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[1].

Wprowadzenie
Raport ten przygotowano w ramach projektu wspó%finansowanego ze #rodków Europejskiego Funduszu

Spo%ecznego, pt. Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, realizowanego w ramach
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Dzia%ania 8.1 Rozwój pracowników i przedsi$biorstw w regionie,
Poddzia%ania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej. Raport zawiera wyniki badania losów absolwentów
szkó% ponadgimnazjalnych i wy'szych województwa podlaskiego z rocznika 2007, przeprowadzonego w okresie
sierpie) – pa+dziernik 2009 r.

1.1.

Cele i zakres badania

G"ównym celem badania by"o poznanie i analiza losów absolwentów szkó" ponadgimnazjalnych i wy#szych
województwa podlaskiego z rocznika 2007.

Cele szczegó!owe
Badanie losów absolwentów pozwoli%o na realizacj$ nast$puj&cych celów szczegó%owych:
! Okre#lenie g%ównych determinant wyboru szko%y, zawodu i miejsca pracy (w tym okre#lenie oczekiwa)
absolwentów w zakresie po'&danej pracy i warunków pracy).
! Okre#lenie #cie'ki kariery zawodowej absolwentów szkó% ponadgimnazjalnych i wy'szych.
! Udzielenie odpowiedzi na pytanie: „W jakim zakresie szko%y przygotowuj& do pracy w zawodzie?”
! Ustalenie jakie kwalifikacje i dodatkowe umiej$tno#ci mog& by( przydatne absolwentom na rynku pracy.
! Zidentyfikowanie g%ównych barier utrudniaj&cych absolwentom efektywne poszukiwanie i uzyskiwanie
pracy.
Badanie zosta%o zrealizowane na terenie województwa podlaskiego. Badaniem zostali obj$ci absolwenci
z roku 2007 nast$puj&cych typów szkó%:
! zasadniczych zawodowych,
! liceów ogólnokszta%c&cych,
! liceów uzupe%niaj&cych,
! liceów profilowanych,
! techników,
! techników uzupe%niaj&cych,
! szkó% policealnych,
! szkó% wy'szych.
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[2].

Metodologia badania
W celu uzyskania wiarygodnych wyników badania i udzielenia wyczerpuj&cej odpowiedzi na za%o'one

pytania badawcze, niezb$dne by%o staranne przeprowadzenie wieloetapowego badania wraz z po%&czeniem
ró'norodnych rodzajów danych oraz metod badawczych, tzn. z zastosowaniem triangulacji metodologicznej.
Takie podej#cie umo'liwi%o wieloaspektow& obserwacj$ i analiz$ przedmiotu badania, a w konsekwencji
udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania badawcze z uwzgl$dnieniem ró'nych punktów widzenia, które
wzajemnie si$ uzupe%nia%y i weryfikowa%y. Zastosowana zosta%a:
! triangulacja $róde" danych (pierwszy poziom triangulacji): przeanalizowane zosta%y zarówno
dokumenty zastane, takie jak: strategiczne dokumenty regionalne i lokalne, dane statystyczne, wyniki
prowadzonych bada) i analiz, a tak'e dane wywo%ane (wyniki bada) ilo#ciowych, wyniki wywiadów
indywidualnych);
! triangulacja metod badawczych (drugi poziom triangulacji): %&czenie ró'nych metod badawczych
w badaniu tych samych zagadnie), co pozwoli%o na uchwycenie ró'nych aspektów badanego przedmiotu
(zastosowane zosta%o szerokie spektrum metod badawczych: analizy dokumentów, wywiadów
indywidualnych, PAPI); podej#cie to pozwoli%o wykorzysta( mocne strony ka'dej metody przy
wzajemnej neutralizacji ich s%abo#ci;
! triangulacja perspektyw badawczych (trzeci poziom triangulacji): badanie zosta%o przeprowadzone
przez zespó% badaczy, nie przez jedn& osob$, co pozwoli%o uzyska( bogatszy i bardziej wiarygodny obraz
badanego przedmiotu.

1.2.

Metody, techniki i narz%dzia badawcze oraz dobór prób
W celu uzyskania pe%nej i wiarygodnej odpowiedzi na postawione pytania badawcze, w badaniu

wykorzystane zosta%y zarówno jako#ciowe jak i ilo#ciowe metody badawcze. Ze wzgl$du na specyfik$ badania
kluczowy jego element stanowi%y metody ilo#ciowe:
! Kwestionariuszowe wywiady bezpo#rednie z absolwentami (PAPI).
Uzupe%nieniem metod ilo#ciowych by%y metody jako#ciowe:
! Analiza dokumentów.
! Wywiady indywidualne z absolwentami.
! Wywiady indywidualne z osobami zajmuj&cymi si$ rynkiem pracy i edukacj& w województwie
podlaskim.
Poni'ej prezentujemy poszczególne techniki i narz$dzia, z uwzgl$dnieniem doboru prób i celu u'ycia
danej techniki w badaniu. Ka'de z narz$dzi prezentujemy raz, niezale'nie od tego, 'e niektóre z nich s%u'y%y
jednocze#nie kilku celom szczegó%owym, natomiast w ramach prezentacji narz$dzia pokazujemy, jakie kwestie
by%y przy jego zastosowaniu badane.

1.2.1. Analiza dokumentów
Jak zaznaczono wcze#niej, analiza dokumentów by%a kluczowym elementem badania w jego pocz&tkowej
fazie. By%a ona podstaw& dla dalszej konceptualizacji i operacjonalizacji przedmiotu badania.
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Za%o'ono analiz$ trzech typów dokumentów:
! Danych statystycznych dotycz&cych absolwentów szkó% ponadgimnazjalnych i wy'szych.
o Danych statystycznych dotycz&cych liczebno#ci szkó%, uczniów, nauczycieli, absolwentów.
odpadu szkolnego, absencji szkolnej ze wzgl$du na typ szko%y i w podziale na powiaty.
o Informacji o wynikach egzaminów gimnazjalnych z uwzgl$dnieniem #rednich warto#ci dla szkó%
w podziale na gminy.
o Informacje o wynikach egzaminów zewn$trznych.
o Dane dotycz&ce bezrobocia rejestrowanego absolwentów, z uwzgl$dnieniem typów szkó%
i zawodów osób rejestruj&cych si$ w urz$dach pracy oraz d%ugo#ci pozostawaniu w bezrobociu.
o Danych pochodz&cych z Kuratorium O#wiaty.
Sytuacj$ w województwie podlaskim odniesiono równie' do sytuacji w Polsce.
!

Raportów, publikacji i opracowa) dotycz&cych badania absolwentów.
Badaniu zosta%y poddane dost$pne publikacje i raporty dotycz&ce sytuacji absolwentów szkó%

ponadgimnazjalnych i wy'szych. Pod uwag$ wzi$to badania realizowane na poziomie ogólnopolskim, jak
równie' na poziomie poszczególnych regionów. Wa'niejsze opracowania, które zosta%y poddane analizie:
o Badanie aktywno!ci zawodowej absolwentów w kontek!cie realizacji programu „Pierwsza praca”,
red. prof. J. Witkowski, MPiPS, Warszawa 2008.
o Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkó" zawodowych, Public Profits Sp. z o. o. na
zlecenie Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Krakowie, Kraków 2007.
o Nauka zawodu. Szko"a czy pracodawca? Raport z badania praktycznej nauki zawodu realizowanej
przez ma"opolskich przedsi#biorców, na zlecenie Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Krakowie
w ramach projektu Ma%opolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Kraków 2009.
o Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Spo"ecznym Polska 2007, pod red. Urszuli Sztanderskiej,
El'biety Drogosz-Zab%ockiej i Barbary Minkiewicz, Warszawa 2007.
o Transitioning from Education to Work: Can We Ease the (Hard) Journey for Europe’s Young?,
Addeco Institute White Paper 2007.
o Youth and Work, European Fundation for the Improvement of Living and Working Conditions, UE
2007.
o Absolwenci SGH na rynku pracy, pod red. Barbary Minkiewicz i Piotra B%$dowskiego, Szko%a
G%ówna Handlowa w Warszawie 2008.
o Metody badania losów i karier absolwentów szkó" zawodowych, pod red. Urszuli Jeruszki, IPiSS,
Warszawa 2001, seria "Studia i Monografie”.
o Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego
przeprowadzonych w latach 2002-2004, dr Przemys%aw *leszy)ski (opracowanie), PAN, Instytut
Geografii i Przestrzennego Zró'nicowania, Warszawa 2004.
o O!wiata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008; GUS, Warszawa 2009.
o Analiza sytuacji m"odzie$y na rynku pracy województwa podlaskiego w 2005 roku, WUP
Bia%ystok 2005.
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o Stan wiedzy o rynku pracy w!ród m"odzie$y województwa podlaskiego w 2006 roku, WUP
Bia%ystok 2006.
o Education and the Latour market of Youth; red. Dr El'bieta Sulima, Wydzia% Ekonomii
i Zarz&dzania, Uniwersytet w Bia%ymstoku, Bia%ystok 2008.
! Regionalnych dokumentów strategicznych.
Si$gni$cie do regionalnych dokumentów strategicznych pozwoli%o odnie#( informacje uzyskane z analizy
danych statystycznych dotycz&cych liczby, struktury i dynamiki absolwentów ró'nych typów szkó% do
strategicznych wyzwa) województwa podlaskiego, formu%owanych w kluczowych dokumentach.

1.2.2. Badanie ilo&ciowe absolwentów
Badanie przeprowadzone zosta%o metod& ilo#ciow& przy u'yciu techniki bezpo#redniego wywiadu
kwestionariuszowego (PAPI), która nale'y do podstawowych technik gromadzenia danych ilo#ciowych.
Bezpo#rednia realizacja ankiet wyra+nie zwi$ksza stopie) realizacji próby badawczej, co w sposób bezpo#redni
zwi&zane jest z wykorzystaniem w badaniu zespo%u odpowiednio przeszkolonych ankieterów.

Sposób doboru próby
Bior&c pod uwag$ ró'norodno#( oraz znaczn& liczebno#( kryteriów bezpo#rednio wp%ywaj&cych na
konstrukcj$ próby badawczej, zasadnym by%o zastosowanie doboru zapewniaj&cego tzw. reprezentatywno&'
typologiczn! [17]1 a zatem reprezentatywno#( ró'nych, okre#lonych typów absolwentów. Zastosowany dobór
charakteryzuje si$ przede wszystkim silnym nastawieniem na dotarcie do okre#lonej grupy respondentów –
typów - (absolwentów z rocznika 2007) spe%niaj&cych okre#lone kryteria, które stanowi%y podstaw$ do analiz
przeprowadzanych na dalszym etapie badania.
Badanie przeprowadzone zosta%o na próbie N=404 absolwentów z terenu województwa podlaskiego.
Wielko#( próby obliczona zosta%a przy wykorzystaniu nast$puj&cych parametrów:
Wielko#( populacji generalnej: 28 453
Poziom ufno#ci: 0,95
Wielko#( frakcji:0,5
B%&d maksymalny: 0,05

Struktura zbiorowo&ci badanej
Podstawowym kryterium branym pod uwag$ przy doborze respondentów by% rodzaj uko)czonej szko%y.
Struktur$ populacji oraz próby zaprezentowano w poni'szej tabeli. Ze wzgl$du na konieczno#(
doreprezentowania warstwy absolwentów szkó% zawodowych, przyj$to równoliczny rozk%ad próby pomi$dzy
poszczególne warstwy. Takie rozwi&zanie zwi$ksza jako#( i wiarygodno#( analiz, szczególnie w przypadku
absolwentów zasadniczych szkó% zawodowych (w przeciwnym przypadku ich liczba w próbie wynios%aby
zaledwie ok. 25 osób). Aby odzwierciedli( populacj$ generaln&, wyniki zosta%y przewa'one. Dla u%atwienia
1
S. Nowak wyró'nia% trzy znaczenia terminu „reprezentatywno#( próby”: 1) próba jest reprezentatywna, kiedy wyst$puj& w niej wszystkie
warto#ci zmiennej, czy te' zespo%u zmiennych (reprezentatywno#( typologiczna) 2) kiedy rozk%ady zmiennych w próbie odpowiadaj&
rozk%adom tych zmiennych w populacji generalnej 3) gdy wyst$puj&ce w próbie zale'no#ci mi$dzy zmiennymi odpowiadaj& analogicznym
zale'no#ciom w zbiorowo#ci generalnej.
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czytelnikowi oceny wyników badania, przy tabelach podano niewa'one liczebno#ci respondentów (podstaw$
oblicze)).

Tabela 1 Struktura populacji badanej i wielko&' próby
Poziom wykszta"cenia
zasadnicze zawodowe
&rednie zawodowe
&rednie ogólne
wy#sze

Liczba absolwentów w 2007 r. –
zawody wybrane do próby
1445
3383
9941
6892
21661

Liczba
zrealizowanych
wywiadów
99
99
104
102
404

Struktura
próby po
przewa#eniu
6,6%
15,7%
46%
31,8%
100%

,ród%o: opracowanie w%asne.

Bior&c pod uwag$ liczebno#( poszczególnych kierunków, a tak'e ich znaczenie zwi&zane ze
strategicznymi sektorami gospodarki województwa podlaskiego, zrealizowano badanie dla 10 najliczniejszych
kierunków nauczania na ka'dym poziomie.
W#ród absolwentów szkó% zawodowych dominowali: mechanicy pojazdów samochodowych (30,3% - co
trzeci) oraz kucharze ma%ej gastronomii (25,3% - co czwarty). Przedstawiciele pozosta%ych zawodów (cukiernik
– 7,1%; sprzedawca – 7,1%; fryzjer – 6,1%; mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – 6,1%; piekarz
-5,1%; stolarz – 5,1%; rolnik produkcji ro#linnej i zwierz$cej – 4,0%; rze+nik w$dliniarz – 4,0%) wyst$powali
w próbie badawczej rzadziej.
W#ród absolwentów szkó% policealnych i #rednich szkól zawodowych najwi$cej by%o: asystentów
ekonomicznych (24,2% - co czwarty) i techników mechaników (22,2%). Doda( do tego nale'y techników
technologii 'ywno#ci (cukrownictwo) – 13,1%; techników rolników – 10,1% i techników elektroników – 8,1%.
Reprezentanci pozosta%ych zawodów byli wyra+nie mniej liczni (organizator us%ug hotelarskich – 6,1%; muzyk
5,1%; technik ochrony #rodowiska – 5,1%; organizator us%ug gastronomicznych – 4,0%; technik 'ywienia
i gospodarstwa domowego – 2,0%).
W#ród absolwentów szkó% wy'szych najwi$cej by%o: specjalistów administracji publicznej (21,6% - co
czwarty); ekonomistów (15,7% - co szósty) oraz specjalistów do spraw marketingu i handlu (13,7% - co
siódmy). W próbie badawczej znale+li si$ równie': filolodzy j$zyków obcych (8,8%), pedagodzy (8,8%),
specjali#ci do spraw integracji europejskiej (7,8%), informatycy (7,8%), piel$gniarki (6,9%), specjali#ci do
spraw ekonomicznych i zarz&dzania (4,9%) oraz prawnicy legislatorzy (3,9%). Szczegó%owe informacje na temat
struktury badanej populacji, zak%adanej struktury próby oraz próby zrealizowanej przedstawia tabela 2.
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Tabela 2 Wykszta"cenie absolwentów – struktura próby

Wykszta"cenie/zawody

Absolwenci,
rocznika 2007 Rozk"ad
najliczniejszyc procentowy
h zawodów

Planowana
wielko&'
próby

Wielko&'
zrealizowanej
próby

Wy#sze

6892

100%

N=100

N=102

Specjalista administracji publicznej

1586

23%

23

23

Ekonomista

1034

15%

15

15

Specjalista do spraw marketingu i handlu

912

13%

13

13

Pedagog/Pedagog szkolny

614

9%

9

9

Specjalista do spraw integracji europejskiej

557

8%

8

8

Filolog – filologia obcoj$zyczna

539

8%

8

8

Pozostali informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani

520

8%

8

8

Piel$gniarka

477

7%

7

7

Pozostali specjali#ci do spraw ekonomicznych
i zarz&dzania gdzie indziej niesklasyfikowani

352

5%

5

5

Prawnik legislator

301

4%

4

4

Policealne i &rednie zawodowe,
z tego najwi$cej absolwentów w zawodach:

3383

100%

N=100

N=99

Technik mechanik

761

22%

22

22

Asystent ekonomiczny

738

22%

22

24

Technik rolnik

438

13%

13

10

Technik technologii 'ywno#ci – cukrownictwo

279

8%

8

13

Technik elektronik

273

8%

8

8

Muzyk

216

6%

6

5

Technik 'ywienia i gospodarstwa domowego

195

6%

6

2

Organizator us%ug hotelarskich

190

6%

6

6

Technik ochrony #rodowiska

163

5%

5

5

Organizator us%ug gastronomicznych

130

4%

4

4

Zasadnicze szko"y zawodowe

1445

100%

N=100

N=99

Mechanik pojazdów samochodowych

434

30

30

30

Kucharz ma%ej gastronomii

357

25

25

25

Sprzedawca

118

8

8

7

Cukiernik

95

7

7

7

Piekarz

87

6

6

5

Mechanik – operator pojazdów i maszyn

82

6

6

6

Fryzjer

81

6

5

6

Stolarz

77

5

5

5

Rolnik produkcji ro#linnej i zwierz$cej

51

4

4

4

Rze+nik w$dliniarz

51

4

4

4

,ród%o: opracowanie w%asne na podstawie: Rankingu zawodów deficytowych i nadwy$kowych w województwie podlaskim w 2007 r. Druga
cz#!% raportu, Wojewódzki Urz&d Pracy, Bia%ystok 2007.

Szczegó%owe dane dotycz&ce powiatów i podregionów, w których mieszkali respondenci w chwili
ko)czenia szko%y w 2007 r. zosta%y zaprezentowane w Tabeli 3.
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Absolwenci w momencie ko)czenia szko%y w 2007 r. mieszkali najcz$#ciej (43,5% - dwie pi&te)
w miastach licz&cych od 20 001 do 100 tys. mieszka)ców. Dodatkowo co trzeci (36,5%) mieszka% na wsi, za#
pozostali – w ma%ych miastach licz&cych do 20 tys. mieszka)ców (10,5%) lub te' w miastach du'ych, powy'ej
200 tys. mieszka)ców (9,1%).

Tabela 3 Miejsce zamieszkania absolwentów w momencie ko(czenia
szko"y w 2007 r. (N=404, w %)
Na terenie jakiego powiatu/
podregionu mieszka"/a Pan/i w chwili uko(czenia
szko"y w 2007 r.?
augustowski

2,0

bia%ostocki

13,9

grajewski

1,5

kolne)ski

1,5

%om'y)ski

19,8

sokólski

9,7

suwalski

4,7

wysokomazowiecki

0,5

zambrowski

12,6

Bia%ystok

8,7

!om'a

13,6

Suwa%ki

11,6

Razem

100,0

Podregion
bia%ostocko-suwalski

50,5

%om'y)ski

49,5

Razem

100,0

,ród%o:opracowanie w%anse

W próbie badawczej dominowa%y kobiety (54,7%), co stanowi pewn& ich nadreprezentacj$ w stosunku do
danych demograficznych dla woj. podlaskiego dla odpowiedniej grupy wiekowej [27].

1.2.3. Indywidualne wywiady pog"%bione
Indywidualne wywiady pog%$bione zosta%y zrealizowane po zako)czeniu analizy dokumentów oraz
badania ilo#ciowego. Pozwoli%o to na pog%$bienie wniosków z wcze#niejszych etapów badania. Wywiady
zosta%y przeprowadzone z dwoma grupami respondentów:
1. Z absolwentami szkó" ponadgimnazjalnych oraz wy#szych województwa podlaskiego.
Metoda indywidualnego wywiadu pog%$bionego pozwala na uzyskanie od rozmówcy nie tylko informacji o jego
losach po zako)czeniu szko%y, ale przede wszystkim pozwala g%$biej przeanalizowa( histori$ danej osoby,
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ze wszystkimi uwarunkowaniami i okoliczno#ciami, których badania ilo#ciowe nie mog& uchwyci(. Pozwala
tak'e pozna( opinie i s&dy danej osoby na temat jego historii edukacyjnej, jak równie' pó+niejszych wyborów.
W przypadku tej grupy przeprowadzono 12 wywiadów. Jest to liczba wystarczaj&ca do odzwierciedlenia
ró'nych sytuacji zawodowych oraz edukacyjnych absolwentów, i równocze#nie umo'liwiaj&ca przeprowadzenie
pog%$bionej analizy uzyskanych tre#ci.
Za%o'yli#my dobór celowy rozmówców. Byli oni zró'nicowani ze wzgl$du na aktualn& sytuacj$ na rynku
pracy. W efekcie wyró'nione zosta%y trzy grupy respondentów, co obrazuje tabela 4.

Tabela 4 Struktura absolwentów z roku 2007 uczestnicz!cych
w badaniu jako&ciowym
Respondenci:

N:

Ucz!cy2 si%, nie pracuj!cy

6

Ucz!cy si%, pracuj!cy

5

Nie ucz!cy si%, nie pracuj!cy

1

,ród%o: opracownie w%asne.

Ponadto próba by%a zró'nicowana ze wzgl$du na typ uko)czonej szko%y (szko%y wy'sze, szko%y #rednie
zawodowe i policealne, ogólnokszta%c&ce i zasadnicze zawodowe) oraz sytuacj$ na rynku pracy (pracuj&cy,
ucz&cy si$, bezrobotni). Ponadto rozmówcy pochodzili z ró'nych miejscowo#ci.
Do rozmówców docierali#my poprzez kontakty nawi&zane w trakcie badania ilo#ciowego. Nie zawsze
by%y to te same osoby – mog%y to by( osoby wskazane przez respondentów badania ilo#ciowego – zgodnie
z metod& #nie'nej kuli.
Wywiad by% prowadzony w miejscu zamieszkania rozmówcy lub w wybranym przez niego miejscu tak,
aby czu% on si$ mo'liwie swobodnie i sytuacja wywiadu nie wp%ywa%a na udzielane odpowiedzi.

2. Z kluczowymi osobami zajmuj!cymi si% rynkiem pracy i edukacj! w województwie podlaskim
W przypadku tej grupy zrealizowano w sumie siedem wywiadów z osobami dobranymi w sposób celowy
– ze wzgl$du na zajmowane stanowisko, wiedz$ oraz do#wiadczenie zwi&zane z rynkiem pracy lub systemem
edukacji.
Indywidualne wywiady pog%$bione zosta%y przeprowadzone z nast$puj&cymi osobami:
! Dwoma pracownikami Wojewódzkiego Urz$du Pracy (w przypisach oznaczonymi jako WUP1 i WUP2).
! Dwoma pracownikami Dzia%u Po#rednictwa Pracy w Powiatowym Urz$dzie Pracy w Bia%ymstoku
(w przypisach oznaczonymi jako PUP1 i PUP2).
! Pracownikiem Kuratorium O#wiaty w Bia%ymstoku (KO).
! Pracownikiem Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urz$du Marsza%kowskiego województwa
podlaskiego (w przypisach oznaczonym jako UM).
! Pracownikiem jednego z akademickich biur karier w Bia%ymstoku (BK).

2

Przez osob$ ucz&c& si$ nale'y rozumie( osob$ ucz&c& si$ w szkole ponadgimnazjalnej, zgodnie z ustaw& z dnia 7 wrze#nia 1991 r.
o systemie o#wiaty, lub osob$ studiuj&c& na uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wy'szym.
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Wywiady te s%u'y%y pog%$bieniu wiedzy na temat sytuacji w systemie edukacji i na rynku pracy
województwa podlaskiego. Koncentrowa%y si$ m. in. na kwestii dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb
rynku pracy – zarówno obecnego, jak i równie' do przysz%ych wyzwa) na tym rynku.
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[3].

Sytuacja zawodowa absolwentów
W tym rozdziale przedstawiono wyniki badania opartego na analizie danych zastanych, w tym: a) danych

statystycznych dotycz&cych systemu o#wiaty w województwie podlaskim (liczba szkó% wed%ug poszczególnych
typów, liczba uczniów, liczba absolwentów, itd.); b) danych statystycznych pochodz&cych z Wojewódzkiego
Urz$du Pracy w Bia%ymstoku oraz powiatowych urz$dów pracy z Podlasia, odnosz&cych si$ do absolwentów
oraz m%odych bezrobotnych; c) danych statystycznych pochodz&cych z regionalnego oddzia%u G%ównego Urz$du
Statystycznego; d) ogólnopolskich danych statystycznych (pochodz&cych z G%ównego Urz$du statystycznego);
e) innych danych statystycznych. W raporcie uwzgl$dniono te' dane pochodz&ce z bada) regionalnych
i ogólnopolskich podejmuj&cych zagadnienia zwi&zane z problematyk& absolwenck&. Zdecydowana wi$kszo#(
materia%u statystycznego dotyczy%a lat 2007-2008.
Analizie poddano równie' okre#lone akty prawne i dokumenty strategiczne. Wzi$to tak'e pod uwag$
publikacje, raporty i inne opracowania, które porusza%y kwestie zwi&zane z przedmiotem niniejszego badania.
Wnioski z analizy danych zastanych zaprezentowano w pi$ciu poni'szych podrozdzia%ach. W pierwszym
podj$to zagadnienia zwi&zane z funkcjonowaniem problematyki absolwenckiej w poszczególnych aktach
legislacyjnych oraz dokumentach strategicznych. Uwzgl$dniono tu przede wszystkim ustawy odnosz&ce si$ do
rynku pracy. Analizie poddano te' okre#lone dokumenty strategiczne maj&ce ogólnopolski, regionalny i lokalny
charakter. W podrozdziale drugim podj$to zagadnienia zwi&zane ze specyfik& systemu o#wiaty w województwie
podlaskim. Analiza odnosi%a si$ tu przede wszystkim do danych statystycznych dotycz&cych liczby szkó%
poszczególnych typów, zró'nicowania strukturalnego i przestrzennego systemu edukacji w województwie
podlaskim. Podj$to tak'e kwesti$ nierówno#ci spo%ecznych na gruncie edukacji, w tym marginalizacji
edukacyjnej, wykluczenia spo%ecznego. Uwzgl$dniono tak'e informacje z komisji egzaminacyjnych o wynikach
sprawdzianu (dla szóstoklasistów) oraz egzaminów (gimnazjalnego i maturalnego). W podrozdziale trzecim
zaprezentowano wyniki analizy danych statystycznych, pochodz&cych z Wojewódzkiego Urz$du Pracy
w Bia%ymstoku oraz z powiatowych urz$dów pracy. Podj$to kwesti$ zró'nicowania terytorialnego bezrobocia
absolwentów. Uwzgl$dniono tak'e zagadnienia zwi&zane z popytem i poda'& na okre#lone kwalifikacje
w województwie podlaskim. Odwo%ano si$ w tym wzgl$dzie do danych pochodz&cych z monitoringu zawodów.
W podrozdziale czwartym omówiono kwestie zwi&zane z poradnictwem zawodowym oraz przedsi$biorczo#ci&
absolwentów w omawianym regionie. Zwrócono uwag$ na podstawowe formy wsparcia w tym zakresie.
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1.3.

Problematyka absolwencka na gruncie aktów prawnych i dokumentów
strategicznych

1.3.1. Sytuacja absolwentów w &wietle aktów prawnych i realizowanych na ich podstawie programów
rynku pracy
Jedn& z konsekwencji transformacji ustrojowej by% nag%y wzrost bezrobocia, w tym w#ród absolwentów.
Problem ten znalaz% swoje odzwierciedlenie w tworzonych wówczas aktach prawnych. Poj$cie „absolwent”
pojawi%o si$ w Ustawie z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdzia%aniu bezrobociu
(Dz. U z 2001r., Nr 6, poz. 5). Ze wzgl$du na to, 'e jest to termin wieloznaczny, ustawodawca zdecydowa% si$
na jego okre#lenie. Stwierdzono zatem, 'e absolwentem pozostaje osoba, która zarejestrowa%a si$ w rejonowym
urz$dzie pracy w okresie 12 miesi$cy od dnia uko)czenia szko%y lub nauki okre#lonego w dyplomie,
#wiadectwie lub za#wiadczeniu. W Ustawie zawarto tak'e okre#lon& typologi$. Wymieniono w niej absolwenta:
a) dziennej ponadpodstawowej szko%y publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szko%y publicznej albo
szko%y wy'szej pa)stwowej lub niepa)stwowej; b) studiów podyplomowych lub doktoranckich, podj$tych
w okresie do 6 miesi$cy od dnia uko)czenia szko%y wy'szej; c) szko%y wieczorowej lub zaocznej, je'eli
w ostatnich 12 miesi&cach nauki nie by% zatrudniony; d) co najmniej 12 miesi$cznego przygotowania
zawodowego odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy; e) dziennych kursów zawodowych, trwaj&cych
co najmniej 24 miesi&ce, je'eli w okresie ostatnich 12 miesi$cy ich trwania nie by% zatrudniony; f) szko%y
podstawowej specjalnej; g) niepe%nosprawnego, który uzyska% uprawnienia do wykonywania zawodu. Jak wida(,
funkcjonuj&ca w ramach tej Ustawy definicja absolwenta by%a do#( szeroka i nie odnosi%a si$ bezpo#rednio do
kategorii wiekowych. Omawiany akt prawny zak%ada% tak'e okre#lone dzia%ania w stosunku do bezrobotnych
z analizowanej kategorii. Ustawodawca przewidzia% m.in. wyp%acanie okre#lonego zasi%ku dla absolwentów,
który wynosi% odpowiednio: a) 12% przeci$tnego wynagrodzenia w przypadku osób m%odocianych, do czasu
osi&gni$cia przez nich pe%noletnio#ci, oraz b) 28% przeci$tnego wynagrodzenia w odniesieniu do pe%noletnich.
W wi$kszo#ci przypadków zasi%ek taki przyznawany by% przez okres 12 miesi$cy. Oprócz dzia%a) pasywnych,
zorientowanych na zapewnienie absolwentom okre#lonego wsparcia finansowego, ustawa wymienia%a tak'e
okre#lone dzia%ania aktywizacyjne. Odpowiedni& propozycj&, zwi$kszaj&c& szanse na uzyskanie zatrudnienia,
pozostawa( mia%y szkolenia oraz poradnictwo zawodowe. Przewidziano tak'e pewne dzia%ania wobec
pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem absolwentów. Zgodnie z art. 32 przedsi$biorca, który przyj&% do
pracy osob$ z tej grupy bezrobotnych zwalniany by% przez okres 12 miesi$cy ze sk%adki od wynagrodze) na
Fundusz Pracy. Przewidywano tak'e odpowiednie dofinansowanie kosztów wyp%acanego wynagrodzenia,
nagród, sk%adek na ubezpieczenie spo%eczne, je'eli pracodawca decydowa% si$ na zatrudnienie absolwenta.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdzia%aniu bezrobocia charakteryzowa%a si$: a) do#(
szerok& definicj& absolwentów; b) dominacj& pasywnych form przeciwdzia%ania bezrobociu. Wydaje si$, 'e
szczególnie istotna by%a ta druga cecha. Mimo, 'e ustawodawca gwarantowa% osobom z tej grupy odpowiednie
zabezpieczenie finansowe w postaci zasi%ków oraz ustali% pewne u%atwienia dla pracodawców zainteresowanych
zatrudnianiem absolwentów, to i tak propozycje te pozostawa%y niewystarczaj&ce. Ponadto, okaza%o si$, 'e
zapisy ustawy przyczyniaj& si$ do powstawania sytuacji patologicznych. Dochodzi%o m.in. do tego, 'e m%odzi
ludzie po zako)czeniu nauki w szkole #redniej, a przed podj$ciem studiów wy'szych, rejestrowali si$
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w rejonowych urz$dach pracy po to, by otrzymywa( przez okres wakacji zasi%ek dla bezrobotnych. W kolejnych
latach wprowadzono okre#lone zmiany w Ustawie, zdecydowano si$ nawet na wyodr$bnienie osobnego
rozdzia%u dotycz&cego aktywizacji zawodowej absolwentów. O ile w pocz&tku lat 90 skoncentrowano si$ na
socjalnym aspekcie funkcjonowania bezrobotnych z tej grupy, to pod koniec dekady postanowiono wzmocni(
dzia%ania o aktywizacyjnym charakterze. Zmiany w ustawie spowodowa%y tak'e, 'e odebrano absolwentom
prawo do zasi%ku. Odt&d przys%ugiwa( mia%o ono osobom, które posiada%y odpowiednie do#wiadczenie
zawodowe (przepracowane 365 dni w ci&gu ostatnich 18 miesi$cy), z pewnymi wyj&tkami (zob. art. 23, punkt 2
Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia%aniu bezrobociu, Dz. U. z 2001r., Nr 6, poz. 5).
Wobec osób z omawianej kategorii bezrobotnych przewidziano natomiast nast$puj&ce formy wsparcia:
! szkolenia (art. 37a) – ich celem by%o dostosowanie kwalifikacji, kompetencji bezrobotnych do potrzeb
rynku pracy; absolwentowi korzystaj&cemu z tej formy wsparcia przys%ugiwa%o stypendium w wysoko#ci
60% kwoty zasi%ku;
! sta'e zawodowe (art. 37b) – zmiany w ustawie spowodowa%y, 'e ten instrument mia% sta( si$ jednym
z podstawowych

narz$dzi

aktywizacji

bezrobotnych

absolwentów.

Urz&d

Pracy,

za

zgod&

zainteresowanego, kierowa% go do odpowiedniego pracodawcy na sta' zawodowy nieprzekraczaj&cy
12 miesi$cy. Absolwentowi w trakcie odbywania sta'u przys%ugiwa%o stypendium w wysoko#ci zasi%ku
dla bezrobotnych (od 1 marca 2000r. do obowi&zywania nowych przepisów w 2004 roku by%a to kwota
461,90 z%);
! stypendium na dalsze kszta%cenie (art. 37d) – ta forma wsparcia dotyczy%a absolwentów zamieszkuj&cych
gminy

(oraz

powiaty)

charakteryzuj&ce

si$

wysokim

poziomem

bezrobocia

strukturalnego.

Bezrobotnemu, zamieszkuj&cemu na takim terenie, który po utracie statusu absolwenta w ci&gu
6 miesi$cy podj&% dalsz& nauk$ w szkole ponadpodstawowej dla doros%ych (w tym studia zaoczne lub
wieczorowe), przys%ugiwa%o stypendium w wysoko#ci 60% zasi%ku, wyp%acane przez okres 12 miesi$cy;
! roboty publiczne (art. 37f) – ustawa wskazywa%a, 'e absolwenci mog& zosta( skierowani przez starost$
(na swój wniosek b&d+ za ich zgod&) do wykonywania przez okres 6 miesi$cy pracy nie zwi&zanej
z wyuczonym zawodem, w wymiarze nie przekraczaj&cym po%owy wymiaru czasu pracy w instytucjach
u'yteczno#ci publicznej oraz organizacjach zajmuj&cych si$ problematyk& kultury, o#wiaty, sportu
i turystyki, opieki zdrowotnej i opieki spo%ecznej.
Zmiany dokonane w analizowanym akcie prawnym nie dotyczy%y natomiast wsparcia pracodawców
w zakresie zatrudniania absolwentów. Kwestie te regulowa%a Ustawa z dnia 18 wrze#nia 2001 roku o u%atwieniu
zatrudnienia absolwentom szkó% (Dz. U. z 2001r., Nr 122, poz. 1325 z pó+n. zm.). W art. 2 wskazano, 'e sk%adki
z tytu%u ubezpieczenia rentowego i ubezpieczenia wypadkowego absolwenta, w kwocie nie wi$kszej ni' nale'ne
od najni'szego wynagrodzenia za prac$, finansowane s& z bud'etu pa)stwa, ze #rodków Funduszu Pracy.
Uznano, 'e przepis ten stosuje si$ do absolwentów przez 12 miesi$cy od daty nawi&zania stosunku pracy.
Ustawa ta gwarantowa%a tak'e pewne wsparcie dla osób z omawianej zbiorowo#ci, które zdecydowa%y si$ podj&(
dzia%alno#( gospodarcz&. Absolwent, na swój wniosek, móg% zrezygnowa( z obowi&zku op%acania sk%adek na
ubezpieczenie emerytalne przez okres 12 miesi$cy od dnia za%o'enia w%asnej dzia%alno#ci gospodarczej.
Du'e zmiany w sytuacji prawnej omawianej zbiorowo#ci przynios%a Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 99 poz. 1001). W wyniku jej uchwalenia
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moc straci%a nie tylko Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdzia%aniu bezrobociu, lecz
tak'e Ustawa z dnia 18 wrze#nia 2001 roku o u%atwieniu zatrudnienia absolwentom szkó%. W tym akcie
legislacyjnym zrezygnowano z definiowania absolwentów. Wynika%o to z faktu, 'e kategoria ta przesta%a by(
wa'na z punktu widzenia nowych przepisów. Ustawodawca w wi$kszym stopniu skoncentrowa% si$ na tzw.
osobach b#d&cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w#ród których, zgodnie z art. 49, znajdowali si$
bezrobotni: a) do 25 roku 'ycia; b) d%ugotrwale pozbawieni zatrudnienia; c) powy'ej 50 roku 'ycia; d) bez
kwalifikacji zawodowych; e) samotnie wychowuj&cy co najmniej jedno dziecko do 7 roku 'ycia;
f) niepe%nosprawni. Wydaje si$, 'e zamys%em ustawodawcy by%a likwidacja statusu absolwenta na rzecz szerszej
kategorii – m%odych bezrobotnych, którzy nie uko)czyli 25 roku 'ycia. W rzeczywisto#ci, ustawa ca%kowicie nie
rezygnowa%a z omawianego poj$cia. Wida( to wyra+nie w przypadku przepisów dotycz&cych sta'u
zawodowego. W art. 53 punkcie 1 stwierdzono, 'e ten instrument rynku pracy przys%uguje bezrobotnemu do 25
roku 'ycia. W punkcie 2 tego artyku%u wskazano jednak, 'e przepis ten stosuje si$ tak'e do tych
zarejestrowanych bezrobotnych, którzy: a) uko)czyli w ci&gu ostatnich 12 miesi$cy szko%$ wy'sz&; b) nie maj&
wi$cej ni' 27 lat. Podsumowuj&c, Ustawa z 2004 roku zrezygnowa%a ze statusu absolwenta, zamiast tego
skoncentrowano si$ na kategorii m%odych bezrobotnych (do 25 roku 'ycia). Dzia%ania aktywizacyjne
rozszerzono tak'e o osoby, które w ci&gu 12 miesi$cy uko)czy%y szko%$ wy'sz& i nie maj& wi$cej ni' 27 lat.
Nowelizacja omawianej ustawy w 2008 roku utrzyma%a w odniesieniu do absolwentów istniej&cy porz&dek
rzeczy. Mimo, 'e zdecydowano si$ zwi$kszy( ilo#( grup znajduj&cych si$ w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
to nie umieszczono na tej li#cie absolwentów.
Omawianej zbiorowo#ci dotycz& tak'e przepisy Ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach
absolwenckich (Dz. U. z 2009r., Nr 127, poz. 1052). Mimo, 'e formalnie dokument ten nie pos%uguje si$
poj$ciem „absolwent”, to implicite przyj$ta tu zosta%a okre#lona definicja tego terminu. Widoczne staje si$ to
w art. 2 punkcie 1, gdzie stwierdzono, 'e przepisy omawianego aktu prawnego odnosz& si$ de facto do osób,
zwanych praktykantami, które w dniu rozpocz$cia praktyki: a) uko)czy%y co najmniej gimnazjum; b) nie maj&
wi$cej ni' 30 lat. Limes dolny przytoczonej tu definicji wydaje si$ do#( oczywisty, zw%aszcza w #wietle
przepisów reguluj&cych powszechny obowi&zek szkolny. Interesuj&cy jest natomiast limes górny, okre#laj&cy
granic$ wieku na 30 lat. Wydaje si$, 'e ustawodawca zdecydowa% si$ na taki w%a#nie przedzia% wiekowy ze
wzgl$du na obowi&zywanie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wy'szym. Zgodnie
z tym aktem prawnym daje si$ wyró'ni( trójstopniowy podzia% studiów. Osoby kszta%c&ce si$ na studiach
doktoranckich powinny ko)czy( edukacj$ w wieku 28 – 29 lat. St&d, zgodnie z obowi&zuj&cymi przepisami,
osoby te mog& skorzysta( z praktyk absolwenckich. Sam akt prawny na tym obszarze nie zagwarantowa%
'adnego wsparcia pracodawcom. Uregulowa% jedynie funkcjonowanie praktyk absolwenckich. Nale'y jednak
zauwa'y(, 'e obecne na gruncie aktu prawnego rozwi&zanie okre#laj&ce implicite górn& granic$ wieku
absolwentów na 30 lat powinno znale+( swoje odzwierciedlenie w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Tutaj nadal obowi&zuj& pewne ograniczenia w zakresie mo'liwo#ci skorzystania ze
sta'u zawodowego. Mimo, 'e nowelizacja ustawy rozszerzy%a znacznie kategorie bezrobotnych mog&cych
skorzysta( z tego instrumentu (do wszystkich grup znajduj&cych si$ w szczególnej sytuacji na rynku pracy), to
nadal nie dotyczy on tych absolwentów, którzy nie kwalifikuj& si$ do 'adnych z wymienionych w dokumencie
grup. Co zatem z tymi osobami, które uko)czy%y studia doktoranckie, nie posiadaj& odpowiedniego
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do#wiadczenia zawodowego, a przekroczy%y 27 rok 'ycia? Czy absolwenci ci musz& by( pozbawieni
zatrudnienia przez okres 12 miesi$cy, aby mieli mo'liwo#( skorzystania ze sta'u zawodowego?
Ustawodawstwo dotycz&ce aktywizacji zawodowej absolwentów podlega%o znacz&cym zmianom od lat
90. Proces ten zaprezentowano na schemacie 1.

Schemat 1 Zmiany ustawodawstwa w obszarze
aktywizacji zawodowej absolwentów
Lata 90-te.
Dominacja pasywnych form
wsparcia.

Pocz"tek nowej dekady
Szeroki wachlarz wsparcia dla
absolwentów.

Po!owa dekady
Rezygnacja ze statusu
absolwenta.
,ród%o: opracowanie w%asne

Problem zatrudnienia absolwentów znalaz% swoje odzwierciedlenie nie tylko w aktach prawnych, ale
tak'e w okre#lonych programach aktywizacyjnych, inicjowanych przede wszystkim przez pa)stwo. Jednym
z takich dzia%a) by% Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca. Stanowi% on element
Strategii Spo%eczno-Gospodarczej ówczesnego rz&du Przedsi#biorczo!% – rozwój – praca. Powstawa% w oparciu
o Narodow& Strategi$ Wzrostu Zatrudnienia i Zasobów Ludzkich na lata 2000 – 2006 (wzoruj&c& si$ na
Europejskiej Strategii Zatrudnienia) oraz Wytyczne w sprawie zatrudnienia, przyj$te przez Rad$ i Parlament
Europejski. Pozostawa" komplementarny w stosunku do obowi!zuj!cych wówczas aktów prawnych.
Podstawowym celem Programu by%o niedopuszczenie do tego, aby absolwenci szkó% stawali si$ bezrobotnymi.
St&d, konieczne sta%o si$ zwi$kszenie ich szans na uzyskanie pierwszego zatrudnienia, a co za tym idzie –
odpowiedniego do#wiadczenia zawodowego. W zwi&zku z tym za%o'ono obj$cie us%ugami i instrumentami
rynku pracy wszystkich absolwentów przed up%ywem 6 miesi$cy od daty ich zarejestrowania si$ w urz$dzie
pracy. Przyj$to przy tym, 'e nawet krótkookresowe do#wiadczenia zawodowe, takie jak wolontariat, czy sta'
zawodowy, mog& okaza( si$ istotne z punktu wiedzenia integracji z rynkiem pracy, gdy': a) pozwalaj&
w krótkim czasie sprawdzi(, na ile wiedza i umiej$tno#ci zdobyte w szkole pozostaj& adekwatne do potrzeb
pracodawców; b) stanowi& +ród%o samodzielnie uzyskanych dochodów, determinuj& zatem motywacj$ do
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poszukiwania kolejnego miejsca pracy; c) umo'liwiaj& otrzymanie odpowiednich dokumentów, rekomendacji
po#wiadczaj&cych odbycie praktyki zawodowej. Twórcy Programu wskazywali, 'e przyczyni si$ on do
wzmocnienia potencja%u lokalnego #rodowiska poprzez a) zaanga'owanie m%odych absolwentów w dzia%ania
organizacji pozarz&dowych istniej&cych na terenie danej spo%eczno#ci; b) zwi$kszenia kadr lokalnych ma%ych
i #rednich przedsi$biorstw, a w konsekwencji podniesienie ich konkurencyjno#ci. W ramach Programu Pierwsza
Praca przewidziano pi$( nast$puj&cych segmentów dzia%ania:
! ma%e i #rednie przedsi$biorstwa,
! samozatrudnienie,
! kszta%cenie,
! wolontariat,
! informacja, poradnictwo zawodowe i po#rednictwo pracy.
Je#eli chodzi o pierwszy z wymienionych segmentów, to stwierdzono, #e tylko podmioty z tych
sektorów s! w stanie w odpowiednim stopniu wch"on!' osoby wchodz!ce na rynek pracy. Za podstawow&
barier$ uniemo'liwiaj&c& im dzia%ania w tym zakresie uznano relatywnie wysokie koszty pracy, zw%aszcza
w odniesieniu do ludzi pozbawionych do#wiadczenia zawodowego. Za zasadne uznano zatem uwzgl$dnienie
pewnych interwencji publicznych, w tym przejmowania przez pa)stwo cz$#ci kosztów po#rednich pierwszej
pracy. W ramach segmentu przewidziano wszelkie formy dzia%ania okre#lone uprzednio w znowelizowanej
Ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia%aniu bezrobociu. By%y to zatem: refundacje wynagrodze) absolwentów,
sta'e zawodowe (absolwenckie) oraz roboty publicznie. Ponadto, uwzgl$dniono instrumenty kierowane do ogó%u
bezrobotnych, w tym: po'yczki na tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych oraz programy specjalne
(zdefiniowane w Rozporz&dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998 roku w sprawie
programów specjalnych przeciwdzia%ania bezrobociu)3.
W ramach segmentu – Samozatrudnienie – przewidziano zwi%kszenie mo#liwo&ci podejmowania
w"asnej dzia"alno&ci gospodarczej poprzez: a) ograniczenie barier i kosztów tworzenia firm; b) uruchomienie
na du'& skal$ programu udzielania tanich kredytów; c) okresowe zawieszanie pobierania od absolwentów
(zak%adaj&cych w%asne firmy) emerytalno-rentowej cz$#ci sk%adki na ubezpieczenie spo%eczne. Stwierdzono
zarazem, 'e pomoc pa)stwa nie mo'e dotyczy( wy%&cznie kwestii finansowych, st&d cz$#( przedsi$wzi$( mia%a
mie( charakter us%ug doradczych. Chodzi%o tutaj o wzmocnienie systemu wsparcia w zakresie dokonywania
diagnozy w%asnych predyspozycji, pomocy w tworzeniu i ocenie biznes planu, dost$pu do wiedzy o prowadzeniu
firmy, kszta%towania odpowiednich umiej$tno#ci.
W trzecim segmencie Programu (Kszta!cenie) dzia"ania koncentrowa"y si% na systemie edukacji.
Chodzi%o o wprowadzenie radykalnych zmian w programach kszta%cenia, a tak'e o rozwój us%ug
kompensacyjnych, które pozwoli%yby absolwentom poszerzy(, zaktualizowa( b&d+ zmieni( uzyskane w szkole
kwalifikacje i umiej$tno#ci. Przekszta%cenia te mia%yby si$ przyczyni( do zwi$kszenia innowacyjno#ci,
kreatywno#ci, a co za tym idzie przedsi$biorczo#ci m%odych osób. Uznano tak'e, 'e istotnym elementem
integracji zawodowej absolwentów pozostaje dostosowanie systemu edukacji do potrzeb pracodawców. Temu
s%u'y( mia%o tworzenie – w porozumieniu z przedsi$biorcami – odpowiednich programów kszta%cenia
3

Przez programy specjalne rozumiano dzia%ania inicjowane i realizowane przez powiatowe urz$dy pracy we wspó%dzia%aniu z innymi
instytucjami w celu promocji zatrudnienia osób kwalifikowanych do grup szczególnego ryzyka (np. ze wzgl$du na brak do#wiadczenia
zawodowego).
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profilowanego, gdzie szko%a zajmowa%aby si$ przekazywaniem wiedzy (cz$#( ogólna), a cz$#( zawodowa
(profilowana) realizowana by%aby we wspó%pracy z ró'nymi podmiotami, w tym g%ównie z lokalnymi firmami.
Za inne istotne elementy w ramach tego segmentu uznano kszta%cenie ustawiczne oraz dzia%ania aktywizacyjne
szkó% (np. tworzenie biur karier zawodowych).
Wiele miejsca w ramach Programu Pierwsza Praca po&wi%cono kwestiom zwi!zanym
z wolontariatem (czwarty segment). Twórcy omawianego przedsi$wzi$cia zwracali uwag$, 'e ta forma pracy,
mimo, 'e nieodp%atna, mo'e by( efektywnym sposobem uzyskiwania nie tylko do#wiadczenia zawodowego, ale
tak'e kontaktów potrzebnych w trakcie procesu poszukiwania zatrudnienia. W pocz&tkach wprowadzania
w 'ycie Programu Pierwsza Praca brakowa%o odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie. W ko)cu
uchwalona zosta%a Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia%alno#ci po'ytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873). W dokumencie tym stwierdzono, 'e wolontariusze mog& wykonywa(
#wiadczenia, odpowiadaj&ce #wiadczeniu pracy, na rzecz: a) organizacji pozarz&dowych (i innych podmiotów
zajmuj&cych si$ dzia%alno#ci& po'ytku publicznego nie podleg%ych administracji publicznej); b) organów
administracji publicznej (z wy%&czeniem prowadzonej przez nie dzia%alno#ci gospodarczej) oraz c) jednostek
organizacyjnych podleg%ych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy
(z wy%&czeniem prowadzonej przez te jednostki dzia%alno#ci gospodarczej).
W ramach ostatniego segmentu (Informacja, poradnictwo zawodowe i po#rednictwo pracy)
skoncentrowano si% na dzia"aniach przeciwdzia"aj!cych bierno&ci w sferze zawodowej. Chodzi%o tu
o szersze zaanga'owanie w omawianym obszarze Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
istniej&cych przy Wojewódzkich Urz$dach Pracy. Przewidziano tak'e stworzenie odpowiedniego programu
komputerowego – „Doradca 2000”, który nie tylko mia% dokonywa( wst$pnej diagnozy predyspozycji
zawodowych, ale tak'e zawiera( informacje o okre#lonych zawodach i wymaganiach z nimi zwi&zanych.
W roku 2005 wprowadzono w #ycie Program Pierwszy Biznes. Jego g"ównym celem by"o
zwi%kszenie liczby firm zak"adanych przez m"odych ludzi. Program skierowany by% do bezrobotnych, którzy
nie uko)czyli 25 roku 'ycia oraz do absolwentów szkó% wy'szych, maj&cych nie wi$cej ni' 27 lat.
Skoncentrowano si$ tu na tych dzia%aniach realizowanych uprzednio w ramach Programu Pierwsza Praca, które
dotyczy%y przedsi$biorczo#ci. Oba przedsi$wzi$cia straci%y swoje znaczenie wraz z wprowadzaniem nowych
przepisów prawnych (zw%aszcza Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy), a tak'e w wyniku zmiany rz&dów. Programy te by%y pewn& prób& kompleksowego podej#cia do
problemu bezrobocia w#ród osób m%odych, absolwentów.

