vocational schools from the years 2010-2012 have 
already had their first experience of employment – 48% are currently working, and another 5% have worked in 
the past. As the research shows, in the mast majority of cases (70%), the first occupational experience is gained 
only after completing education. 

When analysing the profile of graduates’ first job, one must bear in mind that – as the qualitative research 
revealed – before undertaking their first employment in a full-time job the graduates had a great deal of work 
experience involving casual or short-term work. However, this is often not something they perceive as their 
first job, a synonym for which is steady full-time employment, regardless of the type of contract (whether a job 
contract or mandatory or specific task contract). Temporary work, due to its episodic nature, is often not 
indentified by graduates as a place of work; it vanishes in the congestion of such experience, and graduates 
frequently begin their employment history from their first full-time employment.  

 

First job  

Those graduates of upper-secondary vocational schools in the Mazowieckie voivodeship who are economically 
active commence their working career on average 5.3 months after completing education at their vocational 
school (graduates of schools in Warsaw find work the fastest). In the vast majority of cases, and regardless of 
the type of school completed, their first work was a full-time job. Only a few graduates (3%) started up their 
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own businesses as their first work. On average, the young graduates of upper-secondary level vocational 
schools in the Mazowieckie voivodeship have monthly net earnings of just over 1500 zlotys in their first job; 
highest earnings are seen among graduates of schools in Warsaw, post-secondary schools, and graduates 
trained in technical vocations. Young graduates of upper-secondary vocational schools find employment above 
all in micro enterprises and small businesses. They rarely choose to be mobile in regard to employment, and 
most often undertake employment within the poviat in which they live. The main reason for this is the 
graduates’ financial situation: the remuneration obtained in their first job is insufficient for them to become 
independent and cover the costs of renting accommodation in another locality, or even to cover the costs of 
commuting daily to work more than a dozen or so kilometres from home.  

The research shows emphatically that young vocational school graduates have enormous difficulty finding work 
in their trained vocation; this applies to graduates of all school types, but technical secondary schools in 
particular. These results may indicate a problem of courses for pupils at technical secondary schools not being 
reflected in demand for such trades on the job market, which is confirmed by analysis of deficit and surplus 
vocations in relation to the number of graduates. What is intriguing is that – according to the graduates’ own 
declarations – the first work undertaken by 60% of them was (or is) at the level of their qualifications. Thus in 
line with these declarations, 27% of the respondents took on work beneath their qualifications. This data is 
totally refuted by a comparison of the standard of school (or trained vocation) with the practiced vocation; this 
suggests that the percentage of graduates entering employment beneath their qualifications is significantly 
higher than their declarations suggest. This inconsistency between the graduates’ opinions and reality must 
testify either to low assessment of their own qualifications or perhaps low awareness of them (the 
disconnection between educational and vocational paths is already evident at the stage of choosing one’s 
course of training, while its completion is not reflected in choice of occupation). 

 

Very few of the graduates covered by the study have worked in more than one place during their occupational 
career. As already mentioned on a few occasions, graduates sometimes have a great deal of work experience, 
but unfortunately this is due to instability on the job market, the graduates mainly finding casual work, or jobs 
not guaranteeing stable employment (mandatory contracts, fixed-term job contracts, etc.). The graduates do 
not treat their numerous episodic experiences as places of work, and tend to begin their employment history 
from their first stable employment – which is evident in the quantitative research. The qualitative research in 
turn shows that the graduates’ first actual employment (for which they received pay) is unstable and short-
term, frequently without any form of contract, off the books. 

 

Looking for work  

 

Graduates face numerous difficulties when looking for their first and subsequent jobs. The following problems 
in particular stand out:  

� employers’ reluctance to employ graduates due to lack of occupational experience; 
� no job offers matching qualifications obtained at school; 
� “trash job offers” – low wages, heavy physical labour, looking for “cheap labour”; 
� job offers out of date – particularly offers posted in the Internet, the press, and also in Poviat 

Employment Agencies; 
� stress related to job interviews. 

 

Those who completed vocational school in the Mazowsze region in 2010-2012 strive to find employment by 
various means, thus increasing their chances. The most popular approaches are: 

� looking for a job among friends or family – the method of looking for work which is used most often 
and is most effective; 

� approaching employers directly – the second most popular way of looking for a job, although less 
effective. This means is frequently used immediately after completing school, when graduates seek 
employment in places of work where they obtained their practical vocational instruction. In the 



                                                                   
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 303 z 318 

 
 
 

graduates’ opinion, face-to-face talks with employers may eliminate the “empty CV” effect 
experienced by those who have just completed school; 

� looking through job announcements in the press or Internet, or in Poviat Employment Agencies – 
popular solutions which are sadly not very effective, as many offers found here are no longer valid. 

 

Graduates’ occupational aspirations  

 

The graduates of vocational schools in the Mazowieckie voivodeship vary in their expectations regarding 
employment. For all of them, a synonym for their “dream job” is “good pay” – particularly in the Warsaw sub-
region and in Warsaw itself, probably due to the opportunities provided by the job market in this region. The 
second most important aspect for those who have completed vocational school is a sense of stability and 
security related to having a job contract, with pension contributions, etc., paid for them – particularly in the 
Radom sub-region. Convenient working hours or psychological factors were indicated less often. An interesting 
observation is that factors slightly more important to those who graduated from basic vocational school than 
for the others were ones emphasising the importance of the work done: its prestige, responsibility, doing  
a job that is socially useful, and the feeling of being needed. Aspects related to self-fulfilment are more 
important to those with secondary and higher education than for the other groups. 

The respondents’ expect above all to find employment in a private company (they are currently employed most 
often in such businesses), working in an unassisted job position and in their trained vocation. There is  
a significant dissonance between expectations and reality in regard to finances. The average wage which 
graduates of vocational schools in the Mazowieckie voivodeship hope to receive in their ultimate job is almost 
twice that earned in their first and current employment. 

As for opportunities of finding one’s dream job in the future, the population covered by the research is not very 
optimistic – particularly in the Radom, Płock and Ciechanów sub-regions.  

Despite the perceived difficulties in finding a job meeting their expectations, the graduates described the 
following as the bare minimum for them to accept employment: wages, a sense of security, and convenient 
location. The latter two are distinctly reflected in the profile of their first paid work – either a full-time job or 
on a contract, and close to home although providing relatively low remuneration. 

The research population comprises people who are in the early stage of their occupational career, or who have 
not yet set out on this career and are continuing daytime studies. According to the respondents’ declarations, 
at the moment of the study one in five were in the process of looking for work. The interesting thing is that 
only half of those currently inactive (i.e. neither studying nor working) are looking for a job. Among the rest, 
only 17% plan to continue their education.  

Few graduates are interested in running their own business (the form of employment dreamed of by 13%). 
The results of the qualitative research reveal major worries among these young adults related to running their 
own company. According to the respondents it is highly risky and means having to wade through all sorts of 
documents and regulations, and may also entail significant financial outlay as well as some work experience 
beforehand.  

The group interested in emigrating is also small – 5% of the respondents claimed to have plans to leave Poland 
within the next 12 months (only 2% said they were determined). Emigration is planned mainly by those for 
whom it is particularly difficult to find their place on the domestic job market, although they have numerous 
worries related to leaving the country. The basic worry is about poor language competence. A reluctance to 
emigrate may also be a result of unfavourable experience, either their own or of others they know.  

 

Graduates’ competences 

 

The graduates displayed a high level of satisfaction with their level of education and the competences and skills 
required in everyday life and at work. Those still in education, as well as those now in employment who have 
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completed their education, rated their level of education and qualifications the highest. The poorest self-
assessment in this case was evident among those respondents showing a passive stance. 

Attributes rated the highest were: communication skills; computer skills; orderliness and consistency; the skill 
of planning one’s work, one’s tasks, and organising one’s work; the skill of working with other people, in a time; 
flexibility; the skill of adapting to new tasks, to changes; the skill of carrying out instructions and sticking to 
requirements; and also the skill of learning, of acquiring new qualifications. 

 

Despite such a positive assessment of their own education and skills, the respondents are somewhat more 
critical of how school prepared them for the reality of the job market. Ratings for preparation to face the reality 
of the job market were pretty low – compared to the other regions – for vocational schools in the Warsaw sub-
region (average rating 3.1) and for Warsaw itself (average rating 3.3). 