1.3.2. Absolwenci na gruncie krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów strategicznych
Z aktami normatywnymi zwi&zane s& tak'e dokumenty strategiczne. Z jednej strony wynikaj& one
z obowi&zuj&cego prawa, z drugiej- warunkuj& tworzenie odpowiednich przepisów. Na poziomie ogólnopolskim
problem absolwentów podejmowany by% w ramach obszarów zwi&zanych z edukacj& oraz rynkiem pracy. Je'eli
chodzi o pierwsz& sfer$, to owo zagadnienie poruszano cz$sto implicite. W dokumentach nie pisano wprost
o sytuacji absolwentów, zwracano jednak pewn& uwag$ na trudno#ci zwi&zane z integracj& z rynkiem pracy.
Istotn& rol$ odegra%a tu Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013. W cz$#ci diagnostycznej wskazano na
pewne czynniki determinuj&ce poziom wykszta%cenia spo%ecze)stwa, a w konsekwencji okre#laj&ce szanse na
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integracj$ zawodow& i spo%eczn&. Mimo, 'e Polska charakteryzuje si$ wysokim wska+nikiem skolaryzacji, który
z reszt& stale ro#nie, to jednocze#nie da%o si$ zaobserwowa( pewne niepokoj&ce tendencje. Po pierwsze, istnieje
wyra$na ró#nica pomi%dzy wykszta"ceniem ludno&ci miejskiej i wiejskiej. Na ten aspekt nak%adaj& si$
dodatkowe trudno#ci. Jak wskaza%a Strategia, na terenach wiejskich nadal widoczny jest mniejszy dost$p do
kultury i o#wiaty. Przejawia si$ to m.in. w mniejszej liczbie bibliotek (w odniesieniu do liczby mieszka)ców)
oraz braku odpowiedniej infrastruktury kulturalno-o#wiatowej (ksi$garnie, o#rodki kultury, itd.). Na obszarach
tych nie ma tak'e odpowiedniej ilo#ci przedszkoli, co powoduje, 'e ju' na wst$pnym etapie kszta%cenia dzieci
z terenów wiejskich s& na gorszej pozycji ni' ich rówie#nicy z miast. Po drugie, nadal nie uda"o si%
wypracowa' odpowiedniego systemu, w ramach którego kszta"cenie uczniów dostosowane by"oby do
potrzeb rynku pracy.
Za g%ówny cel Strategii Rozwoju Edukacji uznano: (…) podniesienie poziomu wykszta"cenia
spo"ecze'stwa, tak by wykszta"cenie co najmniej !rednie sta"o si# bardziej powszechne – (70%) w grupie
wiekowej 25 – 45 lat w 2013 r., przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jako!ci kszta"cenia. I dalej:
Równocze!nie konieczne jest sta"e podnoszenie poziomu kwalifikacji osób doros"ych, przede wszystkim
kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych kompetencji niezb#dnych do funkcjonowania we wspó"czesnym
spo"ecze'stwie. Jak wida(, w ramach g%ównego celu, okre#lono dwa podstawowe zadania. Pierwsze z nich
dotyczy%o podniesienia poziomu wykszta%cenia ogó%u spo%ecze)stwa, drugie za# koncentrowa%o si$ na
kszta%ceniu ustawicznym. Nie wiedzie( dlaczego, wa'ny sk&din&d postulat podnoszenia (…) ogólnych
kompetencji niezb#dnych do funkcjonowania we wspó"czesnym spo"ecze'stwie odniesiono wy%&cznie do osób
doros%ych. Wynika z tego za%o'enie, 'e m%odzi ludzie te niezb$dne umiej$tno#ci posiadaj&. Wydaje si$, 'e
Strategia w tym zakresie przyjmuje fa%szywe za%o'enie. W spo%ecze)stwie postfiguratywnym, u'ywaj&c
typologii G. H. Mead, m%odzi mog& dysponowa( pewnym zasobem wiedzy, którego pozbawieni s& doro#li
(np. wiedza z zakresu nowych technologii). Z drugiej jednak strony, osoby dopiero wchodz&ce w #rodowisko
pracy nie b$d& mie( pewnych umiej$tno#ci, które posiadaj& ju' doro#li. Innymi s%owy, s%uszny postulat
dostosowywania kompetencji do zmieniaj&cych si$ warunków powinien odnosi( si$ do wszystkich grup
wiekowych, a nie tylko do osób doros%ych.
W Strategii Rozwoju Edukacji wymieniono tak#e okre&lone cele szczegó"owe. Za%o'ono, 'e tworzony
system o#wiaty i wychowania powinien:
! u%atwia( ka'demu realizacj$ aspiracji oraz rozwój w%asny i wykorzystanie mo'liwo#ci;
! przygotowywa( do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w 'yciu spo%ecznym, kulturalnym
i gospodarczym – w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym;
! skutecznie przeciwdzia%a( wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup spo%ecznych;
! reagowa( na zmiany zwi&zane z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii i globalizacj&;
! szybko i elastycznie dostosowa( si$ do zmian zachodz&cych na rynku pracy.
Tak zakre#lone cele, stoj&ce przed system edukacji, wskazywa%y na istnienie pewnego continuum
w zakresie uzyskanych przez absolwenta kwalifikacji i umiej$tno#ci. Wyró#ni' da"o si% tu dwie idealne
sytuacje stanowi!ce zarazem punkty graniczne continuum. Pierwsza z nich to sytuacja patologiczna, gdzie
nie zrealizowano zaprezentowanych w Strategii celów. W tym przypadku absolwent: a) nie zna w%asnych
mo'liwo#ci, ani aspiracji, b&d+ jest przekonany, 'e nie mo'e ich zrealizowa(; b) nie jest przygotowany do
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uczestniczenia

w 'yciu

spo%ecznym,

kulturalnym i gospodarczym (odczuwa alienacj$ w ka'dym

z wymienionych tu obszarów); c) pozostaje wykluczony spo%ecznie; d) nie posiada nowoczesnej wiedzy, np.
w przypadku uczniów szko%y zawodowej – wiedzy w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii,
odpowiednich urz&dze); e) jego wykszta%cenie jest niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Druga sytuacja to
wariant optymistyczny. W tym przypadku absolwent nie tylko zna swoje talenty, mo'liwo#ci, ale wierzy, 'e uda
mu si$ je zrealizowa(. W pe%ni czuje si$ cz%onkiem okre#lonej wspólnoty, co wi$cej, uczestniczy w dzia%aniach
na jej rzecz. Nie czuje si$ wykluczony spo%ecznie. Ma dost$p do nowoczesnej wiedzy, urz&dze) i rozwi&za).
Jego wykszta%cenie, uzyskany zawód s& dostosowane do potrzeb pracodawców. Te dwa ró'ne przypadki
stanowi& punkty graniczne na continuum. Wi$kszo#( absolwentów b$dzie zbli'a( si$ do której# ze wskazanych
tu sytuacji. W im wi$kszym stopniu (przeci$tnie lub w wi$kszo#ci) zbli'& si$ oni do wariantu optymistycznego,
tym bardziej b$dzie mo'na uzna( system za efektywny. Dysponowanie a) wiedz& i umiej$tno#ciami,
b) okre#lonymi postawami i warto#ciami, a tak'e zintegrowanie ze strukturami spo%ecznymi wp%ywa( b$dzie na
ich szanse zawodowe i edukacyjne.
Aby wariant optymistyczny by% bardziej powszechny, musz& zosta( przedsi$wzi$te odpowiednie
dzia%ania. W tabeli 3 zaprezentowano propozycje autorów Strategii w tym zakresie, uwzgl$dniaj&c jednocze#nie
specyfik$ zada) dla o#wiaty, szkolnictwa wy'szego oraz kszta%cenia ustawicznego.
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Tabela 5 Podstawowe zadania stoj!ce przed polskim systemem edukacji
Zadania dla o&wiaty:
! wyrównanie szans edukacyjnych;
! przeciwdzia%anie zjawiskom patologii spo%ecznej;
! dostosowanie tre#ci i sposobów nauczania do mo'liwo#ci ucznia/wychowanka oraz wymogów
zmieniaj&cego si$, wspó%czesnego #wiata;
! poprawa efektywno#ci zarz&dzania poprzez m.in. precyzyjne okre#lenie zakresu kompetencji
administracji rz&dowej i samorz&dowej oraz dyrektorów szkó% i placówek oraz zespo%ów
nauczycielskich;
! poprawa efektywno#ci systemu kszta%cenia, doskonalenia oraz zatrudnienia nauczycieli.
Zadania w odniesieniu do szkolnictwa wy#szego:
! usprawnienie systemu zarz&dzania szkó% wy'szych (przy zachowaniu ich autonomii)
z wykorzystaniem najlepszych praktyk stosowanych w gospodarce;
! wprowadzenie zmian w systemie finansowania szkolnictwa wy'szego, w tym w szczególno#ci:
1) powszechnej, cz$#ciowej odp%atno#ci za studia, skorelowanej z systemem kredytów studenckich;
2) wprowadzenie systemu dop%at w formie stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym;
! podnoszenie jako#ci i upowszechnienie nowoczesnych metod kszta%cenia;
! zwi$kszenie wspó%pracy miedzy szko%ami wy'szymi a gospodark&;
! otwarcie szkó% wy'szych na kszta%cenie ustawiczne;
! umi$dzynarodowienie studiów wy'szych – budowa Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy'szego.
Zadania w odniesieniu do kszta"cenia ustawicznego:
! kszta%towanie postaw proedukacyjnych obywateli;
! upowszechnienie kszta%cenia ustawicznego zwi&zanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji
zawodowych oraz kompetencji ogólnych (np. j$zyki obce);
! zbudowanie przejrzystego systemu kwalifikacji zawodowych;
! zbudowanie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza systemem poprzez
certyfikacj$ (uznanie formalne) oraz uznanie w praktyce (przez pracodawców);
! traktowanie w sposób priorytetowy: ludzi starszych i o niskich kwalifikacjach (podtrzymanie
aktywno#ci zawodowej) oraz ludzi m%odych, tak'e po studiach wy'szych (promowanie
przedsi$biorczo#ci i konkurencyjno#ci);
! wprowadzenie efektywnych mechanizmów wspó%finansowania kosztów kszta%cenia ustawicznego
ze #rodków publicznych i prywatnych.
,ród%o: Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, MENiS, Warszawa 2005.

Innym istotnym dokumentem sta%a si$ Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wy#szego w Polsce do roku
2020. Z punktu widzenia podejmowanych tu rozwa'a) szczególnie wa'ne wydaj& si$ niektóre wskazane tu cele.
Chodzi g%ównie o takie zagadnienia, jak: a) utrzymanie i rozwój powszechno#ci i dost$pno#ci szkolnictwa
wy'szego; b) Edukacja dla pracy – Praca po edukacji. Je'eli chodzi o pierwszy cel, to zanim rozwinie si$
zwi&zane z nim tematy, nale'y najpierw przybli'y( sytuacj$ panuj&c& w tym wzgl$dzie w Polsce i daj&ce si$
zaobserwowa( tendencje. Jak stwierdzili autorzy dokumentu: (…) utrzymanie i rozwój powszechno!ci
i dost#pno!ci szkolnictwa wy$szego nie b#dzie zapewniony bez rozwoju systemu pomocy materialnej dla
studentów, w tym kredytów studenckich. Wskazano, 'e w Polsce od pocz&tku przemian ustrojowych staje si$
widoczne ogromne zainteresowanie studiami wy'szymi. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak
i zaocznych, wieczorowych, uczelni publicznych i prywatnych. Autorzy dokumentu doszli do wniosku, 'e
utrzymanie tak wysokiego poziomu skolaryzacji b$dzie zale'a%o w dalszym okresie od zapewnienia
odpowiedniego wsparcia finansowego dla osób podejmuj&cych nauk$ w szko%ach wy'szych. Wymaga to
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ustabilizowania finansowania Funduszu Po'yczek i Kredytów Studenckich, z którego realizowane s& dop%aty do
oprocentowania kredytów, jak te' udoskonalenia systemu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów. Za
najwa'niejsze zadanie w tym wzgl$dzie uznano zwi$kszenie wsparcia stypendialnego dla osób kszta%c&cych si$
wieczorowo. Ich sytuacja w najwi$kszym stopniu podobna jest do sytuacji studentów dziennych, za# ich
liczebno#( pozostaje na du'o ni'szym poziomie ni' osób ucz&cych si$ w trybie zaocznym. W sumie, w ramach
tego celu przewidziano realizacj$ nast$puj&cych dzia%a): a) wyrównanie dost$pu do szkó% wy'szych
w regionach; b) pi$ciokrotne zwi$kszenie liczby studentów wobec roku 1990; c) rozwój studiów stacjonarnych;
d) zrównowa'enie sieci uczelni zawodowych; e) tworzenie sieci punktów telenauki. W Strategii za%o'ono tak'e
wprowadzenie odpowiednich zmian w systemie pomocy materialnej dla studentów.
Chodzi tu przede wszystkim o:
! utworzenie systemu pomocy materialnej dla studentów studiów wieczorowych;
! wzrost liczby studentów korzystaj&cych z kredytów, w tym szczególnie z rodzin najubo'szych;
! usprawnienie systemu kredytów studenckich;
! stabilizacja finansowania Funduszu Po'yczek i Kredytów Studenckich;
! podniesienie miesi$cznej raty kredytu studenckiego do wysoko#ci rekompensuj&cej inflacj$.
Niestety, autorzy dokumentu nie wskazali, w jaki sposób sytuacja ekonomiczna kraju determinowa(
b$dzie liczb$ osób podejmuj&cych kszta%cenie na poziomie wy'szym. W tym wzgl$dzie pojawiaj& si$
nast$puj&ce pytania: czy dobra koniunktura b$dzie wp%ywa( na to, 'e liczba studentów b$dzie rosn&(? A mo'e
m%odzi ludzie podejmuj& studia w sytuacji, gdy nie maj& odpowiednich perspektyw zawodowych? Analiza, któr&
zaprezentowano w ramach dokumentu, by%a niewystarczaj&ca i nie da%a odpowiedzi na zadane tu pytania.
Za inny wa'ny cel – funkcjonuj&cy na gruncie omawianego tu dokumentu – uznano dostosowanie
systemu szkolnictwa wy'szego do potrzeb rynku pracy. W Strategii stwierdzono, 'e w dynamicznie
zmieniaj&cym si$ #wiecie widoczne wzrasta zapotrzebowanie na okre#lon& wiedz$ i umiej$tno#ci. Konieczne
sta%o si$ rozwijanie talentów innowacyjno#ci i przedsi$biorczo#ci. Zdaniem autorów dokumentu umacnia(
nale'y dost$p do nowoczesnych technologii, w tym do Internetu. W#ród istotnych dzia%a) maj&cych pomóc
w realizacji wskazanego tu celu wymieniono:
! wi$ksze anga'owanie studentów w op%acane zaj$cia na rzecz uczelni (praca w bibliotece, przygotowanie
materia%ów dydaktycznych);
! zwi$kszenie mobilno#ci studentów i m%odych pracowników (podejmowanie okresowej pracy za granic&);
! powo%ywanie Uczelnianych Centrów Doradztwa Pracy, których zadaniem by%oby rozpoznanie aktualnych
form zatrudniania absolwentów danych kierunków, prognozowanie zmian, a tak'e utrzymywanie
kontaktów ze stowarzyszeniami absolwenckimi w celu znajdywania pracy dla nowych absolwentów
uczelni;
! popieranie, tak'e z funduszy publicznych, tworzenia tych kierunków i specjalno#ci, na które istnieje
prognozowane du'e zapotrzebowanie na rynku pracy.
Autorzy Strategii zwrócili uwag$ na to, 'e w spo"ecze(stwie wiedzy w coraz wi%kszym stopniu liczy'
b%d! si% umiej%tno&ci analityczne oraz wiedza matematyczna. St!d, ich zdaniem, konieczny staje si%
rozwój studiów w kierunku nauk &cis"ych.
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Nale'y stwierdzi(, 'e w Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wy'szego do 2020 roku zawarto tylko cz$#(
rozwi&za), które nale'a%oby podj&( na uczelniach, aby w wi$kszym stopniu by%y one otwarte dla studentów,
w tym tych pochodz&cych z ubogich rodzin, oraz by pozostawa%y dostosowane do potrzeb rynku pracy. Nie
chodzi tu o urynkowienie uczelni i popieranie tylko tych kierunków kszta%cenia, które wydaj& si$ efektywne
z punktu widzenia gospodarki. Nauczanie akademickie, zw%aszcza uniwersyteckie, zawsze obejmowa( b$dzie
specjalno#ci, które nie s& wymierne finansowo. Mimo wszystko, uczelnie powinny stwarza( studentom
mo'liwo#( skorzystania z odpowiednich us%ug. W tym wzgl$dzie warto wspiera( powstaj&ce tam akademickie
biura karier, czy akademickie inkubatory przedsi$biorczo#ci. Studenci powinni mie( tak'e mo'liwo#(
skorzystania z us%ug doradcy zawodowego, prawnika (zw%aszcza w przypadku zak%adania w%asnej dzia%alno#ci
gospodarczej). Istotnym elementem aktywizacji mog& sta( si$ tak'e warsztaty poszukiwania pracy.
Uczestnictwo w nich powinno by( proponowane zw%aszcza tym studentom, którzy ko)cz& kszta%cenie. Wiedza
m%odych ludzi w zakresie programów rynku pracy, potencjalnych mo'liwo#ci, z których mo'na skorzysta(
wchodz&c na rynek pracy, pozostaje niewielka. W tym wzgl$dzie omawiany tu dokument nie podj&% wielu
problemów, zaproponowano jedynie pewne dzia%ania profilaktyczne (ukierunkowanie uczelni na rozwój nauk
#cis%ych).
Problem bezrobocia absolwentów znalaz" tak#e swoje odzwierciedlenie w Strategiach bezpo&rednio
odnosz!cych si% do rynku pracy. Autorzy tego rodzaju dokumentów rzadko jednak pos%ugiwali si$ terminem
absolwent, zazwyczaj kwestie zwi&zane z integracj& zawodow& tej zbiorowo#ci w%&czano w refleksj$ dotycz&c&
m%odych ludzi (poni'ej 25 roku 'ycia). Jakie s& mocne i s%abe strony takiego podej#cia? Zbiorowo#ci
absolwentów pozostaj&cych bez pracy i m%odych bezrobotnych nie s& identyczne, cho( posiadaj& – jako logiczne
zbiory – znaczn& cz$#( wspóln&. Je'eli chodzi o absolwentów pozostaj&cych bez pracy, to mog& si$ tu tak'e
pojawi( osoby, które posiadaj& wi$cej ni' 25 lat. W przypadku drugiej za# zbiorowo#ci istniej& bezrobotni,
którzy posiadaj& ju' pewien sta' zawodowy, byli zatrudnieni nawet w kilku firmach. Niemniej jednak, podej#cie,
które dominowa%o w analizowanych dokumentach strategicznych zas%uguje na pewne uznanie. Je'eli bowiem
m%oda osoba, nawet kilka lat po uko)czeniu edukacji, nie mo'e odnale+( si$ na rynku pracy, co przejawia si$ np.
w cz$stym zmienianiu pracy, okresowym funkcjonowaniem w ewidencji instytucji rynku pracy, to zasadne staje
si$ pytanie o jej kwalifikacje, umiej$tno#ci, postawy i warto#ci wykszta%cone m.in. w szkole. Wydaje si$ zatem,
'e problemy charakterystyczne dla absolwentów s& podobne, lub wr$cz identyczne z problemami typowymi dla
m%odych osób w ogóle.
W Krajowym Programie Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbo(skiej
stwierdzono, 'e problem bezrobocia dotyka w Polsce (…) w szczególno!ci m"ode osoby wkraczaj&ce na rynek
pracy (w wieku 15-24 lata), licznych absolwentów szkó" !rednich i wy$szych, którzy ze wzgl#du na ogólnie
trudn& sytuacj# oraz brak do!wiadczenia zawodowego maj& problem ze znalezieniem pierwszego zatrudnienia.
W Strategii wskazano na szereg dzia%a), których efekty mia%yby wp%yn&( na po%o'enie ró'nych grup
bezrobotnych. Wymieniono m.in.:
! obni'enie obci&'e) nak%adanych na pracowników o najni'szych dochodach – stwierdzono, 'e to dzia%anie
b$dzie realizowane poprzez wprowadzenie instrumentu obni'aj&cego opodatkowanie pracy osób
o najni'szych dochodach tj. do 50% przeci$tnego wynagrodzenia;

25

Wojewódzki Urz!d Pracy w Bia"ymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych
PODLASKI ABSOLWENT
- ANALIZA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓ! PONADGIMNAZJALNYCH I WY"SZYCH ROCZNIKA 2007
! wdro'enie nowych rozwi&za) instytucjonalno-finansowych zapewniaj&cych zwi$kszenie dost$pu do
us%ug rynku pracy #wiadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukuj&cych pracy i pracodawców – za istotne
zadania w tym zakresie uznano: zastosowanie przez powiatowe urz$dy pracy jednakowych standardów
us%ug, wprowadzenie jasnego podzia%u kompetencji i kooperacji mi$dzy poszczególnymi instytucjami
rynku pracy, zlecenie us%ug instytucjom zewn$trznym wobec publicznych s%u'b zatrudnienia,
funkcjonuj&cym na gruncie lokalnej spo%eczno#ci, wprowadzenie zasady finansowania instytucji rynku
pracy w powi&zaniu z efektywno#ci& dzia%alno#ci, nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
! wzbogacenie oferty i podwy'szenie jako#ci us%ug #wiadczonych przez powiatowe i wojewódzkie urz$dy
pracy – przewidziano tutaj: zwi$kszenie znaczenia po#rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
w dzia%aniach publicznych s%u'b zatrudnienia, rozwijanie us%ug na rzecz poszukuj&cych pracy
i pracodawców, zwi$kszenie wspó%pracy urz$dów pracy ze szko%ami ponadgimnazjalnymi, podnoszenie
kwalifikacji pracowników urz$dów pracy, monitorowanie efektywno#ci #wiadczonych us%ug,
indywidualizacja #wiadczonych us%ug;
! poprawa informacji o rynku pracy – wskazano tu na nast$puj&ce zadania: rozbudowa systemów
informatycznych publicznych s%u'b zatrudnienia oraz ich integracja z systemami informatycznymi
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo%ecznej, Zak%adu Ubezpiecze) Spo%ecznych oraz Systemu Informacji
O#wiatowej, tak by mo'liwe by%o uzyskanie danych zagregowanych oraz nieidentyfikowalnych danych
jednostkowych o osobach bezrobotnych, pracuj&cych, biernych zawodowo oraz absolwentach.
Je'eli chodzi o absolwentów, m%odych bezrobotnych to zakwalifikowano ich do grupy osób znajduj&cych
si# w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Dzia%ania, które przewidziano w Strategii na rzecz tej
szerokiej zbiorowo#ci odnosi%y si$ jednak g%ównie do ludzi d%ugotrwale pozostaj&cych bez pracy,
skoncentrowano si$ bowiem na zatrudnieniu socjalnym, tworzeniu spó%dzielni socjalnych, itd.
Mimo, 'e wiele propozycji przedstawionych w Krajowym Programie Reform na lata 2005-2008 nie
zosta%o zrealizowanych, to jednak pozostaj& one pewnym rozwi&zaniem, dost$pnym dla kolejnych rz&dów.
Niektóre ze wskazanych dzia%a) wymaga%yby odpowiednio silnego pa)stwa, sk%onnego do dzia%a)
interwencjonistycznych. Program stanowi% prób$ budowy podej#cia kompleksowego. Uznano, 'e dobrym
rozwi&zaniem jest: a) zastosowanie nawzajem si$ uzupe%niaj&cych sposobów przeciwdzia%ania bezrobociu,
a tak'e b) anga'owanie w tego rodzaju inicjatywy szerokiej grupy lokalnych i regionalnych podmiotów, w my#l
zasady, 'e lokalna spo%eczno#( najlepiej wie, jak rozwi&za( w%asne problemy. Wa'n& propozycj&, niestety do
dzi# niezrealizowan&, sta%o si$ zbudowanie odpowiedniego systemu pomiaru bezrobocia, za pomoc& którego
mo'liwe by%oby nie tylko zidentyfikowanie grup ryzyka, ale tak'e zbadanie skuteczno#ci wprowadzonych
w 'ycie programów aktywizacyjnych.
Problem bezrobocia m%odych osób i absolwentów podj&% tak'e Krajowy Plan Dzia"a( na Rzecz
Zatrudnienia na 2007 rok. W dokumencie tym stwierdzono: Osoby w wieku 15-24 lata charakteryzuj& si#
nisk& aktywno!ci& zawodow&, w 2005r. aktywnych zawodowo by"o 33,5% tych osób. Dalej wskazano, 'e m%odzi
ludzie w wieku 15-18 lat ze wzgl$du na ograniczenia wynikaj&ce z kodeksu pracy oraz obowi&zek nauki nie
maj& mo'liwo#ci podejmowania zatrudnienia. Wyj&tek stanowi& tu tylko osoby podejmuj&ce praktyczn& nauk$
zawodu. Niska aktywno#( zawodowa tej zbiorowo#ci wynika tak'e z faktu, 'e znaczna cz$#( m%odzie'y w wieku
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20-24 lata kontynuuje edukacj$. W dokumencie stwierdzono zarazem, 'e (…) w wi#kszo!ci pa'stw rozwini#tych
aktywno!% m"odych osób jest znacznie wy$sza, co wynika z wi#kszej "atwo!ci podejmowania pracy dorywczej,
zw"aszcza w sektorze us"ugowym. Dodatkowe problemy napotykaj& m%odzi ludzie, którzy nie podj$li dalszej
nauki. Jak napisano w Krajowym Planie: W tym przypadku bezrobocie wi&$e si# przede wszystkim z etapem
wej!cia na rynek pracy i ma charakter frykcyjny i stanowi normalny, ekonomiczny koszt poszukiwa' pracy.
Jednak$e d"u$sze pozostawanie bez pracy niesie ze sob& ryzyko utraty kwalifikacji oraz mo$liwo!% wykluczenia
spo"ecznego. W dokumencie wskazano, 'e dezaktualizacja kompetencji w przypadku m%odych ludzi,
pozbawionych do#wiadczenia zawodowego, dokonuje si$ znacznie szybciej ni' w przypadku osób starszych,
posiadaj&cych sta' pracy.
Bezrobocie absolwentów i m"odych ludzi znalaz"o tak#e swoje odzwierciedlenie w regionalnych
dokumentach strategicznych. W Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku wskazano, 'e
jedn& ze s%abych stron województwa jest pozostawanie bez pracy znacznego odsetka osób aktywnych
zawodowo, w szczególno#ci z grupy wiekowej 18-34 lata. Dodatkowo, w regionie zaobserwowano s%abe
dostosowanie profilów kszta%cenia do potrzeb rynku pracy. Za jeden z podstawowych celów strategicznych
uznano rozwój zasobów ludzkich adekwatnych do oczekiwa) pracodawców. W ramach tego zwrócono uwag$
przede wszystkim na dzia%ania kierowane do d%ugotrwale bezrobotnych i wykluczonych spo%ecznie. Kwestia
absolwentów poruszona zosta%a tak'e w kontek#cie dostosowania szkolnictwa do potrzeb rynku pracy.
W odniesieniu do systemu kszta%cenia za priorytetowe uznano m.in. nast$puj&ce dzia%ania:
! u%atwienie kontynuacji nauki w szko%ach ponadgimnazjalnych i wy'szych poprzez system stypendiów;
! wspieranie form kszta%cenia ustawicznego m%odzie'y i doros%ych, w szczególno#ci z obszarów wiejskich;
! dostosowywanie kierunków kszta%cenia w szko%ach ponadgimnazjalnych i wy'szych do procesów
zachodz&cych w sferze spo%ecznej i gospodarczej, w tym do potrzeb rynku pracy;
! wsparcie dzia%a) na rzecz e-edukacji i edukacji na odleg%o#(;
! zapewnienie wysokiej jako#ci edukacji zawodowej i szkolenia zawodowego.
Wydaje si$, 'e w Strategii niewiele miejsca po#wi$cono zagadnieniom zwi&zanym z integracj& zawodow&
m%odych ludzi i absolwentów. Podj$te tu kwestie dotyczy%y: a) upowszechnienia dzia%a) umo'liwiaj&cych
reprezentantom danej zbiorowo#ci na kontynuowanie edukacji, oraz b) dostosowania kwalifikacji m%odych osób
do wymaga) pracodawców.
Za inne, istotne z punktu widzenia podejmowanych tu rozwa'a), dokumenty uznano: Program Rozwoju
Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 roku oraz Podlask! Strategi% Zatrudnienia do 2015 roku.
Pierwszy z wymienionych dokumentów sk%ada% si$ z dwóch cz$#ci: diagnostycznej oraz strategicznej.
W diagnozie zwrócono uwag$ na okre#lone s%abe i mocne strony systemu edukacji w województwie podlaskim.
Stwierdzono chocia'by, 'e nast$puje wzrost wykorzystania w procesie kszta%cenia technologii informatycznych,
powstaje coraz wi$cej pracowni komputerowych, w tym tak'e na terenach wiejskich. Poprawia si$ tak'e wygl&d
szkó% oraz jako#( pomieszcze), w których odbywa si$ nauka. Prowadzone s& zaj$cia dodatkowe,
w szczególno#ci: sportowe, kó%ka przedmiotowe oraz kursy j$zykowe. W województwie da%o si$ tak'e
zaobserwowa( pozytywne tendencje w zakresie wspó%pracy szkó% z podmiotami zewn$trznymi, w tym
z: domami kultury, placówkami s%u'by zdrowia, policj&, itd. Znacznie wi$cej miejsca Program Rozwoju
Edukacji Województwa Podlaskiego po#wi$ci% trudno#ciom przed jakimi stoi o#wiata w omawianym
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województwie. Cz$#( z tych problemów ma charakter systemowy, ogólnopolski. Wymieniono tu: a) brak
d%ugofalowej polityki o#wiatowej pa)stwa; b) wady systemu prawnego, które nie sprzyjaj& podnoszeniu jako#ci
kszta%cenia; c) wadliwy podzia% #rodków bud'etowych promuj&cy szko%y i uczelnie publiczne (dyskryminuj&cy
podmioty prywatne). Inne uwzgl$dnione czynniki maj& bardziej regionalny charakter. W dokumencie wskazano
m.in. na:
! znaczne dysproporcje – przek%adaj&ce si$ w konsekwencji na jako#( kszta%cenia - w zakresie wyposa'ania
bazy dydaktycznej, kwalifikacji i umiej$tno#ci kadry pedagogicznej pomi$dzy szko%ami w wi$kszych
i mniejszych miastach, na terenach wiejskich;
! tworzenie nowych profilów kszta%cenia w oparciu o istniej&ce zasoby kadrowe, bez odniesienia do
potrzeb rynku pracy;
! niedostateczna liczba nauczycieli j$zyków obcych i informatyki;
! niekorzystne wyniki egzaminów maturalnych w ostatnich latach;
! obni'enie poziomu kszta%cenia w szko%ach wy'szych;
! zbyt ma%y udzia% absolwentów matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych w ogólnej liczbie
absolwentów szkó% wy'szych;
! niedostateczne powi&zanie nauki i szkolnictwa wy'szego z gospodark& oraz rynkiem pracy, brak przy
tym nale'ytego potencja%u badawczego uczelni.
Autorzy stwierdzili, 'e na wymienione problemy nak%adaj& si$ w coraz wi$kszym stopniu kolejne
trudno#ci. W tym wzgl$dzie nale'y wymieni( chocia'by bariery w pozyskiwaniu #rodków zewn$trznych na
o#wiat$ (np. wymagania odno#nie kosztów w%asnych). Niepokoj&ce s& tak'e pewne zjawiska spo%eczne, w tym
wzrost marginalizacji mieszka)ców województwa – zw%aszcza w rejonach ju' spauperyzowanych oraz na
obszarach wiejskich. Ponadto, daje si$ zaobserwowa( coraz mniejsze zaanga'owanie rodziców w system
o#wiaty, dotyczy to zw%aszcza opiekunów uczniów sprawiaj&cych k%opoty wychowawcze. W dokumencie
zwrócono tak'e uwag$ na brak odpowiednich analiz i prognoz rynku pracy dotycz&cych zapotrzebowania na
absolwentów o okre#lonych kwalifikacjach. Mimo wszystko, autorzy zauwa'yli pewne tendencje pozytywne.
Chodzi tu g%ównie o du'e mo'liwo#ci w zakresie korzystania ze #rodków strukturalnych. Za pozytywne zjawiska
uznano równie': a) wprowadzenie zasad konkurencji na rynku edukacji i bada) naukowych, co doprowadzi do
wyrównania szans sektora publicznego i prywatnego w tym zakresie, a tak'e b) tworzenie warunków pod rozwój
szkolnictwa niepublicznego na wszystkich szczeblach kszta%cenia. Szans$ upatrzono tak'e w stworzeniu bogatej
oferty zaj$( pozalekcyjnych (rozwijaj&cych talenty i uzdolnienia m%odzie'y) oraz w odwo%ywaniu si$ do
lokalnych tradycji w%a#ciwych dla Podlasia.
W ramach Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego przygotowano okre#lone cele
strategiczne. Najwa'niejsze z punktu widzenia niniejszego opracowania to: a) wyrównywanie szans
edukacyjnych i stworzenie mo'liwo#ci wszechstronnego rozwoju (I cel strategiczny); b) wspieranie kszta%cenia
ustawicznego i edukacji zgodnej z rozwojem innowacyjno#ci i przedsi$biorczo#ci w regionie (II cel
strategiczny); c) nauka j$zyków obcych kluczem do zwi$kszonej mobilno#ci w mi$dzynarodowej przestrzeni
edukacyjnej i na mi$dzynarodowym rynku pracy (III cel strategiczny). W ramach pierwszego celu
strategicznego przewidziano ró'ne obszary dzia%ania, w tym - wsparcie programów edukacyjnych maj!cych
na celu wyrównywanie szans uczniów. Skoncentrowano si$ tu przede wszystkim na problemach zdrowotnych
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i rozwojowych dzieci. Uwzgl$dniono tak'e czynniki ekonomiczne wp%ywaj&ce na szanse edukacyjne
i zawodowe uczniów. W tym wzgl$dzie konieczne staje si$ – w opinii autorów strategii – przygotowanie
odpowiednich programów edukacyjnych dotycz&cych umiej$tno#ci stricte zawodowych, technologii
informatycznych, j$zyków obcych, wiedzy z zakresu przedsi$biorczo#ci. Zadania te powinny by( kierowane
przede wszystkim do m%odych ludzi pochodz&cych ze wsi, ma%ych miasteczek oraz z terenów
spauperyzowanych. Za kolejny obszar dzia%ania uznano wyzwalanie aspiracji u m"odzie#y wiejskiej do
podejmowania kszta"cenia na poziomie wy#szym. Jak zapisano w dokumencie: Województwo podlaskie
charakteryzuje wysoki udzia" osób pracuj&cych w rolnictwie. Struktura przygotowania rolników jest
niekorzystna (wykszta"cenie wy$sze posiada 1,5% ludno!ci rolniczej, !rednie – 11%, za! podstawowe lub
$adnego – 63%). Niezwykle wa$ne jest zatem wyzwalanie u m"odzie$y wiejskiej aspiracji do podejmowania
kszta"cenia na jak najwy$szych szczeblach, zgodnych z mo$liwo!ciami intelektualnymi. Dzia%ania w tym zakresie
powinny zatem obejmowa(: a) stwarzanie warunków dla podniesienia jako#ci kszta%cenia w szko%ach na wsi
(wykwalifikowana kadra, odpowiednia baza dydaktyczna); b) promocj$ poradnictwa zawodowego
i edukacyjnego w szko%ach ponadgimnazjalnych; c) przekazywanie wiedzy i umiej$tno#ci w zakresie zak%adania
i prowadzenia dzia%alno#ci gospodarczej; d) upowszechnienie dost$pu do kszta%cenia na odleg%o#(;
e) podniesienie poziomu wykszta%cenia i kwalifikacji zawodowych przy pomocy kszta%cenia zawodowego,
dzia%a) informacyjnych i szkoleniowych oraz poprzez umo'liwienie korzystania z us%ug doradczych. Inny
obszar dzia"ania – w ramach omawianego celu strategicznego - to pomoc stypendialna. Przyj$to,
'e powinna by( ona kierowana do m%odzie'y i studentów z rodzin najubo'szych (stypendia o charakterze
socjalno-edukacyjnym) oraz do osób uzyskuj&cych dobre wyniki w nauce (stypendia o charakterze
motywacyjnym). Za kolejny obszar dzia"ania uznano rozwój infrastruktury informatycznej. Realizacj$ tego
celu uzasadniono w sposób nast$puj&cy: Tworzenie infrastruktury, zapewniaj&cej dost#p do szerokopasmowego
internetu, zw"aszcza na obszarach wiejskich, wyklucza marginalizacj# tych terenów, a tak$e powoduje
wyrównanie dysproporcji w zakresie dost#pu i wykorzystania technologii informacyjnych, w szczególno!ci
pomi#dzy du$ymi o!rodkami a obszarami wiejskimi i ma"ymi miastami. Dzia"anie to jest szczególnie wa$ne dla
obszarów le$&cych z dala od centrów gospodarczych. W ramach tego zadania przewidziano: a) budow$
i rozbudow$ lokalnych i regionalnych systemów transmisji danych, w szczególno#ci z wykorzystaniem
nowoczesnych technik bezprzewodowych (zw%aszcza na terenach wiejskich); b) budow$ publicznych punktów
dost$pu do internetu; c) rozwój wirtualnych bibliotek, w tym digitalizacja i udost$pnianie zasobów bibliotek
przez internet; d) promocj$ i rozwój nauczania na odleg%o#(. Za kolejny obszar dzia"ania uznano zapewnienie
kszta"cenia osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W systemie o#wiaty powinno by( miejsce
tak'e dla niepe%nosprawnych, st&d konieczne wydaj& si$ w tym wzgl$dzie odpowiednie przedsi$wzi$cia, których
celem by%aby likwidacja barier architektonicznych, formalnych, organizacyjnych oraz spo%ecznych. W ramach
dokumentu przewidziano tak'e umo#liwienie uczniom wyboru kierunków kszta"cenia zgodnych z ich
zainteresowaniami i uzdolnieniami, a tak#e potrzebami rynku pracy. W tym obszarze istotne jest
wspomaganie nauczycieli w rozpoznawaniu uzdolnie) i zainteresowa) uczniów. Wa'ne staje si$ tu tak'e
opracowanie urozmaiconych ofert edukacyjnych, wykorzystuj&cych narz$dzia multimedialne, a tak'e
przygotowanie odpowiednich programów zaj$( pozalekcyjnych. Wiele miejsca po&wi%cono w Programie
wspieraniu kszta"cenia w zakresie nauk &cis"ych i technicznych. Stwierdzono, 'e osi&gni$cia w tych
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dziedzinach stanowi& bodziec do rozwoju gospodarki. St&d konieczne staje si$ promowanie zastosowania
nowych technologii informatycznych w nauczaniu, wspieranie programów autorskich w tym zakresie,
organizacja zaj$( pozalekcyjnych podejmuj&cych zagadnienia z obszaru nauk przyrodniczych, matematycznych i
technicznych. Przewidziano tak'e wprowadzenie systemu stypendialnego dla studentów tego rodzaju kierunków.
W ramach drugiego celu strategicznego za wa'ne z punktu widzenia opracowania obszary dzia%ania
uznano: a) wspieranie kszta!cenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy; oraz b) podniesienie jako#ci
kszta!cenia zawodowego. Je'eli chodzi o pierwszy z wymienionych tu obszarów, to stwierdzono, 'e (…) dla
wzrostu zatrudnienia absolwentów niezb#dne jest stworzenie warunków prawnych, organizacyjnych
i materialno-finansowych

umo$liwiaj&cych

!cis"y

zwi&zek

instytucji

edukacyjnych

ze

!rodowiskiem

przedsi#biorców i rynkiem pracy. Za%o'ono, 'e nale'y przygotowa( m%odemu cz%owiekowi odpowiednie
warunki do podj$cia kszta%cenia zgodnego z wymaganiami wspó%czesnej gospodarki. W tym celu konieczne
staj& si$ okre#lone dzia%ania. Zdaniem autorów opracowania, nale'y inicjowa(: a) wspó%prac$ z pracodawcami
przy opracowywaniu programów nauczania, organizowaniu praktyk dla uczniów i studentów, a tak'e osób
uczestnicz&cych w kszta%ceniu doros%ych; b) wymian$ kadr (np. sta'e w przedsi$biorstwach dla nauczycieli);
c) wspó%prac$ szkó% wy'szych z przedstawicielami gospodarki (organizacji gospodarczych) w zakresie transferu
praktycznej wiedzy, bada) i innowacji; d) korzystanie z innowacyjnych, warto#ciowych do#wiadcze) innych
#rodowisk (w tym #rodowisk gospodarczych, podmiotów zagranicznych, itd.). W ramach omawianego tu celu
zwrócono tak'e uwag$ na podniesienie jako#ci kszta%cenia zawodowego. Zaproponowano tu:
! dostosowanie kszta%cenia zawodowego do oczekiwa) pracodawców;
! odpowiednie przygotowanie uczniów do zawodu oraz przedsi$biorczo#ci;
! przygotowanie absolwentów do samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy;
! wspierania kszta%cenia zawodowego, dostosowuj&cego kwalifikacje osób do potrzeb rynku pracy;
! wspó%prac$ z organizacjami pracodawców, samorz&dami gospodarczymi oraz innymi organizacjami
pozarz&dowymi w zakresie kszta%cenia praktycznego, w szczególno#ci zawodowego;
! tworzenie sieci zak%adów pracy, w których uczniowie i s%uchacze ponadgimnazjalnych szkó%
prowadz&cych kszta%cenie zawodowe b$d& odbywa( kszta%cenie praktyczne;
! wypracowanie standardów praktyk dla poszczególnych zawodów;
! wspieranie szkó% w zakresie uzyskiwania nowoczesnych #rodków i materia%ów dydaktycznych;
! udzia% pracodawców w organizowaniu dodatkowych zaj$( w formach pozaszkolnych dla uczniów
ostatnich klas szkó% ponadgimnazjalnych realizuj&cych kszta%cenie zawodowe;
! wspó%prac$ z pracodawcami w zakresie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej szkó%.
Je'eli chodzi o trzeci cel strategiczny, to przewidziano tu nast$puj&cy obszar dzia%ania – stworzenie
warunków w zakresie kszta!cenia j$zyków obcych. W dokumencie stwierdzono: Procesy globalizacji
i integracji powoduj& konieczno!% otwarcia edukacji na rynki !wiatowe, zw"aszcza na przestrze' edukacyjn&
zjednoczonej Europy i tzw. Bliskiego S&siedztwa, a tak$e przygotowania absolwentów do poruszania si# na
mi#dzynarodowym runku pracy. Za%o'ono, 'e cel ten b$dzie realizowano poprzez: a) otwarcie systemu edukacji
na uczniów, studentów, nauczycieli i wyk%adowców zagranicznych; b) wspó%prac$ szkó% i uczelni wy'szych
z placówkami zagranicznymi na rzecz podnoszenia umiej$tno#ci j$zykowych uczniów i studentów;
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c) zagraniczne sta'e i praktyki dla nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich; d) rozwój mi$dzynarodowego
systemu uznawania kwalifikacji zawodowych, okresów studiów, #wiadectw i dyplomów.
Nale'y stwierdzi(, 'e Program Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego by" dokumentem dobrze
przygotowanym od strony diagnostycznej, zawarto tu tak#e interesuj!ce propozycje w zakresie dzia"a(
strategicznych. Wi%kszo&' z nich znalaz"a swoje odzwierciedlenie w innych krajowych dokumentach tego
typu. Strategia ta po"o#y"a istotny nacisk na szanse zawodowe przysz"ych absolwentów systemu o&wiaty,
postarano si% tak#e powi!za' kwestie edukacyjne z gospodarczymi. Niestety dokument ten zawiera tylko
ogólnie wskazane kierunki dzia"a(, brakuje natomiast dokumentu o charakterze operacyjnym, który
wskazywa"by konkretne zadania do wykonania, wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych
i harmonogramem ich realizacji.
Drugim istotnym dokumentem podejmuj&cym problematyk$ absolwenck& sta%a si$ Podlaska Strategia
Zatrudnienia do 2015 roku. Stwierdzono tu, 'e (…) ludzie m"odzi s& jedn& z najwa$niejszych grup ryzyka
zatrudnieniowego. Wskazano, 'e g%ównymi czynnikami kszta%tuj&cymi bezrobocie m%odzie'y pozostaj&: ogólna
z%a sytuacja gospodarcza regionu (zw%aszcza w porównaniu z innymi) i zwi&zany z tym niedostatek miejsc
pracy, niedostosowanie kierunków kszta%cenia do mo'liwo#ci i potrzeb lokalnego rynku pracy, brak
odpowiednich praktyk zawodowych na poziomie gwarantuj&cym zatrudnienie, brak umiej$tno#ci planowania
alternatywnej kariery zawodowej i ma%a mobilno#( zawodowa. Sytuacj$ t$ determinuje niekorzystna sytuacja
demograficzna. Ostatnie lata to wchodzenie na rynek pracy wy'u demograficznego. Jak stwierdzono
w dokumencie: Aby wy$ ten zosta" zagospodarowany, musi nast&pi% bardzo du$e tempo wzrostu gospodarczego
a w efekcie zdolno!% gospodarki do wch"oni#cia rosn&cej liczby zasobów pracy.
W ramach Podlaskiej Strategii Zatrudnienia przyj$to nast$puj&ce priorytety:
! wzrost zatrudnienia;
! rozwój przedsi$biorczo#ci i innowacyjno#ci na rzecz zatrudnienia;
! wyrównywanie szans i przeciwdzia%anie dyskryminacji w dost$pie do pracy i edukacji;
! podniesienie jako#ci kszta%cenia i wyposa'ania szkó% zawodowych;
! rozwój lokalnych partnerstw i dialogu spo%ecznego na rzecz rynku pracy;
! tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich;
! zwi$kszenie efektywno#ci i jako#ci obs%ugi rynku pracy.
Znaczna cz$#( celów przewidzianych w ramach priorytetów odnosi%a si$ do ogó%u bezrobotnych, da%o si$
jednak tak'e wyró'ni( obszary ukierunkowane wy%&cznie na absolwentów oraz m%odych ludzi. W ramach
priorytetu – Wzrost zatrudnienia – zawarto cel szczegó%owy pt. Aktywizacja zawodowa m!odzie%y.
We fragmencie dotycz&cym tego zagadnienia stwierdzono: M"odzie$ jest uznawana w województwie podlaskim
za grup# wymagaj&c& szczególnego wsparcia, stanowi&c& swoist& grup# ryzyka zatrudnieniowego. Cho%
bezrobocie w tej kategorii osób jest cz#sto zwi&zane z naturalnym procesem jednoczesnego wchodzenia na rynek
pracy wi#kszych grup osób i poszukiwania pracy po raz pierwszy po sko'czeniu szko"y, to ogólnie niekorzystna
sytuacja gospodarcza regionu jest g"ównym determinantem wyd"u$ania czy opó(niania tego procesu ponad
miar#. Zdaniem autorów Strategii, widoczne sta"o si% niedostosowanie systemu o&wiaty do potrzeb
regionalnego i lokalnych rynków pracy. Umiej$tno#ci internalizowane w szkole nie zaspokajaj& oczekiwa)
pracodawców lub s& niedoceniane. St&d konieczne jest podj$cie dzia%a), które: a) uzupe%ni& braki
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w umiej$tno#ciach m%odych ludzi (dzi$ki czemu nie dojdzie do utrwalenia bezrobocia w ramach tej
zbiorowo#ci); b) przyczyni& si$ do zatrudniania m%odzie'y posiadaj&cej du'y zasób wiedzy, aczkolwiek
charakteryzuj&cej si$ niskimi umiej$tno#ciami poruszania si$ po rynku pracy. Dzia%ania aktywizuj&ce
reprezentantów omawianej zbiorowo#ci powinny by( ukierunkowane na:
! inicjowanie i realizowanie programów o zasi$gu regionalnym i lokalnym, korzystaj&cych z dost$pnych
us%ug i instrumentów rynku pracy;
! przeznaczanie wi$kszej ilo#ci #rodków z Funduszu Pracy na dzia%ania aktywizuj&ce m%odzie';
! rozwój us%ug poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej dla m%odzie'y, przy jednoczesnym
d&'eniu do jak najwi$kszej indywidualizacji tego rodzaju dzia%a);
! rozwój dzia%a) aktywizacyjnych #wiadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, gminne centra informacji,
akademickie biura karier, szkolne o#rodki kariery;
! podejmowanie projektów aktywizuj&cych zawodowo m%odzie' i wspó%finansowanych ze #rodków Unii
Europejskiej;
! aktywizowanie szkó% ponadgimnazjalnych do aplikowania o #rodki wspó%finansowane ze #rodków Unii
Europejskiej.
W ramach priorytetu – Rozwój przedsi$biorczo#ci i innowacyjno#ci na rzecz regionu – zawarto cel
szczegó%owy

pt.

Wsparcie

tworzenia

i

rozwoju

inkubatorów

przedsi$biorczo#ci

w

szko!ach

ponadgimnazjalnych i wy%szych. W dokumencie wskazano, 'e istotnym czynnikiem blokuj&cym rozwój
przedsi$biorczo#ci akademickiej pozostaje brak wiedzy odno#nie dzia%alno#ci gospodarczej, a tak'e
odpowiednich postaw i warto#ci, które mog%yby sprzyja( zak%adaniu w%asnych firm. St&d uznano, 'e
najwa'niejsze dzia%ania, które nale'a%oby zrealizowa( w tym obszarze to:
! stworzenie warunków do powstawania inkubatorów przedsi$biorczo#ci w szko%ach ponadgimnazjalnych
i wy'szych, wspieranie ich dalszego rozwoju;
! szkolenia praktyczne – zindywidualizowane i oparte na obserwacji rynku;
! szkolenia przygotowuj&ce do funkcjonowania poza inkubatorem przedsi$biorczo#ci;
! us%ugi doradcze w zakresie tworzenia, rozwijania inkubatorów przedsi$biorczo#ci oraz wej#cia firmy na
rynek, w tym: pisanie biznesplanów, porady prawne, spotkania z praktykami, wspieranie m%odych ludzi
w trakcie prowadzenia przez nich dzia%alno#ci gospodarczej;
! rozwijanie wspó%pracy m%odzie'y, studentów tworz&cych inkubatory przedsi$biorczo#ci ze szko%ami,
uczelniami, pracodawcami (organizacjami pracodawców) oraz instytucjami wspierania biznesu;
! wsparcie merytoryczne i materialne dla absolwentów zainteresowanych samozatrudnieniem.
W ramach priorytetu - Wyrównywanie szans i przeciwdzia!anie dyskryminacji w dost$pie do pracy
i edukacji – przewidziano cel szczegó%owy pt. Wsparcie programów edukacyjnych maj"cych na celu
wyrównanie szans uczniów. W dokumencie stwierdzono, 'e poza czynnikami ekonomicznymi determinuj&cymi
dost$p do kszta%cenia, istotne znaczenie ma – w perspektywie szans m%odzie'y na rynku pracy – poziom i jako#(
uzyskiwanego wykszta%cenia i kompetencji zawodowych. Konieczna staje si$ realizacja ró'nych programów
edukacyjnych, których celem powinno by( niwelowanie tych ró'nic edukacyjnych. St&d niezb$dne jest,
zw%aszcza w kontek#cie aktualnych wymaga) rynku pracy, wyposa'enie uczniów w wiedz$ i umiej$tno#ci
z zakresu: nowoczesnych technologii informatycznych, znajomo#ci j$zyków obcych, przedsi$biorczo#ci.
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Zdaniem autorów Strategii, nale'y tak'e dostosowa( nauczanie zawodowe do potrzeb pracodawców.
Te dzia%ania powinny by( realizowane szczególnie w odniesieniu do okre#lonych grup m%odzie'y, w tym do
uczniów pochodz&cych z terenów wiejskich, ma%ych miast b&d+ #rodowisk w znacznym stopniu
spauperyzowanych, a tak'e w stosunku do osób wcze#nie wypadaj&cych z systemu szkolnego. W ramach
omawianego priorytetu uwzgl%dniono jeszcze jeden cel szczegó"owy, istotny z punktu widzenia sytuacji
absolwentów na rynku pracy, zatytu%owany - Programy stypendialne dla ucz"cych si$ dzieci i m!odzie%y
z najubo%szych rodzin. W dokumencie stwierdzono, 'e w regionie: (…) ogromnym problemem jest mniejsza
dost#pno!% do ró$nych form kszta"cenia dzieci i m"odzie$y z rodzin o niskim statusie materialnym.
W województwie podlaskim problem dotyczy g"ównie: obszarów wiejskich i zmarginalizowanych. Autorzy
Strategii wskazali, 'e ze wzgl$du na niewielkie mo'liwo#ci finansowe, m%ode osoby z tych rodzin ko)cz&
edukacj$ wcze#nie i legitymuj& si$ zazwyczaj wykszta%ceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym.
Dodatkow& barier$ stanowi niewielka liczba szkó% ponadgimnazjalnych na terenach wiejskich. W Strategii
stwierdzono ponadto, 'e znaczna cz$#( m%odzie'y nie kontynuuje edukacji po szkole #redniej ze wzgl$du na
brak odpowiednich #rodków finansowych. Zapotrzebowanie na zasi%ki socjalne pozostaje na uczelniach na
wysokim poziomie, podczas gdy #rednia kwota takiego #wiadczenia jest niska i cz$sto niewystarczaj&ca. St&d
konieczna staje si$ pomoc stypendialna dla m%odzie'y i studentów z rodzin najubo'szych, którzy decyduj& si$ na
kontynuowanie edukacji (odpowiednio na poziomie ponadgimnazjalnym oraz wy'szym).
W ramach priorytetu - Podniesienie jako#ci kszta!cenia i wyposa%anie szkó! zawodowych – interesuj&ce
okaza%y si$ dwa cele szczegó%owe: a) wspieranie kszta!cenia w zawodach i umiej$tno#ciach poszukiwanych
przez pracodawców na rynku pracy; b) wzmocnienie potencja!u rozwojowego i innowacyjnego szkó!
zawodowych. Je'eli chodzi o pierwszy z nich, to skoncentrowano si$ tu wokó% problemów kszta%cenia
zawodowego. Stwierdzono, 'e ten typ edukacji jest mniej popularny w#ród m%odzie'y. Wi$kszym
zainteresowaniem w#ród uczniów ciesz& si$ szko%y ogólnokszta%c&ce. Konieczna staje si$ zatem odbudowa
presti'u edukacji zawodowej. Wsparcie udzielone w tym zakresie ma przyczyni( si$ do podniesienia jako#ci
kszta%cenia, co w konsekwencji znajdzie swoje odzwierciedlenie w zainteresowaniu uczniów i pracodawców
tego rodzaju szko%ami. W procesie tym istotnym elementem pozostaje dostosowanie programów nauczania do
potrzeb rynku pracy. Aby tego dokona(, niezb$dna jest dyskusja, w której uczestniczy( powinni przedstawiciele
organizacji bran'owych i samorz&dowych pracodawców, zwi&zków zawodowych, a tak'e reprezentanci
administracji samorz&dowej. W dokumencie przyj$to, 'e niezb$dne jest uwzgl$dnienie punktu widzenia
partnerów spo%ecznych przy tworzeniu programów nauczania. Autorzy Strategii zwrócili tak'e uwag$ na inne
kwestie, w tym: upowszechnienie dost$pu uczniów i studentów do poradnictwa zawodowego, rozwój kszta%cenia
dwumodu%owego, gdzie praktyczna cz$#( nauki odbywa si$ w okre#lonym przedsi$biorstwie, zapewnienie
odpowiedniego systemu stypendialnego. Stwierdzono, 'e omawiany cel szczegó%owy powinien by( realizowany
poprzez nast$puj&ce dzia%ania:
! tworzenie warunków sprzyjaj&cych uzyskiwaniu i podwy'szaniu kwalifikacji zawodowych, a tak'e
pozwalaj&cych na przekwalifikowanie zawodowe;
! wzmocnienie form kszta%cenia ustawicznego oraz dostosowanie ich do zmian zachodz&cych na rynku
pracy;
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! podniesienie znaczenia praktycznej nauki zawodu, g%ównie poprzez wspó%prac$ z pracodawcami
w zakresie praktyk zawodowych;
! upowszechnienie dost$pu uczniów do poradnictwa zawodowego, które powinno stanowi( wsparcie
w procesie dokonywania wyborów edukacyjnych i zawodowych;
! powi&zanie poradnictwa zawodowego realizowanego w ramach systemu o#wiaty z poradnictwem
funkcjonuj&cym na gruncie instytucji rynku pracy;
! wzmocnienie wspó%pracy instytucji edukacyjnych z pracodawcami;
! pomoc w organizacji programów stypendialnych tworzonych przez przedsi$biorstwa;
! wsparcie finansowe i organizacyjne praktyk zawodowych;
! pomoc stypendialna dla uzdolnionych uczniów i studentów.
Je'eli chodzi o drugi cel szczegó%owy, czyli – wzmocnienie potencja!u rozwojowego i innowacyjnego
szkó! zawodowych- to w dokumencie skoncentrowano si$ na kwestiach zwi&zanych z kwalifikacjami kadry
nauczycielskiej i akademickiej, zarz&dzaniem placówkami o#wiatowymi. Stwierdzono tak'e, 'e (…) kszta"cenie
zawodowe – w szczególno!ci prowadz&ce do opanowania umiej#tno!ci praktycznych – wymaga dobrze,
nowocze!nie wyposa$onej bazy dydaktycznej. W ramach celu przewidziano realizacj$ nast$puj&cych dzia%a):
! doskonalenie jako#ci edukacji na wszystkich etapach kszta%cenia poprzez rozbudow$ bazy materialnej
(w tym: warsztatów, laboratoriów, itd.);
! poprawa wyposa'enia bezy dydaktycznej systemu o#wiaty, w tym tworzenie dobrze wyposa'onych
centrów kszta%cenia praktycznego;
! wzmocnienie systemu dokszta%cania i doskonalenia kwalifikacji nauczycieli;
! wspieranie wprowadzania w placówkach o#wiatowych systemów zarz&dzania jako#ci&;
! aktywizowanie szkó% zawodowych do aplikowania o #rodki pochodz&ce z Unii Europejskiej.
Nale'y stwierdzi(, 'e Podlaska Strategia Zatrudnienia stanowi%a prób$ kompleksowego podej#cia do
problemów regionalnego rynku pracy. Wida(, 'e autorzy dokumentu skupili si$ na ró'nych przedsi$wzi$ciach
oraz formach dzia%ania, których celem ma by( aktywizacja bezrobotnych, lepsze przygotowanie systemu o#wiaty
do potrzeb rynku pracy. Autorzy przyj$li tak'e pewne wska+niki, za pomoc& których maj& by( monitorowane
rezultaty dzia%a) za%o'onych w Strategii. Najwa'niejsze – z punktu widzenia analizy – to:
! wska+nik bezrobocia m%odych (15 – 24 lata) wed%ug BAEL (GUS);
! odsetek m%odzie'y obj$tej programami edukacyjnymi i programami zapobiegania bezrobociu (OHP,
Kuratorium O#wiaty);
! liczba osób, które skorzysta%y z projektów stypendialnych (Urz&d Marsza%kowski, Wojewódzki Urz&d
Pracy);
! udzia% szkó% z dost$pem do Internetu wed%ug poziomu kszta%cenia (GUS);
! wspó%czynnik skolaryzacji brutto (GUS);
! poziom wykszta%cenia nauczycieli (Centralny O#rodek Doskonalenia Nauczycieli);
! liczba szkó% zatrudniaj&cych szkolnego doradc$ zawodowego.
O ile w ramach regionalnych dokumentów strategicznych po#wi$cono wiele miejsca zagadnieniom
zwi&zanym z problematyk& absolwenck&, o tyle tego rodzaju kwestie nie by%y w wystarczaj&cym wzgl$dzie
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podejmowane na gruncie lokalnych dokumentów strategicznych. Przeanalizowano strategie ze wszystkich
powiatów i tylko nieliczne w dostatecznym stopniu uwzgl%dni"y sprawy zwi!zane z funkcjonowaniem
absolwentów i m"odych ludzi na rynku pracy. W wi$kszo#ci dokumentów ograniczono si$ do diagnozy
sytuacji, przytaczaj&c w tym wzgl$dzie arsena% danych statystycznych, pochodz&cych najcz$#ciej z lokalnych
placówek edukacyjnych oraz powiatowych urz$dów pracy. Nie zaprezentowano jednak 'adnych, istotnych
z lokalnego punktu widzenia, rozwi&za), co najwy'ej ograniczano si$ do przeformu%owania celów zawartych
w innych dokumentach strategicznych. Wydaje si$, 'e sytuacja ta wynika%a nie tyle z ignorowania problemów
absolwentów i m%odych ludzi, gdy' innym zagadnieniom po#wi$cono tyle samo miejsca, lecz z braku
dalekosi$'nych wizji, które mog%yby sta( si$ motorem rozwoju ca%ego regionu i poszczególnych powiatów. Nie
oznacza to, 'e we wszystkich dokumentach strategicznych, które poddano analizie, wyst$powa%y tego rodzaju
niedoci&gni$cia. W niektórych zawarto pewne cele, przedstawiono okre#lone rozwi&zania w zakresie dzia%a)
edukacyjnych i zawodowych. Bior!c pod uwag% jednak wszystkie z analizowanych dokumentów, nale#y
stwierdzi', #e cele sformu"owane na poziomie regionalnym pozosta"y zdecydowanie wa#niejsze, lepiej
sformu"owane.
Podsumowuj&c, problematyka absolwencka znalaz%a swoje odzwierciedlenie w najwa'niejszych aktach
prawnych dotycz&cych obszaru edukacyjnego i rynku pracy oraz w znacz&cych dokumentach strategicznych.
Je'eli chodzi o kwestie legislacyjne, to zaobserwowano okre#lony proces zmian, którego pocz&tek si$ga
pierwszej po%owy lat 90. To wtedy wówczas, w aktach prawnych odnosz&cych si$ do zagadnie) zwi&zanych
z rynkiem pracy, po raz pierwszy pojawi%a si$ definicja absolwenta. Osoby spe%niaj&ce okre#lone warunki mog%y
liczy( na wsparcie ze strony rejonowych urz$dów pracy. W przeciwdzia%aniu bezrobociu absolwentów
dominowa%y jednak formy pasywne. Du'y nacisk po%o'ono na zasi%ki. Ju' wówczas próbowano jednak
wprowadzi( pewne mechanizmy aktywizacyjne, zach$cano przy tym pracodawców do zatrudniania
reprezentantów omawianej zbiorowo#ci. Przedsi$biorcy mogli liczy( w tym wzgl$dzie na odpowiednie ulgi
i zwolnienia podatkowe. Koniec lat 90 oraz pocz&tek nowej dekady przynios%y nast$pne zmiany. Postanowiono
zrezygnowa( z szerokiego wsparcia absolwentów za pomoc& zasi%ków dla bezrobotnych. Skoncentrowano si$ na
aktywnych formach integracji z rynkiem pracy, w tym na sta'ach zawodowych, które sta%y si$ od tego czasu
podstawowym instrumentem walki z bezrobociem m%odych ludzi. Uwzgl$dniono tak'e i inne dzia%ania, w tym
roboty publiczne oraz wolontariat. Znaczny zmiany nast&pi%y wraz z wprowadzeniem Ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, gdzie w ogóle zdecydowano si$ zrezygnowa(
z kategorii absolwenta. Istotna, z punktu widzenia opracowania, problematyka znalaz%a tak'e swoje
odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych. Tutaj skoncentrowano si$ na kilku zasadniczych
zagadnieniach. Uznano za wa'ne dzia%ania k%ad&ce nacisk m.in. na dostosowywanie kszta%cenia do potrzeb
rynku pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych i likwidowanie nierówno#ci spo%ecznych w systemie o#wiaty,
upowszechnianie nowoczesnych technologii w#ród uczniów i studentów, zwi$kszenie ich przedsi$biorczo#ci, itd.
Przyj$to, 'e realizacja tych priorytetów wp%ynie na gospodark$ i rozwój spo%eczny.
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1.4.

Podstawowe dane dotycz!ce systemu edukacji w województwie podlaskim

1.4.1. Edukacja w liczbach
W poni'szym rozdziale zdecydowano si$ zaprezentowa( podstawowe dane statystyczne dotycz&ce
systemu o#wiaty w województwie podlaskim. Ponadto, uznano za zasadne uwzgl$dnienie kwestii zwi&zanych
z wyborami edukacyjnymi oraz zagadnie) dotycz&cych marginalizacji w ramach systemu edukacji. Placówkami
o#wiatowymi zarz&dzaj& przede wszystkim jednostki samorz&du terytorialnego. W województwie podlaskim
podmioty te przeznacza%y na system edukacji znaczn& cz$#( swoich #rodków. Dla przyk%adu, ogó%em w 2007
roku #rodki przewidziane na o#wiat$ stanowi%y 37,2% wszystkich wydatków powiatów ziemskich i grodzkich
w omawianym regionie. Tym samym koszty zwi!zane z utrzymaniem systemu edukacji w regionie
przewy#szy"y wydatki na inne cele, w tym na: infrastruktur% transportow! i telekomunikacyjn! oraz
pomoc spo"eczn!. Dane w tym zakresie zaprezentowano na wykresie 1.
Wykres 1 Wydatki bud#etów powiatów oraz miast na prawach powiatów wed"ug dzia"ów
w województwie podlaskim (2007 r.)
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,ród%o: opracowanie w%asne na podstawie danych GUS.

Da%o si$ jednak zaobserwowa( pewne zró'nicowanie, je'eli chodzi o wydatki na o#wiat$
w poszczególnych powiatach. Najwi$ksz& cz$#( bud'etu przeznaczano na system edukacji w powiatach:
grajewskim, zambrowskim, bia%ostockim (grodzkim) oraz augustowskim. Najmniej – w stosunku do ca%ego
bud'etu – wydawano w powiatach: suwalskim (ziemskim) oraz %om'y)skim (ziemskim). Da%o si$ tak'e
zaobserwowa( skupiska powiatów, gdzie procentowe wydatki na o#wiat$ pozostawa%y na podobnym poziomie.
Chodzi tu przede wszystkim o subregion centralny, na który sk%ada%y si$ powiaty otaczaj&ce aglomeracj$
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bia%ostock&, w tym powiat: bia%ostocki (ziemski), moniecki oraz sokólski. Tutaj #rodki przeznaczane na o#wiat$,
w ogóle bud'etu, by%y mniejsze ni' w innych cz$#ciach województwa. Drugi subregion to po%udnie Podlasia.
Chodzi tu g%ównie o powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki oraz wysokomazowiecki. W tych powiatach udzia%
#rodków przeznaczanych na system edukacji, w ogóle wydatków, pozostawa% stosunkowo wysoki. Dane w tym
zakresie zaprezentowano na mapie 14.
Mapa 1 Procentowy udzia" &rodków przeznaczanych na o&wiat% w ca"o&ci wydatków bud#etowych
powiatów z województwa podlaskiego (2007r.)

,ród%o: opracowanie w%asne na podstawie danych GUS.

Takiego zró'nicowania przestrzennego nie zaobserwowano, gdy poddano analizie wydatki gmin.
W prawie wszystkich gminach udzia% wydatków na o#wiat$ w ca%o#ci bud'etu przyjmowa% podobne warto#ci.
*rodki przeznaczane na system edukacji stanowi%y tu jedn& trzeci& wszystkich wydatków. Wyj&tkiem by%y
gminy z powiatu %om'y)skiego (ziemskiego). Tam przeznaczano na o#wiat$ nieco wi$cej ni' w innych gminach
województwa podlaskiego. Dane w tym wzgl$dzie przedstawiono na mapie 2.

4

Map$ z podzia%em administracyjnym województwa podlaskiego umieszczono w za%&czniku nr 1, na ko)cu opracowania.
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Mapa 2 Procentowy udzia" &rodków przeznaczanych na o&wiat% w ca"o&ci wydatków bud#etowych gmin
z województwa podlaskiego (2007r.)

,ród%o: opracowanie w%asne na podstawie danych GUS.

Je'eli chodzi o edukacj$ ponadgimnazjaln& (bez szkó% specjalnych), to w roku szkolnym 2006/2007
istnia%y/o na terenie województwa podlaskiego:
! 44 zasadnicze szko%y zawodowe,
! 77 liceów ogólnokszta%c&cych,
! 111 liceów profilowanych,
! oraz 179 techników.
Najwi$cej szkó% zlokalizowanych by%o w wi$kszych miastach województwa, w tym w: Bia%ymstoku,
!om'y oraz Suwa%kach, a tak'e w powiatach: bielskim, sokólskim oraz wysokomazowieckim. Jak wida(,
w regionie dominowa%y placówki zajmuj&ce si$ kszta%ceniem zawodowym. Dane dotycz&ce lokalizacji
przestrzennej poszczególnych szkó% zaprezentowano na zestawie map 3.
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Mapa 3 Liczba szkó" ponadgimnazjalnych (bez szkó" specjalnych oraz policealnych) w województwie
podlaskim (2006/2007r.)
Zasadnicze szko"y zawodowe

Technika

Licea ogólnokszta"c&ce

Licea profilowane

,ród%o: opracowanie w%asne na podstawie danych GUS.

W roku szkolnym 2006/2007 ogó"em w szko"ach ponadgimnazjalnych (bez szkó" specjalnych oraz
policealnych) kszta"ci"o si% 56 380 uczniów, z czego 5 204 w zasadniczych szko"ach zawodowych, 25 500
w liceach ogólnokszta"c!cych, 5 490 w liceach profilowanych oraz 20 186 w technikach. Porównanie danych
z omawianego regionu z informacjami pochodz&cymi z innych województw wykaza%o, 'e odsetek m"odych
ludzi ucz!cych si% w zasadniczych szko"ach zawodowych nale#a" do najni#szych w ca"ym kraju. Podobna
sytuacja mia%a miejsce tylko w przypadku Lubelszczyzny. Województwa, które charakteryzowa%y si$ wysokim
odsetkiem osób kszta%c&cych si$ w zasadniczych szko%ach zawodowych, w ogóle uczniów szkó%
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ponadgimnazjalnych, to: wielkopolskie, opolskie, kujawsko-pomorskie oraz pomorskie. Dla Podlasia w"a&ciwy
by" tak#e wysoki odsetek m"odych osób ucz!cych si% w placówkach ogólnokszta"c!cych. Przyjmowa% on
nieco wi$ksz& warto#( ni' w pozosta%ych regionach. Wy'szy odsetek uczniów kszta%c&cych si$ w liceach by%
charakterystyczny jedynie dla województw: lubelskiego, %ódzkiego i mazowieckiego. Dane w tym wzgl$dzie
zaprezentowano na wykresie 2.
Wykres 2 Odsetek uczniów kszta"c!cych si% w poszczególnych typach szkó" wed"ug województw
(2006/2007r.)
Dolno#l&skie

13,2%

Kujawsko-pomorskie

15,6%

Lubelskie

9,8%

Lubuskie

12,9%

!ódzkie

Podlaskie

38,9%

7,2%

13,0%

42,8%

16,3%

38,1%

12,3%

40,3%

9,2%

45,2%

15,4%

6,6%

30,7%
36,7%

9,7%
11,9%
8,6%
9,7%

42,8%

30,6%
35,2%

9,3%

53,3%

26,7%
35,7%

10,0%

49,8%

10,1%

Pomorskie

15,2%

49,7%

13,9%

Opolskie
Podkarpackie

41,6%

10,2%

Ma%opolskie
Mazowieckie

44,9%

10,0%

26,9%
33,7%
38,8%
35,8%
31,8%

*l&skie

12,0%

41,2%

9,7%

37,2%

*wi$tokrzyskie

10,6%

43,0%

7,9%

38,5%

Warmi)sko-mazurskie

14,1%

Wielkopolskie

40,2%

16,4%

Zachodniopomorskie

38,8%

12,4%
0%

zasadnicze zawodowe

44,5%
20%

40%

licea ogólnokszta%c&ce

11,0%

34,7%

8,9%

35,9%

8,5%
60%
licea profilowane

34,6%
80%

100%

technika

,ród%o: opracowanie w%asne na podstawie danych GUS.

Istotnych danych dostarczy%y te' statystyki regionalne. Da%o si$ tu zaobserwowa( pewne zró'nicowanie
przestrzenne, je'eli chodzi o liczb$ uczniów kszta%c&cych si$ w poszczególnych typach placówek o#wiatowych.
Powiaty, w których odsetek m"odych ludzi kszta"c!cych si% w zasadniczych szko"ach zawodowych by"
wy#szy ni# w pozosta"ych, to: moniecki, augustowski, kolne(ski, "om#y(ski (ziemski), suwalski (grodzki),
wysokomazowiecki oraz zambrowski. Najwi$ksza cz$#( uczniów ucz$szcza%a jednak do liceów
ogólnokszta%c&cych oraz do techników. Je'eli chodzi o powiaty, w których odsetek m%odzie'y kszta%c&cej si$
w liceach ogólnokszta%c&cych by% wy'szy ni' w innych, to daje si$ tu wyró'ni(: bia%ostocki (grodzki), %om'y)ski
(grodzki), bielski, grajewski, kolne)ski, moniecki, sejne)ski i siemiatycki. Powiaty za#, w których odsetek
uczniów ucz$szczaj&cych do techników by% stosunkowo wysoki, zw%aszcza w porównaniu z innymi, to:
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%om'y)ski (grodzki), suwalski (grodzki), bia%ostocki (ziemski), grajewski, hajnowski, %om'y)ski (ziemski),
suwalski (ziemski) oraz wysokomazowiecki. M%ode osoby mog%y kszta%ci( si$ tak'e w liceach profilowanych.
Ich popularno#( by%a jednak niska, porównywalna do popularno#ci zasadniczych szkó% zawodowych. Powiaty,
w których odsetek m%odzie'y kszta%c&cej si$ w liceach profilowanych by% stosunkowo wy'szy ni' w pozosta%ych
to: bia%ostocki (ziemski), kolne)ski, sokólski oraz zambrowski. Na podstawie analizy mo'na stwierdzi(,
'e uczniowie

kszta"c!cy

si%

w

wi%kszych

miastach

regionu

cz%&ciej

ucz%szczali

do

liceów

ogólnokszta"c!cych b!d$ do techników. Dane w tym zakresie zaprezentowano na wykresie 3.
Wykres 3 Odsetek uczniów kszta"c!cych si% w poszczególnych typach szkó" w województwie podlaskim wg
powiatów (2006/2007r.)
Bia%ystok
!om'a

7,2%

52,7%

9,8%

43,0%

11,9%

39,4%
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17,9%
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%om'y)ski

16,7%

41,7%
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48,6%

2,1%

45,5%

46,1%

sokólski 2,5%

33,9%
12,8%

13,4%
0%

36,5%

16,1%

31,3%

83,6%
33,6%

7,3%

39,8%
20%

zasadnicze zawodowe

34,5%

11,2%

50,0%

za mbrowski

11,8%

69,9%

siemiatycki 6,2%

15,1%

41,2%
19,6%

13,4%

48,6%

wysokomazowiecki

40,1%

51,5%

sejne)ski 4,1%

16,4%

34,0%

14,2%

20,6%

suwalski

39,0%

17,5%

38,3%

kolne)ski

41,7%

10,2%

46,0%

ha jnowski 6,4%

40,3%

6,9%

36,8%

9,2%

31,2%

6,9%

33,0%

6,9%

moniecki

8,9%

44,0%
21,1%

40%

licea ogólnokszta%c&ce

60%

25,7%
80%

licea profilowane

100%

technika

,ród%o: opracowanie w%asne na podstawie danych GUS.

Odpowiedniej wiedzy dostarczy"y dane dotycz!ce absolwentów z województwa podlaskiego, którzy
sko(czyli edukacj% w roku szkolnym 2006/2007. Okaza"o si%, #e w ogóle osób z tej zbiorowo&ci,
zdecydowanie

przewa#ali

absolwenci

liceów

ogólnokszta"c!cych.

Taka

sytuacja

mia%a

miejsce

w nast$puj&cych powiatach: bia%ostockim (grodzkim), %om'y)skim (grodzkim), suwalskim (grodzkim),
bia%ostockim

(ziemskim),

bielskim,

grajewskim,

hajnowskim,

kolne)skim,

monieckim,

sejne)skim,

siemiatyckim, sokólskim, wysokomazowieckim oraz zambrowskim. W niektórych powiatach absolwenci liceów
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ogólnokszta%c&cych stanowili ponad po%ow$ wszystkich absolwentów szkó% ponadgimnazjalnych. Chodzi tu
o powiat: bia%ostocki (grodzki), bielski, moniecki oraz sokólski. Dane w tym zakresie zaprezentowano na
wykresie 4.
Wykres 4 Odsetek absolwentów ko(cz!cych poszczególne typy szkó" w województwie podlaskim wed"ug
powiatów (2006/2007r.)
Bia %ystok
!om'a
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19,6%
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30,0%
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26,8%

41,3%
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29,3%

15,8%
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13,1%
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22,0%
60%
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80%
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,ród%o: opracowanie w%asne na podstawie danych GUS.

Porównanie danych o absolwentach z danymi dotycz!cych uczniów wskaza"o na interesuj!ce
zjawiska. Po pierwsze, reprezentanci zbiorowo#ci absolwentów cz$#ciej od przedstawicieli grupy uczniów
ucz$szczali do liceów ogólnokszta%c&cych, nieco cz$#ciej za# do liceów profilowanych oraz zasadniczych szkó%
zawodowych. Oznacza( to mo'e, 'e w analizowanym okresie zasz"a pewna zmiana dotycz!ca wyborów
edukacyjnych m"odych ludzi. W mniejszym stopniu decydowali si% oni na kszta"cenie w liceach
profilowanych i zasadniczych szko"ach zawodowych, w wi%kszym za& wybierali technika. Wzrost
popularno#ci tego typu placówek o#wiatowych odbi% si$ tak'e na liceach ogólnokszta%c&cych, cho( w mniejszym
stopniu. Warto zastanowi( si$ nad tym, jakie czynniki na to wp%yn$%y. Wydaje si$, 'e g%ównym podmiotem
zmiany by%a tu m%odzie' zainteresowana uzyskaniem w szkole ponadgimnazjalnej okre#lonych kwalifikacji
zawodowych. Gorzej oceniali oni zasadnicze szko%y zawodowe oraz licea profilowane, st&d ich wybór pad% na
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technika. To t%umaczy, dlaczego zjawisko to w mniejszym stopniu wp%yn$%o na popularno#( kszta%cenia
w liceach ogólnokszta%c&cych. Nale'y jednak zastanowi( si$ nad tym, dlaczego m"odzi ludzie lepiej zacz%li
ocenia' technika od zasadniczych szkó" zawodowych b!d$ liceów profilowanych? Mo'na domniemywa(,
'e to pejoratywne postrzeganie zasadniczych szkó% zawodowych wynika%o z ich negatywnego oceniania
w spo%ecze)stwie w ogóle. Ta generalizuj&ca opinia cz$sto jest niesprawiedliwa, w pewnym stopniu mog%a mie(
jednak wp%yw na wybory edukacyjne m%odych ludzi. Po drugie, coraz wi$ksza liczba pracodawców wymaga,
oprócz okre#lonych umiej$tno#ci i kompetencji, posiadania co najmniej #redniego poziomu wykszta%cenia.
Tendencja ta wp%yn&( musia%a na wybory edukacyjne uczniów. Dalsze kszta%cenie w technikum wydawa( si$
mog%o dla nich korzystniejsze ni' nauka w liceum profilowanym, w którym nie mieliby mo'liwo#ci uzyskania
okre#lonych kwalifikacji zawodowych.
Po szkole ponadgimnazjalnej uczniowie z województwa podlaskiego mogli kontynuowa' edukacj%
na uczelniach wy#szych funkcjonuj!cych w regionie. Ogó%em w roku akademickim studiowa%o tu 52 621
osób, z czego 56 proc. stanowi%y kobiety. Uczelnie wy'sze by%y zlokalizowane w powiatach: bia%ostockim
(grodzkim), bia%ostockim (ziemskim), suwalskim (grodzkim), %om'y)skim (grodzkim), bielskim, hajnowskim
oraz siemiatyckim. Zdecydowana wi$kszo#( studentów (N=44 837) kszta%ci%a si$ w Bia%ymstoku. Dane w tym
zakresie zaprezentowano na mapie 4.
Mapa 4 Liczba studentów kszta"c!cych si% na uczelniach zlokalizowanych w poszczególnych powiatach
województwa podlaskiego (2006/2007r.)

,ród%o: opracowanie w%asne na podstawie danych GUS.
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Z punktu widzenia analizy interesuj!ca okaza"a si% kwestia dotycz!ca decyzji edukacyjnych
i zawodowych uczniów szkó" ponadgimnazjalnych oraz studentów. Brakowa%o w tym zakresie odpowiednich
danych dotycz&cych województwa podlaskiego. Pewnych informacji odno#nie omawianego tu zagadnienia
dostarczy%o badanie aktywno#ci zawodowej absolwentów w kontek#cie realizacji programu Pierwsza praca.
Poddano tu analizie determinanty decyzji edukacyjnych uczniów. Okaza%o si$, 'e czynniki wp%ywaj&ce na wybór
dalszego kszta%cenia zró'nicowane by%y w zale'no#ci od szko%y, jak& zainteresowany by% ucze). I tak, m%ode
osoby, które kszta%ci%y si$ w zasadniczych szko%ach zawodowych wskazywa%y, 'e w ich przypadku najwi$ksze
znaczenie mia%a kwestia uzyskania odpowiedniego zawodu. Istotn& rol$ odgrywa%y tutaj tak'e ich
zainteresowania oraz podpowiedzi rodziców. Absolwenci, którzy kszta%cili si$ w liceach ogólnokszta%c&cych
wskazywali, 'e w ich przypadku du'e znaczenie mia%y sugestie rodziców, dalsze plany edukacyjne oraz w%asne
zainteresowania. Nieco inaczej wygl&da%a sytuacja w przypadku m%odych ludzi, którzy uczyli si$ w szko%ach
#rednich zawodowych. Przy wyborze tego rodzaju placówek o#wiatowych podstawowe znaczenie mia%y kwestie
zwi&zane z uzyskaniem okre#lonego zawodu oraz w%asne zainteresowania uczniów. Dane dotycz&ce
omawianego zagadnienia zaprezentowano w tabeli 6.

Tabela 6 Motywy wyboru szko"y ponadgimnazjalnej. Dane z ogólnopolskiego badania absolwentów
(2007 r.)
Motyw

ZSZ

LO

)Z

w proc.
Zdobycie okre&lonego zawodu

38,6

5,9

32,6

Kszta"cenie zgodne z zainteresowaniami

17,7

13,3

23,4

Sugestie rodziców

9,8

20,0

10,6

Sugestie doradcy zawodowego/psychologa

0,8

0,7

0,8

Znalezienie pracy w kraju

8,7

4,9

10,6

Znalezienie pracy za granic!

1,1

0,8

1,3

Uko(czenie szko"y i usamodzielnienie si%

7,9

5,4

5,1

Ch%' kontynuacji kszta"cenia

0,9

19,7

2,1

Nie dostanie si% do innego szko"y

2,4

2,9

2,3

Koszty edukacji

2,2

3,7

2,2

Ch%' pozostania w rodzinnej miejscowo&ci

1,4

3,4

2,0

Unikni%cie powo"ania do wojska

0,6

0,9

0,6

*atwo&' kszta"cenia w wybranej szkole

4,3

3,4

2,2

Z innego powodu

3,4

8,8

3,9

Brak odpowiedzi

0,3

0,3

0,3

100,0

100,0

100,0

Ogó"em

,ród%o: Badanie aktywno!ci zawodowej absolwentów w kontek!cie realizacji programu „Pierwsza praca”, red. prof. J. Witkowski, MPiPS,
Warszawa 2008.
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1.4.2. Nierówno&ci spo"eczne a system edukacji
Analizuj&c system edukacji nale'y rozwa'y( tak'e kwesti$ czynników #rodowiskowych warunkuj&cych
poziom wykszta%cenia. Jak wskazano wcze#niej, poszczególne typy placówek cieszy%y si$ ró'n& popularno#ci&
w zale'no#ci od miejsca zamieszkania. W wi$kszych miastach regionu uczniowie podejmowali zazwyczaj nauk$
w liceach ogólnokszta%c&cych. Podobnych danych w tym wzgl$dzie dostarczy%o badanie aktywno#ci zawodowej
absolwentów w kontek#cie realizacji Programu Pierwsza praca. Jak stwierdzono w publikacji prezentuj&cej
wyniki: (…) w grupie osób o najwy$szych kwalifikacjach (uko'czone wy$sze studia magisterskie i stopie'
doktora) prawie 45% stanowi& mieszka'cy du$ych miast, niespe"na 27% - mieszka'cy wsi. Nale'y jednak
wskaza(, 'e miejsce zamieszkania stanowi tylko jeden z wielu czynników determinuj&cych szanse edukacyjne
m%odych ludzi. Istotne w tym wzgl$dzie wydaje si$ poruszenie kwestii marginalizacji. Przy analizie systemu
edukacji w województwie podlaskim uwzgl$dniono tak'e i to zagadnienie. Istotne okaza%o si$ pytanie: jak
wygl!da problem marginalizacji w omawianej sferze w regionie, zw"aszcza w porównaniu z innymi
województwami? Konieczne staje si$ tu jednak wskazanie niektórych kwestii definicyjnych. Marginalizacja
w obszarze edukacji powi&zana jest z problemem wykluczenia spo%ecznego i nierówno#ci spo%ecznych.
Odpowiedni& definicj$ wykluczenia spo%eczna mo'na znale+( w Narodowej Strategii Integracji Spo"ecznej
z 2002r., gdzie stwierdzono, 'e przez omawiane tu zjawisko nale'y rozumie(: (…) brak lub ograniczenie
mo$liwo!ci uczestnictwa, wp"ywania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które
powinny by% dost#pne dla wszystkich, a w szczególno!ci dla osób ubogich. Dalej wskazano, 'e w#ród grup
podatnych na wykluczenie spo%eczne znajduj& si$ m.in.: dzieci i m%odzie' ze #rodowisk zaniedbanych oraz
dzieci wychowuj&ce si$ poza rodzin&. W strategii okre#lono tak'e zbiorowo#ci szczególnie zagro'one
wykluczeniem spo%ecznym (w latach 1996-2002). Wymieniono tu m.in.: dzieci i m%odzie' wypadaj&ce z systemu
szkolnego. Stwierdzono tak'e, 'e wykluczenie tych grup w znacznym stopniu powi&zane jest z ubóstwem.
Rodziny, w których funkcjonowa%y takie dzieci (b&d+ m%odzie') dotkni$te by%y problemem bezrobocia.
Ze wzgl%du na brak odpowiednich &rodków finansowych i wysokie koszty kszta"cenia rezygnowano
tu do&' cz%sto z dalszej edukacji dzieci. Autorzy strategii stwierdzili, 'e w ten sposób dokonuje si$ powielanie
przez dzieci wykszta%cenia i statusu spo%ecznego rodziców. Sytuacja ta dotyczy"a tak#e rodzin, gdzie
aspiracje w zakresie edukacji by"y wy#sze. Tak'e i tu realn& barier$ stanowi%y #rodki finansowe. Na problem
nierówno#ci spo%ecznych w edukacji zwróci% tak'e uwag$ Z. Kwieci)ski. Uzna%, 'e s& one powodowane poprzez
(…) kumulowanie si# przymiotów osobistych jednostek (talent, motywacje, pracowito!%, odwaga, wdzi#k)
z „kapita"em kulturowym” i „kapita"em spo"ecznym” rodziny pochodzenia, a wzmacniane s& przez organizacj#
o!wiaty (ustrój i struktura szkolnictwa, rozmieszczenie szkó", programy, przygotowanie nauczycieli,
finansowanie o!wiaty, ewaluacja efektów kszta"cenia) i funkcjonowanie szko"y (dominuj&ce modele nauczania,
organizacja szko"y, ocenianie, naznaczanie, selekcja, sortowanie, reprodukcja), a tak$e przez ró$norodne
interakcje, jakie przydarzaj& si# dzieciom i m"odzie$y w toku ich rozwoju. Jego zdaniem, spo%ecze)stwa
demokratyczne wytworzy%y ró'ne sposoby przeciwdzia%ania temu zjawisku. Z analizy wykonanej przez
Z. Kwieci(skiego wynika, #e mo#na mówi' o czterech ró#nych podej&ciach do wyrównywania szans
edukacyjnych. We wszystkich typach dyskursów publicznych kwestia likwidowania nierówno#ci spo%ecznych
w edukacji by%a powszechnie akceptowana, cho( ró'nie j& rozumiano. St&d, da"o si% wyró#ni' cztery typy
argumentacji: a) neoliberaln!; b) konserwatywn!; c) argumentacj% libera"ów politycznych oraz
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d) argumentacj% zwolenników demokracji uczestnicz!cej oraz etycznej, rzeczników praw cz"owieka.
W ramach pierwszego typu za%o'ono, 'e pa)stwo nie powinno ingerowa( w system edukacji, ani d&'y(
dzia%aniami interwencyjnymi do wyeliminowania nierówno#ci spo%ecznych. Takie zaanga'owanie instytucji
pa)stwowych neolibera%owie odbierali jako zagro'enie dla wolnej konkurencji i wolnego rynku w ogóle.
Zak%adano tu, 'e dzia%ania rz&du, samorz&dów powinny skupia( si$ na podnoszeniu poziomu edukacji
powszechnej. Dopuszczalne i mile widziane by%y ró'nego rodzaju przedsi$wzi$cia charytatywne, które
jednocze#nie mia%y przeciwdzia%a( nierówno#ciom edukacyjnym. W ramach drugiego podej#cia przypisywano
pa)stwu bardziej znacz&c& rol$. Instytucja ta mia%a: a) strzec otwartego dost$pu do elit ka'demu, kto na to
zas%u'y% oraz b) uruchamia( procedury poprawnego, uczciwego, bezstronnego, obiektywnego i centralnie
kontrolowanego oceniania, sortowania, kierowania na dalsze #cie'ki kszta%cenia i awansu spo%ecznego. Równe
szanse edukacyjne rozumiano tu jako otwarty dost$p do najwy'szych osi&gni$( i pozycji. Droga ta by%a mo'liwa
dla osób ubogich, które wykazywa%y si$ odpowiednimi przymiotami osobistymi, w tym osi&gni$ciami
intelektualnymi oraz pracowito#ci&. Jak stwierdzi% autor: Tak rozumianych równo!ci szans chroni& poprawne
procedury, a wyrównywanie szans edukacyjnych polega na sta"ym doskonaleniu tych procedur oceniania
i selekcji. W ramach trzeciego podej#cia podstawowe znaczenie odgrywa%a zasada sprawiedliwej dystrybucji.
Zgodnie z ni&, obowi&zkiem pa)stwa, samorz&dów, elit politycznych, a tak'e podmiotów edukacyjnych jest
organizowanie takiego systemu o#wiaty, który pozostaje powszechnie i równo dost$pny dla wszystkich,
niezale'nie od poziomu wykszta%cenia, pozycji spo%eczno-zawodowej rodziców, ich zamo'no#ci i miejsca
zamieszkania. St&d, w ramach tego podej#cia przyj$to, 'e (…) pa'stwo i samorz&dy powinny zapewnia%
strukturalne, kadrowe i finansowe warunki takiej gwarantowanej prawem równej dost#pno!ci. Na gruncie
ostatniej perspektywy po%o'ono du'y nacisk na to, 'e ka'dy cz%owiek – bez wzgl$du w jakiej rodzinie i w jakim
miejscu si$ urodzi% – powinien mie( mo'liwo#( osi&gni$cia, w tym tak'e poprzez szko%$, nale'ytego poziomu
kompetencji spo%ecznych, kulturowych, cywilizacyjnych i zawodowych. Pewne znaczenie przypisane tu zosta%o
dzia%aniom diagnostycznym, które mia%yby okre#la( obszary zwi$kszonego ryzyka wykluczeniem edukacyjnym
i spo%ecznym. Gdyby okaza%o si$, 'e zjawiska te maj& wp%yw na pewne zbiorowo#ci b&d+ obszary, to konieczna
staje si$ wówczas interwencja pa)stwa, samorz&du. W #wietle tego odpowiednim narz$dziem pozostaje tu
odpowiednia polityka redystrybucyjna polegaj&ca na pobieraniu #rodków od tych, którzy utrzymuj&
w spo%ecze)stwie uprzywilejowane pozycje. Trudno wskaza', która ze wskazanych tu perspektyw
dominowa"a w ostatnim okresie w Polsce. Wydaje si%, #e poszczególne rz!dy nie przyjmowa"y
w omawianym tu obszarze a# tak wyrazistego stanowiska. Jak stwierdzi% Z. Kwieci)ski: (…) w aktualnych
debatach dotycz&cych edukacji w Polsce, a tak$e w decyzjach z zakresu polityki o!wiatowej wyst#puj& te
wszystkie dyskursy naraz i s& ze sob& mylone. Niemniej jednak nie oznacza to, #e problem nierówno&ci
spo"ecznych oraz wykluczenia w ostatnich latach nie istnia". Na zagadnienia te wskazywa"y okre&lone
badania, w tym Diagnoza spo!eczna. W edycji z 2007 roku pytano respondentów m.in. o warunki do nauki
dzieci w domu. Okaza%o si$, 'e najgorsza sytuacja w tym wzgl$dzie by%a w województwach #wi$tokrzyskim
oraz warmi)sko-mazurskim, gdzie w ponad 10 proc. gospodarstw domowych dzieci nie mia%y w%asnego miejsca
do nauki. Najlepsza warunki panowa%y w województwie pomorskim, opolskim oraz wielkopolskim. Tutaj tylko
w nielicznych gospodarstwach (odpowiednio – 1,57 proc., 3,33 proc. oraz 4,52 proc.) dzieci nie posiada%y
w%asnego miejsca do nauki. W województwie podlaskim wska+nik ten przyj&% nieco wy'sz& warto#( (7,32 proc.)
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ni' przeci$tnie w kraju. Lepsza sytuacja od tej w omawianym regionie mia%a miejsce, poza uprzednio
wymienionymi województwami, w: %ódzkim, lubuskim, lubelskim, mazowieckim oraz dolno#l&skim, gorsza za#
w: podkarpackim, #l&skim, kujawsko-pomorskim, ma%opolskim, zachodniopomorskim, warmi)sko-mazurskim
oraz #wi$tokrzyskim. Dane w tym zakresie zaprezentowano na wykresie 5.

Wykres 5 Odsetek gospodarstw domowych, w których dzieci nie maj! w domu w"asnego miejsca do nauki
(2007r.)

*wi$tokrzyskie

12,82%

Warmi)sko-mazurskie

11,54%

Zachodniopomorskie

8,79%

Ma%opolskie

8,43%

Kujawsko-pomorskie

8,08%

*l&skie

7,69%

Podkarpackie

7,52%

Podlaskie

7,32%

Dolno#l&skie

6,96%

Mazowieckie

6,88%

Lubelskie

6,06%

Lubuskie

5,80%

!ódzkie

5,23%

Wielkopolskie

4,52%

Opolskie

3,33%

Pomorskie

1,57%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

,ród%o: Raport z badania „Diagnoza spo"eczna 2007. Warunki i jako!% $ycia Polaków”, Rada Monitoringu Spo%ecznego, Warszawa 2007.

Jak wynika%o z Diagnozy spo"ecznej z 2007 roku, trudno&ci finansowe determinowa"y tak#e okre&lone
decyzje rodziców dotycz!ce edukacji ich dzieci. Najcz%&ciej rezygnowano z podejmowania przez dziecko
dodatkowych zaj%'. Sytuacja ta by%a charakterystyczna przede wszystkim dla województw: #wi$tokrzyskiego,
ma%opolskiego, %ódzkiego, warmi)sko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Tutaj w co pi&tym gospodarstwie
domowym nie wysy%ano dzieci na zaj$cia dodatkowe z powodów finansowych. W najmniejszym stopniu
sytuacja ta by%a w%a#ciwa dla województw: pomorskiego, #l&skiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego oraz
podlaskiego. Dane w tym zakresie zaprezentowano na wykresie 6.
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Wykres 6 Odsetek gospodarstw domowych, które zosta"y zmuszone ze wzgl%dów finansowych
zrezygnowa' z podj%cia przez dziecko zaj%' dodatkowych (2007r.)
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,ród%o: Raport z badania „Diagnoza spo"eczna 2007. Warunki i jako!% $ycia Polaków”, Rada Monitoringu Spo%ecznego, Warszawa 2007.

Rodzice rezygnowali tak#e z powodów finansowych z korepetycji. W najwy'szym stopniu
gospodarstwa domowe, których nie by%o sta( na taki wydatek, zlokalizowane by%y w województwach:
ma%opolskim, lubuskim, lubelskim oraz %ódzkim. Problem ten w najmniejszym stopniu dotyczy% rodzin
z podkarpackiego, wielkopolskiego oraz dolno#l&skiego. W województwie podlaskim w co dziesi&tym
gospodarstwie domowym rezygnowano z korepetycji dla dzieci z powodów finansowych. Wska+nik przyjmowa%
w regionie stosunkow& nisk& warto#( w porównaniu z danymi ogólnopolskimi. Informacje w tym zakresie
zaprezentowano na wykresie 7.
Zarówno zaj$cia dodatkowe, jak i korepetycje stanowi& istotny element w procesie kszta%towania kapita%u
intelektualnego oraz spo%ecznego m%odego cz%owieka. Kwestia ta dotyczy zw%aszcza dzieci i m%odzie'y, które
z powodu pochodzenia spo%ecznego i wykszta%cenia rodziców nie odziedziczy%y kapita%u na odpowiednim
poziomie.
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Wykres 7 Odsetek gospodarstw domowych, które zosta"y zmuszone ze wzgl%dów finansowych
zrezygnowa' z korepetycji dla dzieci (2007r.)
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,ród%o: Raport z badania „Diagnoza spo"eczna 2007. Warunki i jako!% $ycia Polaków”, Rada Monitoringu Spo%ecznego, Warszawa 2007.

Trudno&ci finansowe wp"ywa"y tak#e na regulacj% zobowi!za( finansowych wzgl%dem szko"y.
Formalnie edukacja w Polsce pozostaje bezp%atna. W system o#wiaty wpisane s& jednak mniej b&d+ bardziej
ukryte koszty, zwi&zane przede wszystkim z op%atami na Komitet Rodzicielski, z ró'nego rodzaju sk%adkami
klasowymi. Dane pochodz&ce z Diagnozy spo"ecznej wskaza%y, 'e znacznego odsetka gospodarstw domowych
nie by%o sta( na regulowanie w pe%ni tych kwestii finansowych. Najtrudniejsz& sytuacj$ w tym wzgl$dzie
zaobserwowano w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie w co pi&tym gospodarstwie domowym
ograniczono lub zawieszono op%aty na szko%$. W najmniejszym stopniu problem ten dotyczy% województw:
lubelskiego, podkarpackiego, #wi$tokrzyskiego, mazowieckiego oraz opolskiego. Na Podlasiu co dziesi&te
gospodarstwo domowe rezygnowa%o b&d+ ogranicza%o z powodów finansowych op%aty na szko%$. Dok%adne dane
w tym zakresie zaprezentowano na wykresie 8.
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Wykres 8 Odsetek gospodarstw domowych, które zosta"y zmuszone ze wzgl%dów finansowych
do ograniczenia lub zawieszenia w roku szkolnym 2006/2007 wp"at na szko"%
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,ród%o: Raport z badania „Diagnoza spo"eczna 2007. Warunki i jako!% $ycia Polaków”, Rada Monitoringu Spo%ecznego, Warszawa 2007.