 

The graduates’ main complaints regarding their vocational schools were:  

� poor quality of practical vocational instruction, no on-the-job experience; 
� undemanding teaching staff, not applying themselves to the lessons; 
� the content of training out of tune with the current situation in a particular vocation; 
� no classes preparing the graduates for negotiating the job market. 

 

Participation in well-run practical classes, on-the-job experience, and teachers’ initiatives related to preparing 
graduates for the job market, contribute significantly to an improvement in the school’s image and opinions 
regarding the quality of instruction there. However, this does not alter the fact that graduates feel above all 
prepared theoretically, while rating poorly the skills acquired during their education. 

 

Despite assessing their competences positively, on average the graduates rate their chances of finding a job as 
mediocre – although they believe they have a slightly higher chance of obtaining employment in their own 
trade than in a similar one or in another at a similar level of qualifications. However, they rate their chances the 
highest for getting work which is beneath the qualifications they have. 

 

The chief problem which graduates have to cope with on the job market is their lack of occupational 
experience. All those graduates who searched hard for a job in their trade after completing vocational school 
claimed that their failure to secure employment was very often described by the prospective employers as 
resulting from their lack of practical experience. With the high level of competition between employees on the 
labour market, employers tended to choose above all those with experience, leaving practically no chance for 
young people to gain such experience.  

 
Segmentation of respondents in regard to self-assessment and level of motivation  

 

As a result of cluster analysis and factor analysis, the research population was split into 7 segments differing in 
regard to their self-assessment and the conditions for starting work. 

� Flexible white-collars (23% of the research population). This group comprises those who when 
assessing their own skills give high ratings for those related to preparation for white-collar work. They 
rate themselves highly for knowledge of foreign languages, general predisposition for headwork, using 
a computer, as well as general knowledge, and knowledge of the world and various issues which may 
come in useful in life and at work. They are people who have a high sense of their own value, and they 
will not agree to undertake work below certain standards. The largest fractions within this group 
comprise graduates in the Radom and Warsaw sub-regions, and the smallest – graduates living in the 
Siedlce and Ciechanów sub-regions. Most graduates making up this segment will find their feet in the 
job market, making concessions, sacrificing their time, and increasing their flexibility. They will 
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attempt to find employment in their trained vocation, but will avoid jobs beneath their 
qualifications giving them little in their occupational career. 

� White-collars open to development (19% of the research population). These people also define 
themselves as people prepared for white-collar work (high assessment of knowledge of foreign 
languages, general predisposition for headwork, working with a computer, as well as general 
knowledge, and knowledge of the world and various issues which may come in handy in life and at 
work). In addition, unlike those in the “Flexible white-collars” segment, they stress that they are 
prepared for working in a specific vocation, and have a number of soft skills. Over 70% of those 
belonging to this group derive from the Warsaw sub-region or city of Warsaw itself. As in the case of 
the “Flexible white-collars” one may presume it highly likely that most graduates in this segment 
will cope on the job market. However, their strategy will be one of investing in themselves, of 
constant development, rather than accepting compromise (although one cannot entirely rule out 
some of them choosing to do so).  

� Specialists (11% of the research population). These are people who clearly position themselves as 
experts who “know their stuff”. When assessing themselves, they stress that they have a specific 
education and are well-prepared for practising a specific trade, that they have the skills and 
qualifications in this area as well as the predisposition for performing physical labour. These people 
are highly motivated in regard to finding a job, and are capable of sacrificing much to find or hold on 
to work. Almost 90% of those in this segment live in the sub-region of Warsaw or the city of Warsaw 
itself. Compared to other segments, this one is relatively the youngest and is predominantly male. 
What is important is that “Specialists” are to found both among graduates of basic vocational schools 
and technical secondary schools, although they most often studied mechanical and technical trades. 
They are people most definitely capable of finding their feet on the job market, while the trade they 
chose and are trained in is something they perceive as a vocation with significant potential on this 
market. In addition these people show a high level of motivation in regard to finding work, and are 
prepared to adopt many different strategies in this respect. It may be considered highly likely that 
those forming this segment will rarely swell the ranks of the unemployed.  

� Self-confident (6%) – a small segment showing very high self-assessment in practically all aspects 
other than experience. This segment derives almost fully from graduates from vocational schools in 
Warsaw (93%), although these graduates live mailny in small towns and villages around the city. 
Almost all graduates in this segment are employed, and this group is the oldest and predominantly 
male. Belonging to this segment means almost certain success on the job market. 