Jak wynika%o z Diagnozy spo"ecznej, gospodarstwami domowymi, które najcz%&ciej zmuszane
zostawa"y do wprowadzania ogranicze( finansowych zwi!zanych z kszta"ceniem dzieci, by"y gospodarstwa
osób utrzymuj!cych si% z niezarobkowych $róde" oraz rencistów. Dalej stwierdzono tak'e: Analiza skali
wymuszonych ze wzgl#dów finansowych ogranicze' w zakresie kszta"cenia dzieci wed"ug typu gospodarstwa
wskazuje, $e najliczniej dotkn#"y one w badanym okresie gospodarstwa ma"$e'stw wielodzietnych oraz rodzin
niepe"nych. Relatywnie najcz#!ciej do omawianych ogranicze' zmuszane by"y gospodarstwa zamieszkuj&ce
najwi#ksze miasta (w przypadku rezygnacji z zaj#% dodatkowych dla dziecka) oraz najmniejsze (…)
[w przypadku korepetycji, ograniczenia b&d+ zawieszenia wp%at na szko%$, itd. – przyp. aut.].
Analizie poddano tak'e czynniki, które przyczyniaj& si$ do zwi$kszenia integracji spo%ecznej, w tym do
wzmocnienia kapita%u intelektualnego i spo%ecznego uczniów. Za wska+niki uznano tu: a) stopie) informatyzacji
szkó% (w tym: dost$pu uczniów do Internetu) oraz b) liczb$ uczniów korzystaj&cych z zaj$( pozalekcyjnych
i wyrównawczych. W analizie uwzgl$dniono tak'e poziom przygotowania m%odych ludzi do funkcjonowania
w #rodowisku pracy. Dlaczego zdecydowano si% w"a&nie na takie obszary tematyczne? Po pierwsze, wydaje
si$, 'e dost$p do Internetu jest w dzisiejszym #wiecie pewnego rodzaju norm&. Korzystanie z sieci staje si$ coraz
bardziej powszechne ju' od najm%odszych lat, st&d pewnym problemem – tak'e w perspektywie edukacyjnej –
mo'e by( wykluczenie cyfrowe. Zwrócono zreszt& na to uwag$ w Strategii Rozwoju Spo"ecze(stwa
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Informacyjnego do 2013 roku. W#ród s%abych stron mog&cych hamowa( rozwój spo%ecze)stwa
informacyjnego wyró'niono m.in. niski poziom wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych
w szkolnictwie, co w konsekwencji przek%ada( mo'e si$ na marginalizacj$ cyfrow& niektórych grup
spo%ecznych. Wykluczenie w tym za# obszarze b$dzie mia%o swój skutek w funkcjonowaniu m%odego cz%owieka
we wspó%czesnym spo%ecze)stwie, w tym na rynku pracy. Po drugie, czynnikiem sprzyjaj&cym integracji
spo%ecznej mog& by( zaj$cia pozalekcyjne oraz wyrównawcze. Daj& one szans$ m%odym ludziom, zw%aszcza tym
pochodz&cym ze #rodowisk ubogich, zmarginalizowanych, na uzyskanie b&d+ utrwalenie wiedzy bez ponoszenia
dodatkowych kosztów finansowych. Wskazówki odnosz&ce si$ do tego obszaru zawarte zosta%y w dokumentach
programowych dotycz&cych Programu Operacyjnego Kapita% Ludzki. W Priorytecie IX po%o'ono nacisk na:
a) organizowanie w szko%ach okre#lonych programów rozwojowych, podejmuj&cych w szczególno#ci kwestie
zwi&zane z nauk& j$zyków obcych, przedsi$biorczo#ci&, zagadnieniami matematyczno-przyrodniczymi oraz
informatyk&, a tak'e b) uwzgl$dnianie w placówkach o#wiatowych zaj$( dodatkowych i pozalekcyjnych.
Dzia%ania takie mog& w d%u'szej perspektywie przyczyni( si$ m.in. do wyrównania szans edukacyjnych uczniów
pochodz&cych z ró'nych #rodowisk spo%ecznych. Po trzecie, podj$to tak'e kwesti$ przygotowania m%odych ludzi
do funkcjonowania w #rodowisku pracy. W szkole dokonuje si$ socjalizacja wtórna cz%owieka, w trakcie tego
procesu m%oda osoba internalizuje pewne warto#ci i postawy przydatne w jej pó+niejszym 'yciu, tak'e
zawodowym. Nale'y tu zastrzec, 'e proces ten post$puje w oparciu o pewne fundamenty, o socjalizacj$
pierwotn&, która dokona%a si$ uprzednio w #rodowisku rodzinnym. Z drugiej jednak strony oddzia%ywanie
instytucji spo%ecznych mo'e by( na tyle znacz&ce, 'e zmianie ulegn& pewne negatywne schematy, style
dzia%ania, role przej$te w procesie socjalizacji pierwotnej. Innymi s%owy, w systemie edukacji tkwi mo'liwo#(,
aby odpowiednio przygotowa( m%odego cz%owieka do normalnego i pe%nego funkcjonowania w spo%ecze)stwie,
bez wzgl$du na to z jakiej rodziny, z jakiego #rodowiska on pochodzi.
Je#eli chodzi o poziom informatyzacji szkó", to da"o si% zaobserwowa' pewne zró#nicowanie
strukturalne oraz przestrzenne. Analizie poddano tylko uczniów szkó% ponadgimnazjalnych. Najmniejszy
dost%p do komputerów w szkole mia"y osoby kszta"c!ce si% w zasadniczych szko"ach zawodowych. Tutaj
przeci$tnie na jeden komputer przypada%o 20 uczniów, na jeden komputer z dost$pem do internetu 21.
Zauwa#ono tak#e pewne zró#nicowanie terytorialne w tym wzgl%dzie. Najgorsza sytuacja mia"a miejsce
w województwie podlaskim. Niewielki dost$p do komputerów oraz internetu w szkole charakteryzowa% tak'e
województwo #wi$tokrzyskie, podkarpackie, ma%opolskie oraz mazowieckie. Najlepsza sytuacja w tym obszarze
mia%a miejsce w województwie opolskim, zachodniopomorskim, warmi)sko-mazurskim, lubelskim oraz
pomorskim. We wszystkich innych typach placówek dost%p do komputerów w szkole oraz do Internetu by"
zdecydowanie lepszy ani#eli w zasadniczych szko"ach zawodowych. Nale'y si$ zastanowi(, z czego wynikaj&
te ró'nice. Za tym strukturalnym zró'nicowaniem stoi prawdopodobnie prze#wiadczenie, 'e uczniów
zasadniczych szkó% zawodowych nale'y przygotowa( tylko i wy%&cznie do wykonywania okre#lonego zawodu.
Wydaje si$, 'e brakuje tutaj bardziej kompleksowego spojrzenia, w którym m%oda osoba kszta%c&ca si$ w tego
rodzaju placówkach uzyskuje nie tylko odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ale tak'e odpowiednie
kompetencje w zakresie a) poruszania si$ po wspó%czesnym rynku pracy oraz b) funkcjonowania
w nowoczesnym spo%ecze)stwie. Nie chodzi tu o znaczne poszerzanie programu nauczania w zasadniczych
szko%ach zawodowych, czy upodobnianie tych placówek do liceów ogólnokszta%c&cych. Wa'ne jest jednak, aby
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na tych uczniów spojrze( jako na przysz%ych, pe%noprawnych obywateli, potrafi&cych odnale+( si$ w z%o'onym
#wiecie.
W liceach ogólnokszta"c!cych w roku szkolnym 2006/2007 przypada"o przeci%tnie na jeden
komputer 11 uczniów (taka sama liczba przypada"a na jeden komputer z dost%pem do internetu).
Nie zaobserwowano wi%kszego zró#nicowania w obr%bie kraju. Najwi$ksza liczba uczniów przypada%a na
jeden komputer w województwach: podkarpackim, podlaskim, ma%opolskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim,
opolskim,

pomorskim;

najmniejsza

za#

w:

warmi)sko-mazurskim,

zachodniopomorskim,

#l&skim,

wielkopolskim oraz #wi$tokrzyskim. Podobnie sytuacja wygl!da"a w liceach profilowanych. Tutaj na jeden
komputer przypada%o przeci$tnie w roku szkolnym 2006/2007 12 uczniów (13 uczniów na jeden komputer
z dost$pem do internetu). Da%o si$ jednak zaobserwowa( pewne zró'nicowanie terytorialne. Najgorsza sytuacja
w tym wzgl$dzie panowa%a w województwach: opolskim oraz podkarpackim. W przypadku tych regionów na
jeden komputer przypada%o ponad 20 uczniów (sytuacja by%a tu zatem podobna do zasadniczych szkó%
zawodowych). Najlepsze warunki w tym obszarze zaobserwowano natomiast w: %ódzkim, warmi)skomazurskim, dolno#l&skim, lubelskim oraz podlaskim. Tutaj jeden komputer przypada% na mniej ni' 10 uczniów.
Najlepsza sytuacja w ca"ej Polsce pod wzgl%dem dost%pno&ci do komputerów oraz internetu panowa"a
w roku szkolnym 2006/2007 w technikach i liceach zawodowych. Nie da"o si% tu tak#e zaobserwowa'
wi%kszego zró#nicowania terytorialnego. W przypadku tych placówek na jeden komputer przypada%o
przeci$tnie 9 uczniów. Dane dotycz&ce informatyzacji poszczególnych typów szkó% zaprezentowano na zestawie
map 5.
Jak wida(, uzyskane informacje pokaza%y, 'e utrudniony dost$p do komputerów oraz internetu zale'a%
w du'ym stopniu od typu szko%y, w nieco mniejszym od regionu. W województwie podlaskim trudna sytuacja
mia%a miejsce w przypadku zasadniczych szkó% zawodowych, w przypadku innych placówek warunki
w omawianym obszarze by%y dobre (licea ogólnokszta%c&ce) b&d+ bardzo dobre (licea profilowane, technika).
Analizie poddano dane ilo&ciowe, brakowa"o natomiast wniosków pochodz!cych z danych jako&ciowych.
Nie wiadomo, dla przyk"adu, w jakim stopniu i jak komputery by"y wykorzystywane, czy wskazywano
uczniom, jak szuka' pracy przez internet, jak pos"ugiwa' si% podstawowymi edytorami tekstu, arkuszami
kalkulacyjnymi, bazami danych, itd. Informacje takie mo'na by%oby uzyska( badaj&c kompetencje uczniów
w ka'dym z tych obszarów.
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Mapa 5 Liczba uczniów przypadaj!cych na jeden komputer w poszczególnych typach szkó" wed"ug
województw. W nawiasach uwzgl%dniono dane dotycz!ce dost%pu uczniów do internetu (2006/2007r.)
Zasadnicze szko"y zawodowe

Licea ogólnokszta"c&ce

Licea profilowane

Technika

,ród%o: opracowanie w%asne na podstawie danych GUS.

Je#eli chodzi o zaj%cia pozalekcyjne oraz nadobowi!zkowe, to tak#e i tutaj da"o si% zaobserwowa'
zró#nicowanie strukturalne oraz terytorialne. W przypadku zasadniczych szkó% zawodowych przeci$tnie
w roku szkolnym 2006/2007 na tego rodzaju zaj$cia ucz$szcza% co dziesi&ty ucze). Najlepsza sytuacja pod tym
wzgl$dem

by%a

w

województwach:

#l&skim,

zachodniopomorskim,

lubuskim,

dolno#l&skim

oraz

#wi$tokrzyskim. Najgorsza za# w: opolskim, podlaskim, warmi)sko-mazurskim oraz ma%opolskim. Nale'y
ponadto stwierdzi(, 'e udzia" uczniów zasadniczych szkó" zawodowych w zaj%ciach pozalekcyjnych oraz
nadobowi!zkowych by" znacz!co ni#szy ni# uczniów innych typów szkó". Podobnie, jak w przypadku
informatyzacji, wydaje si$, 'e w%adze o#wiatowe nie przywi&zywa%y znacz&cej uwagi do tego rodzaju placówek.
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By( mo'e panowa%o przekonanie, 'e zaj$cia pozalekcyjne i nadobowi&zkowe nale'y realizowa( w szko%ach,
gdzie wi$kszo#( uczniów zak%ada kontynuacj$ edukacji na uczelniach wy'szych. Zgodnie z inn& hipotez&, któr&
tak'e nale'a%oby tu uwzgl$dni(, niewielki udzia% m%odych ludzi w omawianych tu zaj$ciach stanowi% pochodn&
ich niskiego zainteresowania tego rodzaju przedsi$wzi$ciami. Hipoteza ta pozostaje w&tpliwa. By%aby ona
zasadna, gdyby szko%y próbowa%y wyj#( naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a mimo to poziom ucz$szczania
na tego rodzaju zaj$cia pozostawa%by na niskim poziomie. Wydaje si$ jednak, 'e jak dot&d dzia%ania placówek
o#wiatowych w tym obszarze by%y zbyt s%abe.
Zdecydowanie wy#sz! aktywno&ci! uczniów w zaj%ciach pozalekcyjnych oraz nadobowi!zkowych
charakteryzowa"y si% licea ogólnokszta"c!ce. W roku szkolnym 2006/2007 przeci$tnie bra%a w nich udzia%
prawie co druga osoba kszta%c&ca si$ w tego rodzaju placówkach. Najlepsza sytuacja w tym wzgl$dzie mia%a
miejsce w województwach: dolno#l&skim, lubuskim oraz podkarpackim, najgorsza za# w: kujawsko-pomorskim,
#wi$tokrzyskim oraz warmi)sko-mazurskim. W województwie podlaskim w zaj$ciach pozalekcyjnych oraz
nadobowi&zkowych uczestniczy%a prawie co druga m%oda osoba kszta%c&ca si$ w liceum ogólnokszta%c&cym.
Nieco gorzej sytuacja wygl!da"a w liceach profilowanych. W roku szkolnym 2006/2007 w zaj%ciach
pozalekcyjnych i nadobowi!zkowych uczestniczy" tu prawie co trzeci ucze(. Najlepsza sytuacja w tym
wzgl$dzie mia%a miejsce w województwach: %ódzkim, podkarpackim i podlaskim, najgorsza za# w: kujawskopomorskim, zachodniopomorskim oraz pomorskim. W technikach i liceach zawodowych udzia" uczniów
w zaj%ciach pozalekcyjnych i nadobowi!zkowych pozostawa" na podobnym poziomie, co w liceach
profilowanych. Tak'e i tutaj uczestniczy%a w nich prawie co trzecia m%oda osoba. Najwi$kszy odsetek uczniów
bior&cych udzia% w tego rodzaju zaj$ciach w%a#ciwy by% dla województw: lubuskiego, mazowieckiego,
dolno#l&skiego oraz pomorskiego. Dane dotycz&ce poszczególnych typów szkó% zaprezentowano na zestawie
map 6.
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Mapa 6 Odsetek uczniów uczestnicz!cych w zaj%ciach pozalekcyjnych i nadobowi!zkowych
w poszczególnych typach szkó" wed"ug województw (2006/2007r.)
Zasadnicze szko"y zawodowe

Licea profilowane

Licea ogólnokszta"c&ce

Technika

)ród"o: opracowanie w"asne na podstawie danych GUS.

Dalsza analiza wykaza"a, #e w ogóle zaj%' pozalekcyjnych i nadobowi!zkowych, dominowa"y
zaj%cia przedmiotowe oraz sportowe. Taka sytuacja mia%a miejsce tak'e w województwie podlaskim. Da%o si$
równie' zaobserwowa( pewne zró'nicowanie w zale'no#ci od typu placówki edukacyjnej. W#ród uczniów
zasadniczych szkó% zawodowych z województwa podlaskiego, bior&cych udzia% w zaj$ciach pozalekcyjnych, co
drugi uczestniczy% w zaj$ciach sportowych, co pi&ty w przedmiotowych, a co dziesi&ty w informatycznych. Inna
sytuacja mia%a miejsce w liceach ogólnokszta%c&cych w omawianym regionie. Tutaj uczniowie najcz$#ciej
ucz$szczali na zaj$cia przedmiotowe. Podobna sytuacja, co w liceach ogólnokszta%c&cych, mia%a miejsce
w liceach profilowanych oraz technikach i liceach zawodowych. Dane w tym zakresie zaprezentowano na
wykresie 9.
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Wykres 9 Udzia" uczniów w poszczególnych zaj%ciach pozalekcyjnych i nadobowi!zkowych
w województwie podlaskim w roku szkolnym 2006/2007 wed"ug typu szko"y
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,ród%o: opracowanie w%asne na podstawie danych GUS.

Uzyskane dane sk"aniaj! do zadania nast%puj!cych pyta(: a) dlaczego uczniowie zasadniczych
szkó" zawodowych z województwa podlaskiego rzadko uczestniczyli w innych ni# sportowych zaj%ciach
pozalekcyjnych i nadobowi!zkowych?; b) czy sytuacja ta wynika"a z braku odpowiedniej oferty w tym
zakresie, czy raczej uwarunkowana by"a brakiem odpowiedniego zainteresowania ze strony m"odych
osób?; c) dlaczego uczniowie techników i liceów zawodowych tak rzadko brali udzia" w zaj%ciach
technicznych? Na obecnym etapie badania trudno odpowiedzie( na te pytania. Wydaje si$, 'e w#ród istotnych
czynników nale'a%oby tu uwzgl$dni( brak odpowiedniej, ciekawej oferty dla m%odych ludzi, co w konsekwencji
skutkowa%o niewielkim ich zainteresowaniem okre#lonymi formami pozalekcyjnymi i nadobowi&zkowymi. By(
mo'e uatrakcyjnienie tego rodzaju zaj$(, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, narz$dzi,
wp%yn$%oby na zwi$kszenie ich popularno#ci. Konieczne staje si$ zatem zwrócenie wi$kszej uwagi na zaj$cia
nadobowi&zkowe i pozalekcyjne, gdy' stanowi& one istotny czynnik w procesie wyrównywania szans
edukacyjnych.
Analizie poddano tak#e umiej%tno&ci, które uczniowie uzyskiwali w toku nauki. Niestety brakowa%o
w tym wzgl$dzie odpowiednich danych dotycz&cych województwa podlaskiego. Skupiono si$ zatem na
informacjach ogólnopolskich, pochodz&cych m.in. z badania aktywno#ci zawodowej absolwentów w kontek#cie
realizacji Programu Pierwsza Praca. Zdecydowana wi$kszo#( respondentów stwierdza%a tu, 'e otrzymane
w procesie nauki umiej$tno#ci i wiedza okaza%y si$ przydatne z punktu widzenia ich funkcjonowania
w spo%ecze)stwie i w #rodowisku pracy. Ocen$ tak& sformu%owa%o 72,2% m$'czyzn oraz 69,7% kobiet.
Respondenci w momencie badania byli ju' absolwentami, oceniali zatem szko%y, które uko)czyli. Wskazywali
zarazem na pewne dzia%ania, które warto by%oby podj&(, aby szko%a w wi$kszym stopniu by%a zdolna do
przygotowania ucznia do funkcjonowania w #rodowisku pracy. Zarówno m%#czy$ni, jak i kobiety stwierdza"y,
#e placówki edukacyjne powinny w wi%kszym stopniu skoncentrowa' si% na: nauce j%zyka obcego,
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zwi%kszy' udzia" zaj%' praktycznych oraz przekazywa' wiedz% przydatn! z punktu widzenia potrzeb
pracodawców. Najrzadziej wskazywano, #e konieczne jest zwi%kszenie udzia"u zaj%' teoretycznych.
Dodatkowo absolwenci negatywnie oceniali takie propozycje, jak: a) dok%adniejsza ocena pracy
uczniów/studentów, aby wiedzieli co maj& poprawi(; b) podnie#( poziom wiedzy i kompetencji nauczycieli oraz
c) uczy( na wy'szym poziomie (bardziej zaawansowane programy). Informacje dotycz&ce tego obszaru
zaprezentowano w tabeli 7.

Tabela 7 Proponowane przez absolwentów zmiany programów i sposobów ich realizacji (2007 r.)
Obszary zmian
Lepiej zorganizowa( nauk$ j$zyka obcego
Zwi$kszy( udzia% zaj$( praktycznych
Zwi$kszy( udzia% zaj$( teoretycznych
Wykorzystywa( techniki informatyczne podczas lekcji
Uczy( tego, czego chc& od nas pracodawcy
Stworzy( wi$ksze mo'liwo#ci wyboru przedmiotów/zaj$(
Uczy( na wy'szym poziomie (bardziej zaawansowane programy)
Dawa( okazj$ do samodzielnej pracy uczniów/studentów
Dok%adniej ocenia( prac$ uczniów/studentów, 'aby wiedzieli co maj&
poprawi(
Podnie#( poziom wiedzy i kompetencji nauczycieli
W inny sposób
Bez zmian
Brak odpowiedzi
Ogó"em

Kobiety
20,1
16,2
2,3
7,8
15,0
7,3
4,4
5,5
3,7

M%#czy$ni
w proc.
17,4
16,7
2,9
8,1
15,1
6,5
4,4
5,2
3,7

4,3
2,5
10,6
0,3
100,0

5,1
3,2
11,2
0,5
100,0

,ród%o o Badanie aktywno!ci zawodowej absolwentów w kontek!cie realizacji programu „Pierwsza praca”, red. prof. J. Witkowski,
MPiPS, Warszawa 2008.

Z danych uzyskanych w ramach badania wynika zatem, 'e absolwenci doceniali te aspekty, które im
samym wyda%y si$ przydatne z punktu widzenia zatrudnienia oraz funkcjonowania w #rodowisku pracy. Obszary
te pozostaj& istotne tak'e z perspektywy wyrównywania szans edukacyjnych. Aby skutecznie przeciwdzia%a(
marginalizacji edukacyjnej konieczne staje si$ zatem odpowiednie dofinansowanie dzia%a) dostosowuj&cych
system o#wiaty, uczniów do wymogów rynku pracy, czy szerzej – nowoczesnej gospodarki. Nie da si$ tu jednak
unikn&( wa'nych pyta): jak daleko mo#na posun!' si% w procesie ukierunkowywania edukacji
do oczekiwa( pracodawców? Czy mo#na dla przyk"adu zrezygnowa' z przedmiotów dotycz!cych kultury,
j%zyka, na rzecz zaj%' z zakresu przedsi%biorczo&ci? Czy mo#liwa w tym wszystkim jest jaka& salomonowa
decyzja, w której da si% pogodzi' cywilizacyjn! misj% o&wiaty z wymaganiami rynku? Mo'na podej#(
krytycznie do wskaza) badanych absolwentów i stwierdzi(, 'e ich sugestie odnosi%y si$ do konkretnej
rzeczywisto#ci, której zakres temporalny jest w jakim# stopniu okre#lony. Tutaj pojawia si$ kwestia
elastyczno#ci systemu edukacji. Czy mo#liwe jest stworzenie takiego systemu, który w ka#dym czasie b%dzie
potrafi" odpowiedzie' na potrzeby rynku? Pragnienie takie mo'e okaza( si$ iluzoryczne, co nie zmienia faktu,
'e pewne zmiany w o#wiacie s& konieczne. By( mo'e system ten nie tyle powinien skupi( si$ na okre#lonej
wiedzy, która podlega ci&g%ym zmianom, co raczej na kszta%ceniu pewnych postaw do wiedzy.
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1.4.3. Egzaminy i sprawdziany
Nierówno#ci spo%eczne wp%ywaj& tak'e na wyniki egzaminów. St&d konieczna staje si$ analiza tak'e
i tego obszaru. Kariera zawodowa uzale'niona jest cz$sto od odpowiednich wyborów edukacyjnych. Istotn& rol$
odgrywa tu kwestia, na ile poszczególne etapy systemu o#wiaty wyposa'aj& jednostk$ w okre#lon& wiedz$
i umiej$tno#ci. Idealna pozostaje sytuacja, gdy osoby wywodz&ce si$ z ró'nych #rodowisk spo%ecznych maj&
takie same szanse edukacyjne, zawodowe, a co za tym idzie – 'yciowe. W takim modelu o#wiaty czynniki
statusowe zwi&zane z zamo'no#ci& rodziny, wykszta%ceniem rodziców, czy miejscem zamieszkania nie powinny
odgrywa( jakiej# wi$kszej roli. Jest to pewien typ idealny, którego realizacja w spo%ecze)stwie mo'e natrafia( na
obiektywne bariery, mimo wszystko warto przeanalizowa(, na ile konstytucyjna równo#( szans, stanowi&ca
zreszt& fundament liberalnej demokracji, znajduje swoje odzwierciedlenie w praktyce. Warto w tym wzgl$dzie
zastanowi( si$, jakie czynniki decyduj& o tym, 'e szanse edukacyjne i zawodowe jednych uczniów s& wi$ksze
ni' innych. Odpowiednich danych w tym wzgl$dzie dostarczaj& wyniki sprawdzianów i egzaminów
(gimnazjalnych i maturalnych).
Po raz pierwszy umiej%tno&ci ucznia sprawdzane s! na koniec szko"y podstawowej. W szóstej klasie
przeprowadzany jest sprawdzian, który jest powszechny i obowi!zkowy. Pochodz&ce z niego wyniki maj&
jedynie charakter informacyjny, co oznacza, 'e egzaminu nie mo'na nie zda(, nie powinny one stanowi( tak'e
'adnej podstawy do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Ka'dy ucze), który uko)czy% szko%$ podstawow& i nie
ma wi$cej ni' 16 lat, musi zosta( przyj$ty do gimnazjum w swoim rejonie. Osoby, które do egzaminu nie
przyst$puj& musz& powtórzy( ostatni& klas$ szko%y podstawowej i wzi&( w nim udzia% w roku nast$pnym.
Ze sprawdzianu zwolnieni s& tylko uczniowie ze znacznym b&d+ umiarkowanym upo#ledzeniem umys%owym.
Egzamin weryfikuje wiedz$ i umiej$tno#ci w nast$puj&cych obszarach tematycznych: a) czytanie, b) pisanie,
c) rozumowanie, d) korzystanie z informacji, e) wykorzystanie wiedzy w praktyce. Zagadnienia te okre#lono
w standardach wymaga) egzaminacyjnych b$d&cych podstaw& sprawdzianu w klasie szóstej szko%y
podstawowej. Te obszary tematyczne maj& charakter ponadprzedmiotowy. Dla przyk%adu, czytanie obejmuje nie
tylko umiej$tno#ci odczytywania tekstów literackich, ale tak'e wykresów, map, itd. Zadania s& skonstruowane
w ten sposób, 'e sprawdzaj& umiej$tno#ci kszta%cone w obr$bie ró'nych przedmiotów. W 2009 roku sprawdzian
przeprowadzony zosta% 2 kwietnia w 12 957 szko%ach podstawowych na terenie ca%ej Polski. Ogó%em uczniowie
mogli uzyska( 40 punktów, z czego 10 za czytanie, 10 za pisanie, 8 za rozumowanie, 4 za korzystanie
z informacji, 8 za wykorzystanie wiedzy w praktyce. W 2009 roku da"o si% zaobserwowa' pewne
zró#nicowanie terytorialne w zakresie uzyskanych wyników. Najlepiej sprawdzian pisali uczniowie
z województw mazowieckiego (przeci%tny wynik to 23,85), ma"opolskiego (23,36) oraz podlaskiego
(23,04)5. Dane w tym zakresie zaprezentowano na mapie 7.

5

Przeci$tny wynik sprawdzianu w 2009 roku w Polsce to 22,64 punkty.
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Mapa 7 Przeci%tne wyniki sprawdzianu dla szóstoklasistów w 2009 roku wed"ug województw

,ród%o: dane statystyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W województwie podlaskim w sprawdzianie dla szóstoklasistów wzi$%o udzia% w 2009 roku 15 061 osób.
Jak wynika%o z danych Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej w !om'y, najlepsze wyniki uzyskali uczniowie
ucz%szczaj!cy do szkó" na terenie miast powy#ej 100 tys. mieszka(ców, najgorsze za& ucz!cy si%
w szko"ach na wsi. Jak wida(, lokalizacja szko%y sta%a si$ do#( istotn& zmienn& ró'nicuj&c& wyniki sprawdzianu.
Nale'y jednak zauwa'y(, 'e ró'nice te nie by%y zbyt du'e. Ucze) szko%y podstawowej zlokalizowanej na wsi
uzyska% przeci$tnie w 2009 roku 25,3 punkty, podczas gdy jego rówie#nik ze szko%y znajduj&cej si$
w Bia%ymstoku (jedyna aglomeracja miejska w województwie podlaskim licz&ca ponad 100 tys. mieszka)ców)
28,9 punktów. Dane w tym zakresie zaprezentowano w poni'szej tabeli.

Tabela 8 Wyniki sprawdzianu a lokalizacja szko"y – województwo podlaskie (2009 r.)
Liczebno&'

Wynik
&redni
(w punktach)

Procent
uzyskanych
punktów

Wynik
najni#szy

Wynik
najwy#szy

Wie&

5 725

25,3

63

2

40

Miasto do 20 tys.
mieszka(ców
Miasto od 20 do 100 tys.
mieszka(ców
Miasto powy#ej 100 tys.
mieszka(ców (Bia"ystok).

2 692

26,4

66

2

40

3 344

27,6

69

2

40

3 117

28,9

72

3

40

Wielko&' miejscowo&ci

,ród%o: dane statystyczne Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej w !om'y.

Na podstawie danych statystycznych z Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej w !om'y da"o si%
zaobserwowa' tak#e pewne zró#nicowanie terytorialne, je#eli chodzi o uzyskiwane przez uczniów wyniki,
zw"aszcza, gdy zastosowano analiz% porównawcz! danych pochodz!cych z okresu 2007 – 2009. Okaza%o si$,
'e sprawdzian najlepiej zdali szóstoklasi#ci pochodz&cy z zachodnich, centralnych i pó%nocnych obszarów
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województwa podlaskiego, najgorzej za# ci kszta%c&cy si$ w jego po%udniowych i po%udniowo-wschodnich
cz$#ciach. Tendencja ta nie pokrywa%a si$ ca%kowicie z zakresem terytorialnym powiatów. Dla przyk%adu,
w powiecie %om'y)skim, zlokalizowanym w zachodniej cz$#ci województwa, znajdowa%y si$ gminy, gdzie
uczniowie uzyskiwali w okresie 2007-2008 wyniki #rednie dla regionu, b&d+ powy'ej #redniej. By%y tutaj jednak
tak'e gminy, gdzie wyniki uczniów pozostawa%y s%abe. Podobna sytuacja mia%a miejsce w powiecie
siemiatyckim, gdzie obok gmin, w których uczniowie uzyskiwali s%abe wyniki, znajdowa%y si$ gminy, gdzie
wyniki sprawdzianu by%y powy'ej #redniej dla województwa. Da%o si$ zaobserwowa( tak'e jeszcze jedn&
tendencj$. Okaza%o si$, 'e najwy'sze wyniki ze sprawdzianu uzyskali nie tylko uczniowie zamieszkuj&cy
wi$ksze miasta regionu, ale tak'e uczniowie kszta%c&cy si$ w szko%ach podstawowych zlokalizowanych
w gminach wokó% wi$kszych o#rodków miejskich województwa. Dobrze widoczne by%o to w odniesieniu do
aglomeracji bia%ostockiej. Lepsze wyniki uzyskiwali nie tylko uczniowie z Bia%egostoku, ale tak'e szóstoklasi#ci
ucz$szczaj&cy do szkó% zlokalizowanych w gminach o#ciennych. Na poni'szej mapie zaprezentowano przeci$tne
wyniki sprawdzianu uzyskiwane w okresie 2007-2009.
Mapa 8 Przeci%tne wyniki uczniów z województwa podlaskiego ze sprawdzianu w okresie 2007-2009
wed"ug gmin6

,ród%o: dane statystyczne Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej w !om'y.

6

Im ciemniejszy kolor tym wy'sze wyniki egzaminu..
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Jak wynika"o z danych statystycznych Okr%gowej Komisji Egzaminacyjnej w *om#y, najlepsze
wyniki w okresie 2007-2009 uzyskali uczniowie kszta"c!cy si% w szko"ach podstawowych zlokalizowanych
w nast%puj!cych gminach: P"aska (powiat augustowski), Nurzec-Stacja (p. siemiatycki), Krynki, Sokó"ka
(p. sokólski), Rutka-Tartak (p. suwalski), Bia"ystok (p. bia"ostocki grodzki), *om#a (p. "om#y(ski
grodzki). Stosunkowo dobre wyniki mieli tak'e w analizowanym okresie szóstoklasi#ci z nast$puj&cych gmin:
Choroszcz, Dobrzyniewo Du'e, Juchnowiec Ko#cielny, Turo#) Ko#cielna, Wasilków (p. bia%ostocki), Bielsk
Podlaski – gmina miejska, Bra)sk – gmina miejska (p. bielski), Grajewo – gmina miejska (p. grajewski),
Dubicze Cerkiewne, Kleszczele (p. hajnowski), Kolno – gmina miejska, Ma%y P%ock (p. kolne)ski), Goni&dz,
Jasionówka, Ja#wi%y (p. moniecki), Sejny – gmina miejska (p. sejne)ski), Ku+nica, Nowy Dwór (p. sokólski),
Suwa%ki – gmina wiejska (p. suwalski ziemski), Wysokie Mazowieckie – gmina miejska, Ciechanowiec, Nowe
Piekuty, Szepietowo (p. wysokomazowiecki), Zambrów – gmina miejska, Ko%aki Ko#cielne, Szumowo,
Zambrów – gmina wiejska (p. zambrowski). Najgorsze wyniki w analizowanym okresie uzyskali uczniowie
ze szkó" podstawowych zlokalizowanych w nast%puj!cych gminach: Tykocin, Zawady (p. bia"ostocki),
Bo'ki, Rudka (p. bielski), Jedwabne, Przytu"y (p. "om#y(ski ziemski), Perlejewo (p. siemiatycki), Filipów
(p. suwalski). Stosunkowo s%abe pozostawa%y w omawianym okresie wyniki szóstoklasistów z takich gmin, jak:
Nowinka (p. augustowski), Gródek, Micha%owo, Zab%udów (p. bia%ostocki), Bielsk podlaski – gmina wiejska,
Bra)sk – gmina wiejska, Orla, Wyszki (p. bielski), Radzi%ów, Szczuczyn (p. grajewski), Czy'e, Hajnówka –
gmina wiejska, Narew, Narewka (p. hajnowski), Turo#l (p. kolne)ski), Miastkowo, Wizna, Zbójna (p. %om'y)ski
ziemski), Krypno, Trzcianne (p. moniecki), Krasnopol (p. sejne)ski), Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce,
Siemiatycze – gmina wiejska (p. siemiatycki), D&browa Bia%ostocka, Szudzia%owo (p. sokólski), Przero#l
(p. suwalski), Kobylin-Borzymy (p. wysokomazowiecki).
Drugi istotny egzamin przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum (egzamin gimnazjalny). Ma on
charakter powszechny i obowi&zkowy, przyst&pienie do niego pozostaje obligatoryjne i stanowi warunek
uko)czenia szko%y. Podobnie, jak w przypadku sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego nie
mo'na nie zda(. Liczba uzyskanych punktów nie ma zatem wp%ywu na uko)czenie szko%y. Wynik egzaminu ma
zarówno charakter informacyjny, jak i selekcyjny, jest bowiem brany pod uwag$ przez placówki zajmuj&ce si$
kszta%ceniem ponadgimnazjalnym. Egzamin zdaje si$ w trzech cz$#ciach, w tym:
! pierwsza – obejmuje wiadomo#ci i umiej$tno#ci z zakresu przedmiotów humanistycznych: j$zyka
polskiego, historii, wiedzy o spo%ecze)stwie, plastyki, muzyki oraz uwzgl$dnia #cie'ki edukacyjne:
filozoficzn&, regionaln& (dziedzictwo kulturowe w regionie), czytelnicz& i medialn&, kultur$ europejsk&
oraz polsk&;
! druga – dotyczy wiedzy i umiej$tno#ci z obszaru przedmiotów matematyczno-fizycznych, w tym:
matematyki, fizyki i astronomii, biologii, chemii, geografii, uwzgl$dnia ponadto nast$puj&ce #cie'ki
edukacyjne: filozoficzn&, prozdrowotn&, ekologiczn&, czytelnicza i medialn&, regionaln& (dziedzictwo
kulturowe w regionie), europejsk& oraz obron$ cywiln&;
! trzecia – do której uczniowie przyst$puj& pocz&wszy od roku szkolnego 2008/2009 – obejmuje
wiadomo#ci i umiej$tno#ci z zakresu j$zyka obcego nowo'ytnego, nauczanego w danej szkole jako
przedmiot obowi&zkowy.
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Mapa 9 Wyniki poszczególnych cz%&ci egzaminu gimnazjalnego wed"ug województw (2009r.)
Cz#!% humanistyczna

Cz#!% matematyczno-przyrodnicza

Cz#!% j#zykowa (angielski)

Cz#!% j#zykowa (niemiecki)

,ród%o: dane statystyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

W 2009 roku do egzaminu przyst!pi"o 15 785 uczniów z 217 szkó" gimnazjalnych w województwie
podlaskim. W ka'dej z cz$#ci gimnazjali#ci mogli uzyska( po 50 punktów. Jak wynika"o z danych Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, najlepsze wyniki z cz%&ci humanistycznej uzyskane zosta"y w województwach
mazowieckim (przeci%tny wynik to 32,81 punkty), ma"opolskim (32,63) oraz podkarpackim (32,43),
najgorsze za& w: warmi(sko-mazurskim (30,36) oraz pomorskim (30,72). Podobna sytuacja mia"a miejsce
w przypadku cz%&ci matematyczno-przyrodniczej. Tutaj tak#e najlepsze wyniki uzyskali uczniowie
z województw mazowieckiego (27,53) oraz ma"opolskiego (27,16), a tak#e z podlaskiego (26,54), "ódzkiego
(26,40) oraz podkarpackiego (26,33), najgorsze za& z &wi%tokrzyskiego (25,13), kujawsko-pomorskiego
(25,14), lubuskiego (25,14), dolno&l!skiego (25,16) oraz warmi(sko-mazurskiego (25,16). Nieco inaczej
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wygl&da% terytorialny rozk%ad wyników w przypadku cz%&ci z j%zyka angielskiego, najpopularniejszego ze
zdawanych j$zyków nowo'ytnych. Tutaj najlepiej napisali egzamin gimnazjali&ci z województw:
mazowieckiego (31,48), &l!skiego (31,06), podlaskiego (31,03) oraz dolno&l!skiego (31,00), najgorzej za&
z: &wi%tokrzyskiego (29,50), warmi(sko-mazurskiego (29,54), lubelskiego (29,68) oraz podkarpackiego
(29,87). Drugim pod wzgl$dem liczebno#ci zdaj&cych j$zykiem obcym by% niemiecki. W 2009 roku najlepsze
wyniki uzyskali uczniowie z województw mazowieckiego (34,33) oraz ma%opolskiego (34,30), najgorsze za#
z pomorskiego (31,81). Dane dotycz&ce poszczególnych cz$#ci egzaminy gimnazjalnego zaprezentowano na
zestawie map 9.
Na podstawie informacji zawartych na powy'szych mapach mo'na stwierdzi(, 'e gimnazjali#ci
z województwa podlaskiego uzyskali w 2009 roku wyniki #rednie, przeci$tne dla kraju w przypadku cz$#ci
humanistycznej oraz wy'sze, ponadprzeci$tne w cz$#ci matematyczno-przyrodniczej oraz j$zykowej (j$zyk
angielski).
Jak wynika"o z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w ca"ej Polsce wp"yw na wynik
egzaminu mia"a m.in. p"e'. W najwi$kszym stopniu zmienna ta determinowa%a w 2009 roku wynik cz$#ci
humanistycznej. W tym przypadku dysproporcja by%a najbardziej widoczna w grupie uczniów z najlepszymi
wynikami. W województwie podlaskim gimnazjalistki z najwy'szymi wynikami z cz$#ci humanistycznej
stanowi%y w 2009 roku 29,1 proc. wszystkich zdaj&cych dziewcz&t, podczas gdy tylko ponad co dziesi&ty
gimnazjalista (13,2 proc.) uzyska% w tej cz$#ci egzaminu wynik wysoki. Te dysproporcje by%y nieco mniej
widoczne w przypadku cz$#ci matematyczno-przyrodniczej i j$zykowej. Dane w tym zakresie zaprezentowano
na wykresach 10 i 11.

Wykres 10 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z cz%&ci humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej
(województwo podlaskie 2009r.)
Cz#!% humanistyczna

Cz#!% matematyczno-przyrodnicza

100,0%
13,2%
80,0%

29,1%

51,6%

60,0%
40,0%

56,2%

20,0%

35,2%
14,7%

0,0%
dziewcz$ta
ch%opcy
obszar wyników niskich
obszar wyników #rednich
obszar wyników wysokich
,ród%o: dane statystyczne Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej w !om'y.
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Wykres 11 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z j%zyka angielskiego w województwie podlaskim w 2009r.
(w nawiasach podano przeci%tny procent uzyskanych punktów)
100%
80%

67%

64%

64%

60%

59%

64%

58%

40%
20%
0%
odbiór tekstu s%uchanego

odbiór tekstu czytanego
dziewcz$ta

reagowanie j$zykowe

ch%opcy

,ród%o: dane statystyczne Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej w !om'y.

Dane pochodz&ce z Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej w !om'y wskazywa%y tak'e, 'e wyniki uczniów
pozostawa"y zró#nicowane w zale#no&ci od lokalizacji szko"y, w której si% kszta"cili. W przypadku cz$#ci
humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej nie da%o si$ zaobserwowa( wi$kszych ró'nic w wynikach
mi$dzy gimnazjalistami ucz&cymi si$ w szko%ach umiejscowionych na terenach wiejskich, w miastach do 20
tysi$cy mieszka)ców oraz w miastach licz&cymi od 20 do 100 tysi$cy mieszka)ców. Lepszy wynik od swoich
rówie#ników uzyskiwali tu jedynie uczniowie z Bia%egostoku (a wi$c z wi$kszego miasta, licz&cego ponad 100
tysi$cy mieszka)ców). Ta dysproporcja sta"a si% bardziej widoczna dla cz%&ci z j%zyka angielskiego.
Widoczna by%a tu nast$puj&ca zale'no#( – w im mniejszej miejscowo#ci zlokalizowana pozostawa%a szko%a, tym
ucze) uzyskiwa% gorszy wynik. Dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 9.
Wyniki gimnazjalistów uzyskane w okresie 2007-2009 pozostawa%y zró'nicowane terytorialne, to znaczy
ró'ni%y si$ w poszczególnych gminach województwa. Nie mo'na jednak w sposób jednoznaczny wskaza(
subregionów, w których uczniowie zdali te egzaminy s%abo, oraz subregionów, gdzie te wyniki by%y lepsze.
Je#eli chodzi o cz%&' humanistyczn! to w okresie 2007-2009 uczniowie uzyskali najlepsze wyniki
w gminach: P"aska (p. augustowski), Rudka (p. bielski), Narew (p. hajnowski), Siemiatycze – gmina
miejska (p. siemiatycki), Ku$nica (p. sokólski), Rutka-Tartak (p. suwalski), Nowe Piekuty, Szepietowo
(p. wysokomazowiecki). Stosunkowo dobre wyniki (w cz$#ci humanistycznej) w analizowanym okresie
uzyskali tak'e gimnazjali#ci z nast$puj&cych gmin: Augustów – gmina miejska, Lipsk (p. augustowski),
Dobrzyniewo Du'e, Juchnowiec Ko#cielny, Micha%owo, Turo#) Ko#cielna, Wasilków (p. bia%ostocki), Bielsk
Podlaski – gmina miejska (p. bielski), Radzi%ów (p. grajewski), Dubicze Cerkiewne, Kleszczele (p. hajnowski),
Stawiski (p. kolne)ski), *niadowo (p. %om'y)ski), Jasionówka (p. moniecki), Grodzisk, Mielnik, Milejczyce,
Nurzec Stacja, Siemiatycze – gmina wiejska (p. siemiatycki), Krynki, Sokó%ka (p. sokólski), Baka%arzewo,
Przero#l (p. suwalski), Wysokie Mazowieckie – gmina miejska, Wysokie Mazowieckie – gmina wiejska
(p. wysokomazowiecki), Bia%ystok (p. bia%ostocki grodzki), !om'a (p. %om'y)ski grodzki), Suwa%ki (p. suwalski
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grodzki). Najgorsze wyniki w cz%&ci humanistycznej uzyskali w analizowanym okresie uczniowie z gmin:
Po&wi%tne, Sura#, Zab"udów (p. bia"ostocki), Wyszki (p. bielski), Wizna (p. "om#y(ski), Knyszyn
(p. moniecki), Krasnopol (p. sejne(ski), Kobylin-Borzymy (p. wysokomazowiecki). Stosunkowo s%abo
napisali cz$#( humanistyczn& gimnazjali#ci z nast$puj&cych gmin: Zawady (p. bia%ostocki), Orla (p. bielski),
Szczuczyn (p. grajewski), Bia%owie'a, Hajnówka – gmina wiejska, Narewka (p. hajnowski), Grabowo, Kolno –
gmina wiejska, Ma%y P%ock, Turo#l (p. kolne)ski), Jedwabne. Miastkowo, Zbójna (p. %om'y)ski), Goni&dz,
Krypno (p. moniecki), Giby, Pu)sk, Sejny (p. sejne)ski), Dziadkowice (p. siemiatycki), D&browa Bia%ostocka,
Szudzia%owo (p. sokólski), Filipów, Jeleniewo (p. suwalski), Czy'ew-Osada, Soko%y (p. wysokomazowiecki),
Zambrów – gmina miejska, Rutki, Szumowo (p. zambrowski).

Tabela 9 Wyniki egzaminu gimnazjalnego a lokalizacja szko"y – województwo podlaskie (2009 r.)
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Cz%&'
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30,4

61
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51
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57
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58

34,5

69

Miasto powy#ej 100
tys. mieszka(ców
(Bia"ystok)
,ród%o: dane statystyczne Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej w !om'y.

Je#eli chodzi o cz%&' matematyczno-przyrodnicz!, to w okresie 2007-2009 najlepsze wyniki uzyskali
uczniowie z nast%puj!cych gmin: P"aska (p. augustowski), Juchnowiec Ko&cielny, Turo&( Ko&cielna,
Wasilków (p. bia"ostocki), Czeremcha (p. hajnowski), Baka"arzewo (p. suwalski), Nowe Piekuty
(p. wysokomazowiecki) oraz Bia"ystok (p. bia"ostocki grodzki). Stosunkowo dobre wyniki mieli uczniowie
z takich gmin, jak: Augustów – gmina miejska, Sztabin (p. augustowski), !apy (p. bia%ostocki), Bielsk Podlaski
– gmina miejska, Orla (p. bielski), Radzi%ów (p. grajewski), Kleszczele, Narew (p. hajnowski), Stawiski
(p. kolne)ski), Pi&tnica, *niadowo (p. %om'y)ski), Ja#wi%y (p. moniecki), Sejny – gmina miejska (p. sejne)ski),
Siemiatycze – gmina miejska, Drohiczyn, Grodzisk, Siemiatycze – gmina wiejska (p. siemiatycki), Korycin,
Ku+nica, Nowy Dwór (p. sokólski), Jeleniewo, Rutka-Tartak (p. suwalski), Wysokie Mazowieckie – gmina
miejska, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie – gmina wiejska (p. wysokomazowiecki), Ko%aki Ko#cielne
(p. zambrowski), !om'a (p. %om'y)ski grodzki). Najs"absze wyniki w omawianym okresie uzyskali
uczniowie, których szko"y zlokalizowane by"y w nast%puj!cych gminach: Sura#, Zab"udów (p. bia"ostocki),
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Wyszki (p. bielski), *om#a – gmina miejska, Nowogród (p. "om#y(ski), Goni!dz (p. moniecki), Giby
(p. sejne(ski), Kulesze Ko&cielne (p. wysokomazowiecki). Stosunkowo s%abo napisali t$ cz$#( gimnazjali#ci
z takich gmin, jak: Nowinka (p. augustowski), Gródek, Micha%owo, Tykocin (p. bia%ostocki), Bo(ki, Bra)sk –
gmina wiejska (p. bielski), Grajewo – gmina wiejska, W&socz (p. grajewski), Hajnówka – gmina wiejska,
Narewka (p. hajnowski), Kolno – gmina wiejska (p. kolne)ski), Jedwabne, Miastkowo, Przytu%y, Zbójna
(p. %om'y)ski), Krypno (p. moniecki), Krasnopol, Sejny (p. sejne)ski), Dziadkowice, Milejczyce
(p. siemiatycki), D&browa Bia%ostocka, Suchowola, Szudzia%owo (p. sokólski), Filipów, Suwa%ki – gmina
wiejska, Szypliszki (p. suwalski), Kobylin-Borzymy, Soko%y (p. wysokomazowiecki), Zambrów – gmina
miejska (p. zambrowski).
Dane dotycz&ce wyników egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych gminach województwa
podlaskiego w okresie 2007-2009 zaprezentowano na zestawie map 10.

Mapa 10 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych gminach województwa podlaskiego
w okresie 2007-20097
Cz#!% humanistyczna

Cz#!% matematyczno-przyrodnicza

,ród%o: dane statystyczne Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej w !om'y.

Po uwzgl$dnieniu wyników zarówno z cz$#ci humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej okaza%o
si$, 'e w okresie 2007-2009 egzamin gimnazjalny najlepiej w województwie podlaskim pisali uczniowie z gmin
P%aska (p. augustowski) oraz Nowe Piekuty (powiat wysokomazowiecki). Bardzo dobre wyniku – w porównaniu
z innymi rówie#nikami z regionu – uzyskiwali gimnazjali#ci z gmin: Juchnowiec Ko#cielny, Turo#) Ko#cielna,
Wasilków (p. bia%ostocki), Siemiatycze – gmina miejska (p. siemiatycki), Narew (p. hajnowski). Ku+nica
(p. sokólski), Baka%arzewo, Rutka-Tartak (p. suwalski), Szepietowo (p. wysokomazowiecki), Bia%ystok
(p. bia%ostocki grodzki). Najgorzej w tym okresie (na tle ca%ego regionu) wypadali uczniowie ze szkó%
7
Im ciemniejszy kolor tym wy'sze wyniki egzaminu. Skrót „b. zd.” – oznacza „brak zdaj&cych”. Taka sytuacja ma miejsce w omawianym
okresie tylko w gminie wiejskiej Zambrów.
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gimnazjalnych zlokalizowanych w takich gminach, jak: Sura', Zab%udów (p. bia%ostocki), Wyszki (p. bielski).
Stosunkowo s%abe wyniki w porównaniu z innymi rówie#nikami z województwa uzyskiwali w analizowanym
okresie gimnazjali#ci z gmin: Goni&dz (p. moniecki), Giby, Krasnopol (p. sejne)ski).
W przypadku pisemnego egzaminu maturalnego, abiturient, aby otrzyma( #wiadectwo maturalne
powinien by% uzyska( przynajmniej 30% punktów z pi$ciu obowi&zkowych egzaminów: z dwóch ustnych –
j$zyka polskiego oraz j$zyka obcego nowo'ytnego, oraz z trzech egzaminów pisemnych – j$zyka polskiego,
j$zyka obcego nowo'ytnego (z tego samego, który zdawany by% w cz$#ci ustnej) oraz z wybranego przedmiotu.
Do egzaminu maturalnego przyst!pi"o w 2009 roku w ca"ej Polsce 426 171 zdaj!cych, z czego 16 183
w województwie podlaskim. Tegoroczni absolwenci stanowili 93 proc. ogó%u zdaj&cych, w omawianym
regionie za# – 88 proc. Ponad po%owa zdaj&cych (59 proc.) uko)czy%o liceum ogólnokszta%c&ce, technikum 27
proc., liceum profilowane 9 proc., liceum uzupe%niaj&ce 3 proc., za# technikum uzupe%niaj&ce – 2 proc. Podobnie
ta struktura wygl&da%a w województwie podlaskim. Tutaj 61,6 proc. zdaj&cych uko)czy%o liceum
ogólnokszta%c&ce, 27,3 proc. technikum, 7,4 proc. liceum profilowane, 2,8 proc liceum uzupe%niaj&ce, a 0,8 proc.
technikum uzupe%niaj&ce. Je'eli chodzi o wybór j$zyka obcego, to absolwenci najcz$#ciej decydowali si$ na
egzamin z j$zyka angielskiego (82,7 proc.), niemieckiego (15,7 proc.) oraz rosyjskiego (5,7 proc.). Nieco inaczej
wygl&da%a sytuacja w województwie podlaskim. Tutaj tak'e dominowa% j$zyk angielski (80,2 proc.), lecz ju'
drugim najcz$#ciej zdawanym j$zykiem sta% si$ rosyjski (13,0 proc.). Dopiero w dalszej kolejno#ci absolwenci
decydowali si$ na egzamin z niemieckiego (5,3 proc.). Je'eli chodzi o dodatkowy przedmiot, to zdaj&cy
wybierali najcz$#ciej geografi$ (50,8 proc.). W dalszej kolejno#ci decydowali si$ na: wiedz$ o spo%ecze)stwie
(28,9 proc.), biologi$ (23,9 proc.), matematyk$ (19,4 proc.), histori$ (9,6 proc.), chemi$ (9,0 proc.), fizyk$
i astronomi$ (5,9 proc.), histori$ sztuki (1,1 proc.), informatyk$ (przedmiot uwzgl$dniany na egzaminie
maturalnym dopiero od 2009 roku, 0,5 proc.), histori$ sztuki (0,2 proc.) oraz filozofi$ (przedmiot uwzgl$dniany
na egzaminie maturalnym dopiero od 2009 roku, 0,1 proc.). Podobnie sytuacja wygl&da%a w województwie
podlaskim. Tak'e i tutaj uczniowie w najwi$kszym stopniu byli zainteresowani zdawaniem geografii (36,4
proc.). W dalszej kolejno#ci decydowali si$ na egzamin z: wiedzy o spo%ecze)stwie (21,9 proc.), biologii (15,6
proc.), matematyki (15,5 proc.), historii (5,2 proc.), chemii (3,4 proc.), fizyki i astronomii (1,2 proc.), historii
sztuki (0,5 proc.), filozofii (0,1 proc.), informatyki (0,1 proc.), czy historii muzyki (0,1 proc.).
Je#eli chodzi o absolwentów z 2009 roku, to najwi%ksza zdawalno&' mia"a miejsce w województwie
ma"opolskim (83 proc.). Wysok! warto&' wska$nik ten przyjmowa" tak#e w odniesieniu do województw
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego (mapa 11).
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Mapa 11 Zdawalno&' egzaminu maturalnego w&ród absolwentów z roku 2009 wed"ug województw

,ród%o: dane statystyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Je#eli chodzi o województwo podlaskie, to najlepsze wyniki egzaminu maturalnego uzyskali
absolwenci szkó" ponadgimnazjalnych z powiatów augustowskiego, suwalskiego ziemskiego oraz
zambrowskiego. Dobre wyniki mieli tak'e zdaj&cy z powiatów bia%ostockiego grodzkiego, hajnowskiego,
%om'y)skiego grodzkiego, siemiatyckiego, sokólskiego, suwalskiego grodzkiego oraz wysokomazowieckiego.
Najgorzej egzamin wypad% w powiecie %om'y)skim ziemskim oraz monieckim. Dane w tym zakresie
zaprezentowano na mapie 12.
Jak wynika"o z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zdawalno&' egzaminu maturalnego
w ca"ej Polsce pozostawa"a w 2009 roku najwy#sza w&ród absolwentów liceów ogólnokszta"c!cych
(90 proc.). Nieco gorzej radzili sobie z egzaminem osoby, które uprzednio kszta%ci%y si$ w technikach (70 proc.)
b&d+ w liceach profilowanych (65 proc.), najgorzej za# absolwenci liceów uzupe%niaj&cych (41 proc.)
i techników uzupe%niaj&cych (31 proc.). Sytuacja w województwie podlaskim wygl!da"a w 2009 roku nieco
lepiej.

Zdawalno#(

egzaminu

maturalnego

pozostawa%a

najwy'sza

w#ród

absolwentów

liceów

ogólnokszta%c&cych (91 proc.), nast$pnie w#ród osób, które kszta%ci%y si$ w technikach (69 proc.) oraz liceach
profilowanych (67 proc.). Najgorzej radzili sobie z egzaminem absolwenci liceów uzupe%niaj&cych (53 proc.)
oraz techników uzupe%niaj&cych (38 proc.). Jak wida( wybór szko%y w du'ej mierze okre#la%, na ile dane ucze)
mia% szans$ zda( egzamin maturalny i w konsekwencji uzyska( dost$p do studiów wy'szych. Dane dotycz&ce
tego obszaru zaprezentowano na wykresie 12.
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Mapa 12 Zdawalno&' egzaminu maturalnego w województwie podlaskim w 2009 roku wed"ug powiatów

,ród%o: dane statystyczne Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej w !om'y

Wykres 12 Zdawalno&' egzaminu maturalnego w ró#nych typach szkó" w Polsce i w województwie
podlaskim (2009 r.)
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,ród%o: dane statystyczne pochodz&ce z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz z Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej w !om'y.
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Analizuj&c wyniki uzyskane przez uczniów w ramach sprawdzianu czy te' egzaminu gimnazjalnego oraz
absolwentów podczas egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego uwzgl$dniono tak'e w&tek nierówno#ci
spo%ecznych, podejmowany ju' na gruncie tego rozdzia%u. Dane statystyczne powinny pokazywa(, na ile
czynniki spo%eczno-demograficzne wp%ywaj& na uzyskiwane wyniki. W pewnym stopniu kwestie te zosta%y ju'
poruszone, zw%aszcza gdy zwrócono uwag$ na to, 'e p%e(, miejsce zamieszkania, czy typ szko%y determinowa%y
ostateczny wynik sprawdzianu czy egzaminów. Uznano, 'e zagadnienie to nale'y rozszerzy( o kwestie zwi&zane
ze statusem spo%ecznym.
Interesuj!cych danych w tym wzgl%dzie dostarczy"o ogólnopolskie badanie dotycz!ce egzaminów
gimnazjalnych przeprowadzone przez firm% Pentor w maju i czerwcu 2006 roku. Badaniem zosta%y obj$te
94 szko%y z ca%ej Polski, wylosowane w sposób prosty z warstw wygenerowanych przez nast$puj&ce kryteria:
a) lokalizacja szko%y (miasto/wie#); b) #redni wynik szko%y osi&gni$ty na egzaminach zewn$trznych w roku
szkolnym 2004/2005 (w trzech przedzia%ach: szko%y o wynikach powy'ej #redniej/ szko%y o wyniku równym
#redniej krajowej/ szko%y o wynikach poni'ej #redniej). Taki sposób doboru próby da% mo'liwo#( uzyskania
tylko reprezentatywno#ci typologicznej, st&d wniosków pochodz&cych z badania nie powinno si$ ekstrapolowa(
na ca%o#( populacji. Mimo wszystko, jego wyniki dostarczy%y pewnej wiedzy, która mo'e by( w przysz%o#ci
pog%$biana. W badaniu zosta%y wykorzystane nast$puj&ce narz$dzia:
! ankiety audytoryjne, które wype%niali uprzednio wylosowani (spo#ród uczniów klas trzecich) respondenci
(w ka'dej szkole losowano 20 respondentów, ogó%em uzyskanych zosta%o 1551 ankiet);
! krótkie ankiety audytoryjne, które przeprowadzane by%y ze wszystkimi uczniami klas trzecich,
skoncentrowane na tematyce grup rówie#niczych (ogó%em – 2488 ankiet);
! ankiety, które wype%niali rodziców uczniów (1761 ankiet);
! ankiety z nauczycielami ucz&cymi przedmiotów, które obejmowa% egzamin (1045 ankiet);
! ankiety z dyrektorami szkó% (88 ankiet).
Interesuj&ce wnioski z badania, dotycz&ce ekonomicznych uwarunkowa) wyników z egzaminu
gimnazjalnego, zawarte zosta%y w artykule M. Jakubowskiego. Uzyskane przez zespó% badawczy dane wskaza%y,
'e istnieje silny zwi&zek pomi$dzy statusem ekonomicznym gospodarstw domowych, w których wychowuj&
si$ uczniowie a ich wynikami na egzaminie gimnazjalnym. Jak to uj&% autor: Im wy$sze dochody gospodarstwa
domowego ucznia, tym przeci#tnie wy$szy jest jego wynik uzyskany podczas egzaminu gimnazjalnego w 2006
roku. Zale$no!% ta jest podobna w przypadku cz#!ci humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Jej si"a
i regularno!% sugeruj&, $e nie jest to zale$no!% przypadkowa [15]. Dane uzyskane przez badacza
zaprezentowano w tabeli 10.
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Tabela 10 )rednie wyniki uczniów z okre&lonych kategorii dochodowych gospodarstw domowych na
egzaminie gimnazjalnym (2006 r.)
Kategoria dochodów

Cz%&' humanistyczna

8

(netto)

Cz%&' matematyczno-

Liczba respondentów

przyrodnicza

do 600

30,1

21,9

255

601 – 1000

31,0

22,8

290

1001 – 1500

32,4

24,3

267

1501 – 2000

33,2

25,7

294

2001 – 3000

34,8

27,1

177

3001 – 4000

35,3

30,0

93

ponad 4000

37,8

31,8

90

,ród%o: M. Jakubowski, Wp"yw czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewn#trznych, w: Egzamin.,Biuletyn badawczy Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, 11/2007, Warszawa 2007.

Zdaniem autora, przynale'no#( do okre#lonej kategorii dochodowej nie odzwierciedla%a do ko)ca sytuacji
finansowej gospodarstwa domowego, gdy' nie uwzgl$dnia%a jego struktury. Istotne znaczenie mia%a tu liczba
osób utrzymuj&cych si$ z danych zarobków. Jak wynika%o z badania, najlepsze wyniki z egzaminu
gimnazjalnego uzyskiwali uczniowie z gospodarstw trzy- i czteroosobowych. Jednocze#nie gospodarstwa te
charakteryzowa%y si$ lepsz& sytuacj& finansow&. Im wy'sza by%a liczba osób w gospodarstwie domowym, tym
ni'sza kategoria dochodowa, a w konsekwencji ni'sze wyniki gimnazjalistów.
Z badania wynika%o tak'e, 'e istotne znaczenie odgrywa%o wykszta"cenie rodziców. Okaza%o si$, 'e im
wy'sze by%o ich wykszta%cenie tym wy'sza kategoria dochodowa. Wraz ze wzrostem wykszta%cenia rodziców
wzrasta% tak'e wynik z egzaminu uzyskany przez gimnazjalist$. Zale'no#( t$ przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11 Poziom wykszta"cenia rodziców (opiekunów) a wyniki uczniów i dochody gospodarstwa
domowego (2006 r.)
Przeci%tne wykszta"cenie
gospodarstwa
domowego
Ni#sze ni# zawodowe
Wy#sze ni# zawodowe,
ale ni#sze ni# &rednie
)rednie pomaturalne
Uko(czone studia

Cz%&'
humanistyczna
27,9
31,8
34,2
37,9

Cz%&'
mat.przyrodnicza
19,0
23,7
26,9
32,4

Kategoria
dochodowa

Liczba
respondentów

2,2
2,8

218
646

3,8
5,6

508
165

,ród%o: M. Jakubowski, Wp"yw czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewn#trznych, w: Egzamin.,Biuletyn badawczy Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, 11/2007, Warszawa 2007.

Z badania wynika%o tak'e, 'e istnieje zwi!zek pomi%dzy sytuacj! zawodow! rodziców a osi!gni%ciami
uczniów. W sytuacji, gdy oboje rodzice nie pracowali, dziecko uzyskiwa%o w cz$#ci humanistycznej egzaminu
gimnazjalnego przeci$tnie 30,3 punkty, a w cz$#ci matematyczno-przyrodniczej 21,3. Je'eli pracowa% cho( jeden
z rodziców, to ucze) osi&ga% ju' przeci$tnie 32,4 punkty w cz$#ci humanistycznej oraz 24,4 w matematyczno8

Rodzice (opiekunowie) uczniów poddanych badaniu zostali poproszeni o okre#lenie w skierowanym do nich kwestionariuszu kategorii
dochodów uzyskiwanych przez ich gospodarstwo domowe (netto).
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przyrodniczej. Sytuacja wygl&da%a najlepiej, gdy oboje rodzice pracowali. Wówczas ucze) uzyskiwa% w cz$#ci
humanistycznej przeci$tnie 34,7 punkty, a w cz$#ci matematyczno-przyrodniczej – 28,0 punktów. Jak wida(,
najlepsze wyniki z egzaminu osi&gali ci gimnazjali#ci, których rodzice byli aktywni zawodowo. Trudno jednak
jednoznacznie okre#li(, jaka by%a tego przyczyna. Powstaje tu zatem pytanie: czy aktywno#( zawodowa
wp%ywa%a w sposób bezpo#redni na osi&gni$cia uczniów, czy raczej po#rednio, poprzez stworzenie lepszych
warunków do nauki dzi$ki wy'szym dochodom?
Jak wida(, czynniki finansowe oraz status spo%eczny, mia%y istotny wp%yw na wyniki gimnazjalistów.
Wydaje si$, 'e podobna tendencja powinna by%a istnie( w przypadku uczniów szkó% podstawowych oraz szkó%
ponadgimnazjalnych. W trakcie opracowywania niniejszej analizy zosta%y ze sob& zestawione, porównane
wyniki egzaminów oraz sprawdzianu w danym powiecie z zamo'no#ci& jego mieszka)ców. Na u'ytek tej
analizy takim wska+nikiem zamo'no#ci sta%a si$ wysoko#( przeci$tnego wynagrodzenia w poszczególnych
powiatach województwa podlaskiego. Niestety, analiza nie wykaza%a wi$kszych zale'no#ci. Podobnie nie da%o
si$ zaobserwowa( wi$kszych powi&za) mi$dzy wydatkami gmin na edukacj$ a wynikami osi&ganymi przez
uczniów. Nie oznacza to jednak, 'e takie zale'no#ci nie istnia%y.
Uznano tak'e, 'e warto przeanalizowa( mo'liwe zale'no#ci pomi$dzy stop& bezrobocia w danym
powiecie a wynikami uczniów uzyskiwanymi w sprawdzianie dla szóstoklasistów oraz egzaminach
gimnazjalnych. Przyj$to wst$pn& hipotez$, 'e im ona b$dzie wy'sza, tym uczniowie b$d& uzyskiwali gorsze
wyniki. Na potrzeby analizy wyznaczono #redni& stop$ bezrobocia dla ka'dego powiatu w okresie 2000-20099.
Uzyskane dane pozwoli%y na wyodr$bnienie nast$puj&cych grup powiatów:
! powiaty województwa podlaskiego, gdzie przeci$tna stopa bezrobocia w okresie 2000-2009 by%a niska,
nie przekracza%a 10%, (0%, 10%); chodzi tu o powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki;
! powiaty województwa podlaskiego, gdzie przeci$tna stopa bezrobocia w okresie 2000-2009 mie#ci%a si$
w przedziale od 10% do 15% , <10%;15%); chodzi tu o powiat: bia%ostocki, %om'y)ski, moniecki,
suwalski, bia%ostocki (powiat grodzki);
! powiaty województwa podlaskiego, gdzie przeci$tne stopa bezrobocia w okresie 2000-2009 mie#ci%a si$
w przedziale od 15% do 20%, <15%; 20%); chodzi tu o powiat: augustowski, kolne)ski, sokólski,
zambrowski, %om'y)ski (powiat grodzki), suwalski (powiat grodzki);
! powiaty województwa podlaskiego, gdzie przeci$tna stopa bezrobocia w okresie 2000-2009 wynosi%a
20% i wi$cej; chodzi tu o powiat: grajewski i sejne)ski.
Analiza wykaza%a, 'e nie ma wi$kszych zale'no#ci mi$dzy wynikami sprawdzianu dla szóstoklasistów
w 2009 roku a przeci$tn& stop& bezrobocia w okresie 2000-2009. Okaza%o si$, 'e najs%absze wyniki uzyskano
w takich powiatach jak bielski i %om'y)ski, charakteryzuj&cymi si$ stosunkowo niskim bezrobociem na tle
województwa, najlepsze za# w bia%ostockim (grodzkim) oraz %om'y)skim (grodzkim). Podobnie nie
zaobserwowano zale'no#ci pomi$dzy stop& bezrobocia a wynikami egzaminu gimnazjalnego. Je'eli chodzi
o cz$#( humanistyczn&, to najs%absze wyniki uzyskano w powiatach: kolne)skim, monieckim, sejne)skim,
wysokomazowieckim oraz zambrowskim, najlepsze za# w bia%ostockim (grodzkim) oraz %om'y)skim
(grodzkim). W przypadku cz$#ci matematyczno-przyrodniczej najlepsze wyniki w%a#ciwe by%y dla powiatów
9

W przypadku roku 2009 uwzgl$dniono tylko dane pochodz&ce z pierwszych dwóch kwarta%ów.
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kolne)skiego, %om'y)skiego, monieckiego oraz sejne)skiego, najlepsze za# dla augustowskiego, bia%ostockiego
(grodzkiego) oraz %om'y)skiego (grodzkiego). Je'eli chodzi o cz$#( dotycz&c& j$zyka angielskiego, to w 2009
roku najs%absze wyniki uzyskano w powiatach: kolne)skim, %om'y)skim, suwalskim oraz wysokomazowieckim,
najlepsza za# w hajnowskim, bia%ostockim (grodzkim) oraz %om'y)skim (grodzkim). Jak wida(, s%abe
osi&gni$cia uczniów nie by%y charakterystyczne tylko dla powiatów, gdzie stopa bezrobocia pozostawa%a na
wysokim poziomie. Podobna sytuacja mia%a miejsce w odniesieniu do egzaminu maturalnego, przy czym tutaj za
punkt wyj#cia analizy przyj$to zdawalno#(. Okaza%o si$, 'e by%a ona najwy'sza w augustowskim, suwalskim
oraz zambrowskim. W ka'dym z tych trzech powiatów zda%o matur$ ponad 85% abiturientów szko%y #redniej.
Nie nale'y jednak zbyt szybko dezawuowa( hipotezy sugeruj&cej zale'no#( mi$dzy stop& bezrobocia
a wynikami egzaminów. W analizie uwzgl$dniono jako wska+nik bezrobocia – stop$ bezrobocia,
prawdopodobnie jednak liczba osób bez zatrudnienia pozostawa%a w niektórych powiatach (przede wszystkim
rolniczych) - w okresie obj$tym analiz& - wy'sza. Wska+nik ten nie liczy% bowiem bezrobocia ukrytego.
Podsumowuj&c, w województwie podlaskim zaobserwowano przewag$ kszta%cenia zawodowego
(zasadnicze szko%y zawodowe, technika i licea zawodowe) nad edukacj& licealn& (licea ogólnokszta%c&ce, licea
profilowane). W perspektywie ostatnich lat widoczne sta%y si$ tak'e pewne tendencje w%a#ciwe dla wyborów
edukacyjnych m%odych ludzi z omawianego regionu. Zaobserwowano, 'e m%ode osoby coraz cz$#ciej decyduj&
si$ na kszta%cenie w technikach. Tendencja ta przyczyni%a si$ zarazem do spadku popularno#ci zasadniczych
szkó% zawodowych oraz liceów profilowanych, nie mia%a natomiast wi$kszego wp%ywu na licea
ogólnokszta%c&ce. Na podstawie uzyskanych danych da%o si$ tak'e zaobserwowa( pewne zró'nicowanie
w dost$pie do komputerów, internetu oraz w zakresie ucz$szczania na zaj$cia dodatkowe oraz pozalekcyjne.
Okaza%o si$, 'e w najmniejszym stopniu zinformatyzowane s& zasadnicze szko%y zawodowe, w nich tak'e
rzadziej ni' gdzie indziej bierze si$ udzia% w formach pozalekcyjnych i nadobowi&zkowych. Wydaje si$ zatem,
'e uczniowie kszta%c&cy si$ w tego rodzaju placówkach s& bardziej ni' inni nara'eni na wykluczenie spo%eczne.
Na podstawie danych mo'na by%o tak'e doj#( do wniosku, 'e system wyrównywania szans dzia%a wadliwie.
Interesuj&ce okaza%y si$ dane dotycz&ce sprawdzianu i egzaminów: wyniki uzyskiwane przez
szóstoklasistów, gimnazjalistów oraz maturzystów z Podlasia nale'& do najlepszych w kraju. Podobnymi
rezultatami charakteryzowa%y si$ jedynie województwa mazowieckie oraz ma%opolskie. Z danych wynika%o
tak'e, 'e wyniki uzyskiwane przez uczniów warunkowane s& przez pewne czynniki spo%eczne, g%ównie przez
lokalizacj$ szko%y. Okaza%o si$, 'e lepsze oceny otrzymywali na sprawdzianach oraz egzaminach (gimnazjalnym
i maturalnym) uczniowie z miast, przede wszystkim tych wi$kszych (Bia%ystok, !om'a, Suwa%ki).
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1.5.

Bezrobocie absolwentów. Monitoring zawodów deficytowych i nadwy#kowych

1.5.1. Bezrobocie absolwentów10
W województwie podlaskim da%o si$ zaobserwowa( znacz&ce ró'nice w poziomie bezrobocia.
W niektórych powiatach, g%ównie w grajewskim i sejne)skim, liczba osób znajduj&cych si$ w ewidencji urz$du
pracy pozostawa%a w 2008 roku bardzo wysoka. W województwie podlaskim by%y tak'e miejsca, gdzie stopa
bezrobocia znajdowa%a si$ na niskim poziomie. Chodzi tu g%ównie o powiaty z po%udniowej cz$#ci regionu,
w tym: bielski, hajnowski, siemiatycki oraz wysoko-mazowiecki. Bezrobocie pozostawa%o tak'e na niskim
poziomie w najwa'niejszych miastach województwa podlaskiego, tzn. w Bia%ymstoku, Suwa%kach oraz !om'y.
Dane w tym zakresie zaprezentowano na mapie 13.
Mapa 13 )redni poziom bezrobocia w powiatach województwa podlaskiego (2008r.)

,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.

Dane statystyczne pozwoli%y tak'e okre#li( poziom bezrobocia m%odych bezrobotnych (do 25 roku 'ycia)
oraz absolwentów. Przeci%tnie w 2008 roku w ewidencji powiatowych urz%dów pracy w województwie
podlaskim znajdowa"o si% 2123 bezrobotnych absolwentów oraz 9282 m"odych bezrobotnych. W analizie
wykorzystano tak'e wska+nik okre#laj&cy udzia% m%odych bezrobotnych/bezrobotnych absolwentów w ogóle
10

W cz$#ciach raportu, gdzie wyst$puj& odwo%ania do statystyk urz$dów pracy, poj$cie absolwent u'ywane jest w rozumieniu ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (czyli osoba, która w ci&gu 12 miesi$cy uko)czy%a szko%$). W innych cz$#ciach raportu
przez absolwenta rozumie( nale'y osob$, która uko)czy%a szko%$ ponadgimnazjaln& lub wy'sz& w roku 2007.
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populacji bezrobotnych. W województwie podlaskim wska+nik ten pozostawa% najni'szy dla powiatów
bia%ostockiego i hajnowskiego, a tak'e dla: %om'y)skiego, grajewskiego, augustowskiego i suwalskiego.
Niewiele wy'szy by% w sejne)skim oraz sokólskim. Najwy'sz& warto#( przyjmowa% w powiatach po%udniowych
(poza hajnowskim), tzn. w bielskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, zambrowskim, a tak'e w kolne)skim
i monieckim. Dane w tym zakresie zaprezentowano na mapie 14.
Mapa 14 Przeci%tny udzia" m"odych osób (do 25 roku #ycia) w ogóle bezrobotnych w poszczególnych
powiatach województwa podlaskiego (2008r.)

,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.

Dane te okaza%y si$ do#( interesuj&ce. Wska+nik okre#laj&cy udzia% m%odych bezrobotnych, w ogóle
populacji bezrobotnych, by% najni'szy w tych cz$#ciach województwa podlaskiego, gdzie funkcjonuj& wi$ksze
o#rodki miejskie, w tym: Bia%ystok, !om'a, Suwa%ki. By( mo'e cz$#( m%odych ludzi z tych miast, która gdzie
indziej zasili%aby szeregi bezrobotnych, podejmowa%a nauk$ w szko%ach wy'szych, policealnych b&d+ mia%a
mniejsze problemy z uzyskaniem zatrudnienia. Omawiany wska+nik uzyska% tak'e nisk& warto#( w powiatach
augustowskim, grajewskim oraz sejne)ski, gdzie poziom bezrobocia w ogóle by% wysoki. Z drugiej strony
wska+nik ten przyjmowa% wysok& warto#( w powiatach po%udniowych, gdzie poziom bezrobocia w ogóle by%
niski. Chodzi tu g%ównie o powiaty: bielski, siemiatycki oraz wysokomazowiecki. Podobna sytuacja mia%a
miejsce, je'eli chodzi o bezrobotnych absolwentów. Dane w tym zakresie zaprezentowano na mapie 15.
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Mapa 15 Przeci%tny udzia" bezrobotnych absolwentów w ogóle bezrobotnych w poszczególnych powiatach
województwa podlaskiego (2008r.)

,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.

Jak wida(, wysoki wska+nik udzia%u absolwentów w#ród ogó%u bezrobotnych by% charakterystyczny
przede wszystkim dla po%udniowo-zachodnich powiatów województwa, w tym: bielskiego, siemiatyckiego,
wysokomazowieckiego oraz zambrowskiego. Wska+nik uzyska% tak'e wysokie warto#ci w powiatach
bia%ostockim, kolne)skim, %om'y)ski, monieckim, sokólskim oraz suwalskim. Wydaje si$, 'e je#li chodzi
o rejon Bia%egostoku, !om'y i Suwa%k to odsetek absolwentów by% tam wy'szy, chocia'by ze wzgl$du na to, 'e
liczba bezwzgl$dna absolwentów by%a tam wy'sza11. W miastach tych funkcjonuj& uczelnie wy'sze, liczne
szko%y policealne, które niew&tpliwie wp%ywa%y na warto#( wska+nika. Interesuj&ce pozostawa%y w tym
wzgl$dzie dane z powiatów augustowskiego, grajewskiego oraz sejne)skiego. Tam – mimo wysokiego poziomu
bezrobocia w ogóle – omawiany wska+nik przyjmowa% niskie warto#ci.
Interesuj&cych wniosków dostarczy%a tak'e ca%oroczna analiza poziomu bezrobocia w#ród absolwentów.
Obserwowane s& cykliczne wahania ich liczby. Liczba osób nale#!cych do omawianej kategorii,
zarejestrowanych w podlaskich urz%dach pracy by"a najni#sza w kwietniu. To wówczas da%o si$
zaobserwowa( najwi$kszy spadek liczby bezrobotnych absolwentów. W niektórych przypadkach podobna
sytuacja mia%a miejsce w kolejnych miesi&cach, g%ównie w czerwcu i lipcu. Cykliczno#( ta by%a obserwowana
11

Bezwzgl$dna liczba absolwentów by%a wy'sza w tych miastach regionu, gdzie funkcjonowa%y wy'sze uczelnie. Tutaj, oprócz
absolwentów szkó% ponadgimnazjalnych, mo'liwo#( zarejestrowania si$ w powiatowym urz$dzie pracy posiadali studenci, tak'e ci, którzy
w tych miastach nie byli zameldowani.
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ka'dego roku (mi$dzy rokiem 2004-2008). Na poni'szych wykresach zaprezentowano fluktuacje bezrobocia
absolwentów w latach 2007 i 2008.
Wykres 13 Fluktuacja bezrobocia absolwentów w województwie podlaskim (2007 r.)
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,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.

Wykres 14 Fluktuacja bezrobocia absolwentów w województwie podlaskim (2008r.)
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,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.

Jak wida( na obu powy'szych wykresach poziom bezrobocia w#ród absolwentów w województwie
podlaskim pozostawa% najwy'szy w miesi&cach jesienno-zimowych, g%ównie w listopadzie, grudniu, styczniu
oraz lutym. By( mo'e wp%yw na te fluktuacje mia%y nast$puj&ce czynniki: uwzgl$dnienie absolwentów w innej
zbiorowo#ci bezrobotnych (w sytuacji, gdy okres od uko)czenia szko%y przekroczy% 12 miesi$cy), podj$cia
pracy, rezygnacje ze statusu bezrobotnego. Analizuj&c poszczególne powiaty da%o si$ zaobserwowa( pewne
ró'nice we fluktuacjach liczby bezrobotnych absolwentów. Wyró'niono pi$( ró'nych tendencji w zakresie
rocznych fluktuacji bezrobotnych absolwentów w województwie podlaskim. By%y to nast$puj&ce typy:
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! Typ 1 – typ w%a#ciwy dla tendencji charakterystycznych w województwie jako ca%o#ci. Zaobserwowano
tu spadki w poziomie bezrobocia w kwietniu, nast$pnie lekki wzrost i znów spadek w którym#
z kolejnych miesi$cy (najcz$#ciej czerwiec, lipiec). Da%o si$ zauwa'y( tak'e wzrost poziomu bezrobocia
w miesi&cach jesienno-zimowych. Za przyk%ad charakteryzuj&cy ten typ pos%u'y( mo'e powiat
"om#y(ski (ziemski i grodzki ogó%em). Fluktuacj$ bezrobocia charakterystyczn& dla tego powiatu
zaprezentowano na wykresie 15 (typ w%a#ciwy dla powiatów: augustowskiego, bia"ostockiego,
suwalskiego);
! Typ 2 – w ramach tego typu da%o si$ zaobserwowa( wysokie bezrobocie w okresie jesienno-zimowym
i nag%y, du'y spadek poziomu bezrobocia absolwentów w okresie wiosenno-letnim. Za przyk%ad mo'e tu
pos%u'y( powiat siemiatycki. Fluktuacj& bezrobocia typow& dla tego powiatu zaprezentowano na
wykresie 16 (typ w%a#ciwy dla powiatów: bielskiego, zambrowskiego);
! Typ 3 – na gruncie tego typu widoczny by% sezonowy spadek poziomu bezrobocia absolwentów. Zaraz
jednak po tym nast$powa% nag%y wzrost liczby absolwentów rejestruj&cych si$ w urz$dach pracy.
Sytuacja taka typowa by%a m.in. dla Sejn. Fluktuacj$ bezrobocia w%a#ciw& dla tego typu zaprezentowano
na wykresie 17 (typ w%a#ciwy dla powiatów: kolne(skiego, wysokomazowieckiego);
! Typ 4 – w ramach tego typu spadek poziomu bezrobocia w#ród absolwentów obserwowano do#( pó+no,
gdy' nie w kwietniu, jak w wi$kszo#ci powiatów, lecz dopiero w okresie letnim. Za przyk%ad mo'e tu
pos%u'y( Hajnówka, gdzie liczba absolwentów zarejestrowanych w urz$dzie pracy osi&ga%a najni'sz&
warto#( dopiero w sierpniu. Fluktuacj$ typow& dla tego typu pokazano na wykresie 18;
! Typ 5 – da%o si$ tu zaobserwowa( sezonowy spadek bezrobocia absolwentów w miesi&cach wiosennych
i letnich, nast$pnie – wraz z nadej#ciem jesieni – nast$powa% jego gwa%towny wzrost. Sytuacja taka
charakterystyczna by%a dla powiatu monieckiego (typ w%a#ciwy dla powiatów: grajewskiego oraz
sokólskiego). Fluktuacj$ bezrobocia w%a#ciw& dla tego typu zaprezentowano na wykresie 19.
Wykres 15 Fluktuacja bezrobocia absolwentów w powiecie "om#y(skim (2008r.)
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,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.
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Wykres 16 Fluktuacja bezrobocia absolwentów w powiecie siemiatyckim (2008r.)
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,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.

Wykres 17 Fluktuacja bezrobocia absolwentów w powiecie sejne(skim (2008r.)
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,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.
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Wykres 18 Fluktuacja bezrobocia absolwentów w powiecie hajnowskim (2008r.)
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,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.

Wykres 19 Fluktuacja bezrobocia absolwentów w powiecie monieckim (2008r.)
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,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.

Dane statystyczne, pochodz&ce z urz$dów pracy, pozwala%y na pog%$bion& analiz$. Niestety, ze wzgl$du
na to, 'e z ustawy znikn$%a kategoria „absolwenta”, w wi$kszo#ci zestawie) zbiorowo#( ta %&czona by%a z grup&
m%odych bezrobotnych (do 25 roku 'ycia). Mimo wszystko, uwzgl$dniono te dane, zw%aszcza, 'e problemy
m%odych bezrobotnych i bezrobotnych absolwentów pozostaj& podobne i dotycz& przede wszystkim uzyskania
b&d+ utrzymania przez d%u'szy czas zatrudnienia. W ostatnich dwóch latach w strukturze m"odych
bezrobotnych dominowa"y osoby ko(cz!ce edukacj% na poziomie &rednim zawodowym lub policealnym.
Bezrobotni legitymuj&cy si$ takim wykszta%ceniem stanowili w 2007 roku 30,4% wszystkich m%odych ludzi
zarejestrowanych w powiatowych urz$dach pracy w województwie podlaskim, a w 2008 roku – 28,0%.
W ramach omawianej zbiorowo&ci najmniej – w ewidencji publicznych s"u#b zatrudnienia – by"o osób,
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które uko(czy"y edukacj% na poziomie wy#szym. W 2007 roku stanowi%y one 8,9% wszystkich m%odych
bezrobotnych, rok pó+niej ju' 10,2%. Dane w tym zakresie zaprezentowano na wykresie 20. Nieco gorzej
sytuacja wygl!da"a w ca"ej populacji bezrobotnych z województwa podlaskiego. Tutaj dominowa"y osoby
legitymuj!ce si% wykszta"ceniem gimnazjalnym lub ni#szym oraz zasadniczym zawodowym. Ogó%em,
bezrobotni z tych grup stanowili w 2007 roku 58,6% wszystkich osób znajduj&cych si$ w ewidencji urz$dów
pracy w omawianym regionie, a w 2008 – 56,1%. Najmniejsz! zbiorowo&ci! byli bezrobotni legitymuj!cy si%
dyplomem wy#szej uczelni. W 2007 roku stanowili 8,3% wszystkich osób znajduj&cych si$ w ewidencji
podlaskich urz$dów pracy, w 2008 – 10,0%. Dane porównawcze w tym zakresie zaprezentowano na wykresie
21.
Wykres 20 Struktura m"odych bezrobotnych z województwa podlaskiego wed"ug wykszta"cenia. Dane
z 2007 i 2008 roku (w proc.)
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,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.

Wykres 21 Struktura bezrobotnych z województwa podlaskiego wed"ug wykszta"cenia. Dane z 2007 i 2008
roku (w proc.)
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,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.
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Jak wida( w 2008 roku wzrost bezrobocia odnotowano w#ród osób z wykszta%ceniem wy'szym oraz
#rednim ogólnokszta%c&cym, spadek natomiast w#ród osób legitymuj&cych si$ wykszta%ceniem gimnazjalnym
lub ni'szym, zasadniczym zawodowym oraz policealnym lub #rednim zawodowym. Jest to interesuj&ca sytuacja,
zw%aszcza z punktu widzenia rozwa'a) nad kwalifikacjami absolwentów. Gospodarka w roku 2008 zaczyna%a
odczuwa( spowolnienie zwi&zane z cyklem gospodarczym (przej#cie do fazy B – czyli spowolnienia), jak te'
z nawarstwiaj&cym si$ na cykl kryzysem gospodarczym. W pierwszej kolejno#ci bezrobocie dotyka%o
w województwie podlaskim osoby nie posiadaj&ce kwalifikacji zawodowych (osoby, które sko)czy%y edukacj$
na liceach ogólnokszta%c&cych) oraz osoby z wy'szym wykszta%ceniem. Samo uko)czenie wy'szej uczelni nie
by%o zatem gwarantem utrzymania b&d+ pozyskania zatrudniania. Z drugiej jednak strony, legitymowanie si$
wykszta%ceniem wy'szym na pewno pozostawa%o pomocne w procesie poszukiwania pracy. Jak stwierdzili
U. Sztanderska oraz W. Wojciechowski, aktywno#( zawodowa w Polsce osób, które uko)czy%y edukacj$ na
poziomie wy'szym jest ok. 1,6-1,8 razy wy'sza od aktywno#ci osób legitymuj&cych si$ wykszta%ceniem co
najwy'ej gimnazjalnym. Mimo zmian koniunkturalnych zale'no#( ta w ostatnich latach utrzymuje si$. Jak
napisali autorzy: O ile prawie 90 proc. osób w wieku 25-64 lat, które posiadaj& wykszta"cenie wy$sze jest
aktywna zawodowo, to w!ród osób posiadaj&cych wykszta"cenie co najwy$ej gimnazjalne odsetek ten wynosi
tylko 50 proc. Wynika z tego, 'e: (…) podejmowanie trudu kszta"cenia si# musi zwi#ksza% poziom przysz"ych
korzy!ci z pracy. St&d, mimo, 'e da%o si$ zaobserwowa( w roku 2008 wzrost bezrobocia w#ród osób
z wykszta%ceniem wy'szym (w porównaniu do 2007r.), to i tak grupa ta by%a relatywnie niewielka w stosunku do
innych wyró'nionych tu zbiorowo#ci. U. Sztanderska oraz W. Wojciechowski wskazali tak'e na to, 'e du'& rol$
– zw%aszcza w odniesieniu do absolwentów – odgrywa posiadanie zawodu. Na podstawie danych statystycznych
pochodz&cych z BAEL doszli do wniosku, 'e aktywno#( zawodowa ludzi z wykszta%ceniem #rednim
zawodowym jest o 15-17 proc. wi$ksza od aktywno#ci osób, które zako)czy%y edukacj$ #redni& bez zawodu, np.
w liceum ogólnokszta%c&cym. Z tym wi&'e si$ okre#lona wskazówka – zaprezentowana przez autorów –
odnosz&ca si$ do uczniów podejmuj&cych wybór szko%y #redniej (a tak'e ich rodziców, nauczycieli): Je$eli
zamiarem wybieraj&cych szko"# ponadgimnazjaln& jest zako'czenie edukacji na !rednim poziomie, to nie
powinni udawa% si# do liceum ogólnokszta"c&cego, tylko do szko"y zawodowej, a nawet do szko"y zasadniczej.
Je'eli ucze) decyduje si$ na edukacj$ w liceum ogólnokszta%c&cym, to powinien jednocze#nie za%o'y(
kontynuacj$ nauki na studiach wy'szych b&d+ w szkole policealnej. Cho(, jak zauwa'aj& autorzy: Proporcje
wska(nika aktywno!ci pokazuj& równie$, $e – z punktu widzenia pó(niejszej op"acalno!ci pracy zawodowej –
podj#cie studiów wy$szych bardziej si# op"aca ani$eli kszta"cenie w szkole policealnej.
Analizowane dane statystyczne prowadzi%y równie' do wniosku, 'e wielu m"odych bezrobotnych nie
mog"o uzyska' stabilnej pracy i po okresach, w których byli przez krótki okres zatrudnieni, wracali do
ewidencji publicznych s"u#b zatrudnienia. W roku 2008 w powiatowych urz$dach pracy zarejestrowa%o si$
27 640 m%odych bezrobotnych, z czego 9 807 po raz pierwszy, a 17 833 po raz kolejny. W tym samym czasie
status bezrobotnego utraci%y w województwie podlaskim 29 592 osoby z omawianej zbiorowo#ci. G"ówne
powodu utraty statusu to: brak potwierdzenia gotowo#ci do pracy (35,6%), podj$cie pracy (N=34,7%),
rozpocz$cie sta'u zawodowego (17,3%), dobrowolna rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej (5,2%),
rozpocz$cie szkolenia zawodowego (4,7%), podj$cie przygotowania zawodowego w miejscu pracy (1,4%),
podj$cie nauki (0,9%) oraz rozpocz$cie prac spo%ecznie u'ytecznych (0,3%). Porównuj&c te dane do
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ogólnopolskich, nale'y stwierdzi(, 'e w województwie podlaskim w latach 2007-2008 m"odzi bezrobotni
rzadziej podejmowali zatrudnienie, cz%&ciej natomiast decydowali si% na dobrowoln! rezygnacj% ze
statusu osoby bezrobotnej. Dane porównawcze w tym wzgl$dzie zaprezentowano na wykresie 22.

Wykres 22 Powody utraty statusu osoby bezrobotnej w roku 2008 w województwie podlaskim i w kraju
(w proc.)
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,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.

Jak wida(, m%odzi ludzie z województwa podlaskiego tracili status bezrobotnego g%ównie z powodu braku
potwierdzenia gotowo#ci do pracy. Kategoria ta pozostaje do#( enigmatyczna, do#( trudno okre#li(, co si$ za ni&
rzeczywi#cie kryje. Brak potwierdzenia gotowo#ci do pracy oznacza po prostu, 'e m%ody bezrobotny nie stawi%
si$ w powiatowym urz$dzie pracy w wyznaczonym dla niego terminie. Mo'na si$ zastanawia(, jakie s&
przyczyny, które za tym stoj&. Wydaje si$, 'e du'e znaczenie mog%y odgrywa( tutaj nast$puj&ce czynniki:
migracja zarobkowa za granic$ b&d+ do innego województwa czy powiatu, podj$cie zatrudnienia, w tym tak'e
w „szarej strefie”. M%ody bezrobotny móg% tak'e doj#( do wniosku, 'e pomoc oferowana przez dany powiatowy
urz&d pracy jest niewielka, koszty korzystania ze wsparcie tej instytucji (dojazd, czas) przewy'szaj& potencjalne
korzy#ci, st&d warto podj&( decyzj$ o wyrejestrowaniu si$. Zamieszczone na powy'szym wykresie dane
wskazuj& tak'e na to, 'e istotn& rol$ w aktywizacji zawodowej bezrobotnych z omawianej zbiorowo#ci
odgrywa%y sta'e zawodowe. Stanowi& one form$ po#redni& mi$dzy brakiem pracy a stabilnym, trwa%ym
zatrudnieniem, pozwalaj& sprawdzi( w praktyce uzyskane w toku edukacji kwalifikacje, daj& mo'liwo#(
zdobycia do#wiadczenia zawodowego oraz kontaktów potrzebnych przy szukaniu etatu. Warto przyjrze( si$
tak'e kategorii – „podj$cie pracy”. Jak pokazuj& dane statystyczne, m"odzi bezrobotni, zarówno
w województwie podlaskim, jak w i ca"ym kraju, podejmowali przede wszystkim prac% niesubsydiowan!.
W województwie podlaskim reprezentanci omawianej populacji stosunkowo cz%&ciej jednak,
w porównaniu z rówie&nikami z innych regionów kraju, korzystali z zatrudnienia subsydiowanego.
Oznacza' to mo#e, #e trudniej by"o im znale$' prac% na otwartym rynku pracy. Dane w tym zakresie
zaprezentowano na wykresie 23.
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Wykres 23 Rodzaj pracy podejmowanej przez m"odych bezrobotnych w województwie podlaskim
i w kraju w roku 2008 (w proc.)
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,ród%o: dane statystyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Spo%ecznej

Je'eli chodzi o prac$ subsydiowan& (N=1535), to w województwie podlaskim w#ród m%odych
bezrobotnych cz$#ciej wyst$powa%y takie formy, jak: prace interwencyjne (N=924), refundacja kosztów
zatrudnienia bezrobotnego (N=273), podj$cie dzia%alno#ci gospodarczej (N=222) oraz roboty publiczne (N=99).
Widoczne sta%y si$ w tym zakresie ró'nice pomi$dzy województwem podlaskim a reszt& kraju. M%odzi
bezrobotni z innych regionów Polski cz$#ciej korzystali z innych form wsparcia, w tym z jednorazowych
po'yczek na zak%adanie dzia%alno#ci gospodarczej, czy z refundacji kosztów zatrudnienia. Ró'nice te mog%y
wynika( np. z mniejszej przedsi$biorczo#ci m%odych osób w regionie (w porównaniu z innymi cz$#ciami kraju),
czy z niekorzystnych warunków w zakresie otwierania i funkcjonowania firm. Dane dotycz&ce form pracy
subsydiowanej podejmowanej przez m%odych bezrobotnych w województwie i w kraju zaprezentowano
na wykresie 24.

Wykres 24 Forma pracy subsydiowanej podejmowanej przez m"odych bezrobotnych w województwie
podlaskim i w kraju w roku 2008 (w proc.)
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,ród%o: dane statystyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Spo%ecznej.
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Jak wynika%o z danych statystycznych pochodz&cych z publicznych s%u'b zatrudnienia, zdecydowana
wi$kszo#( m%odych bezrobotnych znajdowa%a si$ w ewidencji powiatowych urz$dów pracy krócej ni'
6 miesi$cy. W ramach tej zbiorowo#ci niewiele by%o osób d%ugotrwale bezrobotnych, pozostaj&cych bez pracy
d%u'ej ni' 12 miesi$cy. Mimo, 'e wyniki te s& optymistyczne, to warto jednak zwróci( szczególn& uwag$ na t$
grup$, która przez d%ugi okres nie mog%a znale+( zatrudnienia. Prawdopodobnie by%y to osoby, które skorzysta%y
z pewnych form wsparcia, w tym ze sta'y zawodowych. Ci m%odzi ludzie, dalej pozostaj&c bez zatrudnienia,
mogli trwale zosta( wykluczeni z rynku pracy. Konieczna sta%a si$ zatem diagnoza ich sytuacji. By( mo'e
problemy, jakie by%y dla nich charakterystyczne, wynika%y z niedostosowania kwalifikacji do potrzeb
regionalnego i lokalnego rynku pracy. W takiej sytuacji warto zastosowa( w stosunku do m%odych bezrobotnych
odpowiednie szkolenia, kursy oraz poradnictwo zawodowe. Dane w tym zakresie zaprezentowano na
wykresie 25.

Wykres 25 D"ugo&' pozostawania bez pracy m"odych bezrobotnych w województwie podlaskim i w kraju
w 2008 roku (w proc.)
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,ród%o: dane statystyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Spo%ecznej.

1.5.2. Monitoring zawodów deficytowych i nadwy#kowych
Analizuj&c sytuacj$ bezrobotnych absolwentów z województwa podlaskiego uwzgl$dniono tak'e
w%a#ciwe dla nich kwalifikacje. Przez kwalifikacje rozumiano tu zawód wyuczony. St&d konieczne sta%o si$
znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu kwalifikacje absolwentów z województwa podlaskiego
pozostawa"y w badanym okresie dopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy? Istotn& rol$ diagnostyczn&
w tym wzgl$dzie pe%ni% monitoring zawodów. Zdaniem U. Jeruszki: Na dostosowywanie kszta"cenia
zawodowego do potrzeb szybko zmieniaj&cej si# gospodarki – po!rednio na losy zawodowe absolwentów szkó",
aby !cie$ka zawodowa absolwentów rozpoczynaj&ca si# od bezrobocia by"a najmniej popularna i najrzadziej
realizowana – ma te$ wp"yw monitoring zawodów deficytowych i nadwy$kowych. Przez monitoring autorka
rozumia%a: (…) proces systematycznego !ledzenia (obserwowania) zjawisk zachodz&cych na rynku pracy,
formu"owanie ocen, wniosków i oskar$e' dla systemu kszta"cenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych.
Monitoring nie odnosi si# do oceny ogólnej sytuacji na rynku pracy, ale do popytu i poda$y na poszczególnych
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rynkach zawodowo-terytorialnych (Jaruszka 32-33). Na podstawie danych statystycznych stwierdzono, 'e w&ród
absolwentów rejestruj!cych si% w powiatowych urz%dach pracy województwa podlaskiego dominowali
w ostatnich latach specjali&ci. Pod koniec 2008 roku reprezentanci tej grupy zawodów stanowili 35,3% ogó%u
bezrobotnych absolwentów, znajduj&cych si$ w ewidencji publicznych s%u'b zatrudnienia. Ogó%em, zbiorowo#(
ta liczy%a 1020 osób. W 2008 roku dominowali tu absolwenci reprezentuj&cy nast$puj&ce zawody: specjali#ci
administracji publicznej, pedagodzy, specjali#ci do spraw ekonomicznych i zarz&dzania, ekonomi#ci, specjali#ci
do spraw marketingu i handlu, prawnicy, specjali#ci ochrony #rodowiska, specjali#ci do spraw organizacji us%ug
gastronomicznych, hotelowych i turystycznych, filolodzy j$zyków obcych, pozostali in'ynierowie mechanicy,
in'ynierowie rolnictwa oraz nauczyciele wychowania fizycznego. W 2007 roku sytuacja wygl&da%a podobnie.
W#ród absolwentów-specjalistów dominowa%y takie zawody, jak: specjalista administracji publicznej,
ekonomista, specjalista ds. marketingu i handlu, pedagodzy, pozostali specjali#ci do spraw ekonomicznych
i zarz&dzania, in'ynierowie rolnictwa, specjali#ci do spraw organizacji us%ug gastronomicznych, hotelowych
i turystycznych, politolodzy. Drug! grup%, która do&' powszechnie wyst%powa"a w&ród absolwentów,
stanowili technicy i &redni personel. W ko)cu 2008 roku w ewidencji podlaskich urz$dów pracy znajdowa%y
si$ 564 osoby z tej zbiorowo#ci. Najliczniej reprezentowane by%y tu nast$puj&ce zawody: asystenci ekonomiczni,
technicy mechanicy, technicy 'ywienia i gospodarstwa domowego, technicy rolnicy, dietetycy, technicy
technologii 'ywienia. Podobna sytuacja mia%a miejsce w 2007 roku. Nale'y tak'e stwierdzi(, 'e w&ród
wszystkich absolwentów znacz!ca by"a grupa osób, które nie posiada"y #adnych kwalifikacji. Stanowi%y
one %&cznie 30,7% bezrobotnych absolwentów. W wi%kszo&ci by"y to osoby, które uko(czy"y edukacj%
w liceum ogólnokszta"c!cym. Dane dotycz&ce zawodów najcz$#ciej wyst$puj&cych w#ród bezrobotnych
absolwentów w roku 2008 zaprezentowano na wykresie 26.
Dane te porównano z informacjami dotycz&cymi: a) kwalifikacji osób najd%u'ej pozostaj&cych bez
zatrudnienia ogó%em oraz b) potrzeb regionalnych i lokalnych pracodawców. Wiedza pochodz&ca z pierwszego
z wymienionych obszarów powinna by%a wskaza(, jakie zawody determinuj& d%ugotrwa%e bezrobocie
(tj. trwaj&ce powy'ej 12 miesi$cy). Na podstawie tego rodzaju informacji wywnioskowano, chocia'by w cz$#ci,
jakimi kwalifikacjami rynek pracy nie by% zainteresowany. Z drugiej strony uznano, 'e do takich danych nale'y
podchodzi( ostro'nie, gdy' d%ugotrwa%e pozostawanie bez pracy nie zale'y wy%&cznie od posiadanego zawodu,
kompetencji. D%ugotrwale bezrobotni pracowali wcze#niej g%ównie jako robotnicy przemys%owi b&d+
rzemie#lnicy (27,7 proc. ogó%u d%ugotrwale bezrobotnych), pracownicy zatrudnieni przy pracach prostych
(14,6%) oraz jako pracownicy us%ug osobistych i sprzeda'y (12,6 proc.). Najrzadziej w ramach tej grupy
bezrobotnych wyst$powali specjali#ci. Dok%adniejsza analiza pokaza%a, 'e w 2008 roku w#ród d%ugotrwale
bezrobotnych z województwa podlaskiego najbardziej powszechne pozostawa%y nast$puj&ce zawody:
sprzedawcy/demonstratorzy

(N=888),

pracownicy

ds.

finansowych

i

handlowych,

gdzie

indziej

niesklasyfikowani (N=483), mechanicy pojazdów samochodowych (N=370), technicy mechanicy (N=315),
krawcy, kapelusznicy i pokrewni (N=297), #lusarze i pokrewni (N=286), pomoce i sprz&taczki biurowe,
hotelowe i podobne (N=286), technicy rolnicy, le#nicy i pokrewni (N=279), kucharze (N=263), mechanicy –
monterzy maszyn i urz&dze) (N=255), robotnicy przy pracach prostych w przemy#le (N=248), stolarze
i pokrewni (N=235), robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym (N=230). Nale'y wskaza(, 'e w#ród
d%ugotrwale bezrobotnych ogó%em z województwa podlaskiego by%y w 2008 roku osoby dysponuj&ce
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kwalifikacjami poszukiwanymi przez pracodawców. Chodzi tu g%ównie o pracowników niewykwalifikowanych,
w tym: sprz&taczki, salowe, pomoce kuchenne, dozorcy, robotnicy gospodarczy, drogowi i budowlani. Jak
wskazano wcze#niej, samo posiadanie odpowiednich kompetencji by%o w tym przypadku niewystarczaj&ce.
Istotn& rol$ odgrywa( musia%y tu tak'e inne czynniki, w tym: gotowo#( do podj$cia zatrudnienia, jako#(
posiadanej wiedzy i umiej$tno#ci, itd.
Wykres 26 Ranking zawodów najcz%&ciej
z województwa podlaskiego (2008r.)
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,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.