� Desperate (15% of the research population) – graduates with low self-assessment, rating their 
qualifications poorly both in regard to preparation for a specific trade and for soft skills, as well as 
their predisposition and qualifications for headwork. They see their strong point as the experience 
they have obtained, frequently in all sorts of casual work, far beneath their qualifications. Accepting 
jobs beneath their standards is their strategy for obtaining employment. These people derive mainly 
from the Ostrołęka, Siedlce and Warsaw sub-regions. Belonging to this segment does not explicitly 
determine one’s position on the job market, but it does unfortunately increase the likelihood of 
being passive. However, even those who find work will often not find fulfilment in a vocational 
sense; they will not make use of the potential they possess. This is because their low self-
assessment frequently commands them to accept a job beneath their qualifications, work which 
does not fulfil their basic standards. 

� Passive (21% of the research population) – quite moderate in their assessment of their qualifications. 
This is one of the least motivated segments; the graduates here are practicable incapable of doing 
anything to find and hold on to a job. This segment is dominated by graduates in the Radom, 
Ciechanów and Płock sub-regions. Belonging to this segment practically means a kind of lottery on 
the job market. Success on the job market is, for those in this group, rather a happy coincidence,  
a matter of chance, or is thanks to third parties rather than a consequence of these graduates’ own 
activities and choices. Unfortunately this segment is making a strong contribution to the ranks of 
the unemployed.  

� Neither physical nor white-collar (5% of the research population). These are people who claim to be 
prepared for a specific trade, but at the same time decidedly distancing themselves from physical 
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work. What also distinguishes this group is their firm avoidance of mental work. This group is 
dominated by graduates of basic vocational schools, mainly trained in service trades, e.g. as 
hairdressers, cooks, etc.. It is the only predominantly female segment. These people are not highly 
motivated to look for work, and neither do they feel inclined to make sacrifices in this respect. The 
largest fractions within this segment are graduates from the Ciechanów and Płock sub-regions, while 
this segment has the smallest share of graduates from the Warsaw sub-region and the city of Warsaw. 
Unfortunately this is one of the groups fuelling the unemployment lines. These people are 
dissatisfied with their education, and looking back they do not think very highly of the educational 
choices they made – although at the same time they are doing nothing or not much to change their 
unfavourable situation. They have no strategies in regard to finding and holding on to a job, and are 
not considering any concessions or sacrifices in this respect.  

 

Assessment of support provided by labour market institutions  

 

The research findings indicate that graduates of vocational schools in the Mazowieckie voivodeship are left to 
themselves on the job market. Over half the graduates are of the opinion that those completing vocational 
school in their area cannot count on any assistance or support from labour market institutions. In this respect 
the situation looks particularly bad in the Ciechanów and Płock sub-regions, where the majority of respondents 
are convinced about it being impossible to obtain institutional support. 

The only institutions the respondents know of widely and believe have the task of providing support related 
to finding work, employment enablement in general, or improvement in the situation of those on the job 
market, are the Poviat Employment Agencies. However, the support actually provided by these institutions 
tends to be perceived unfavourably, as according to the respondents the help given is ineffective. This applies 
in particular to mediation in obtaining employment. Those graduates who registered with their Poviat 
Employment Agency claimed that no job offers were presented to them, or that there were job offers in totally 
different trades for which they lacked the appropriate competences. 

 

Due to the lack of effective support, the graduates do not have excessive expectations towards labour 
market institutions. Above all they would like employment agencies to effectively carry out their statutory 
obligations. Other forms of support which the graduates said they would like to see were: 

� various types of training or course raising their qualifications or enabling retraining; 
� subsidies for beginning one’s own business; 
� support in obtaining practical experience – organising internships and on-the-job experience; 
� career counselling in junior high school and at upper-secondary level. 

 
Main recommendations 

 

1. Ensuring youngsters with greater access to career counselling before commencing the process of 
choosing an upper-secondary school and vocation, taking into account individual interests, aspirations 
and capabilities on the one hand, and the situation on the local job market on the other. 
Responsible bodies: public employment services (including Poviat Employment Agencies), educational 
institutions. 