Zestawiono ze sob& struktur$ kwalifikacji bezrobotnych w ogóle, bezrobotnych absolwentów oraz osób
d%ugotrwale pozostaj&cych bez zatrudnienia. Porównania takiego dokonano w oparciu o wielkie grupy
zawodowe. Dane statystyczne z 2008 roku dotycz&ce tego zagadnienia, pochodz&ce z województwa podlaskiego,
zaprezentowano w tabeli 12.
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Tabela 12 Wybrane grupy bezrobotnych z województwa podlaskiego wed"ug wielkich grup zawodów
(2008r.)
Bezrobotni ogó"em
Grupa zawodów
Liczba
Ogó"em:
0. Si"y zbrojne
1. Przedstawiciele w"adz
publicznych, wy#si urz%dnicy
i kierownicy
2. Specjali&ci
3. Technicy i inny &redni
personel
4. Pracownicy biurowi
5. Pracownicy us"ug osobistych
i sprzedawcy
6. Rolnicy, ogrodnicy, le&nicy
i rybacy
7. Robotnic przemys"owi
i rzemie&lnicy
8. Operatorzy i monterzy
maszyn i urz!dze(
9. Pracownicy przy pracach
prostych
Bez zawodu

Bezrobotni
absolwenci

%

D"ugotrwale
bezrobotni

Liczba

%

Liczba

%

45821
3

100,0
0,01

2889
0

100,0
0,0

11178
2

100,0
0,0

77

0,2

1

0,0

35

0,3

4179

9,1

1020

35,3

585

5,2

7178

15,7

564

19,5

1511

13,5

1319

2,9

21

0,7

480

4,3

4389

9,6

186

6,4

1413

12,6

1458

3,2

12

0,4

543

4,9

10637

23,2

174

6,0

3100

27,7

2000

4,4

10

0,3

684

6,1

3909

8,5

13

0,4

1628

14,6

10672

23,3

888

30,7

1197

10,7

,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.

Jak wida(, w#ród poszczególnych grup bezrobotnych wyst$powa%y okre#lone ró'nice. Je#eli chodzi
o bezrobotnych absolwentów, to da"o si% tu zaobserwowa' znaczny udzia" specjalistów, techników
(i innych reprezentantów &redniego personelu) oraz osób pozostaj!cych bez kwalifikacji zawodowych.
W przypadku d"ugotrwale bezrobotnych dominowali – w porównaniu z innymi wyró#nionymi grupami –
robotnicy przemys"owi i rzemie&lnicy, pracownicy przy pracach prostych, technicy (i inni reprezentanci
&redniego personelu) oraz pracownicy us"ug osobistych i sprzedawcy. W&ród ogó"u bezrobotnych
decyduj!c! rol% odgrywali bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, robotnicy przemys"owi i rzemie&lnicy
oraz technicy (i inni reprezentanci &redniego personelu).
Dane pochodz&ce z monitoringu zawodów, odnosz&ce si$ do populacji bezrobotnych absolwentów,
zestawiono z potrzebami regionalnych i lokalnych pracodawców. W tym wzgl%dzie dane statystyczne
znajduj!ce si% w posiadaniu publicznych s"u#b zatrudnienia dotyczy"y de facto tylko tych ofert, które
zosta"y z"o#one do powiatowych urz%dów pracy. Poza analiz& pozosta% zatem spory obszar otwartego rynku
pracy, w ramach którego og%oszenia o wolnych miejscach pracy umieszczane by%y w prasie, internecie, radiu.
Nale'y wskaza(, 'e dane te nie uwzgl$dnia%y tak'e etatów, o których informacji nie upowszechniano. Wiedz$
dotycz&c& tych miejsc pracy mo'na by%o uzyska( od znajomych, zw%aszcza gdy pracodawca zdecydowa% si$ na
poszukiwanie pracownika poprzez w%asnych podw%adnych, b&d+ poprzez bezpo#rednie aplikowanie do danego
przedsi$biorstwa. Niemniej jednak opracowania statystyczne generowane przez publiczne s%u'by zatrudnienia
dostarczy%y pewnych informacji. Wskaza%y one, jacy bezrobotni mog& uzyska( prac$ poprzez instytucje rynku
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pracy. Z punktu widzenia niniejszego raportu zasadne sta%o si$ pytanie: na ile oferty pracy zg"aszane przez
pracodawców do powiatowych urz%dów pracy z województwa podlaskiego pozostawa"y adekwatne
w stosunku do kwalifikacji bezrobotnych absolwentów? Je'eli okaza%oby si$, 'e da%o si$ zaobserwowa(
w tym wzgl$dzie brak zgodno#ci, mog%oby to #wiadczy( o: a) niedopasowaniu kwalifikacji bezrobotnych
absolwentów do potrzeb regionalnych i lokalnych pracodawców, lub/oraz b) niewielkich mo'liwo#ciach
instytucji rynku pracy w zakresie przeciwdzia%ania bezrobociu omawianej tu zbiorowo#ci. Ta druga kwestia
wymaga jednak dodatkowego wyja#nienia. Wydaje si$, 'e wiele tu zale'y od dzia%a) podejmowanych przez
dany powiatowy urz&d pracy w zakresie po#rednictwa pracy. Wyró'ni( mo'na tu strategi$ aktywn& oraz
pasywn&. W ramach pierwszej powiatowy urz&d pracy aktywnie wychodzi do pracodawców, sam poszukuje
ofert pracy, stara si$ budowa( lokaln& (oraz regionaln&) sie( przep%ywu informacji. W ten sposób zasoby wiedzy
odno#nie wolnych etatów, znajduj&ce si$ w posiadaniu danej instytucji rynku pracy, s& bogate, to za# przek%ada(
si$ powinno na jej efektywno#(. Druga strategia polega na przyjmowaniu ofert pracy od pracodawców bez
wykazywania jakiej# wi$kszej aktywno#ci ze strony samego urz$du pracy. W ten sposób do danej instytucji
rynku pracy trafia tylko cze#( ofert, zw%aszcza tych dotycz&cych prac nie wymagaj&cych wi$kszych kwalifikacji,
a skuteczno#( danego urz$du pozostaje na niskim poziomie.
Jak wynika%o z danych statystycznych, w 2008 roku w województwie podlaskim pracodawcy zg%osili do
powiatowych urz$dów pracy 26 363 oferty pracy, z czego wi$kszo#( odnosi%a si$ do zatrudnienia
w przedsi$biorstwach prywatnych (66 proc.). Ponad po%owa ofert pracy (52 proc.) znajduj&cych si$ w dyspozycji
urz$dów pracy dotyczy%a pracy subsydiowanej. W strukturze zawodowej ofert dominowa"y trzy du#e grupy
zawodów, skupia"y one ogó"em 57 proc. wszystkich propozycji. Chodzi tu o: pracowników przy pracach
prostych (26,1 proc.), pracowników us"ug osobistych i sprzedawców (15,5 proc.) oraz robotników
przemys"owych i rzemie&lników (15,2 proc.). Powiatowe urz$dy pracy z województwa podlaskiego posiada%y
najmniej ofert w odniesieniu do takich grup, jak: przedstawiciele w%adz publicznych, wy'si urz$dnicy
i kierownicy (0,6 proc.) oraz rolnicy (0,7 proc.). W porównaniu do roku 2007 zmniejszy%o si$ zapotrzebowanie
na: robotników przemys%owych i rzemie#lników (o 25,9 proc.), operatorów i monterów maszyn i urz&dze)
(o 9,2 proc.), rolników, ogrodników, le#ników i rybaków (o 5,1 proc.) oraz pracowników przy pracach prostych
(o 1,8 proc.). Zwi%kszy" si% natomiast popyt na: specjalistów (o 10,1 proc.), pracowników biurowych (o 7,2
proc.), pracowników us"ug osobistych i sprzedawców (o 6,1 proc.) oraz na techników i innych
przedstawicieli &redniego personelu (o 4,8 proc.). Dane te porównano z wcze#niejszymi informacjami
o strukturze wykszta%cenia bezrobotnych w latach 2007-2008. Wskazano, 'e w 2008 roku w ewidencji
powiatowych urz$dów pracy wzros%a liczba osób, które uko)czy%y edukacj$ na poziomie wy'szym. Z drugiej
strony za#, dane dotycz&ce monitoringu zawodów pokaza%y, 'e zwi$kszy%o si$ w tym okresie zapotrzebowanie
na pracowników legitymuj&cych si$ wysokimi kwalifikacjami. Jak zatem wyja#ni( te dwie ró'ne tendencje,
zwracaj&c zw%aszcza uwag$ na fakt, 'e nap%yw absolwentów do powiatowych urz$dów pracy by% niemal
identyczny, jak w roku 2007? Wydaj& si$ tu mo'liwe nast$puj&ce hipotezy:
! Po pierwsze, mimo, 'e nast&pi% wzrost liczby ofert dotycz&cych zawodów specjalistycznych, to i tak ich
liczba pozosta%a niewielka w stosunku do liczby zarejestrowanych w urz$dach pracy osób legitymuj&cych
si$ wykszta%ceniem wy'szym (co wi$cej, w 2008 roku zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych z tej
kategorii);
89

Wojewódzki Urz!d Pracy w Bia"ymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych
PODLASKI ABSOLWENT
- ANALIZA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓ! PONADGIMNAZJALNYCH I WY"SZYCH ROCZNIKA 2007
! Po drugie, oferty pracy w zawodach specjalistycznych by%y nieadekwatne w stosunku do kwalifikacji
posiadanych przez bezrobotnych legitymuj&cych si$ wykszta%ceniem wy'szym.
Mimo, 'e da%o si$ zaobserwowa( w 2008 roku wzrost ofert pracy dla specjalistów, to i tak pracodawcy
w najwi$kszym

stopniu

zainteresowani

byli

robotnikami

gospodarczymi,

sprzedawcami

(w

tym

przedstawicielami handlowymi) oraz pracownikami biurowymi. Dopiero dwunaste miejsce w tym rankingu
zaj$li specjali#ci administracji publicznej (jako pierwsi reprezentowali w tym rankingu zawody specjalistyczne).
Dok%adne w tym zakresie zaprezentowano na wykresie 27.

Wykres 27 Ranking zawodów, w których pracodawcy zg"osili do urz%dów pracy z województwa
podlaskiego najwi%cej ofert pracy (2008r.)
Robotnik gospodarczy

3013

Sprzedawca

2347

Pracownik biurowy

2283

Pracownik administracyjny

806

Robotnik budowlany

800

Robotnik pomocn. w przemy#le przetwórczym

694

Kierowca samochodzu ci$'arowego

604

Robotnik drogowy

465

Sprz&taczka

428

Pomoc kuchenna

373

Magazynier

324

Specjalista administracji publicznej

304

Poz. prac. obs%ugi biurowej

286

Monter okien

270

Stolarz

241

Asystent ekonomiczny

233

Szwaczka

233

Kucharz

225

Murarz

223
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,ród%o: dane statystyczne Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku.
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W#ród 20 zawodów, w których pracodawcy najcz$#ciej sk%adali w 2008 roku oferty pracy, znale+li si$
m.in. specjali#ci administracji publicznej oraz asystenci ekonomiczni. Oba te zawody by%y tak'e powszechne
w#ród bezrobotnych absolwentów. W 2008 roku w ewidencji powiatowych urz$dów pracy znajdowa%o si$ 133
bezrobotnych absolwentów, specjalistów administracji publicznej, w tym samym czasie do instytucji rynku
pracy z tego regionu nap%yn$%y 304 oferty pracy dotycz&ce tego zawodu. W badanym okresie zarejestrowanych
by%o tak'e 98 asystentów ekonomicznych b$d&cych bezrobotnymi absolwentami. W tym samym czasie
nap%yn$%y do powiatowych urz$dów pracy z regionu 233 oferty pracy dotycz&ce tego zawodu. Nale'y jednak
pami$ta( o tym, 'e poszukiwanymi kwalifikacjami legitymowali si$ tak'e reprezentanci innych grup
bezrobotnych, którzy mogli posiada( dodatkowe atuty, chocia'by w postaci do#wiadczenia zawodowego.
Wskazane tu dane statystyczne ograniczono tylko do 20 najbardziej poszukiwanych zawodów. Jak wida(
pracodawcy byli zainteresowani przede wszystkim bezrobotnymi posiadaj&cymi niskie b&d+ #rednie
kwalifikacje, podczas gdy wi$kszo#( absolwentów dysponuje wysokimi.
Dane statystyczne pokaza"y tak#e, #e pracodawcy wykazywali zainteresowanie osobami
posiadaj!cymi okre&lony zawód, których jednak#e brakowa"o w ewidencji powiatowych urz%dów pracy
w województwie. Oznacza to, 'e bezrobotni dysponuj&cymi tego rodzaju kwalifikacjami mieli najwi$ksze
szanse na uzyskanie zatrudnienia. Chodzi tu o: a) dealerów i maklerów aktywów finansowych (i pokrewnych);
b) pracowników do spraw zatrudnienia i po#rednictwa pracy; c) przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek; d) 'o%nierzy zawodowych; e) kierowników dzia%ów badawczo-rozwojowych; f) stra'aków;
g) farmaceutów; h) szklarzy (i pokrewnych) oraz i) kierowników wewn$trznych jednostek organizacyjnych
dzia%alno#ci podstawowej w przemy#le przetwórczym. Z drugiej strony, warto zauwa#y', #e znaczna cz%&'
tych zawodów dotyczy"a obszarów, w których absolwenci byli wykszta"ceni. Dla przyk%adu, przewodnikami
wycieczek turystycznych mog%y by( osoby, które uko)czy%y studia z zakresu organizacji us%ug turystycznych,
b&d+ filologii obcej (je'eli wycieczki organizowane s& dla turystów z zagranicy). Jak wida(, du'o zale'a%o tu od
elastyczno#ci samych bezrobotnych, jak i instytucji rynku pracy. Je'eli absolwenci sztywno trzymali si$ swoich
kwalifikacji i nie wykazywali zainteresowania wykorzystaniem swojej wiedzy i umiej$tno#ci w innych
obszarach, to ich szanse na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia mala%y. Ta sytuacja dotyczy%a tak'e
powiatowych urz$dów pracy i realizowanego w nich po#rednictwa pracy. Je'eli pracownicy poszukiwali na dane
og%oszenie osób, które wprost odpowiada%y danym kwalifikacjom, to przek%ada%o si$ to na efektywno#( ich
dzia%a). W tym wzgl$dzie potrzebne by%yby jednak dodatkowe badania, które wskaza%yby strategie i polityki
realizowane przez powiatowe urz$dy pracy.
Danych odno&nie zapotrzebowania na okre&lone zawody dostarczy"o tak#e badanie z 2007 roku
zrealizowane przez Wojewódzki Urz!d Pracy w Bia"ymstoku. Zdecydowano si$ obj&( nim 1000
przedsi$biorców. Badanie by%o przeprowadzone za pomoc& ankiety. Próba kwotowa zosta%a ustalona na
podstawie takich cech, jak: rodzaj dzia%alno#ci (produkcja, handel, us%ugi) i lokalizacja (wg powiatów). Ogó%em
Wojewódzki Urz&d Pracy uzyska% 833 prawid%owo wype%nione ankiety. Z badania wynika%o, 'e pracodawcy
w 2007 roku najcz$#ciej zatrudniali robotników wykwalifikowanych (31, 0 proc.) oraz pracowników handlu
i us%ug (29,0 proc.). Rzadziej za# techników i personel #redniego szczebla (16,7 proc.), robotników
niewykwalifikowanych (12,5 proc.) oraz specjalistów (9,9 proc.). Najrzadziej poszukiwano przedstawicieli
kadry kierowniczej (0,9 proc.). Dane w tym zakresie zaprezentowano na wykresie 28.
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Wykres 28 Przyj%cia pracowników w przedsi%biorstwach województwa podlaskiego w 2007 roku wed"ug
wielkich grup zawodowych

0,9%

2,9%

7,0%

12,5%

16,7%
31,0%
29,0%

robotnicy niewykwalifikowani
robotnicy wykwalifikowa ni
pracownicy hand%u i us%ug
technicy i personel #redniego szczebla
specjali#ci z wy'szym wykszta%ceniem technicznym
specjali#ci z wy'szym wykszta%ceniem innym ni' technicznym
kadra kierownicza
,ród%o: Raport z badania „Dynamika i potrzeby regionalnego rynku pracy w opinii podlaskich przedsi#biorców”, Wojewódzki Urz&d Pracy
w Bia%ymstoku, Bia%ystok 2008.

W#ród robotników wykwalifikowanych najcz$#ciej zatrudniano: kierowców (kat. C, C+E, D),
budowla)ców, mechaników oraz elektromechaników, monterów i elektromonterów, spawaczy, stolarzy, #lusarzy
oraz tokarzy, operatorów maszyn i urz&dze). Je'eli chodzi o pracowników handlu i us%ug, to w 2007 roku
pracodawcy

z

województwa

podlaskiego

przyjmowali

do

pracy

g%ównie:

sprzedawców/kasjerów,

magazynierów, handlowców/przedstawicieli handlowych, kucharzy, piekarzy, gastronomów, kelnerów,
bufetowych, barmanów, pracowników obs%ugi klienta oraz pracowników ochrony. W#ród techników oraz
personelu #redniego szczebla pracodawcy najcz$#ciej zatrudniali: pracowników biurowych, ksi$gowe,
piel$gniarki,

po%o'ne,

referentów

oraz

recepcjonistów/recepcjonistki.

Je'eli

chodzi

o

specjalistów

z wykszta%ceniem wy'szym technicznym, to respondenci wskazywali, 'e przyj$to do pracy przede wszystkim:
architektów, in'ynierów budownictwa, informatyków oraz in'ynierów elektryków; w przypadku za#
specjalistów o wykszta%ceniu wy'szym, innym ni' technicznym: nauczycieli (w tym nauczycieli j$zyka obcego,
zawodu), lekarzy, stomatologów, farmaceutów, specjalistów do spraw marketingu, specjalistów do spraw
funduszy unijnych oraz pedagogów (w tym: wychowawców oraz terapeutów zaj$ciowych).
Dane z badania przeprowadzonego przez Wojewódzki Urz&d Pracy wskaza%y tak'e na te zawody,
w których trudno by%o w 2007 roku znale+( pracowników. Pracodawcy z województwa podlaskiego stwierdzili,
'e najwi$ksze problemy mieli z pozyskaniem robotników wykwalifikowanych (42,3 proc.), pracowników handlu
i us%ug (27,3 proc.), techników i personelu #redniego szczebla (11,8 proc.) oraz specjalistów (ogó%em 10,8 proc.).
Najmniejsze trudno#ci sprawia%o znalezienie robotników niewykwalifikowanych (5,4 proc.), co wydaje si$ do#(
oczywistym wnioskiem. Dane w tym zakresie zaprezentowano na wykresie 29.
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Wykres 1 Trudno&ci ze znalezieniem pracowników w przedsi%biorstwach województwa podlaskiego
w 2008 roku wed"ug wielkich grup zawodowych

robotnicy niewykwalifikowani
2,4%
3,5%

7,3%

robotnicy wykwalifikowani

5,4%

11,8%
42,3%
27,3%

pracownicy hand%u i us%ug
technicy i personel #redniego
szczebla
specjali#ci z wy'szym
wykszta%ceniem technicznym

,ród%o: Raport z badania „Dynamika i potrzeby regionalnego rynku pracy w opinii podlaskich przedsi#biorców”, Wojewódzki Urz&d Pracy
w Bia%ymstoku, Bia%ystok 2008.

Je'eli chodzi o robotników wykwalifikowanych, to pracodawcy z województwa podlaskiego mieli
najwi$ksze trudno#ci z pozyskaniem: kierowców (kat. C, C+E, D), budowla)ców, spawaczy, mechaników,
elektromechaników, stolarzy, operatorów maszyn i urz&dze), monterów, elektromonterów, #lusarzy, tokarzy,
elektryków. W przypadku pracowników handlu i us%ug najwi$ksze k%opoty wyst$powa%y z rekrutacj&:
sprzedawców/kasjerów,

kucharzy,

piekarzy,

gastronomów,

handlowców/przedstawicieli

handlowych,

magazynierów oraz krawców/szwaczek. Je'eli chodzi o techników i personel #redniego szczebla, to tutaj
najtrudniej by%o pozyska( nast$puj&cych pracowników: ksi$gow&, grafika komputerowego, piel$gniark$/po%o'n&
oraz ogrodnika/floryst$. Pracodawcy nie mieli natomiast wi$kszych problemów ze znajdywaniem specjalistów.
Trudno#ci pojawi%y si$ jedynie w przypadku rekrutacji informatyków, architektów, nauczycieli (w tym
nauczycieli j$zyka obcego oraz zawodu), lekarzy, stomatologów oraz farmaceutów.
Na rynek pracy nale'y patrze( nie tylko uwzgl$dniaj&c poszukiwane zawody, ale tak'e z perspektywy
cenionych przez pracodawców umiej$tno#ci i postaw. Podej#cie to wpisuje si$ w pewien okre#lony nurt
socjologii zapocz&tkowany przez rozwa'ania M. Webera nad powstaniem kapitalizmu. Autor ten stwierdzi%, 'e
u +róde% sukcesu pa)stw europejskich le'a%a okre#lona etyka pracy wprost wywodz&ca si$ z protestantyzmu,
a dok%adnie z kalwinizmu. Etyka ta pi$tnowa%a pewne postawy, w tym bezczynno#(. Nieakceptowane by%o tak'e
marnotrawienie czasu. Jak stwierdzi% M. Weber: Marnotrawienie czasu jest wiec pierwszym i zasadniczo
najci#$szym z grzechów. Czas ludzkiego $ycia jest niesko'czenie krótki i cenny, dany po to, aby zabezpieczy%
swoje powo"anie. Marnotrawienie czasu na $ycie towarzyskie, „czcz& gadanin#”, zbytek, nawet na sen d"u$szy,
ni$ jest to potrzebne dla zdrowia – najwy$ej 6 do 8 godzin – jest absolutnie moralnie naganne. Centralne miejsce
w tak rozumianej etyce zajmowa%a praca. By%a wypróbowanym sposobem ascezy, a tak'e dzia%aniem
profilaktycznym wobec wszelkiego rodzaju pokus. Lenistwo postrzegano jako grzech. Prac$ traktowano jako
wyznaczony przez Boga cel 'ycia cz%owieka. Uznano, 'e zdanie #w. Paw%a – Kto nie pracuje, ten nie je, ma
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obowi&zywa( ka'dego, nawet tego, kto posiadaj&c odpowiedni maj&tek nie musi si$ dalej trudzi(. Inne wa'ne
warto#ci uwzgl$dniane przez t& etyk$ to: punktualno#(, obowi&zkowo#(, roztropno#(, przedsi$biorczo#(,
kierowanie si$ rozumem ani'eli emocjami, oszcz$dno#(, itd. Ten etos, nazwany nast$pnie mieszcza)skim, sta%
si$ w XVII/XVIII w. cech& charakterystyczn& 'ycia gospodarczego Europy Zachodniej

i Stanów

Zjednoczonych. Przez wieki uleg% tak'e pewnej sekularyzacji, tak, 'e obecnie nie ma w nim warto#ci stricte
religijnych. Niemniej jednak etos mieszcza)ski ci&gle odgrywa istotn& rol$ w ekonomii,, mimo, 'e wiele
wskazuje na to, 'e spo%ecze)stwa zachodnie w coraz mniejszym stopniu przywi&zuj& wag$ do w%a#ciwych dla
niego postaw i warto#ci. W badaniu przeprowadzonym przez Wojewódzki Urz&d Pracy postawiono pytanie
o oczekiwania pracodawców wzgl$dem pracowników w kontek#cie ich umiej$tno#ci i postaw wobec pracy.
Niestety, przy jego konstrukcji nie uwzgl$dniono kategorii charakterystycznych dla etosu mieszcza)skiego.
Mimo

wszystko,

odpowiedzi

wyda%y

si$

do#(

interesuj&ce.

Respondentom,

pracodawcom

z województwa podlaskiego, zadano nast$puj&ce pytanie: Jakie cechy i umiej#tno!ci s& cenione w Pa'stwa
firmie? Jak wida(, w mniejszym stopniu dotyczy%o ono okre#lonych postaw i warto#ci, autorzy przy
formu%owaniu pytania skupili si$ na kwestiach zwi&zanych z umiej$tno#ciami. Respondenci mogli wskaza(
wi$cej ni' jedn& odpowied+. Ponad po%owa pracodawców (56,4 proc.) stwierdzi%a, 'e w ich firmie najbardziej
ceniona jest pracowito#(. Wiele wskaza) uzyska%y tak'e takie warto#ci, postawy i umiej$tno#ci, jak:
do#wiadczenie (51,9 proc.), uczciwo#( (42,1 proc.), dyspozycyjno#( (33,9 proc.), zaanga'owanie (29,5 proc)
oraz wykszta%cenie (19,3 proc.). W najmniejszym stopniu doceniano natomiast: znajomo#( obs%ugi komputera
(6,7 proc.), posiadanie prawa jazdy (5,9 proc.), znajomo#( j$zyków obcych (1,5 proc.) oraz umiej$tno#ci
menad'erskie (0,9 proc.). Jak wida(, autorzy badania powi&zali w jednym pytaniu zagadnienia z ró'nych
obszarów, w tym z zakresu warto#ci, postaw oraz konkretnych umiej$tno#ci. Wydaje si$, 'e warto by%oby
analiz$ tych zagadnie) pog%$bi(. Informacje uzyskane z pytania wskaza%y, 'e pracodawcy w du'ym stopniu
cenili warto#ci typowe dla etosu mieszcza)skiego. Nie oznacza to, 'e nie przywi&zywali wagi do konkretnych
umiej$tno#ci, tj. znajomo#ci obs%ugi komputera czy j$zyków obcych. Na ich ocen$ mog%y wp%yn&( dwie kwestie.
Po pierwsze, cz$#( pracodawców – zw%aszcza reprezentuj&cych ma%e przedsi$biorstwa – uzna%a, 'e w ich
dzia%alno#ci tego rodzaju umiej$tno#ci s& po prostu nieprzydatne (np. us%ugi wyko)czeniowe w budownictwie,
szwalnia, itd.). Po drugie, niektórzy pracodawcy konkretne umiej$tno#ci typu – znajomo#( j$zyków obcych czy
obs%uga komputera – potraktowali jako pewien standard. Wyniki badania wskaza%y jednak, 'e w pracy istotn&
rol$ odgrywa%y okre#lone warto#ci i postawy, które mo'na by%oby nazwa( umiej$tno#ciami uniwersalnymi
(w%a#ciwymi dla ka'dego miejsca pracy). Informacje te powinny stanowi( wa'n& wskazówk$ dla programów
o#wiatowych zak%adaj&cych dostosowanie edukacji do potrzeb pracodawców. Dane w tym zakresie
zaprezentowano na poni'szym wykresie.
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Wykres 29 Warto&ci i umiej%tno&ci cenione przez pracodawców z województwa podlaskiego (2008r.)
pracowito#(

56,4%

do#wiadczenie

51,9%

uczciwo#(

42,1%

dyspozycyjno#(

33,9%

zaanga'owanie

29,5%

wykszta%cenie

19,3%

loja lno#(

15,1%

kreatywno#(

14,9%

komunikatywno#(

11,0%

znajomo#( obs%ugi komputera

6,7%

prawo ja zdy
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1,5%
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,ród%o: Raport z badania „Dynamika i potrzeby regionalnego rynku pracy w opinii podlaskich przedsi#biorców”, Wojewódzki Urz&d Pracy
w Bia%ymstoku, Bia%ystok 2008.

Podsumowuj&c, w województwie podlaskim da%o si$ zaobserwowa( zró'nicowanie terytorialne, je'eli
chodzi o poziom bezrobocia w#ród osób m%odych oraz absolwentów. Powiaty, w których udzia% reprezentantów
tych zbiorowo#ci w#ród ogó%u bezrobotnych pozostawa% najwy'szy zlokalizowane by%y g%ównie w po%udniowej
i po%udniowo-zachodniej cz$#ci regionu. W przypadku populacji bezrobotnych absolwentów widoczne sta%y si$
pewne roczne fluktuacje, je'eli chodzi o ich liczb$ w ewidencji powiatowych urz$dów pracy. W miesi&cach
jesienno-zimowych

obserwowano

wzrost

liczby

reprezentantów

tej

zbiorowo#ci

zarejestrowanych

w publicznych instytucjach rynku pracy. Spadek, czasami nawet gwa%towny, mia% miejsce zazwyczaj
w kwietniu. Je'eli ju' absolwenci tracili status osoby bezrobotnej, to najcz$#ciej w wyniku braku potwierdzenia
gotowo#ci do pracy. Gdy utrata statusu dotyczy%a za# podj$cia zatrudnienia, to zazwyczaj zatrudnienie to mia%o
charakter niesubsydiowany. W#ród subsydiowanych form wsparcia dominowa%y prace interwencyjne oraz
roboty publiczne, mniejsz& rol$ odgrywa%y jednorazowe dotacje na rozpocz$cie dzia%alno#ci gospodarczej.
Istotne znaczenie w procesie integracji zawodowej absolwentów mia%y sta'e zawodowe.
Je'eli chodzi o zawody deficytowe i nadwy'kowe w%a#ciwe dla województwa podlaskiego, to
zaobserwowano okre#lone tendencje. Okaza%o si$, 'e pracodawcy zg%aszali si$ do powiatowych urz$dów pracy
g%ównie po pracowników charakteryzuj&cych si$ niskimi b&d+ #rednimi kwalifikacjami. W#ród absolwentów
znajduj&cych si$ w ewidencji tych instytucji znaczna cz$#( legitymowa%a si$ wykszta%ceniem wy'szym. Byli to
zatem specjali#ci. Nale'y si$ zatem zastanowi(, na ile instytucje rynku pracy spe%nia%y oczekiwania analizowanej
tu zbiorowo#ci.
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1.6.

Aktywizacja zawodowa absolwentów

1.6.1. Poradnictwo zawodowe
Jednym z podstawowych determinant bezrobocia jest zawód (por. Sztanderska 2005). Wa'nym
zagadnieniem pozostaje zatem kwestia wyboru edukacyjnego, zawodowego. Istotn& rol$ w tym procesie
odgrywa poradnictwo zawodowe oraz informacja zawodowa. Nale'y przyj&(, 'e im te dzia%ania s& bardziej
powszechne w#ród uczniów oraz studentów oraz im ich jako#( jest wy'sza, w tym wi$kszym stopniu m%oda
osoba podejmowa( b$dzie trafny wybór dotycz&cy swojej dalszej kariery zawodowej i edukacyjnej. Du'e
znaczenie ma zatem zapewnienie uczniom oraz studentom us%ug doradcy zawodowego. Dost$p do tego rodzaju
dzia%a) reguluj& odpowiednie przepisy prawne. Us%ugi te mog& by( #wiadczone przez Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne. Rozporz&dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia
2002 roku w sprawie szczegó%owych zasad dzia%ania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r., nr. 5, poz. 46), wprowadzi%o do poradni
psychologiczno-pedagogicznych stanowisko doradcy zawodowego. Ta regulacja prawna na%o'y%a tak'e na
omawiane placówki obowi&zek udzielania dzieciom i m%odzie'y pomocy przy wyborze kierunku kszta%cenia
i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej. Wa'n& regulacj& w tym zakresie sta%o si$ tak'e Rozporz&dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko%ach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 11,
poz. 114). Akt ten uporz&dkowa% zadania szko%y w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradnictwa zawodowego. W przepisach omawiane wsparcie rozumiano jest jako: a) wspieranie uczniów
metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kszta%cenia, zawodu i planowaniu kariery
zawodowej; b) udzielanie informacji w tym zakresie; c) wspieranie nauczycieli w organizowaniu
wewn&trzszkolnego systemu doradztwa oraz zaj$( zwi&zanych z wyborem kierunku kszta%cenia i zawodu.
Zapisy tego Rozporz&dzenia zobowi&za%y dyrektorów szkó% do zorganizowania wewn&trzszkolnego systemu
doradztwa oraz zaj$( zwi&zanych z wyborem kierunku kszta%cenia. Wskazano, 'e za dzia%ania te odpowiedzialni
pozostaj&: szkolny doradca zawodowy, nauczyciel, wychowawca, psycholog lub pedagog szkolny (posiadaj&cy
przygotowanie do prowadzenia zaj$( zwi&zanych z wyborem kierunku kszta%cenia i zawodu). Przyj$to, 'e osoby
te nie tylko maj& udziela( porad uczniom, ale tak'e rodzicom oraz innym nauczycielom. Ustawodawca za%o'y%
zarazem, 'e do szczegó%owych zada) szkolnego doradcy zawodowego (art. 15 punkt 6), nale'y:
! systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na
pomoc w planowaniu kszta%cenia i kariery zawodowej;
! gromadzenie, aktualizacja i udost$pnianie informacji edukacyjnych i zawodowych w%a#ciwych dla
danego poziomu kszta%cenia;
! wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych +róde% informacji na poziomie
regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i #wiatowym dotycz&cych: a) rynku pracy; b) trendów
rozwojowych w #wiecie zawodów i zatrudnienia; c) wykorzystania posiadanych uzdolnie) i talentów
przy wykonywaniu przysz%ych zada) zawodowych; d) instytucji i organizacji wspieraj&cych
funkcjonowanie osób niepe%nosprawnych w 'yciu codziennym i zawodowym; e) alternatywnych
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mo'liwo#ci kszta%cenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych
spo%ecznie; f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
! udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
! prowadzenie grupowych zaj$( aktywizuj&cych, przygotowuj&cych uczniów do #wiadomego planowania
kariery i podj$cia roli zawodowej;
! koordynowanie dzia%alno#ci informacyjno-doradczej prowadzonej przez szko%$;
! wspieranie w dzia%aniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotka)
szkoleniowo-informacyjnych, udost$pnianie informacji i materia%ów do pracy z uczniami;
! wspó%praca

z

rad&

pedagogiczn&

w

zakresie

tworzenia

i

zapewnienia

ci&g%o#ci

dzia%a)

wewn&trzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji dzia%a) z zakresu przygotowania
uczniów do wyboru drogi zawodowej;
! wspó%praca z instytucjami wspieraj&cymi wewn&trzszkolny system poradnictwa zawodowego,
w szczególno#ci z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
oraz innymi instytucjami #wiadcz&cymi poradnictwo i specjalistyczn& pomoc uczniom i rodzicom.

Tabela 13 Liczba doradców zawodowych zatrudnionych w szko"ach na
terenie województwa podlaskiego (listopad 2007 r.)
Lp.

Rodzaj placówki

Liczba doradców
zawodowych

1.

zasadnicze szko%y zawodowe

6

2.

technika

14

3.

licea profilowane

3

4.

Centra Kszta%cenia Praktycznego

1

5.

Centra Kszta%cenia Ustawicznego

4

,ród%o: dane statystyczne Kuratorium O#wiaty w Bia%ymstoku.

Dane z Kuratorium O&wiaty w Bia"ymstoku wykaza"y, #e w ko(cu 2007 roku w szko"ach na terenie
województwa podlaskiego zatrudnionych by"o 28 doradców zawodowych. Najwi%cej ich pracowa"o
w technikach. Dok%adne dane w tym zakresie pokazano w tabeli 13.
Dane pochodz&ce z Systemu Informacji O#wiatowej z 2006 roku wykaza%y, 'e liczba doradców
zawodowych w szko"ach pozostawa"a zró#nicowana w zale#no&ci od regionu. Najwi$cej tego rodzaju
specjalistów by%o w owym czasie w województwach: dolno#l&skim, mazowieckim, warmi)sko-mazurskim,
wielkopolskim oraz #l&skim. Najmniej za# w podkarpackim, #wi$tokrzyskim oraz zachodniopomorskim. Dane
w tym zakresie zaprezentowano na mapie 16. Je'eli uwzgl$dnimy liczb$ doradców zawodowych przypadaj&cych
na 10 tys. uczniów szkó% ponadgimnazjalnych, to wsz$dzie w Polsce sytuacja wygl&da%a w 2006 roku bardzo +le.
Niemniej jednak wida( pewne zró'nicowanie. Najlepsza sytuacja mia%a miejsce w województwach: warmi)skomazurskim, opolskim, dolno#l&skim, lubuskim oraz podlaskim. Tutaj na 10 tys. uczniów szkó%
ponadgimnazjalnych przypada%o co najmniej 5 doradców zawodowych. Dane w tym zakresie przedstawiono na
mapie 17.
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Mapa 16 Liczba doradców zawodowych w poszczególnych województwach (2006r.)

,ród%o: dane pochodz&ce z Systemu Informacji O#wiatowej.

Mapa 17 Liczba doradców zawodowych w przeliczeniu na 10 tys. uczniów szkó" ponadgimnazjalnych
wed"ug województw (2006r.)

,ród%o: dane pochodz&ce z Systemu Informacji O#wiatowej.

Istotn& rol$ w zakresie poradnictwa zawodowego spe%nia%y w szko%ach o&rodki kariery.
W województwie podlaskim tworzono je m.in. przy wsparciu Regionalnego Centrum Doradztwa
Zawodowego (zlokalizowanego w Bia%ymstoku), powsta%ego na gruncie projektu &wiadomy Wybór Pewny
Sukces, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita% Ludzi (Priorytet IX – Rozwój wykszta"cenia
i kompetencji w regionach, Dzia%anie 9.2. Podniesienie atrakcyjno!ci i jako!ci szkolnictwa zawodowego).
W projekcie za%o'ono utworzenie specjalistycznego o#rodka, którego podstawowym celem stanie si$
merytoryczne wsparcie nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych w zakresie #wiadczenia us%ug
doradczych na rzecz uczniów szkó% zawodowych. Pomoc ta ma dotyczy( tych placówek, które uprzednio
wyrazi%y gotowo#( do uczestniczenia w tym przedsi$wzi$ciu. Ogó%em do udzia%u w projekcie zg%osi%o si$
71 szkó% z województwa podlaskiego12, we wszystkich utworzono akredytowane o#rodki kariery. Ich
rozmieszczenie terytorialne zaprezentowano na mapie 18. Jak wida(, znaczna ich cz$#( zlokalizowana zosta%a
12
Dodatkowo do projektu przyst&pi%a jedna szko%a z województwa warmi)sko-mazurskiego (z Gi'ycka). Ogó%em w projekcie uczestnicz& 72
szko%y.
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w powiecie bia%ostockim (g%ównie w mie#cie Bia%ystok) oraz w innych wa'niejszych o#rodkach miejskich
województwa (!om'a, Suwa%ki, Bielsk Podlaski, Sokó%ka).

Mapa 18 Rozmieszczenie terytorialne o&rodków kariery w województwie podlaskim (2009r.)

,ród%o: dane pochodz&ce z Kuratorium O#wiaty w Bia%ymstoku.

Regionalne Centrum Doradztwa Zawodowego skoncentrowa%o si$ na takich dzia%aniach, jak: a) grupowe
oraz indywidualne spotkania z m%odzie'&; b) wsparcie osób realizuj&cych us%ugi doradcze (w tym: indywidualne
poradnictwo zawodowe i psychologiczne, zaj$cia grupowe w ramach o#rodków kariery); c) organizacja Forum
Wymiany Do#wiadcze) (cykl spotka), w których uczestnicz& przedstawiciele szkó% i instytucji edukacyjnych,
zajmuj&cych si$ problematyk& orientacji i poradnictwa zawodowego); d) koordynacja wdra'ania programów
rozwojowych; e) wsparcie merytoryczne przy zak%adaniu i rozwijaniu o#rodków kariery.
W latach 2003-2005 w szko%ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych tworzone by%y na zlecenie Ministra
Pracy i Polityki Spo%ecznej Szkolne O&rodki Kariery. Realizacj& tego zadania zaj$%y si$ Ochotnicze Hufce
Pracy. Mia%y by( one – podobnie jak uprzednio wymienione o#rodki kariery – miejscem, w którym realizowane
b$d& ró'ne us%ugi doradcze. Uwzgl$dniono przy tym zarówno poradnictwo indywidualne, jak i grupowe. Jak
pokaza%y badania, przeprowadzone na zlecenie Ochotniczych Hufców Pracy, najcz$stszymi klientami Szkolnych
O#rodków Kariery byli: a) uczniowie szko%y, w której powsta% o#rodek oraz inni uczniowie z okolicy (80 proc.);
b) ich rodzice (ponad 10 proc.); c) nauczyciele zainteresowani lub zajmuj&cy si$ problematyk& zawodow&
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(3 proc.); d) bezrobotna m%odzie' do 25 roku 'ycia (1 proc.); e) inni (5 proc.). Dzia%ania realizowane
w Szkolnych O#rodkach Kariery przyjmowa%y posta(:
! grupowych zaj$( aktywizacyjnych;
! wyk%adów, prelekcji, sesji pyta) i odpowiedzi, burz mózgu, i innych form pracy warsztatowej;
! indywidualnych porad zawodowych i edukacyjnych;
! diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje w zakresie planowania kariery zawodowej;
! projekcji filmów;
! upowszechniania dost$pu do internetu, wypo'yczania ksi&'ek i publikacji zgromadzonych w o#rodku;
! wydawania i redagowania gazetek szkolnych lub dodatków do nich;
! organizowania wycieczek do miejsc zwi&zanych z systemem edukacji i zatrudnieniem, w tym do: szkó%
ponadgimnazjalnych, uczelni wy'szych, urz$dów i przedsi$biorstw prywatnych.
W województwie podlaskim utworzono 17 Szkolnych O#rodków Kariery, g%ównie w wi$kszych miastach
regionu. Na pocz&tku o#rodki zlokalizowano w: Sokó%ce, D&browie Bia%ostockiej, Radzi%owie, Grajewie
(dwa o#rodki), Bia%ymstoku (dwa o#rodki), !om'y, Gródku oraz Jedwabnym. Nast$pnie tego rodzaju placówki
utworzono w: Zambrowie, Augustowie oraz Mo)kach, Suwa%kach, Wysokiem Mazowieckiem oraz w !om'y
(dwa o#rodki). Niestety, zabrak%o danych dotycz&cych obecnego funkcjonowania Szkolnych O#rodków Kariery.
Cz$#( z nich nadal istnieje (np. w V Liceum Ogólnokszta%c&cym w Bia%ymstoku), inne mog%y zosta( zamkni$te.
W ramach Ochotniczych Hufców Pracy us%ugi w zakresie poradnictwa zawodowego #wiadcz& tak'e
Mobilne Centra Informacji Zawodowej i M"odzie#owe Centra Kariery. Ich funkcjonowanie uregulowa%y
przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 20004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 15 punkt
5). Przewidziano utworzenie 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej. W#ród g%ównych zada) i celów
tego rodzaju przedsi$wzi$cia wymieniano: a) upowszechnienie wiedzy o zawodach, szko%ach zawodowych,
jednostkach szkol&cych, kursach w#ród m%odzie'y; b) #wiadczenie us%ug doradczych dla m%odzie'y ucz&cej si$
oraz absolwentów; c) wspó%prac$ z powiatowymi urz$dami pracy, placówkami o#wiatowymi, jednostkami
samorz&du terytorialnego oraz innymi podmiotami funkcjonuj&cymi na lokalnym rynku pracy. Niew&tpliw&
zalet& Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej jest to, 'e mog& one #wiadczy( us%ugi w ró'nych miejscach.
Mimo, 'e dzia%ania podejmowane przez te podmioty maj& tak'e charakter stacjonarny, to widoczna jest tu
koncentracja na mobilno#ci, docieraniu do tych grup m%odzie'y, które pozbawione s& us%ug z zakresu
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Przewidziano, 'e centra powinny kierowa( swoje dzia%ania
w stosunku do ludzi w wieku 15 – 24 lata, w tym do:
! m%odzie'y

zaniedbanej,

o

zmniejszonych

szansach

'yciowych,

pochodz&cej

ze

#rodowisk

niedostosowanych spo%ecznie, z rodzin dysfunkcyjnych, w tym: niepe%nych, zubo'a%ych;
! absolwentów szkó% ponadgimnazjalnych (b&d+ uczniów ostatnich klas tych szkó%) oraz absolwentów
wy'szych uczelni zagro'onych bezrobociem b&d+ ju' bezrobotnych;
! uczniów szkó% ponadgimnazjalnych i studentów, którzy w czasie wolnym od nauki chc& pracowa( za
po#rednictwem OHP i tym samym poprawi( swoj& sytuacj$ materialn&.
Dodatkowym atutem sta%o si$ tu tak'e przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny, przy wykorzystaniu
urz&dze) multimedialnych. M%ode osoby mog& nie tylko skonsultowa( si$ z doradc&, czy uzyska( informacje
o interesuj&cych ich zawodach, ale tak'e wype%ni( odpowiednie kwestionariusze badaj&ce predyspozycje
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zawodowe. Same centra wyposa'one s& w standaryzowane narz$dzia i metody do planowania kariery,
multimedialne oprogramowanie, pakiet informacji edukacyjno-zawodowych oraz specjalistyczne materia%y
dydaktyczno-merytoryczne. Wszystkie placówki posiadaj& punkt recepcyjny, sal$ informacji zawodowej
(Infotek$ i Mediatek$), pracowni$ poradnictwa i diagnostyki grupowej oraz gabinet poradnictwa i diagnostyki
indywidualnej. Na wyposa'eniu centrów jest tak'e mikrobus, stanowi&cy swojego rodzaju wizytówk$, g%ównie
ze wzgl$du na du'e logo znajduj&ce si$ na nim. Za jego pomoc& mo'liwe staje si$ #wiadczenie us%ug
w mniejszych miejscowo#ciach, wsiach, czy na terenach, gdzie funkcjonowa%y niegdy# PGR-y. Mobilne Centra
Informacji zawodowej utworzone zosta"y w województwie podlaskim w Bia"ymstoku, *om#y i Suwa"kach.
Oprócz Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej funkcjonuj& tak'e M"odzie#owe Centra Kariery. Do
ich g%ównych zada) nale'y: a) prowadzenie zaj$( indywidualnych i grupowych z zakresu szeroko rozumianego
poradnictwa zawodowego; b) udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o mo'liwo#ciach kszta%cenia,
szkoleniach, zawodach oraz rynku pracy; c) przygotowywanie m%odzie'y do planowania kariery zawodowej,
m.in. poprzez pomoc w tworzeniu Indywidualnych Planów Dzia%ania; d) nauka technik autoprezentacji,
przydatnych z punktu widzenia poszukiwania zatrudnienia (oraz rozmowy kwalifikacyjnej); e) przybli'enie
zagadnie) zwi&zanych z prowadzeniem w%asnej dzia%alno#ci gospodarczej, kreowanie postaw przedsi$biorczych;
f) realizowanie bada) zainteresowa) i uzdolnie) zawodowych z wykorzystaniem metod i technik
psychologicznych. M%odzie'owe Centra Kariery znajduj& si$ w posiadaniu okre#lonych zasobów
informacyjnych dotycz&cych obszarów edukacyjnego i zawodowego, zobowi&zane s& tak'e do gromadzenia,
opracowywania oraz upowszechniania wiedzy w tym zakresie. Wspó%pracuj& z Mobilnymi Centrami Informacji
Zawodowej, Szkolnymi O#rodkami Kariery oraz innymi instytucjami i organizacjami dzia%aj&cymi w obszarze
poradnictwa zawodowego w danym #rodowisku lokalnym. W województwie podlaskim utworzono jedno
M"odzie#owe Centrum Kariery – w Grajewie.
W ramach struktury Ochotniczych Hufców Pracy istniej& tak'e w województwie podlaskim Centra
Edukacji i Pracy M"odzie#y. Utworzono je w Bia%ymstoku, !om'y oraz Suwa%kach. Zajmuj& si$ one
prowadzeniem: poradnictwa i informacji zawodowej, po#rednictwa pracy oraz szkole) zawodowych
adekwatnych do sytuacji charakterystycznej dla rynku pracy. Ponadto, realizowane s& tu dzia%ania w zakresie
badania i diagnozowania lokalnego rynku us%ug edukacyjnych oraz rynku pracy.
Przedstawione dzia%ania nie oddaj& do ko)ca zakresu poradnictwa zawodowego realizowanego
w województwie podlaskim na rzecz m%odzie'y. Nale'y tu zauwa'y(, 'e du'& rol$ w tym obszarze odgrywaj&
sami nauczyciele. To cz$sto z ich inicjatywy podejmowane s& pewne dzia%ania dotycz&ce zazwyczaj informacji
zawodowej. Dla przyk%adu, nauczyciele organizuj& spotkania z doradc& zawodowym w powiatowym urz$dzie
pracy, b&d+ sami zapraszaj& specjalist$ do szko%y.
Aktywizacja zawodowa mo'e dotyczy( tak'e studentów. Tutaj istotn& rol$ odgrywaj& Akademickie
Biura Karier. Instytucje te maj& do#( d%ug& tradycj$, zw%aszcza w pa)stwach zachodnioeuropejskich. Pierwsze
tego rodzaju biura tworzone by%y ponad 100 lat temu, g%ównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Holandii oraz
Belgii. Nast$pnie za# w krajach skandynawskich, Grecji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii,
Republice Po%udniowej Afryki oraz w Singapurze. W Polsce pomys% na stworzenie akademickich biur karier
pojawi% si$ na pocz&tku lat 90. Pierwsza taka placówka zosta%a utworzona przy Uniwersytecie Miko%aja
Kopernika w Toruniu w 1993 roku. Struktur$ jej funkcjonowania, zadania i cele oparto na podobnych biurach
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istniej&cych w Wielkiej Brytanii. W latach 1996-1997 powsta%o siedem kolejnych tego rodzaju placówek.
Utworzono je przy uczelniach wy'szych w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Lublinie, Kielcach, Gliwicach,
Poznaniu oraz Wroc%awiu. Przedsi$wzi$cie to by%o finansowane ze #rodków funduszu europejskiego Tempu
Phare. Pozosta%ymi parterami byli: Uniwersytet w Hull (Wielka Brytania), Uniwersytet w Amsterdamie,
Krajowy Urz&d Pracy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. W grudniu 1998 roku powsta%a Ogólnopolska
Sie( Biur Karier (OSBK). Jej podstawowym zadaniem mia%o by( wsparcie nowopowstaj&cych placówek oraz
wypracowanie standardów ich funkcjonowania. Obecnie OSBK zawiesi%a swoj& dzia%alno#(. Naczeln& misj&
Biur Karier jest s%u'enie informacj&, rad&, pomoc& studentom oraz absolwentom wy'szych uczelni w zakresie
skutecznego przej#cia z etapu nauki do zatrudnienia. Innymi s%owy, placówki te przyczyni( maj& si$ do tego,
'e korzystaj&cy z nich studenci oraz absolwenci b$d& mogli efektywnie funkcjonowa( na rynku pracy. Ponadto,
wsparcie biur karier skierowane jest tak'e do pracodawców poszukuj&cych najlepszych kandydatów do pracy
oraz szkó% wy'szych, #rednich oraz innych instytucji edukacyjnych. W za%o'eniu placówki o#wiatowe mia%y
korzysta( z informacji gromadzonych przez omawiane tu instytucje i m.in. w oparciu o nie weryfikowa( swe
programy kszta%cenia. Zdecydowana wi$kszo#( biur dzia%a jako autonomiczne jednostki uczelni wy'szych.
Powo%ywane s& decyzj& Senatu uczelni, podlegaj& rektorom oraz prorektorom. W tym sensie nie s& to instytucje
komercyjne, ich funkcjonowanie finansuje uczelnia. Przeci$tnie zatrudniaj& 3-4 osoby, posiadaj& w%asne
pomieszczenia, tak'e do przeprowadzania szkole), dysponuj& odpowiednim sprz$tem technicznym. W#ród
dzia%a) realizowanych przez akademickie biura karier nale'y wymieni(:
! dzia%ania doradcze i szkoleniowe – chodzi tu o prowadzenie indywidualnego oraz grupowego
poradnictwa zawodowego, organizowanie szkole) i seminariów;
! dzia%ania z zakresu po#rednictwa pracy – w tym obszarze biura: a) aktywnie poszukuj&, klasyfikuj&
i udost$pniaj& oferty pracy sta%ej, tymczasowej, sezonowej (w tym za granic&), dysponuj& tak'e wiedz&
odno#nie wolontariatu i mo'liwo#ciami zwi&zanymi z t& form& pracy; b) prowadz& bazy informacji
o studentach oraz absolwentach szukaj&cych pracy; c) organizuj& spotkania pracodawców z wybranymi
kandydatami; c) uczestnicz& i organizuj& gie%dy pracy;
! dzia%ania badawcze – ograniczaj& si$ do prowadzenia bada) w#ród studentów, najcz$#ciej odno#nie ich
predyspozycji, kompetencji oraz preferencji zawodowych;
! dzia%ania informacyjne – upowszechnianie informacji o tendencjach na rynku pracy, o mo'liwo#ciach
dokszta%cania si$, itd.
Na terenie województwa podlaskiego utworzono 8 akademickich biur karier13. Funkcjonuj& one przy:
Politechnice Bia%ostockiej (Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów), Uniwersytecie
w Bia%ymstoku, Uniwersytecie Medycznym w Bia%ymstoku, Wy'szej Szkole Administracji Publicznej
w Bia%ymstoku, Wy'szej Szkole Ekonomicznej w Bia%ymstoku, Wy'szej Szkole Finansów i Zarz&dzania
w Bia%ymstoku, Wy'szej Szkole Zarz&dzania i Przedsi$biorczo#ci im. B. Ja)skiego w !om'y, Wy'szej Szkole
Suwalsko-Mazurskiej w Suwa%kach.
Aktywizacja zawodowa poprzez poradnictwo zawodowe dotyczy tak#e bezrobotnych absolwentów.
W tym wzgl%dzie odwo"ano si% do informacji pochodz!cych z powiatowych urz%dów pracy. Dane te
13
Niestety brakuje jednoznacznych informacji w tym zakresie. Dane Wojewódzkiego Urz$du Pracy mówi& o 7 akademickich biurach karier,
cho( nie wszystkie prowadz& dzia%alno#( w sposób regularny.
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niestety nie uwzgl$dnia%y kategorii absolwentów, dotyczy%y szerszej zbiorowo#ci – m%odych bezrobotnych
(do 25 roku 'ycia). Jak z nich wynika, w 2008 roku w województwie podlaskim z us%ug indywidualnego
poradnictwa zawodowego skorzysta%o 3 451 osób z omawianej zbiorowo#ci (34,3% wszystkich bezrobotnych
z tej populacji). By% to wynik podobny jak w skali ca%ego kraju. W najwi$kszym stopniu indywidualnym
poradnictwem zawodowym zostali obj$ci m%odzi bezrobotni z województw: kujawsko-pomorskiego, %ódzkiego,
#l&skiego oraz wielkopolskiego. W najmniejszym za# z: lubuskiego, podkarpackiego i #wi$tokrzyskiego. Dane
w tym zakresie zaprezentowano na mapie 19.