2. The range of courses and vocations offered by upper-secondary vocational schools should be tailored 
as much as possible to current and anticipated demand on the job market, while pupils should also be 
instructed in regard to occupational flexibility, prepared for lifelong learning, and in addition retraining 
for a different vocation should be easy. As such it is essential to reinforce the potential of vocational 
schools with the aim of raising the quality of their education, taking particular account of the practical 
instruction of vocations. 
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Responsible bodies: upper-secondary level schools and their managing bodies, labour market 
institutions (Voivodeship Employment Agency, Poviat Employment Agencies, Poviat employment 
boards), employers. 

3. Involving employers and their associations in optimising vocational education on the one hand, and in 
enabling vocational experience for young people on the other, via e.g.: active participation in the 
vocational education process; ensuring the appropriate quality of practical vocational instruction; an 
open-minded approach to employing young persons; making it possible for graduates to obtain 
vocational experience by looking for possible subsidies, e.g. for vocational internships.  
Responsible bodies: employers and employer organisations, upper-secondary level schools and their 
managing bodies, labour market institutions (Voivodeship Employment Agency, Poviat Employment 
Agencies, Poviat employment boards). 

4. Public employment services and other labour market institutions should implement broad-scale 
multidimensional and effective measures supporting graduates on the labour market, including: 
career counselling in schools; informational steps at school related to finding one’s way in the job 
market; employment enablement measures among employers related to their inclusion in the process 
of educating youngsters and vocational experience for them; individual counselling for graduates; 
increasing opportunities for graduates to obtain experience; cooperation with other local institutions 
in the provision of support for graduates. 
Responsible bodies: public employment services, labour market institutions. 

5. Informational and promotional activities in the following areas: promotion of labour participation 
among young people; promotion of vocational mobility and flexibility among young people; and 
promotion of the employment of graduates among employers. 
Responsible bodies: employer organisations, upper-secondary level schools and their managing 
bodies, labour market institutions (Voivodeship Employment Agency, Poviat Employment Agencies). 

 
Differences between sub-regions – main conclusions and recommendations  

 

This research has shown significant differences in the occupational fortunes among graduates of upper-
secondary vocational schools in specific sub-regions of the Mazowieckie voivodeship. The main conclusions and 
recommendations regarding this area are given in the table below. 

SUB-

REGION 

MAIN CONCLUSIONS  MAIN RECOMMENDATIONS  

Ciechanów 

sub-region 

� Greater likelihood of going into training than entering 

employment, as an effect of the difficult situation on the 

job market, as well as due to the surplus of specialists in 

specific vocations (retraining is essential – the highest 

number of graduates in the voivodeship not working in 

their trained vocation: 78%) 

� One of the highest percentages of passive graduates 

(36%) resulting from discouragement caused by the 

situation (no occupational or educational prospects). 

� Poor assessment of the effectiveness of Poviat 

Employment Agencies. 

� Matching the training offered to the 

needs of the labour market.  

� Supporting youngsters in making  

a conscious choice of course of study.  

� Supporting youngsters in obtaining 

vocational experience.  

� Effective support for graduates from 

public employment services.  

� Increasing the opportunities for fast 

retraining.  

Ostrołęka 

sub-region 

� A slightly higher likelihood of choosing to enter 

employment than to continue with education, resulting 

from the slightly higher number of businesses and the 

determination of the graduates themselves. 

� At the same time – one of the highest percentages of 

passive graduates (35%) resulting from discouragement 

caused by the situation (no occupational or educational 

prospects). 

� Matching the training offered to the 

needs of the labour market.  

� Supporting youngsters in making  

a conscious choice of course of study.  

� Encouraging lifelong learning and 

increasing opportunities in this area.  

� Supporting youngsters in obtaining 

vocational experience.  
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� They perceive opportunities for institutional support and 

rate their Poviat Employment Agency highly – more so 

than elsewhere in the voivodeship. 

� The labour market offers opportunities, but demands 

concessions and offers poor quality employment, i.e. work 

in a different trade, poorly-paid, casual or even illegal 

work. 

� Graduates are highly likely to compromise in regard to 

work, which may be due to a high level of desperation in 

the search for employment. 

� Measures promoting the employment 

of graduates among employers, and 

increasing the opportunities for on-

the-job experience and vocational 

internships.  

Płock sub-

region  

� The graduates here are in the most difficult employment 

situation in the Mazowsze region – with the highest 

percentage of those passive in regard to work and 

education (44%), particularly among basic vocational 

school graduates (53%). 

� Choosing further training is an alternative to passiveness – 

with 29% currently still learning (one of the highest 

percentages in the voivodship). 

� Employment they take is beneath their qualifications, in a 

different trade, and brings in one of the lowest levels of 

remuneration in the voivodeship. 

� Low level of occupational mobility, flexibility, and 

readiness to compromise in regard to finding and holding 

on to a job, despite the tough situation on the job market. 

� Matching the training offered to the 

needs of the labour market.  

� Supporting youngsters in making  

a conscious choice of course of study.  

� Supporting youngsters in obtaining 

vocational experience.  

� Effective support for graduates given 

by public employment services.  

� Promotion of occupational mobility.  

� Informational measures regarding 

forms of support available to 

graduates entering the labour market. 

� Measures among employers 

promoting the employment of 

graduates.  

Radom 

sub-region 

� Graduates here seek occupational opportunities in 

further training – with the highest percentage of those 

continuing their education in the Mazowsze region (41%).  

� Choosing to remain in the education system is an effect of 

the difficult situation on the local job market. Graduates 

find employment after a longer time following completion 

of school than average, and this work tends less often to 

be in their trained vocation, and more often beneath their 

level of qualifications; it also brings in the lowest average 

remuneration in the Mazowsze region.  

� Education is expected to improve their chances on the job 

market, although it also means they take longer to obtain 

occupational experience, which is particularly in demand 

among employers in this sub-region. 

� Expectations towards work are low, but the graduates are 

also not very mobile, flexible, or ready to compromise. 

� Matching the training offered to the 

needs of the labour market.  

� Supporting youngsters in making  

a conscious choice of course of study.  

� Supporting youngsters in obtaining 

vocational experience.  

� Effective support for graduates given 

by public employment services.  

� Promotion of occupational mobility.  

� Informational measures regarding 

forms of support available to 

graduates entering the labour market.  

� Measures among employers 

promoting the employment of 

graduates.  

Siedlce 

sub-region  

� Graduates are more likely to enter employment than to 

continue with their education – 50% of graduates are 

currently working, including 72% of basic vocational 

school graduates. 

� The labour market provides opportunities, but demands 

concessions and offers low quality employment – casual 

work, some based on contracts or illegal. 

� A high readiness to compromise in regard to work, which 

may be due to a significant level of desperation in finding 

employment. 

� Encouraging lifelong learning among 

graduates of basic vocational schools.  

� Encouraging labour participation.  

� Effective support for graduates given 

by public employment services.  

� Informational measures regarding 

forms of support available to 

graduates entering the labour market.  

Warsaw � A greater likelihood of entering employment than � Encouraging lifelong learning and 

increasing opportunities in this area.  
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sub-region continuing with education – one of the highest 

percentages in employment in the Mazowsze region 

(52%). 

� Broad labour market – business in the Mazowieckie 

voivodship concentrated in Warsaw city and the Warsaw 

sub-region. 

� The Mazowsze region’s highest level of readiness to 

compromise in order to obtain employment. 

� High level of mobility.  

� Highest level of interest in running one’s own business. 

� Effective support for graduates given 

by public employment services.  

� Informational measures regarding 

forms of support available to 

graduates entering the labour market.  

Warsaw 

capital city 

� Differences between graduates living in Warsaw and 

outside of the city in regard to occupational fortunes: 

o Residents of Warsaw – more likely to remain 

passive, or to choose to continue with their 

education. This choice is dictated by them not 

having to find employment quickly (still 

supported by their families) and also wanting to 

prolong their youth. 

o Graduates from outside of Warsaw – more 

likely to undertake employment; highly mobile 

and flexible  

� Broad labour market – business in the Mazowieckie 

voivodship concentrated in Warsaw city and the Warsaw 

sub-region. 

� High percentage working off the books – due to the 

situation on the labour market as well as individual 

preferences (a reluctance to enter steady employment; 

higher earnings in the grey economy). 

� High expectations towards work, as well as a high level of 

flexibility and readiness to compromise. 

� Encouraging lifelong learning and 

increasing opportunities in this area.  

� Encouraging labour participation 

among graduates living in Warsaw.  

� Effective support for graduates given 

by public employment services.  

� Informational measures regarding 

forms of support available to 

graduates entering the labour market.  
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