Mapa 19 Odsetek m"odych bezrobotnych korzystaj!cych z indywidualnego poradnictwa zawodowego
(2008r.)

,ród%o: dane statystyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Spo%ecznej.

Je'eli chodzi o grupowe poradnictwo zawodowe, to w województwie podlaskim obj$to nim w 2008 roku
1 262 osoby (co stanowi%o 12,5% wszystkich bezrobotnych z tej zbiorowo#ci). Liczba ta by%a wysoka
w porównaniu z ilo#ci& bezrobotnych m%odych ludzi zarejestrowanych w podlaskich urz$dach pracy. Podobna
sytuacja mia%a miejsce tylko w mazowieckim i wielkopolskim. Najgorzej by%o w %ódzkim oraz lubelskim. Dane
w tym zakresie zaprezentowano na mapie 20.
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Mapa 20 Odsetek m"odych bezrobotnych korzystaj!cych z grupowego poradnictwa zawodowego (2008r.)

,ród%o: dane statystyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Spo%ecznej.

Poradnictwo zawodowe i edukacyjne realizowane na odpowiednim poziomie powinno przyczyni( si$ do
tego, 'e m%ody cz%owiek b$dzie posiada% wiedz$ na swój temat (odno#nie predyspozycji, mo'liwo#ci) oraz rynku
pracy (b$dzie posiada% umiej$tno#( poruszania si$ po nim). W analizie uwzgl$dniono interesuj&ce informacje
znajduj&ce si$ w dyspozycji Wojewódzkiego Urz$du Pracy, pochodz&ce z badania przeprowadzonego w&ród
m"odych bezrobotnych, w ramach którego poruszono m.in. kwestie zwi!zane z poszukiwaniem
zatrudnienia. Badanie zrealizowano w 2006 roku w oparciu o ankiet$. Respondentami by%y osoby korzystaj&ce
z us%ug powiatowych urz$dów pracy z województwa podlaskiego, Centrów Edukacji i Pracy OHP
w Bia%ymstoku, !om'y oraz Suwa%kach, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bia%ymstoku,
!om'y oraz Suwa%kach oraz Akademickich Biur Karier. Ogó%em otrzymano 614 ankiet. Autorzy raportu
z badania nie napisali niestety nic o sposobie doboru próby, mo'na jednak domniemywa(, 'e mia%a ona
charakter przypadkowy. Nie ma zatem mo'liwo#ci, aby wnioski pochodz&ce z badania ekstrapolowa( na ogó%
populacji m%odych bezrobotnych. Niemniej jednak dane te wydaj& si$ dosy( interesuj&ce. Respondentom zadano
m.in. pytanie: Co wed"ug Pana/i decyduje o zdobyciu atrakcyjnej pracy? Badani mieli mo'liwo#( zaznaczenia
maksymalnie trzech odpowiedzi. Najwi$cej osób wskaza%o, 'e istotn& rol$ odgrywaj& tu nast$puj&ce czynniki:
a) znajomo#( j$zyków obcych (61,9 proc.); b) posiadanie znajomych, uk%adów (46,3 proc.); c) wysokie
wykszta%cenie (45,2 proc.); d) do#wiadczenie zawodowe (45,2 proc.); e) predyspozycje fizyczne (40,8 proc.)
oraz f) rodzaj wykszta%cenia (34,1 proc.). Najrzadziej stwierdzano, 'e: a) p%e( (1,7 proc.); b) zrz&dzenie losu
(6,3 proc.) oraz c) m%ody wiek (11,0 proc.). Jak wida(, uzyskane odpowiedzi pokaza%y, 'e respondenci
w wi$kszym stopniu charakteryzowali si$ wewn&trzsterowno#ci&. Wskazywali przede wszystkim na te kategorie,
w ramach których mo'liwy jest post$p. Tak wykszta%cenie, jak i do#wiadczenie zawodowe mog& ulec zmianie
w wyniku dzia%a) podj$tych przez zainteresowan& osob&. W mniejszym stopniu zwracano uwag$ na kwesti$
p%ci, czy zrz&dzenia losu, co mo'e sugerowa(, 'e respondenci postrzegali sukces na rynku pracy jako efekt
samodzielnej pracy. Zastanawiaj&ce mo'e by( to, 'e znaczna cz$#( badanych zwróci%a uwag$ na znajomo#ci,
uk%ady, jako istotny czynnik w znalezieniu zatrudnienia. Wnioski pochodz&ce z odpowiedzi nie powinny by( tu
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jednak jednoznaczne. Mo'liwe, 'e poszczególni respondenci w ró'ny sposób rozumieli t& kategori$. Dla jednych
szukanie pracy przez znajomo#ci to po prostu uzyskiwanie informacji od bliskich o wolnych etatach, dla innych
to dzia%ania pozaprawne i nieetyczne, polegaj&ce na „za%atwianiu” zatrudnienia.
Jedno z pyta) ankiety dotyczy%o sposobów poszukiwania pracy. Brzmia%o ono w sposób nast$puj&cy:
Który ze sposobów Pana/i zdaniem jest obecnie najskuteczniejszym na znalezienie pracy? Respondent móg%
zaznaczy( maksymalnie trzy odpowiedzi. Badani wskazywali najcz$#ciej na: wykorzystywanie znajomo#ci
i stosunków rodzinnych (65,5 proc.), rozsy%anie swojego CV do wielu firm (38,2 proc.), bezpo#rednie (b&d+
telefonicznie) kontaktowanie si$ z firmami w celu uzyskania informacji o wolnych etatach (34,2 proc.),
korzystanie z us%ug powiatowych urz$dów pracy (34,1 proc.) oraz odpowiadania na og%oszenia w prasie
(27,5 proc.). Respondenci wskazali najbardziej efektywne techniki poszukiwania zatrudnienia, które
w wi$kszo#ci koncentrowa%y si$ na ukrytym rynku pracy, generuj&cym wi$kszo#( etatów. Trudno jest jednak te
dane ekstrapolowa( na ca%o#( populacji i to nie tylko z powody niereprezentatywno#ci próby. Chodzi tak'e o to,
'e respondentami by%y w wi$kszo#ci osoby korzystaj&ce z placówek dzia%aj&cych w obszarze poradnictwa
zawodowego, st&d uzyskano wyniki od ludzi, którzy posiadali ju' pewn& wiedz$ odno#nie funkcjonowania na
rynku pracy. Niemniej jednak warto zestawi( te dane z informacjami pochodz&cymi z omawianego ju' w tym
opracowaniu badania pracodawców (2007 r.).

Tabela 14 Sposoby poszukiwania pracy i pracowników uznane za najskuteczniejsze
przez m"odzie# i pracodawców z województwa podlaskiego (2006/2007 r.)
Lp.

Kategoria odpowiedzi

1.
2.
3.

urz$dy pracy
wykorzystywanie znajomo#ci i stosunków
rodzinnych
baza danych w firmie

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

og%oszenia w prasie
og%oszenia w Internecie
og%oszenia w radio
umieszczanie ofert na stronach www
akademickie biura karier
agencje zatrudnienia
przyjmowanie sta'ystów, praktykantów

M"odzie#
Pracodawcy (2007)
(2006)
w proc.
w proc.
34,1
47,8
65,5
42,014
38,015
16
17,0
38,2
34,217
8,0
32,6
13,7
16,0
b.d.
2,9
brak danych
4,4
b.d.
2,3
15,1
1,5
nie dotyczy
15,4

,ród%a: Raporty z bada): a) „Stan wiedzy o rynku pracy w!ród m"odzie$y województwa podlaskiego”, Wojewódzki
Urz&d Pracy w Bia%ymstoku, Bia%ystok 2006; b) „Dynamika i potrzeby regionalnego rynku pracy w opinii
podlaskich przedsi#biorców”, Wojewódzki Urz&d Pracy w Bia%ymstoku, Bia%ystok 2008.

Przedsi$biorcy wskazywali, 'e najskuteczniej szuka si$ pracowników poprzez urz$dy pracy (47,8 proc.),
korzystaj&c z polecenia innych osób zatrudnionych w przedsi$biorstwie (42, 0 proc.) b&d+ z sieci znajomych
kierownictwa firmy (38,0 proc.) oraz wykorzystuj&c w tym procesie og%oszenia prasowe18 (32,6 proc.).
14

Chodzi tu o korzystanie z polecenia innych pracowników zatrudnionych w firmie.
Chodzi tu o korzystanie z sieci znajomych kierownictwa firmy.
16
Chodzi tu o rozsy%anie swoich dokumentów aplikacyjnych po firmach.
17
Chodzi tu o bezpo#rednie wizyty u pracodawców w sprawie pracy (b&d+ te' o kontakt telefoniczny z nimi).
18
Tutaj niestety nie uszczegó%owiono informacji, czy pracodawcy sami zamieszczaj& informacje w prasie, czy te' korzystaj& z og%osze) tam
obecnych.
15
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Negatywnie oceniono natomiast znajdywanie pracowników poprzez agencje zatrudnienia (1,5 proc.), uczelniane
biura karier (2,3 proc.), og%oszenia w radiu (2,9 proc.) oraz umieszczanie ofert pracy na stronie internetowej
(4,4 proc.). Dane w podziale na pracodawców i m%odzie' zaprezentowano w tabeli 14.
Analizuj&c tabel$ 14 mo'na stwierdzi(, 'e pracodawcy i m%odzi respondenci z województwa podlaskiego
zgodnie poszukiwali pracownika b&d+ pracy poprzez znajomych oraz powiatowe urz$dy pracy. Najwi$ksza
ró'nica zda) dotyczy%a prywatnych agencji zatrudnienia. Znaczna cz$#( m%odych osób widzia%a w nich
skuteczny sposób w procesie poszukiwania pracy (cho( mniej skuteczny od urz$dów pracy). Pracodawcy
deklarowali jednak, 'e nie szukaj& pracowników poprzez tego rodzaju podmioty. Pewna ró'nica zda) wyst&pi%a
tak'e w innym obszarze. M%ode osoby ocenia%y, 'e stosunkowo skuteczn& technik& mog& by( bezpo#rednie
wizyty u pracodawców (b&d+ te' wysy%anie do nich 'yciorysów zawodowych). Badani pracodawcy orzekli
jednak, 'e nie jest to najlepszy sposób. Ta kwestia wymaga jednak pewnego wyja#nienia. Warto zauwa'y(, 'e
pracodawcy za skuteczn& technik$ uzyskania zatrudnienia uznali przyjmowanie si$ na sta' zawodowy, czy
praktyk$. Nale'y zwróci( uwag$, 'e wielu m%odych ludzi na wst$pie szuka takiej w%a#nie formy pracy. Cho(
badani pracodawcy nie korzystali zbyt cz$sto przy zatrudnianiu pracowników ze swych baz danych, to nie
oznacza wcale, 'e bezpo#rednie techniki dotarcia do szefów firm s& ma%o skuteczne. Powy'sza tabela wskazuje
na jeszcze jedn& rozbie'no#(. Ankietowana m%odzie' gorzej ocenia%a od pracodawców szukanie pracy za
pomoc& og%osze) prasowych.
W badaniu przeprowadzonym przez Wojewódzki Urz&d Pracy na m%odzie'y zadano respondentom tak'e
inne interesuj&ce pytanie. Brzmia%o ono: Co wed"ug Pana/i nale$y przede wszystkim robi%, aby wzmocni% swoj&
pozycj# na rynku? Twórcy pytania byli zainteresowani tym, jakie dzia%ania trzeba podj&(, aby sta( si$ bardziej
konkurencyjnym dla pracodawców. Respondenci mogli wskaza( trzy odpowiedzi. Najcz$#ciej stwierdzali,
'e trzeba robi( dodatkowe kursy (44,0 proc.) oraz zdobywa( kolejne uprawnienia, licencje oraz tytu%y
(40,1 proc.). Nast$pnie wskazywano, 'e powinno si$ uczy( j$zyków obcych (38,6 proc.), uzyskiwa( referencje,
opinie, które mo'na do%&czy( do 'yciorysu zawodowego (37,2 proc.), odbywa( praktyki za granic& (33,1 proc.),
b&d+ w Polsce (22,0 proc.). Najrzadziej wskazywano na kontynuowanie nauki (5,3 proc.), u'ywanie
nietypowych sposobów dotarcia do pracodawcy (9,9 proc.), pozyskanie umiej$tno#ci w zakresie autoprezentacji
(12,7 proc.). Dane w tym zakresie zaprezentowano na wykresie 30.
Respondenci wskazywali przede wszystkim na te kategorie, które dotyczy%y kwalifikacyjnego
wzmocnienia swojej pozycji. W mniejszym stopniu uwzgl$dniano te dzia%ania, które z du'ym
prawdopodobie)stwem mog& rzeczywi#cie zintegrowa( osob$ z rynkiem pracy. Chodzi tu przede wszystkim
o prac$ w formie praktyk czy wolontariat. Respondenci docenili tu jedynie praktyki zagraniczne. S& one wa'ne
z punktu widzenia rozwoju zawodowego m%odego cz%owieka. Je'eli jednak osoba zainteresowana jest
uzyskaniem zatrudnienia w Polsce, du'e znaczenie b$d& mia%y tak'e praktyki na terenie kraju. Wydaje si$ zatem,
'e niektóre techniki, które realnie mog%yby pomóc w znalezieniu pracy zosta%y niedocenione. Dla przyk%adu, dla
pracodawców du'e znaczenie mo'e mie( do#wiadczenie potencjalnego kandydata, zdobywane chocia'by
podczas praktyk, oraz jego podej#cie do obowi&zków zwi&zanych z prac&.
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Wykres 30 Czynniki decyduj!ce o konkurencyjno&ci na rynku pracy. Opinia badanej m"odzie#y
z województwa podlaskiego (2006r.)

kursy zawodowe

44,6%

dodatkowe uprawnienia, licencje

40,1%

na uka j$zyków obcych

38,9%

referencje, opinie od innych

37,2%

pra ktyki za gra nic&

33,1%

praktyki w Polsce

22,0%

na uka pisania CV

10,4%

wolonta riat w III sektorze

10,2%

nauka autoprezentacji

12,7%

nietypowe sposoby dotarcia do pracod.

9,9%

kontynuowanie nauki

5,3%

brak odpowiedzi

0,5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

,ród%o: Raport z badania „Stan wiedzy o rynku pracy w!ród m"odzie$y województwa podlaskiego”, Wojewódzki Urz&d Pracy
w Bia%ymstoku, Bia%ystok 2006.

1.6.2. Przedsi%biorczo&' absolwentów
Pewnym rozwi&zaniem dla m%odych ludzi pozostaje tak'e przedsi$biorczo#(. Wiedz$ w tym wzgl$dzie,
dotycz&c& osób w wieku produkcyjnym, dostarczy%y wyniki bada) przeprowadzanych w ramach programu
Global Entrepreneurship Monitor [13]19. Na podstawie danych z 2003 roku mo'na stwierdzi(, 'e stopa
przedsi$biorczo#ci w Polsce by%a stosunkowo wysoka. Stop$ t& wyliczano jako liczba osób podejmuj&cych
przedsi$biorcze dzia%ania na 100 osób w wieku produkcyjnym. W 2004 roku wska+nik ten przyjmowa% warto#(
od 1,5% (1 osoba na 100) do 40,3% (40 osób na 100). Stopa przedsi$biorczo#ci by%a najni'sza w Japonii,

19

Pierwsze badania w ramach GEM przeprowadzono w 1998 roku w pi$ciu krajach. Do 2003 roku w projekcie uczestniczy%o w ci&gu
jednego roku 41 krajów. W roku 2001 badanie rozszerzono po raz pierwszy o Polsk$, przy czym zrealizowano je wówczas tylko cz$#ciowo
ze wzgl$du na to, 'e nie zosta%y spe%nione odpowiednie wymogi finansowe. Podobna sytuacja mia%a miejsce w 2002 roku. Punktem wyj#cia
dla tego badania jest okre#lony model teoretyczny uwzgl$dniaj&cy spo%eczny, kulturowy oraz polityczny kontekst ka'dego kraju,
kszta%towany m.in. przez struktur$ demograficzn&, system edukacji, czy system polityczny. W poszczególnych pa)stwach inaczej kszta%tuj&
si$ ogólne uwarunkowania narodowe oraz ramowe uwarunkowania przedsi$biorczo#ci. Ogólne uwarunkowania narodowe to czynniki takie
jak: otwarto#( gospodarki, struktura rynków finansowych oraz rynku pracy. Czynniki te oddzia%ywaj& na dzia%alno#( gospodarcz&
i tworzenie firm. Ramowe uwarunkowania przedsi$biorczo#ci maj& za# istotne znaczenie z punktu wiedzenia otwierania dzia%alno#ci
gospodarczej. Osoby tworz&ce firmy, przedsi$biorstwa zdane s& na szereg czynników, które mog& wspiera( b&d+ hamowa( ich inicjatyw$.
Mo'na tu wymieni( na przyk%ad takie czynniki, jak: mo'liwo#( pozyskania kapita%u przez pocz&tkuj&cych przedsi$biorców, opodatkowanie,
procedury biurokratyczne, programu wspierania przedsi$biorczo#ci. Badanie GEM przeprowadzane jest w oparciu o badania sonda'owe na
reprezentatywnej próbie osób w wieku produkcyjnym. Podstawowym celem jest tu odpowied+ na pytania: a) w jakim stopniu ludzie
anga'uj& si$ w przedsi$wzi$cia gospodarcze, oraz b) jakie jest ich stosunek do przedsi$biorczo#ci. Ankiety prowadzone s& w ka'dym
z krajów na próbie co najmniej 2000 osób w wieku od 18 do 64 lat drog& telefoniczn& (CATI).
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najwy'sza za# w Peru. W Polsce wska+nik ten przyj&% warto#( 8,8%. Dane w podziale na poszczególne kraje
zaprezentowano na wykresie 31.

Wykres 31 Stopa przedsi%biorczo&ci w poszczególnych pa(stwach (2004r.)
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,ród%o: Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor zamieszczonego na stronie www.gemconsortium.org.

Do danych tych nale'y podchodzi( jednak z pewn& doz& ostro'no#ci. W Polsce decyzja o otworzeniu
w"asnej dzia"alno&ci gospodarczej jako &cie#ki kariery podyktowana by"a w du#ym stopniu konieczno&ci!.
W 2002 roku 28,6 proc. polskich respondentów zak%adaj&cych firmy, a rok pó+niej – a' 49,6 proc. wskaza%o
konieczno#( jako motyw swojego dzia%ania. W roku 2004 gorsza sytuacja ni' w Polsce mia%a miejsce tylko
w Ugandzie, Peru, Ekwadorze, Brazylii i Argentynie. Jak stwierdzili autorzy raportu z 2003 roku, ludzie
otwieraj& w%asne firmy z konieczno#ci w okre#lonych warunkach gospodarczych, które charakteryzuj& si$ przede
wszystkim wysokim bezrobociem oraz dekoniunktur&. W Polsce istotne znaczenie mia%o spowolnienie
gospodarcze w latach 2000-2003. Jak wskazali autorzy polskiej wersji raportu, z jednej strony sytuacja w tym
okresie (…) nie zach#ca"a do podejmowania ryzyka zak"adania firm, aby realizowa% w"asne idee, ale z drugiej –
sta"y i znaczny wzrost bezrobocia postawi" wiele osób przed konieczno!ci& rozpocz#cia dzia"alno!ci
gospodarczej, nawet przy niekorzystnej koniunkturze. Problem ten dotyczy m%odych ludzi oraz absolwentów, s&
to bowiem te zbiorowo#ci, które najszybciej odczuwaj& niekorzystne zmiany gospodarcze. W sytuacji
spowolnienia, czy kryzysu, wska+nik bezrobocia tych grup dramatycznie wzrasta. Nale'y domniemywa(, 'e
znaczna cz$#( m%odych osób zdecyduje si$ w takich warunkach na podj$cie w%asnej dzia%alno#ci gospodarczej.
Nie jest to dzia%anie irracjonalne. Skoro nie ma mo'liwo#ci uzyskania zatrudnienia, to jedynym rozwi&zaniem
pozostaje stworzenie sobie w%asnego stanowiska pracy. M%oda osoba decyduj&ca si$ na to wyp%ywa jednak na
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g%$boko wod$, nie ma odpowiedniego do#wiadczenia nie tylko w obszarze, którym chcia%aby si$ zaj&(, ale tak'e
w prowadzeniu firmy.
Jak wygl!da" poziom przedsi%biorczo&ci w województwie podlaskim? Dla potrzeb analizy za miernik
przedsi$biorczo#ci uznano liczb$ ma%ych i #rednich przedsi$biorstw na 1000 mieszka)ców. Przy uwzgl$dnieniu
takiego za%o'enia najlepsza sytuacja mia%a miejsce w 2007 roku w województwach zachodniopomorskim oraz
mazowieckim. Najgorsza za# w podkarpackim, lubelskim, podlaskim, warmi)sko-mazurskim oraz
#wi$tokrzyskim. Dane w tym zakresie zaprezentowano na mapie 21. Interesuj&ce wyniki uzyskano tak'e
w ramach badania aktywno#ci zawodowej absolwentów w kontek#cie realizacji Programu Pierwsza Praca.
Respondentom zadano tu nast$puj&ce pytanie: Czy kiedykolwiek podejmowa"/a Pan/i kroki/dzia"ania zmierzaj&ce
do prowadzenia w"asnej dzia"alno!ci gospodarczej?. Zdecydowana wi$kszo#( badanych (absolwentów) da%a
negatywn& odpowied+ (87,5 proc.). Tylko 5,1 proc. respondentów stwierdzi%o – „tak i prowadzi%em/am lub
prowadz$ dzia%alno#(”, a 7,1 proc. – „tak, ale nie podj&%em dzia%alno#ci”. Wyniki by%y zró'nicowane
w zale'no#ci od województwa. Za%o'ono, 'e przedsi$biorczo#( jest charakterystyczna dla osób, które: a) podj$%y
si$ prowadzenia dzia%alno#ci gospodarczej b&d+ b) przynajmniej przedsi$wzi$%y pewne kroki w tym wzgl$dzie.
Przy uwzgl$dnieniu takiego podej#cia najbardziej przedsi$biorczy absolwenci pochodzili w 2007 roku
z województw: dolno#l&skiego, %ódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego; najmniej
za# z: podkarpackiego oraz warmi)sko-mazurskiego. Podlasie znalaz"o si% w grupie regionów, gdzie tak
rozumiany poziom przedsi%biorczo&ci absolwentów pozostawa" na niskim poziomie. Inne województwa
w tej grupie to: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, mazowieckie, opolskie oraz #wi$tokrzyskie. Dane
w tym zakresie zaprezentowano na mapie 22. Przedstawiaj& one odsetek respondentów, którzy na uprzednio
wskazane pytanie odpowiedzieli – „tak i prowadzi%em/am lub prowadz$ dzia%alno#(” oraz „tak, ale nie podj&%em
dzia%alno#ci”.
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Mapa 21 Liczba M)P na 1000 mieszka(ców wg województw w 2007 roku

,ród%o: opracowanie w%asne na podstawie danych GUS.

Mapa 22 Przedsi%biorczo&' absolwentów wed"ug województw w 2007 roku

,ród%o: opracowanie w%asne na podstawie danych GUS.

Jak wida(, dane pochodz&ce z badania, okre#laj&ce poziom przedsi$biorczo#ci absolwentów, pokrywa%y
si$ ze wska+nikiem liczby ma%ych i #rednich przedsi$biorstw na 1000 mieszka)ców. Poziom przedsi$biorczo#ci
w obu przypadkach pozostawa% najni'szy w przypadku województw wschodnich, w tym i województwa
podlaskiego.

Najwy'szy

za#

by%

w

%ódzkim,

dolno#l&skim,

pomorskim,

wielkopolskim

oraz

zachodniopomorskim.
To zró'nicowanie poziomu przedsi$biorczo#ci ulega( mo'e jednak pewnym zmianom. Istotn& rol$ w tym
procesie odgrywa edukacja. Jak wynika z badania nad aktywno#ci& zawodow& absolwentów, osoby które
uczestniczy%y w szkole b&d+ na studiach w odpowiednich zaj$ciach (dotycz&cych spraw gospodarczych,
przedsi$biorczo#ci) cz$#ciej zna%y ró'ne formy wsparcia dla przedsi$biorców, cz$#ciej tak'e z nich korzysta%y.
Dane w tym zakresie zaprezentowano na wykresach 33 i 34.
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Wykres 32 Znajomo&' inicjatyw/programów adresowanych do ludzi m"odych zainteresowanych
prowadzeniem dzia"alno&ci gospodarczej a uczestnictwo w zaj%ciach z zakresu przedsi%biorczo&ci (2007r.)
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,ród%o: Badanie aktywno!ci zawodowej absolwentów w kontek!cie realizacji programu „Pierwsza praca”, red. prof. J. Witkowski, MPiPS,
Warszawa 2008.

Wykres 33 Korzystanie z form wsparcia dla osób chc!cych rozpocz!'/prowadz!cych dzia"alno&'
gospodarcz! a uczestnictwo w zaj%ciach z zakresu przedsi%biorczo&ci (2007r.)
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,ród%o: Badanie aktywno!ci zawodowej absolwentów w kontek!cie realizacji programu „Pierwsza praca”, red. prof. J. Witkowski, MPiPS,
Warszawa 2008.

Wyniki badania aktywno#ci zawodowej absolwentów pokaza%y zatem, 'e wiedza uzyskiwana w trakcie
tego typu zaj$( znajduje nast$pnie swoje odzwierciedlenie w dzia%aniach m%odych przedsi$biorców. Ci, którzy
posiadali tego rodzaju informacje mogli hipotetycznie: a) podj&( decyzj$ o otworzeniu w%asnej firmy,
uwzgl$dniaj&c przy tym dost$pne wsparcie finansowe i instytucjonalne; b) zwi$kszy( konkurencyjno#( swojego
przedsi$biorstwa (poprzez wykorzystanie dodatkowych #rodków finansowych pochodz&cych z dotacji,
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po'yczek, oferowanych kredytów oraz poprzez mo'liwo#( skorzystania z odpowiednich us%ug doradczych).
Wydaje si$ zatem, 'e wielce prawdopodobna jest zale'no#( zaprezentowana na schemacie 2.
Schemat 2 Wykorzystywanie przez absolwentów wiedzy z zakresu przedsi%biorczo&ci
Uzyskana na
zaj$ciach wiedza.

Korzystanie
z odpowiedniego
wsparcia.

Wi$ksze szanse na:
przetrwanie
przedsi$biorstwa.

wzmocnienie
konkurencyjno#ci.

,ród%o: opracowanie w%asne.

Je'eli stworzy si$ mo'liwo#ci, aby uczniowie oraz studenci uzyskiwali wiedz$ z zakresu
przedsi$biorczo#ci, przekazywan& m.in. w trakcie lekcji, odpowiednich zaj$(, to mo'na si$ spodziewa(, 'e
cz$#ciej b$d& oni decydowali si$ na otworzenie w%asnych firm. Ponadto, tak poinformowani m%odzi ludzi
w wi$kszym stopniu postaraj& si$ o uzyskanie odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego oraz finansowego,
o którym z racji zaj$( b$d& wiedzie(, to za# wzmocni ich konkurencyjno#( na rynku, zw%aszcza wzgl$dem
bardziej do#wiadczonych podmiotów, a tak'e zwi$kszy szanse na utrzymanie dzia%alno#ci w d%u'szym okresie.
Istotnym elementem wsparcia przedsi$biorczo#ci studentów pozostaj& Akademickie Inkubatory
Przedsi$biorczo#ci. Za podstawowy cel ich funkcjonowania nale'y uzna( stworzenie odpowiednich warunków
pod rozwój pomys%ów gospodarczych. Inkubatory maj& umo'liwia( wprowadzanie w 'ycie tego rodzaju
przedsi$wzi$( bez konieczno#ci ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka. Ich istnienie ma zatem determinowa(
rozwój gospodarczy, stymulowa( przedsi$biorczo#( w#ród #rodowisk studenckich. Inkubatory powinny si$ tak'e
przyczynia( do budowy mostów pomi$dzy teori& akademick& a praktyk& gospodarcz&, w tym wzgl$dzie
przedsi$biorstwa w ramach nich inicjowane maj& si$ opiera( na aktualnej wiedzy i nowoczesnych technologiach.
Instytucje te koncentruj& si$ w swoich dzia%aniach na ludziach m%odych. W ca%ej Polsce utworzono 32 takie
inkubatory, które oferuj& studentom zainteresowanym dzia%alno#ci& gospodarcz& b&d+ prowadz&cym w%asne
firmy kompleksowy pakiet us%ug, w tym: rozliczanie ksi$gowo#ci, finansowanie firm, pisanie umów, udzielanie
porad prawnych, itd. Przewidziano tak'e, 'e przedsi$biorstwa funkcjonuj&ce w ramach inkubatorów mog&
skorzysta( z odpowiednich dotacji i po'yczek. Zak%adanie firmy w ten sposób jest du'ym u%atwieniem dla
m%odej osoby z kilku powodów. Po pierwsze, nie musi ona dysponowa( znacznym wk%adem finansowym
w pocz&tkach tworzenia w%asnego przedsi$biorstwa. Akademickie Inkubatory przedsi$biorczo#ci u'yczaj&
m%odej osobie swojej osobowo#ci prawnej, dzi$ki czemu zwolniona ona zostaje z obowi&zku rejestracji w%asnej
dzia%alno#ci gospodarczej. Dodatkowo, podmioty te gwarantuj& odpowiednie wsparcie finansowe. Po drugie,
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przej#cie od sfery gospodarczej odbywa si$ etapowo. M%oda osoba nie jest na wst$pie rzucana na g%$bok& wod$,
lecz krok po kroku uczy si$ j& funkcjonowania na rynku. Zdobywa odpowiedni& wiedz$ prawn&, ekonomiczn&,
tak'e z zakresu rachunkowo#ci. Dla m%odych ludzi przewidziano tu równie' odpowiednie szkolenia, na których
maj& mo'liwo#( nie tylko uzyska( wiedz$, ale tak'e nawi&za( istotne kontakty gospodarcze. Na tym etapie nowo
utworzona firma mo'e liczy( równie' na promocj$ i reklam$. Po trzecie, przedsi$biorstwa tworzone w ramach
inkubatorów daj& wi$kszy obszar bezpiecze)stwa. Wydaje si$, 'e pozytywnie wp%ywa to nie tylko na osob$
tworz&c& firm&, ale tak'e na jej potencjalnych partnerów. M%ody przedsi$biorca – w sytuacji mniejszego ryzyka
– cz$#ciej podejmuje odwa'ne dzia%ania, za# jego kontrahenci odbieraj& go inaczej ni' gdyby funkcjonowa% poza
inkubatorem, wspó%praca z nim wi&'e si$ z mniejszym ryzykiem. W roku 2007 w Polsce istnia%y 33 akademickie
inkubatory przedsi$biorczo#ci, z czego 2 w województwie podlaskim.
Podsumowuj&c, infrastruktura w zakresie poradnictwa zawodowego okaza%a si$ w województwie
podlaskim niewystarczaj&ca w odniesieniu do liczby uczniów, studentów. W%a#ciwo#( ta by%a typowa jednak nie
tylko dla omawianego regionu, lecz w ogóle dla ca%ego kraju. Instytucje #wiadcz&ce us%ugi z zakresu
poradnictwa zawodowego zlokalizowano w województwie podlaskim w wi$kszych o#rodkach miejskich.
Sytuacja taka mog%a wp%ywa( na deficyt tego rodzaju us%ug w#ród uczniów mieszkaj&cych i kszta%c&cych si$
w mniejszych miastach oraz na wsiach. W województwie zlokalizowano trzy Mobilne Centra Informacji
Zawodowej. Trudno jednak oceni(, czy ich ilo#( by%a wystarczaj&ca. Zabrak%o danych, w jakim stopniu
nauczyciele decyduj& si$ na wspó%prac$ z powiatowymi urz$dami pracy w zakresie poradnictwa zawodowego.
Nale'y wskaza(, 'e im wcze#niej podejmowane s& tego rodzaju dzia%ania, w tym wi$kszym stopniu m%oda osoba
ma mo'liwo#( uzyskania odpowiedniej wiedzy i umiej$tno#ci niezb$dnych do funkcjonowania na rynku pracy.
W ramach rozdzia%u analizie poddano tak'e poziom przedsi$biorczo#ci absolwentów, który pozostawa%
w województwie podlaskim w roku 2007 na niskim poziomie. Bior&c pod uwag$ specyfik$ Polski, w której
znaczna cz$#( przedsi$biorców z konieczno#ci decydowa%a si$ na otworzenie w%asnej firmy, istotne staje si$
uwzgl$dnienie odpowiednich dzia%a) w tym zakresie. Absolwenci znajduj& si$ tu w szczególnie trudniej sytuacji.
Brak mo'liwo#ci znalezienia odpowiedniego zatrudnienia powodowa( mo'e, 'e b$d& oni czu( si$ zobowi&zani
do stworzenia sobie w%asnego miejsca pracy. Bez okre#lonego wsparcia finansowego oraz instytucjonalnego
przygoda z tworzeniem w%asnej firmy b$dzie nie tylko kosztowna, ale tak'e i pe%na trudno#ci. Nale'y si$ tak'e
zastanowi(, na ile w%asna przedsi$biorczo#( powinna stanowi( remedium na bezrobocie m%odych? Wydaje si$,
'e nie ka'da osoba nadaje si$ do prowadzenia w%asnej firmy. Niektórzy psychologowie, jak chocia'by
Cz. Noworol z Uniwersytetu Jagiello)skiego, konstruuj& okre#lone narz$dzia diagnostyczne, które maj& mierzy(
poziom przedsi$biorczo#ci (np. Kwestionariusz Uzdolnie) Przedsi$biorczych). Nale'y jednak mie( #wiadomo#(,
'e ten model kariery zawodowej pozostaje otwarty dla pewnej grupy osób (pytanie: jak du'ej?), ale na pewno
nie dla wszystkich. Niemniej jednak dzia%ania w tym zakresie trzeba w%&czy( w szersze plany i strategie
ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w#ród m%odych ludzi.

1.7.

Podsumowanie
W opracowaniu podj$to zagadnienia zwi&zane z systemem edukacji w województwie podlaskim oraz

z funkcjonowaniem na rynku pracy absolwentów oraz m%odych bezrobotnych. Dodatkowo uwzgl$dniono
zagadnienia zwi&zane z aktywizacj& zawodow& tych zbiorowo#ci. Rozwa'ania rozpocz$to jednak od kwestii
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prawnych. Przedstawiono krótko transformacj$ aktów prawnych dotycz&cych instytucji rynku pracy, dzia%a)
w zakresie likwidacji bezrobocia. Wskazano, 'e w po%owie lat 90 dokumenty prawne, obowi&zuj&ce w zakresie
rynku pracy, uwzgl$dnia%y kategori$ absolwenta. Przewidziano wówczas okre#lony sposób przeciwdzia%ania
bezrobociu omawianej tu zbiorowo#ci, skoncentrowano si$ przy tym na formach pasywnych, w tym g%ównie na
zasi%kach dla bezrobotnych. Zmiany zacz$%y nast$powa( pod koniec lat 90 oraz na pocz&tku nowej dekady.
Wówczas zrezygnowano z przyznawania zasi%ków osobom bezrobotnym pozbawionym okre#lonego
do#wiadczenia zawodowego (sta'u pracy). Zmiany te dotkn$%y tak'e absolwentów. W ten sposób próbowano
zlikwidowa( niektóre patologiczne sytuacje, w tym rejestrowanie si$ m%odych ludzi w rejonowych urz$dach
pracy w celu uzyskania #wiadcze) dla bezrobotnych na czas wakacji. Nowe przepisy k%ad%y wi$kszy nacisk na
aktywne instrumenty rynku pracy, w tym przede wszystkim na sta'e zawodowe. Próbowano tak'e zmniejszy(
poziom bezrobocia w#ród absolwentów poprzez przedstawienie pracodawcom odpowiednich ulg, dotacji,
doposa'e). Akcentowano tak'e korzystne dla przedsi$biorców instrumenty rynku pracy, w tym prace
interwencyjne oraz roboty publiczne. W po%owie nast$pnej dekady nast&pi%y kolejne zmiany. Nowa ustawa
dotycz&ca instytucji rynku pracy oraz promocji zatrudnienia zlikwidowa%a poj$cie absolwenta. Samego terminu
publiczne s%u'by zatrudnienia u'ywa( mia%y tylko w odniesieniu do zestawie) statystycznych. Wskazano tak'e
grupy spo%eczne najbardziej zagro'one trwa%ym wykluczeniem z rynku pracy, w#ród nich brakowa%o
absolwentów. Zbiorowo#( t& zacz$to rozpatrywa( w ramach populacji m%odych bezrobotnych.
Analizie poddano tak'e dokumenty strategiczne. Wi$kszo#( z nich przedstawia%a okre#lone kierunki
rozwoju edukacji. K%adziono w nich nacisk przede wszystkim na: dostosowywanie systemu o#wiaty do potrzeb
rynku pracy, wprowadzanie programów rozwojowych dotycz&cych j$zyków obcych, nauk matematycznoprzyrodniczych, przedsi$biorczo#ci. Na uwag$ zas%uguj& regionalne dokumenty strategiczne w%a#ciwe dla
województwa podlaskiego, gdzie zaprezentowano wiele interesuj&cych propozycji w tym wzgl$dzie. Dokumenty
strategiczne koncentrowa%y si$ tak'e na kwestii nierówno#ci spo%ecznych na gruncie systemu edukacji. Przyj$to
w nich, 'e wyrównywanie szans przyczyni si$ do lepszego funkcjonowania m%odych ludzi w spo%ecze)stwie
i #rodowisku pracy, zw%aszcza tych, którzy pozbawieni s& odpowiedniego kapita%u spo%ecznego. Gorzej
prezentowa%y si$ lokalne dokumenty strategiczne. Wi$kszo#( z nich okazjonalnie podejmowa%a zagadnienie
zwi&zane z bezrobociem m%odych ludzi, w tym absolwentów, cele natomiast, które stawiano przed lokalnymi
systemami o#wiaty by%y zbyt ogólnie sformu%owane. Wydaje si$ nawet, 'e twórcy lokalnych dokumentów
strategicznych nie uwzgl$dnili w odpowiednim zakresie czynników w%a#ciwych dla ich #rodowiska spo%ecznego.
Analizie poddano tak'e dane dotycz&ce systemu edukacji w województwie podlaskim. Udzia% wydatków
na o#wiat$ w ca%ym bud'ecie poszczególnych powiatów regionu nale'a% do najwy'szych. Na t$ sfer$
przeznaczano wi$cej #rodków finansowych ni' na infrastruktur$ transportow&, czy utrzymanie administracji
publicznej. Da%o si$ tak'e zaobserwowa( pewne regionalne zró'nicowanie. Okaza%o si$, 'e najwi$cej na o#wiat$
przeznaczaj& powiaty: grajewski, augustowski, zambrowski, powiaty grodzkie (Bia%ystok, !om'a, Suwa%ki) oraz
powiaty zlokalizowane na po%udniowym wschodzie województwa (bielski, hajnowski, siemiatycki). Uczniowie
na Podlasiu wybierali g%ównie nauk$ w liceach ogólnokszta%c&cych. Zjawisko to charakterystyczne by%o przede
wszystkim dla wi$kszych o#rodków miejskich. Ponadto, da%o si$ zaobserwowa( pewn& tendencj$, zgodnie
z któr& uczniowie w coraz wi$kszym stopniu zainteresowani byli kszta%ceniem w technikach i liceach
zawodowych. Odbywa%o si$ tu przede wszystkim kosztem liceów profilowanych oraz zasadniczych szkó%
114

Wojewódzki Urz!d Pracy w Bia"ymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych
PODLASKI ABSOLWENT
- ANALIZA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓ! PONADGIMNAZJALNYCH I WY"SZYCH ROCZNIKA 2007
zawodowych. Poddano analizie tak'e czynniki determinuj&ce wybory edukacyjne. W tym wzgl$dzie brakowa%o
niestety danych w%a#ciwych dla województwa podlaskiego, odwo%ano si$ zatem do danych ogólnopolskich.
Okaza%o si$, 'e uczniowie szkó% zawodowych, zarówno #rednich, jak i zasadniczych, przy wyborze kszta%cenia
ponadgimnazjalnego kierowali si$ przede wszystkim ch$ci& uzyskania okre#lonych kwalifikacji zawodowych.
Inne czynniki brane by%y pod uwag$ przez osoby, które decydowa%y si$ na nauk$ w liceach ogólnokszta%c&cych.
Tutaj istotn& rol$ odgrywa%y sugestie rodziców oraz ch$( kontynuowania nauki. Wszyscy uczniowie przy
dokonywaniu wyborów edukacyjnych uwzgl$dniali w%asne zainteresowania. Analizie poddano tak'e
nierówno#ci spo%eczne w systemie o#wiaty. Zdecydowano si$ porówna( dane typowe dla województwa
podlaskiego z danymi charakterystycznymi dla innych regionów Polski. Da%o si$ zaobserwowa( okre#lone
ró'nice strukturalne oraz przestrzenne. Po pierwsze, okaza%o si$, 'e uczniowie zasadniczych szkó% zawodowych
w wi$kszym stopniu nara'eni s& na wykluczenie spo%eczne (niedostosowanie do nowoczesnego spo%ecze)stwa
wiedzy). W ramach przyj$tych wska+ników, dotycz&cych informatyzacji szkó% oraz zaj$( pozalekcyjnych
i nadobowi&zkowych, uzyskiwano gorsze warto#ci ni' w przypadku uczniów z innego typu placówek. Okaza%o
si$, 'e dost$p uczniów do komputerów w zasadniczych szko%ach zawodowych jest znacznie mniejszy ni'
w przypadku uczniów liceów ogólnokszta%c&cych, profilowanych czy techników. W obszarze tym najgorsze
warunki mia%y miejsce w%a#nie w województwie podlaskim. Podobnie wygl&da%a sytuacja, je'eli chodzi o udzia%
uczniów zasadniczych szkó% zawodowych, w zaj$ciach pozalekcyjnych i nadobowi&zkowych. Korzystali z nich
rzadko, je'eli ju' – to g%ównie z zaj$( sportowych. W ramach analizy systemu edukacji uwzgl$dniono tak'e
dane pochodz&ce z Centralnej i Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej. Pokazywa%y one, 'e wyniki uzyskiwane
przez szóstoklasistów, gimnazjalistów oraz maturzystów z Podlasia nale'& do najlepszych w Polsce. Podobnymi
rezultatami mog%y si$ jedynie pochwali( województwa mazowieckie oraz ma%opolskie. Ponadto, okaza%o si$,
'e na wynik egzaminu maj& wp%yw pewne czynniki spo%eczne, w tym lokalizacja szko%y, do której chodzi dany
ucze). Je#li placówka znajdowa%a si$ w wi$kszym mie#cie regionu (Bia%ymstoku, !om'y b&d+ Suwa%kach)
mo'na by%o si$ spodziewa(, 'e wyniki ucznia z egzaminu b$d& lepsze (w porównaniu z wynikami osób
kszta%c&cych si$ na terenach wiejskich b&d+ mniejszych miejscowo#ciach).
Analizie poddano tak'e dane dotycz&ce bezrobocia m%odych ludzi oraz absolwentów. Da%o si$
zaobserwowa( pewne sta%e fluktuacje w zakresie liczby bezrobotnych absolwentów w województwie podlaskim.
Okaza%o si$, 'e ich liczba by%a najwy'sza w miesi&cach jesienno-zimowych, po czym nast$powa% jej gwa%towny
spadek (w kwietniu). W kolejnych miesi&cach obserwowano zazwyczaj powolny, lecz systematyczny wzrost.
Trudno jest jednoznacznie wyja#ni( te fluktuacje. Wydaje si$, 'e wp%yw na to mog%y mie( zmiany na rynku
pracy. Wzrost liczby bezrobotnych absolwentów nast$powa% w miesi&cach zimowych, kiedy ilo#( ofert pracy
obecnych na rynku jest znacznie mniejsza ni' w okresie wiosenno-letnim. Z drugiej strony, nag%y spadek
obserwowany w kwietniu móg% wynika( z faktu, 'e znaczna grupa osób traci%a – wyznaczany dla celów
statystycznych – status absolwenta (przekroczenie okresu 12 miesi$cy od zako)czenia edukacji). Analizie
poddano tak'e monitoring zawodów deficytowych i nadwy'kowych. Okaza%o si$, 'e w#ród absolwentów
zdecydowanie dominowa%y osoby z wykszta%ceniem wy'szym, specjali#ci. W okresie 2007-2008 popyt na tego
rodzaju kwalifikacje wzrasta%, aczkolwiek zbyt wolno, aby znacz&co wp%yn&( na liczb$ bezrobotnych
absolwentów. Drugim problemem by%y kwalifikacje reprezentantów omawianej zbiorowo#ci. Dominowa%y tu
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zawody zwi&zane z administracj&, czy pedagogik&, podczas gdy pracodawcy najcz$#ciej poszukiwali
specjalistów z zakresu medycyny, czy in'ynierów.
Na koniec podj$to zagadnienia zwi&zane z aktywizacj& zawodow& m%odych bezrobotnych, absolwentów,
a tak'e uczniów poprzez poradnictwo zawodowe. Okaza%o si$, 'e liczba doradców zawodowych zatrudnionych
w szko%ach pozostaje zdecydowanie niewystarczaj&ca. By( mo'e dzia%ania w tym wzgl$dzie uzupe%niane by%y
wspó%prac& poszczególnych nauczycieli z powiatowymi urz$dami pracy, brakowa%o jednak w tym wzgl$dzie
okre#lonych danych. W tej cz$#ci uwzgl$dniono tak'e kwestie zwi&zane z przedsi$biorczo#ci& m%odzie'y.
Wyniki badania przeprowadzone w#ród absolwentów w 2007 roku wykaza%y, 'e poziom przedsi$biorczo#ci
m%odych ludzi w województwie podlaskim jest niski. Na podstawie uzyskanych danych nie mo'na by%o jednak
stwierdzi(, z czego ta sytuacja wynika%a.
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[4].

Wyniki badania absolwentów i przedstawicieli instytucji
W niniejszym rozdziale zaprezentowane zosta%y wyniki badania absolwentów szkó% ponadgimnazjalnych

i wy'szych województwa podlaskiego z rocznika 2007, uzupe%nione wynikami bada) przedstawicieli instytucji
rynku pracy i systemu edukacji. Prezentowane wyniki analizy bazuj& na wynikach bada) ilo#ciowych
i jako#ciowych (metodologia bada), wielko#( oraz zasady doboru próby omówione zosta%y w rozdziale drugim).
Rozdzia% ten zosta% podzielony na kilka cz$#ci. W pierwszej omówiona zosta%a kwestia wyboru szko%y.
Nast$pnie zaprezentowane zosta%y wyniki badania dotycz&ce oceny szko%y uko)czonej w roku 2007.
W kolejnym podrozdziale koncentrujemy si$ na dalszej nauce absolwentów – ilu z nich decydowa%o si$ na
dalsz& nauk$ i dlaczego. Nast$pny podrozdzia% po#wi$cony zosta% omówieniu problematyki poszukiwania pracy,
z uwzgl$dnieniem napotykanych przez absolwentów barier i trudno#ci. W kolejnych podrozdzia%ach
zaprezentowane zosta%y wyniki badania dotycz&ce pierwszej pracy, aktualnie wykonywanej pracy oraz #cie'ek
zawodowych absolwentów. Nast$pnie omówiono kwestie udzia%u absolwentów w kszta%ceniu ustawicznym.
Kolejny podrozdzia% koncentruje si$ na kwestiach dotycz&cych kapita%u spo%ecznego m%odzie'y i etosu pracy.
Ostatni fragment dotyczy oceny systemu edukacji oraz jego powi&za) z rynkiem pracy.

1.8.

Wybory edukacyjne
Jak wynika z licznych bada), rodzaj uko)czonej szko%y silnie determinuje szanse m%odych osób na rynku

pracy [31]. Dlatego te' warto si$ przyjrze(, czym kieruje si$ m%odzie' przy wyborze takiej, a nie innej szko%y.
Tabela 15 Przyczyny wyboru szko"y uko(czonej w 2007 r. (N=404, w%)
Co sprawi"o, #e wybra"/a Pan/i nauk% w tej, a nie innej szkole?
blisko#( do miejsca zamieszkania

42,4

mo'liwo#( uzyskania zaplanowanego zawodu

31,0

mo'liwo#( dobrego przygotowania do dalszych etapów nauki

28,5

wysoki poziom nauczania, dobra renoma szko%y

21,4

porady rodziców

12,0

przypadek

10,0

znajomi, koledzy te' tam si$ uczyli lub planowali nauk$ w te

9,8

wiedzia%em/am, 'e w lepszej szkole mog$ sobie nie poradzi(

1,3

nie wiem, trudno powiedzie(

2,9

,ród%o: opracowanie w%asne.

Okazuje si$, 'e najwa'niejszym czynnikiem by%a blisko#( miejsca zamieszkania, wymieniona przez
42,4% ankietowanych (blisko dwie pi&te). Wskazuje to na niewielkie rozmiary mobilno#ci przestrzennej
m%odych ludzi, co wynika zapewne z przyczyn ekonomicznych (koszta dojazdu lub zamieszkania poza domem).
Jednak ju' kolejne trzy najcz$#ciej wskazywane powody mia%y charakter merytoryczny: mo'liwo#( uzyskania
zaplanowanego zawodu (31%), mo'liwo#( dobrego przygotowania do dalszych etapów nauki (28,5%) oraz
wysoki poziom nauczania, dobra renoma szko%y (21,4%). Kolejny czynnik stanowi%y porady rodziców (równie'
12%).
117

Wojewódzki Urz!d Pracy w Bia"ymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych
PODLASKI ABSOLWENT
- ANALIZA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓ! PONADGIMNAZJALNYCH I WY"SZYCH ROCZNIKA 2007
Warto tu zauwa'y( pewn& istotn& odmienno#( motywacji absolwentów z woj. podlaskiego,
w porównaniu do motywacji uczniów i studentów z innych regionów kraju. Otó' czynnik lokalizacji miejsca
nauki w przypadku podobnych bada) prowadzonych w woj. dolno#l&skim i %ódzkim odgrywa% tam
zdecydowanie mniejsz& rol$ i jako uwzgl$dniany przy podejmowaniu decyzji o wyborze szko%y by% wskazywany
tylko przez nielicznych respondentów [30] [6]. Tymczasem w przypadku woj. podlaskiego okazuje si$ on
czynnikiem wr$cz rozstrzygaj&cym. Znaczenie pozosta%ych faktorów by%o natomiast porównywalne.
Interesuj&cych informacji dostarczy%y analizy pog%$bione. Otó' okazuje si$, 'e osoby obecnie pracuj&ce
i nieucz&ce si$ najcz$#ciej wskazywa%y (niemal po%owa z nich), 'e o wyborze szko%y zadecydowa%a w ich
przypadku mo'liwo#( uzyskania zaplanowanego zawodu (46,7%). Kwestia blisko#ci miejsca zamieszkania
zosta%a tu przesuni$ta na miejsce drugie (jedna trzecia wskaza)), podczas gdy mo'liwo#( dobrego
przygotowania si$ do dalszej nauki i poziom nauczania respondenci z tej podgrupy wskazywali rzadziej ni'
pozostali.
Natomiast w przypadku osób %&cz&cych obecnie prac$ i nauk$ najcz$#ciej wskazywan& przyczyn& wyboru
szko%y uko)czonej w 2007 r. by%a w%a#nie blisko#( miejsca zamieszkania, wymieniona a' przez 87,9%
respondentów z tej grupy. Wydaje si$ to w pewien sposób zrozumia%e – osoby te szuka%y szko%y blisko domu
(w tej samej lub nieodleg%ej miejscowo#ci) - zapewne z przyczyn finansowych. Aktualnie – przypuszczalnie
równie' z przyczyn finansowych – %&cz& nauk$ z prac&. Pozosta%e dwa szczególnie cz$sto wskazywane powody
(w tej grupie) to: mo'liwo#( dobrego przygotowania do dalszych etapów nauki (74,9%, co równie' jest
zrozumia%e) i wysoki poziom nauczania – dobra renoma szko%y (63,7%). Czynniki te wskaza%a ponad po%owa
respondentów z tej podgrupy.
Dla osób, które obecnie kontynuuj! nauk% i nie pracuj!, najwa'niejszym powodem wyboru szko%y
uko)czonej w 2007 r. by%a mo'liwo#( dobrego przygotowania do dalszych etapów nauki, wymieniona przez
45,7% ankietowanych z tej grupy. Na drugim miejscu pod wzgl$dem cz$stotliwo#ci wskaza) znalaz% si$ poziom
nauczania (31,00%), niewiele rzadziej wskazywano blisko#( miejsca zamieszkania (28,60%).
W grupie osób, które obecnie ani nie pracuj!, ani si% nie ucz!, charakterystyczne jest natomiast, 'e najcz$#ciej
– w porównaniu z innymi grupami respondentów – wskazywa%y one, i' przyczyn& wyboru szko%y uko)czonej
w 2007 r. by% przypadek (14,9%), natomiast opini$, 'e „w lepszej szkole mog$ sobie nie poradzi(” respondenci
z tej grupy wskazywali równie cz$sto jak %&czenie pracy z nauk& (odpowiednio 3,6% i 3,5%). Na podstawie
tych informacji mo#na powiedzie', #e dalsze losy zawodowe i edukacyjne absolwentów s! w znacznym
stopniu powi!zane z przyczynami, dla których m"odzi ludzie wybrali t% a nie inn! szko"%
ponadgimnazjaln! lub wy#sz!, w tym mo#na si% spodziewa' znacz!cej roli zasobów finansowych.
Nale'y jednak zauwa'y(, 'e odpowiedzi te s& równie silnie uzale'nione od typu szko%y uko)czonej
w roku 2007. I tak dla absolwentów liceów ogólnokszta%c&cych najwa'niejsza okaza%a si$ blisko#( miejsca
zamieszkania (ponad 63% odpowiedzi) i renoma szko%y (40,4% odpowiedzi). Osoby decyduj&ce si$ na
uzyskanie wykszta%cenia zawodowego zdecydowanie cz$#ciej podkre#la%y znaczenie mo'liwo#ci uzyskania
zatrudnienia. Ten motyw by% szczególnie wa'ny dla osób wybieraj&cych uczelnie wy'sz&.
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Wykres 34 Przyczyny wyboru szko"y uko(czonej w roku 2007 a poziom uko(czonej szko"y (N=404)

znajomi, koledzy te# tam si% uczyli lub planowali
nauk% w te
wysoki poziom nauczania, dobra renoma szko$y
wiedzia$em/am, #e w lepszej szkole mog% sobie nie
poradzi"
przypadek

porady rodziców

mo#liwo!" uzyskania zaplanowanego zawodu
mo#liwo!" dobrego przygotowania do dalszych
etapów nauki
blisko!" do miejsca zamieszkania

0,0
wy#sze

!rednie ogólne

10,0

20,0

!rednie zawodowe

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

zasadnicze zawodowe

,ród%o: opracowanie w%asne

Warto zwróci( uwag$, 'e stosunkowo niewielu respondentów wskazywa%o na rol$ porady rodziców czy
te' wp%yw kolegów i kole'anek. Najbardziej widoczny wp%yw otoczenia widoczny jest w przypadku osób, które
uko)czy%y w roku 2007 szko%$ zasadnicz& zawodow& lub uzyska%y wykszta%cenie #rednie zawodowe. Mo'na
jednak spodziewa( si$, 'e deklaracje respondentów nie zawsze odpowiadaj& w pe%ni rzeczywisto#ci. Dlatego te'
kwestie te zosta%y pog%$bione w ramach bada) jako#ciowych prowadzonych w#ród absolwentów. U podstaw
tego zagadnienia le#a"o pytanie, na ile decyzja o wyborze szko"y mia"a charakter samodzielny, a na ile
podyktowana by"a czynnikami zewn%trznymi, &rodowiskowymi. Wyró'niono tutaj dwa etapy. Pierwszy
z nich, który zostanie zaprezentowany w pierwszej kolejno#ci dotyczy% szko%y #redniej, drugi za# – studiów
wy'szych.
Respondenci odpowiadali do#( zgodnie. Wskazywali, 'e decyzja o wyborze szko%y #redniej
podejmowana by%a przez nich samodzielnie. Dla przyk%adu:

R1: (…) wi#kszego wp"ywu nikt nie mia". Po prostu sama zdecydowa"am, nikt mi nic nie narzuca", rodzice mi nic
narzucali.
119

Wojewódzki Urz!d Pracy w Bia"ymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych
PODLASKI ABSOLWENT
- ANALIZA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓ! PONADGIMNAZJALNYCH I WY"SZYCH ROCZNIKA 2007
R2: (..) sama zdecydowa"am o wyborze szko"y, nikt mi w tym nie pomaga".

Przy wyborze szko"y respondenci kierowali si% najcz%&ciej w"asnymi zainteresowaniami, presti#em
danej placówki o&wiatowej. Wskazywali równie', 'e dana placówka edukacyjna – a dotyczy%o to g%ównie
liceów ogólnokszta%c&cych – pozostawa%a adekwatna do ich ambicji, mo'liwo#ci intelektualnych:
R5: (…) uzna"em, $e jestem na tyle ambitny, $e po prostu mog# i!% do tego liceum, $e technikum albo
zawodówka mog"yby tych moich ambicji nie spe"ni%.

Pog"%biona interpretacja wypowiedzi respondentów pozwala na identyfikacj% dodatkowych
czynników, wp"ywaj!cych na ich decyzje edukacyjne. Niektórzy badani zwrócili uwag$, 'e decyduj&c si$ na
dan& szko%$ brali pod uwag$ sugestie rodziców. Mimo, 'e rodzice pojawiali si$ w wypowiedziach tych
respondentów jakoby w tle, to jednak wida(, 'e ich uwagi, opinie wp%ywa%y na m%ode osoby. Interesuj&ce jest to,
'e badani przedstawiali w wywiadach swych opiekunów jako liberalnych. Je'eli ju' w wypowiedziach odno#nie
wyborów edukacyjnych pojawiali si$ rodzice, to najcz$#ciej pokazywano ich jako tych, którzy s& zainteresowani
decyzj& swojego dziecka, nie chc& przy tym wywiera( na niego presji. Wydaje si$, 'e tak postrzegani rodzice
k%adli nacisk na sugesti$, „mi$kki” nacisk. Jak to sformu%owa%a to jedna z respondentek:
R4: Ze strony rodziców to zawsze by"o tak, $e to twoja szko"a, to twoje $ycie, i to ty b#dziesz pó(niej robi% z tym
co chcesz. Rodzice nigdy nie ingerowali do jakiej szko"y pójd#, tylko chcieli, $eby to by"a dobra szko"a, $ebym
nie obni$a"a swojego poziomu, a tak nie ingerowali w to.
Jak wida(, nie mo'na tu mówi( wprost o udziale rodziców w podejmowaniu przez respondentk$ wyboru
edukacyjnego. Z drugiej jednak strony, obecne by%e w tej wypowiedzi pewne elementy #wiadcz&ce o stosowaniu
pewnego „mi$kkiego” nacisku, sugestii. Rodzice zostali tu przedstawieni jako osoby reprezentuj&ce liberalne
podej#cie do decyzji dziecka, wskazywali, 'e ka$dy jest kowalem swego losu. Dalej jednak badana stwierdzi%a:
(…) nie ingerowali do jakiej szko"y pójd#, tylko chcieli, $eby to by"a dobra szko"a, $ebym nie obni$a"a swojego
poziomu, a tak nie ingerowali w to. Jak wynika z tej odpowiedzi pewien nacisk mia% jednak miejsce. Wida( to
zw%aszcza w zestawieniu wyra'e) (…) nie ingerowali (…) tylko chcieli (…). Wydaje si$, 'e podej#cie rodziców
by%o liberalne, gdy' respondentka w znacznej mierze spe%nia%a ich oczekiwania. Zdecydowa%a si$ na kontynuacj$
nauki w liceum ogólnokszta%c&cym. Charakter szko%y mia% tutaj dodatkowe znaczenie. Liceum ogólnokszta%c&ce
nie przygotowuje do pe%nienia okre#lonego zawodu. W zwi&zku z tym, je'eli rodzice oczekiwali po córce, 'e
w przysz%o#ci podejmie studia, to zak%adali tak'e, 'e wybierze w%a#nie tego rodzaju szko%$. Decyzja ta by%a
odpowiednia zarówno dla respondentki i rodziców. Wydaje si$, 'e ona sama, jak i jej opiekunowie nie mieli
okre#lonej wizji kariery zawodowej. St&d, najlepszym wyborem w takiej sytuacji okaza%o si$ liceum
ogólnokszta%c&ce. W jakim# sensie potwierdzaj& to s%owa, które respondentka wypowiedzia%a, gdy moderator
pyta% j& o wybór szko%y:
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R4: (…) ja dalej nie mia"am takiego wybranego kierunku, co ja bym chcia"a robi% w przysz"o!ci, a dobre liceum
nie przeszkadza"o mi w tym, $eby ewentualnie zmieni% kierunek kszta"cenia, czy jaki! zawód wybra%.
Innymi s%owy, liberalne podej#cie rodziców do wyboru szko%y przez dziecko wynika%o w tym przypadku
z niesprecyzowanej wizji kariery zawodowej. Rodzice nie potrafili pomóc respondentce, poniewa' nie mieli
jeszcze wyrobionego zdania na temat, co ich córka mog%aby w przysz%o#ci robi(. Takiej w%asnej wizji nie
posiada%a tak'e sama badana. W zwi&zku z tym stwierdzenie (…) To Twoja szko"a, Twoje $ycie (…) nie
oznacza%o bynajmniej ca%kowitej swobody przyznanej dziecku, lecz wynika%o prawdopodobnie z pewnej, by(
mo'e nawet korzystnej dla badanej, bezradno#ci rodziców.
Wp"yw bliskich widoczny by" tak#e w innych wywiadach. Wskazywano na pewn! atmosfer%
w domu oraz na kontynuacj% tradycji rodzinnych. Respondenci stwierdzali, 'e cz$sto decydowali si$ na dan&
szko%$, gdy' wcze#niej kszta%ci%o si$ w niej ich rodze)stwo:
R5: (…) moje wszystkie siostry sko'czy"y ten „ogólniak”, potem rodzice mogliby mie% do mnie pretensje, $e nie
poszed"em do „ogólniaka”, a nie chcia"em, ró$nych takich pyta' durnych, itd.

R6: (…) to znaczy tutaj troszeczk# siostry mnie ukierunkowa"y, bo siostry te$ sko'czy"y ekonomiczn& szko"# i po
prostu, tak jako! t# szko"# wybra"am.
R9: [Dlaczego w%a#nie to liceum Pani wybra%a?]: Wydaje mi si#, $e dlatego, $e ja ju$ od „x” czasu by"am
nastawiona na to liceum, dlatego, $e moja siostra, moja siostra cioteczna tam si# uczy"y i by"am chyba
nastawiona tak rodzinnie mi si# wydaje…
W przypadku wyboru szko"y &redniej respondenci kierowali si% tak#e tym, gdzie szli ich znajomi.
Badani zwracali uwag$, 'e w ko)cowych klasach szko%y podstawowej wiele rozmawiali ze swoimi
rówie#nikami o dalszej edukacji, do jakiej szko%y pój#(. Z wypowiedzi 'adnego respondenta nie wynika%o
jednak, 'eby wp%yw znajomych by% czynnikiem zasadniczym, co najwy'ej uwzgl$dniano ich opinie przy
podejmowaniu decyzji. Jak stwierdzali badani:
R8: [Jak Pani oceni%aby wp%yw otoczenia na wybór szko%y?]: Nie, nie by"o bezpo!redniego wp"ywu otoczenia.
To by"o po prostu takie, $e zawsze mówi"o si# – o Kinga idzie do VI Liceum, Patrycja do VI. Ale takiego
bezpo!redniego wp"ywu to nie by"o.

R5: No wiadomo, rozmawiali!my w taki gronie, nie wiem, znajomych, kolegów, o tym, co b#dziemy dalej robi%.
No i wiadomo, no wtedy cz"owiek dowiadywa" si#, gdzie id& inni i zastanawia" si#, czy te$ tam i!%.

Istotnym czynnikiem, cho' przez niektórych nie zauwa#anym, pozostawa"y sugestie nauczycieli.
Ci mogli odpowiednio motywowa( ucznia do dzia%ania, zdarza%o si$ jednak tak'e, 'e ich wypowiedzi by%y
krytyczne, negatywne w stosunku do planów m%odych ludzi. Jak stwierdzali respondenci:
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R5: [nauczyciele – przyp. aut.] (…) mogli mie% po!redni wp"yw, poniewa$ oni równie$ uwa$ali, $e liceum
ogólnokszta"c&ce jest lepsze, np. wychowawczyni mówi"a: „jak pójdziecie do liceum…” i takie ró$ne… Wi#c
g"ównie stawiali na nas, $e pójdziemy do liceum, wywy$szali liceum ponad zawodówk# i technikum.
Podobne sytuacje mia%y miejsce w szkole #redniej i kszta%towa%y opinie respondentów o nich samych
i ich planach zawodowych i edukacyjnych:
R4: (…) dyrektorka szko"y, która mia"a z nami matematyk#, i w trzeciej klasie wiedzia"a, $e b#d# zdawa%
matematyk#, powiedzia"a mi, $ebym do niej nie podchodzi"a, bo twierdzi"a, $e ja sobie nie poradz# i nie zdam
matury. A to mnie jeszcze bardziej podkr#ci"o i mia"am bardzo dobre wyniki i jak przysz"am odebra% dokumenty,
to zamurowa"o dyrektork#, $e zdoby"am a$ tyle punktów z matmy.
Jak wida(, sugestie ze strony nauczycieli mog%y mie( bardziej bezpo#redni b&d+ po#redni charakter.
W pierwszej z wymienionych wypowiedzi wychowawczyni stwarza"a pewnego rodzaju atmosfer%, wizj%
nauki w liceum ogólnokszta"c!cym. Stara"a si% zdefiniowa' pewn! norm%, zgodnie z któr! liceum by"o
przedstawiane jako lepsza szko"a. Motywacja mia%a charakter wyobra'eniowy, a istotnym zwrotem
pozostawa%o tu sformu%owanie „jak pójdziecie do liceum…”, doskonale zapami$tane przez respondenta.
Za pomoc& tego wyra'enia nauczycielka prezentowa%a uczniom dychotomiczn& wizj$ systemu o#wiaty. Z jednej
strony by% to #wiat gimnazjum, ten obecny wówczas dla respondenta, stanowi&cy pewnego rodzaju przedsionek,
oraz #wiat liceum ogólnokszta%c&cego, b$d&cy gratyfikacj& dobrych wyników. Druga dychotomia dotyczy%a
samej szko%y #redniej. Jak stwierdzi% badany, wychowawczyni, a tak'e inni nauczyciele, wywy'szali liceum
w stosunku do technikum oraz zasadniczej szko%y zawodowej. Konstruowali zatem przed uczniami
rzeczywisto#(, w której warto#ciowi ludzie, ci, którzy chc& co# osi&gn&(, id& do liceum ogólnokszta%c&cego,
a inni – w domy#le gorsi – do pozosta%ych placówek o#wiatowych.
Druga wypowied$, dotycz!ca ju# sytuacji w szkole &redniej, pokaza"a, w jaki sposób nauczyciele
negatywnie naznaczali respondentów. Samo stwierdzenie - nie zdawaj matematyki, bo nie dasz sobie z tym
rady - mo'e mie( charakter informacyjny. Wskazuje wówczas, 'e oczekiwania ucznia s& nieadekwatne do jego
mo'liwo#ci. Ka'dy pedagog powinien jednak formu%owa( takie opinie w bardzo ostro'ny sposób. Z omawianej
wypowiedzi wynika%o, 'e tutaj post&piono odwrotnie. Opinia nauczyciela by%a do#( pochopnie postawiona,
czego dowodem okaza%y si$ dobre oceny uzyskane przez respondentk$. W sytuacji, gdy m%oda osoba zetknie si$
z do#( skrajn& ocen& swoich zdolno#ci (czy ogólniej ujmuj&c – swojej osoby) mo'e zareagowa( w dwojaki
sposób. Istnieje prawdopodobie)stwo, 'e na podstawie tego rodzaju opinii b$dzie budowa( wiedz$ na swój
temat (a w konsekwencji swoj& to'samo#(). Mikrosocjologia wskazuje na istnienie ja$ni odzwierciedlonej,
w której gromadzone s& stwierdzenia na nasz temat formu%owane przez osoby z otoczenia spo%ecznego
(zw%aszcza przez „wa'nych innych”). Gdy m%oda osoba uznaje tak& opini$ za znacz&c&, to zmianie mog& ulec jej
plany edukacyjne i zawodowe. Respondentka, która bra%a udzia% w badaniu, zareagowa%a jednak w inny,
paradoksalny sposób. Nie wskaza%a tego w swojej wypowiedzi wprost, ale istotnym motywatorem jej dzia%ania,
przygotowania si$ do egzaminu, by%a w%a#nie ch$( udowodnienia sobie i dyrektorce, 'e posiada odpowiedni
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zasób wiedzy. Mimo, 'e dla niektórych osób pobudzanie tego rodzaju taktyk u m%odych osób wydawa%oby si$
racjonalne, to nale'y jednak pami$ta( o kosztach emocjonalnych. Niew&tpliwie respondentka poczu%a si$ silnie
dotkni$ta i dlatego znalaz%a w sobie tyle si%y, aby udowodni( innym i sobie o swojej warto#ci.
Na tych dwóch przyk%adach wida( jednak, w jaki sposób nauczyciele kszta%towali opinie respondentów
o innych szko%ach, etapach edukacji, a tak'e o wiedzy i umiej$tno#ciach samych badanych. Z wywiadów
wynika"o, #e m"odzi ludzie nie przywi!zywali du#ej wagi do obrazów tworzonych przez nauczycieli.
Nie oznacza"o to jednak, #e nie mia"y one na nich wp"ywu. Im bardziej co& stawa"o si% powszednie, tym
bardziej mog"o by' akceptowane. W wi$kszym stopniu zapami$tywano tylko te wypowiedzi, które dotyczy%y
samych badanych. Je'eli by%y one negatywne, jak we wspomnianym przyk%adzie, mog%y by( one w%&czane
w to'samo#( b&d+ te' negowane. Na pewno jednak wp%ywa%y na motywacj$ ucznia. Warto w tym kontek#cie
zauwa'y(, 'e w#ród respondentów badania ilo#ciowego a' 11% absolwentów zasadniczych szkó% zawodowych
stwierdzi%o, 'e wybrali dan& szko%$ bo wiedzieli, 'e w lepszej mogliby sobie nie poradzi(. W przypadku
absolwentów innych typów szkó% odpowiedzi tego typu s& marginalne (ok. 1%), co mo'e potwierdza( tez$
o wp%ywie sygna%ów wysy%anych przez nauczycieli na wybory edukacyjne m%odzie'y, a wybór szko%y
zawodowej stawa% si$ wyborem negatywnym (w innych szko%ach sobie nie poradz$).
Problem selekcji uczniów na wcze#niejszych etapach nauki zauwa'a równie' przedstawiciel systemu
edukacji. Co wa'ne, jego wypowied+ wskazuje, 'e traktuje on ten fakt jako naturalny:

KO: To s& i z jednej strony osi&gni#cia ucznia na wszelkich etapach edukacyjnych, one determinuj& w pewnym
sensie wybór ich dalszej drogi. Bo je!li ucze' uzyskuje niskie wyniki powiedzmy w szkole podstawowej czy
gimnazjum, to on nie szuka szcz#!cia w renomowanym liceum czy w bardzo dobrej szkole zawodowej, technikum
powiedzmy sobie, gdzie z t& ilo!ci& punktów jak& osi&gn&" na zako'czenie gimnazjum i egzaminu
potwierdzaj&cego na zako'czenie gimnazjum, to nie ma tam czego szuka%.
Stwierdzenie, 'e uczeniem nie ma tam czego szuka% wyra+nie wskazuje, 'e gorszy ucze) kierowany jest
do gorszej szko%y i traktowane jest to, na poziomie ca%ego systemu o#wiaty, jako rzecz oczywista i s%uszna.
Pojawia si$ jednak pytanie, kto i na jakiej podstawie klasyfikuje ucznia jako lepszego lub gorszego.
Warto jednak zaznaczy(, 'e przynajmniej w cz$#ci przypadków m%odzie' podejmuje decyzje dotycz&ce
wyboru szko%y w sposób przypadkowy. Zdaniem rozmówców reprezentuj&cych instytucje zajmuj&ce si$
edukacj& i rynkiem pracy, m%odzie' jest s%abo zorientowana w sytuacji na rynku pracy. Cz$#( z nich wybiera
kszta%cenie ogólne, które, poza tym, 'e jest dost$pne dla osób z najlepszymi wynikami w nauce, jest te'
rozwi&zaniem dla osób, które nie s& gotowe do podj$cia decyzji o #cie'ce zawodowej.
KO: Najcz#!ciej jest tak, $e Ci którzy maj& problem z takim jasnym wyborem kierunku to id& do LO, które jak
gdyby wyd"u$a im ten czas na podj#cie decyzji jeszcze o trzy lata.
Warto jednak zauwa'y(, 'e absolwenci liceum ogólnokszta%c&cego, ze wzgl$du na specyfik$ tej szko%y,
nie s& przygotowani do wej#cia na rynek pracy i (co opisano w dalszej cz$#ci raportu) cz$sto brakuje im
orientacji na rynku pracy. Z drugiej strony cz$#( badanych bra%a pod uwag$ przy wyborze kszta%cenia w%asne
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zainteresowania. Wskazuje to na racjonaln& strategi$ badanych, którzy starali si$ zoptymalizowa( swoje wybory
z punktu widzenia kosztów i korzy#ci. Jednak nie wiemy, na czym opierali swoje opinie dotycz&ce owych
korzy#ci (jako#ci kszta%cenia) i czy nie by%a to tylko próba racjonalizacji wcze#niejszych decyzji. Wynika to ze
s%abego poziomu wiedzy o rynku pracy. Powy'sze obserwacje potwierdza równie' przedstawiciel kuratorium
o#wiaty, stwierdzaj&c:
KO: je!li wybiera szko"# zawodow& to sygna"y jakie s& wysy"ane z otoczenia, z rynku pracy, mo$liwo!ci
znalezienia pracy (…) to rola doradców zawodowych, których niestety nie ma jeszcze wielu w szko"ach
w gimnazjach (…) [doradztwo] Realizuje b&d( pedagog szkolny, b&d( inny nauczyciel, który ma pewne
przygotowanie formalne (…) te$ sygna"y takie ogólnodost#pne takie chocia$by w mediach mówi&ce o np.
zwolnieniach grupowych w danej bran$y, które w $aden sposób nie zach#caj& do wyboru danego zawodu.
W powy'szej wypowiedzi rozmówca zwraca uwag$ na funkcj$ szko%y we wspieraniu orientacji
zawodowej ucznia. Jednak w tej samej wypowiedzi podkre#la s%abe przygotowanie szko%y do wype%niania tego
zadania: brak doradców zawodowych, a tak'e zaledwie formalne przygotowanie nauczycieli do pe%nienia tych
funkcji. Jednym z rozwi&za) jest przekazywanie im wiedzy m. in. podczas spotka) z pracownikami PUP
organizowanymi w szko%ach lub przez pedagogów szkolnych.
Przedstawiciel Kuratorium O#wiaty dostrzega szans$ na zwi$kszenie dost$pno#ci prognoz rynku pracy
dla uczniów w dzia%aniach powstaj&cego Obserwatorium Rynku Pracy, w ramach którego jest realizowane
niniejsze badanie.

KO: W Bia"ymstoku zaczyna funkcjonowa% taki zintegrowany system doradztwa zawodowego, który
zlokalizowany jest, jakby w Centrum Kszta"cenia Ustawicznego (…) tam jest taki projekt realizowany równie$
przy wspó"udziale CKU, Kuratora Prezydenta Miasta Bia"egostoku, paru uczelni, pewnych zwi&zków
pracodawców, Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy (…) portal, który b#dzie s"u$y" takimi informacjami
i b#dzie on bardziej z kolei przydatny, uczniowi te$, rodzicom te$, ale przede wszystkim szkole, stamt&d czerpa"a
informacje i przekazywa"a je, tam zwi&zki pracodawców b#d& mog"y jakby swoje prognozy prezentowa%, tak$e
powstanie swego rodzaju perspektywa jak gdyby przemys"u, rozwoju us"ug na terenie województwa i dopiero jak
gdyby w to ma si# wpisa% system edukacji, oczekiwania absolwentów tych szkó".
Je#eli chodzi o wybór uczelni wy#szej, to respondenci stwierdzali do&' cz%sto, #e nie mieli pomys"u
na swoje #ycie, nie wiedzieli, co z nim zrobi'. Tutaj istotnym czynnikiem determinuj!cym wybór
pozostawa"o wyobra#enie o potencjalnych mo#liwo&ciach, jakie mia"yby czeka' na osob% po uko(czeniu
danego kierunku. W szczególno#ci koncentrowano si$ na mo'liwo#ci uzyskania w przysz%o#ci odpowiedniego
standardu

materialnego

(a

wi$c

warto#ciach

materialnych)

oraz

na

uzyskaniu

odpowiedniego,

satysfakcjonuj&cego – zw%aszcza pod wzgl$dem finansowym – zatrudnienia. Tendencj$ t& bardzo wyra+nie
wykaza%o równie' badanie ilo#ciowe – ponad 70% absolwentów uczelni wy'szych stwierdzi%o, 'e motywem
wyboru szko%y by%a mo'liwo#( uzyskania zaplanowanego zawodu. Jak stwierdzali badani:
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R5: Oczywi!cie chcia"em uzyska% wiedz#, któr& potem móg"bym wykorzysta%, wiedz#, która pomo$e mi potem
znale(% dobr& prac#, która pomo$e u"o$y% $ycie i która zaspokoi moje plany na przysz"o!% i ambicje. Jeszcze
my!la"em, $e jako student dobrej uczelni, studiów dziennych, to b#d# lepiej widziany, $e to jest szko"a
z presti$em.

R7: Id&c na te studia my!la"am g"ównie o tym, czy b#d# mia"a po nich prac#, prawda, ile b#d# zarabia%, bo
przecie$ studia to pewna inwestycja…
Du'a cz$#( badanych przy wyborze studiów kierowa%a si$ w"asnymi zainteresowaniami. Stwierdzali,
'e chcieliby poszerza( wiedz$ w kierunku, który ich ciekawi. Studia, które wybierali cz$sto stanowi%y
kontynuacj$ ich dotychczasowej #cie'ki edukacyjnej:
R2: [Dlaczego zarz&dzanie?]: (…) to znaczy, zawsze si# interesowa"am, nawet na przedsi#biorczo!ci w liceum,
takim zarz&dzaniem, marketingiem, firmami, reklam& i dlatego tam posz"am…
R5: [Dlaczego Politechnika?]: Poniewa$ uda"em si# w liceum na kierunek matematyczno-geograficzny,
a politechnika mog"a rozwin&% moje zainteresowania matematyk&. Poza tym lepiej si# czuj# w przedmiotach
!cis"ych, humanistyczne nigdy za bardzo mnie nie interesowa"y, dlatego poszed"em na politechnik#.

R9: W liceum uczy"em si# na kierunku matematyczno-fizycznym, a na politechnice na tym kierunku wydawa"o mi
si#, $e… jest to co! powi&zanego z tym kierunkiem, profilem, na którym uczy"em si# w liceum….
Niektórzy respondenci próbowali ju# na poziomie szko"y &redniej anga#owa' si% w obszary,
którymi wykazywali zainteresowanie. Jak stwierdzali, mia%o to wp%yw na podejmowane przez nich wybory.
Jedna z respondentek, obecnie studentka politologii, wskaza%a:
R8: (…) od ponad trzech lat jestem w M"odych Demokratach. Na pocz&tku by"am nastawiona w ogóle na co!
politycznego, ale jestem w M"odych Demokratach. Zacz#"o si# od ma"ych akcji, pó(niej przesz"o po kampani#
wyborcz& i chyba dlatego wysz"a politologia. Spodoba"o mi si# to.
Z wypowiedzi respondentki wynika%o, 'e u +róde% jej zaanga'owania le'a%y jakie# zainteresowania
polityczne. Stwierdzi%a bowiem: (…) na pocz&tku by"am nastawiona w ogóle na co! politycznego (…). To
zaanga'owanie znalaz%o swoje uj#cie w konkretnej m%odzie'ówce politycznej. Badana mia%a mo'liwo#(
skonfrontowania swoich wyobra'e) o dzia%alno#ci politycznej, swoich zainteresowa) z rzeczywisto#ci&. Okaza%o
si$, 'e tego rodzaju aktywno#( spe%ni%a jej oczekiwania, st&d badana zdecydowa%a si$ na kontynuowanie na
studiach zagadnie) zwi&zanych z polityk&.
Wyniki badania ilo#ciowego wskazuj&, 'e respondenci, przy wyborze kszta%cenia wy'szego, nie zwracali
zbyt du'ej uwagi na miejsce ich edukacji (taki motyw wyboru szko%y wskaza%o tylko nieca%e 17% absolwentów
uczelni wy'szych, a 42% ogó%u badanych). Jednak wywiady pog%$bione pozwoli%y na bardziej kompleksow&
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analiz$ tej kwestii, wskazuj&c&, 'e jednak siedziba uczelni, cho( nie wprost, to jednak ma istotne znacznie.
Badani koncentrowali si$ tutaj na ró'nych kwestiach. Ze wzgl$du na to, 'e wybierali oni nauk$ w Bia%ymstoku,
nale'a%o odpowiedzie( na pytanie: jakie czynniki wp"yn#"y na to, $e respondenci zdecydowali si# na kszta"cenie
w tym w"a!nie miejscu? Da%o si$ tu wyró'ni( argumentacj% o charakterze finansowym oraz pozafinansowym.
Je'eli chodzi o argumenty pierwszego rodzaju, to najcz$#ciej badani zwracali tu uwag$ na to, 'e nie chcieli
stanowi' zbyt du#ego ci%#aru dla swoich rodziców. Respondenci próbowali jednak rozbudowa( tego rodzaju
wyja#nienia, koncentrowali si$ na innych kwestiach, tak by ich wybór wydawa% si$ jak najbardziej racjonalny,
wynika% nie tylko z kalkulacji zysków i strat, lecz uwzgl$dnia% tak'e zagadnienia pozafinansowe. Dla przyk%adu,
jedna z badanych wskaza%a:
R4: [Dlaczego Bia%ystok?] Nie wiem, chcia"am studiowa% w Bia"ymstoku. Nie chcia"am nigdzie wyje$d$a%, bo
wiedzia"am, $e to s& za du$e koszty studiowa% w innym mie!cie. Nie chcia"am obci&$a% rodziców, bo wiedzia"am,
$e mamy ca"kiem dobr& uczelni# w Bia"ymstoku.
W wypowiedzi respondentki nak"ada"y si% dwa poziomy argumentacji. W pierwszym z nich badana
podkre#la%a wolicjonalny charakter swojej decyzji, zw%aszcza wówczas gdy stwierdzi%a: (…) chcia"am studiowa%
w Bia"ymstoku. Nast$pnie jednak zwróci%a uwag$ na to, 'e w jej przypadku znaczn& rol$ odegra%y czynniki
niezale'ne od niej [konieczno#(]. Wskaza%a: nie chcia"am nigdzie wyje$d$a% [poziom wolicjonalny], bo
wiedzia"am, $e to s& za du$e koszty studiowa% w innym mie!cie [uwarunkowania ekonomiczne]. Ponownie
wydaje si%, #e sugerowana przez wielu respondentów niezale#no&' decyzji by"a pewnym mitem. Badani
próbowali prezentowa( si$ jako osoby #wiadomie i samodzielnie dokonuj&ce wyborów edukacyjnych, w tle
jednak ukazywa%y si$ czynniki determinuj&ce w rzeczywisto#ci ich dzia%ania (wzgl$dy finansowe). W tym
przypadku badana u'y%a dodatkowo racjonalizacji, jakby t%umacz&c swoj& decyzj$. Stwierdzi%a bowiem (…)
wiedzia"am, $e mamy ca"kiem dobr& uczelni# w Bia"ymstoku. Innymi s%owy, wybór kszta%cenia przebiega% tu
w sposób racjonalny, przy czym jako pierwsze pojawi%y si$ czynniki negatywne, w tym: mniejsze mo'liwo#ci
finansowe rodziców oraz wysokie koszty studiowania w innych miastach, nast$pnie za# elementy pozytywne –
istnienie dobrej uczelni w samym Bia%ymstoku (miejscu zamieszkania respondentki).
Podobne strategie stosowali inni badani. Wymieniali oni wzgl$dy finansowe, które determinowa%y ich
wybór, z drugiej jednak strony wskazywali tak'e na czynniki wi&'&ce ich z miejscem zamieszkania. Jedna
z respondentek stwierdzi%a:
R7: Wiedzia"am, $e rodzice nie maj& tyle pieni#dzy, $ebym mog"a studiowa% gdzie! indziej. W Warszawie to za
bardzo nawet nie chcia"am, bo nie lubi# tego miasta, ale gdzie! we Wroc"awiu albo w Gda'sku… Tutaj to ja
jednak mam ch"opaka, tutaj na politechnice, no i na pewno ci#$ko by"oby mi tak wyjecha%.
W wypowiedzi tej na pierwszym planie pojawi"y si% kwestie finansowe. Wydaje si$, 'e badana
rozwa'a%a nawet kszta%cenie w jakim# innym o#rodku ni' Bia%ystok. Stwierdzi%a bowiem: W Warszawie to za
bardzo nawet nie chcia"am, bo nie lubi# tego miasta, ale gdzie! we Wroc"awiu albo w Gda'sku… Jak wida(,
respondentka bra%a pod uwag$ pewne miejsca, w których mog%aby studiowa(, w jej 'yciu pojawi%y si$ jednak
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dwa czynniki wi&'&ce j& z Bia%ymstokiem. Pierwszym by%y wspominane ju' wzgl$dy ekonomiczne (ograniczone
mo'liwo#ci finansowe rodziców), drugim za# – partner, który zdecydowa% si$ na nauk$ na Politechnice
Bia%ostockiej. Na podstawie wypowiedzi trudno oceni(, który z tych czynników mia% wi$ksze znaczenie. Oba
wydawa%y si$ istotne i w silnym stopniu mog%y determinowa( ostateczn& decyzj$ badanej. Na przyk"adzie tej
wypowiedzi wida' dobrze, #e kwestia kontynuacji edukacji w Bia"ymstoku by"a bardziej skomplikowana.
W wielu przypadkach znaczn! rol% odgrywa"y czynniki ekonomiczne. Nie nale#y jednak sprowadza' tego
rodzaju decyzji wy"!cznie do obszaru finansowego.
Wielu badanych wskazywa"o, #e tak naprawd% ich wybór mia" charakter przypadkowy. Analiza ich
wypowiedzi wykaza%a jednak, 'e ta przypadkowo#( tworzy%a pewnego rodzaju continuum. Na jednym jego
ko)cu znajdowa%y si$ osoby, które decydowa%y si$ na wybór przypadkowego kierunku, ale zarazem próbowa%y
dostarcza( jakich# racjonalizacji, wyja#nie) dla swego zachowania. Pojawia si$ tu zatem w&tpliwo#(, na ile ich
decyzje mia%y faktycznie irracjonalny charakter. Na drugim ko)cu continuum znajdowali si$ natomiast ci badani,
których dzia%ania w rzeczywisto#ci by%y dowolne, nie wi&za%y si$ z 'adn& wi$ksz& refleksj&. Dla przyk%adu:
R6: (…) szczerze powiedziawszy nie mia"am innego pomys"u na $ycie, prawda, i administracja wydawa"a mi si#
takim kierunkiem, gdzie zawsze mo$na by"oby jak&kolwiek prac# pod dany kierunek podpi&%, wi#c zacz#"am
administracj# zanim zmieni si# i co! innego zaczn# studiowa%.

R8: Ten kierunek to ja w zasadzie przez przypadek wybra"am. Sk"ada"am papiery gdzie indziej, tam si# nie
dosta"am, wi#c znalaz"am si# w"a!nie tutaj.

Obie respondentki dokonywa"y wyboru kszta"cenia wy#szego w sposób przypadkowy. Inne by"y
jednak ich argumentacje. W pierwszym przypadku badana wskaza%a: (…) nie mia"am innego pomys"u na $ycie,
przez co nale'a%o rozumie(, 'e jej plany edukacyjne i zawodowe nie by%y sprecyzowane. Prawdopodobnie osoba
ta nie zna%a swoich predyspozycji zawodowych, nie wiedzia%a do ko)ca, jakie s& jej zainteresowania, zdolno#ci,
itd. Potrafi%a jednak wyabstrahowa( siebie ze swojej ówczesnej roli i wyobrazi( jako pracownika. Sugerowa%a to
jej dalsza wypowied+: (…) administracja wydawa"a mi si# takim kierunkiem, gdzie zawsze mo$na by"oby
jak&kolwiek prac# pod dany kierunek podpi&%. Wskaza%a tu ponadto na podstawowy cel swojego studiowania.
Uzna%a, 'e dzi$ki dalszemu kszta%ceniu uda si$ jej uzyska( zatrudnienie. W jej wyobra'eniu administracja
pozostawa%a kierunkiem daj&cym uniwersalne umiej$tno#ci, które mo'na by%oby wykorzysta( w wielu
potencjalnych miejscach pracy. Mimo, 'e respondentka sugerowa%a na wst$pie, 'e jej wybór studiów pozostawa%
przypadkowy, to potrafi%a okre#li( czynniki, które j& zach$ci%y do kszta%cenia na tym w%a#nie kierunku. Warto
si$ zastanowi(, czy nie próbowa%a w jakich# sposób racjonalizowa( swojej przypadkowej decyzji. W dalszej
cz$#ci wywiadu nie kontynuowa%a jednak tego w&tku. W drugiej z zaprezentowanych wypowiedzi
przypadkowo#( podejmowanej decyzji by%a zdecydowanie bardziej wyrazista. Tego rodzaju argumentacje
stanowi%y jednak rzadko#( w#ród badanych, zazwyczaj w toku wywiadu pojawia%y si$ jakie# racjonalizacje,
wyja#nienia, za pomoc& których respondenci próbowali t%umaczy( si$ ze swoich wyborów.
O tym, 'e uczniowie w niewystarczaj&cym stopniu kieruj& si$ zapotrzebowaniem pracodawców,
#wiadczy równie' zbyt du'a, w stosunku do liczby ofert pracy, liczba absolwentów kierunków humanistycznych:
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PUP2: problem jest w tym, $e tak wielu jest humanistów, bardzo wiele osób ko'czy marketing, zarz&dzanie,
administracj# publiczn&… i to s& grupy osób, którym najtrudniej znale(% prac#. I ofert pracy w tych zawodach
mamy co raz mniej. A jednak nadal bardzo du$o osób ko'czy te kierunki.
Jedn& z przyczyn, dla której zbyt ma%o osób wybiera kierunki techniczne jest zdaniem po#rednika pracy fakt, 'e
s& to trudne studia, a wcze#niejsze etapy edukacji w niewystarczaj&cym stopniu przygotowuj& do tego typu
studiów.

Istotn! rol% przy podejmowaniu decyzji odno&nie dalszego kszta"cenia na poziomie wy#szym
odgrywali tak#e bliscy oraz rodzice, cho' ich si"a oddzia"ywania by"a na tym etapie znacznie mniejsza ni#
przy wyborze szko"y &redniej Niektórzy respondenci sugerowali si$ ich opiniami odno#nie kierunku studiów.
Argumentacja respondentów by%a tutaj podobna do tej, kiedy opowiadali o swoim wyborze szko%y #redniej.
Badani stwierdzali, 'e decyzje podejmowali samodzielnie, nie kierowali si$ przy tym niczyj& opini&. Dopiero
dalej wskazywali, 'e brali pod uwag$ tak'e sugestie rodziców. Tak, jak w przypadku wyboru szko%y #redniej,
opinie bliskich formu%owane by%y w sposób subtelny, wywa'ony. Sugerowano respondentom kontynuowanie
edukacji. Wskazywano, 'e z wy'szym wykszta%ceniem wi&'& si$ liczne korzy#ci, g%ównie finansowe
i zawodowe, w tym posiadanie lepszej pracy. Typowa wypowied+ formu%owana by%a w tym zakresie
w nast$puj&cy sposób:
R11 [czy rodzice mieli wp%yw na Pani decyzj$?]: Nie, rodzice powiedzieli, $e, co mnie interesuje…, $ebym
posz"a na to, co mnie interesuje. Ale bardziej chcieli t& filologi# [filologi# polsk& – przyp. aut.] ni$ na
pedagogik#, bo wi#cej mo$na robi% rzeczy po filologii.
Jak wida(, w pierwszej chwili respondentka zareagowa%a na pytanie moderatora w sposób wycofuj&cy.
Zaprezentowa%a siebie jako osob$ samodzielnie podejmuj&c& decyzj$, rodziców za#, jako akceptuj&cych jej
wybory. Stwierdzi%a bowiem: (…) rodzice powiedzieli, (…) $ebym posz"a na to, co mnie interesuje. Wida(
jednak dalej, 'e bliscy zasugerowali badanej pewn& hierarchi$ kierunków branych przez ni& pod uwag$.
Zdaniem rodziców, filologia by%a lepszym wyborem, gdy' po tego rodzaju studiach (…) wi#cej mo$na robi%
rzeczy (…). W tym przypadku rodzice akceptowali zainteresowania badanej, nie kwestionowali bowiem
wybranych przez ni& kierunków, z drugiej strony starali si$ jednak w pewnym stopniu hierarchizowa( te
zainteresowania tak, by respondentka wiedzia%a, 'e w ich mniemaniu z jednym z kierunków wi&'& si$ lepsze
perspektywy zawodowe.
Interesuj!cy by" przypadek badanej, u której oprócz sugestii bliskich pojawi"y si% inne czynniki
wp"ywaj!ce na ostateczny wybór &cie#ki edukacyjnej. Wst$pnie respondentka zdecydowa%a si$ na kszta%cenie
dotycz&ce rehabilitacji zdrowotnej. Przed podj$ciem wyboru badana nie mia%a jasno zdefiniowanych celów
'yciowych. By%o to widoczne w jej wypowiedziach, gdy wskazywa%a, 'e z jednej strony zawsze interesowa%a si$
medycyn&, z drugiej za#, 'e fascynowa%o j& aktorstwo. W ko)cu jednak zdecydowa%a si$ na policealne studium
w zakresie rehabilitacji. Tutaj wp"yw na wybór szko"y mia"a babcia i ciocia, obie by"y lekarkami.
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Z wypowiedzi wynika%o, 'e respondentka po uko(czeniu tego studium nie mog"a znale$' zatrudnienia
w Polsce i wyjecha"a za granic%. Jak stwierdzi%a:
R3: (…) ja po szkole, po tym studium medycznym, wyjecha"am za granic#. By"am tam rok i stwierdzi"am, $e si#
nie spe"niam si# w tym. Pracowa"am w ogóle w zawodzie, który by" zupe"nie odmienn& rzecz& od tego, co dzisiaj
robi#. Pracowa"am w agencji nieruchomo!ci i stwierdzi"am, $e musz# si# kszta"ci%, bo ja to w ogóle jestem takim
wiecznym studentem.
Z wypowiedzi wynika"o, #e praca za granic! z jakich& powodów nie spe"nia"a oczekiwa(
respondentki. Istotne by%o tu zdanie: Pracowa"am w agencji nieruchomo!ci i stwierdzi"am, $e musz# si#
kszta"ci%, bo ja to w ogóle jestem takim wiecznym studentem. W zdaniu tym brakowa%o logicznej ci&g%o#ci.
Z jednej strony mia%o ono charakter opisowy, kiedy badana stwierdza%a, gdzie by%a zatrudniona, z drugiej za#
wskazywa%a w nim na podj$te cele, za%o'enia, które nie mia%y zreszt& nic wspólnego z pierwsz& cz$#ci&
wypowiedzi. Wydaje si$ zatem, 'e mi$dzy prac& w agencji nieruchomo#ci a decyzj& o kontynuacji studiów
istnia% jakich# zwi&zek. Respondentka dosz%a do wniosku, 'e to zatrudnienie nie jest dla niej. Innymi s%owy,
budowa"a swoj! w"asn! to#samo&' zawodow! w sposób negatywny. Skoro badana wiedzia%a ju' jakiej pracy
nie lubi, to musia%a zastanowi( si$ jednocze#nie nad tym, jakie zatrudnienie by j& satysfakcjonowa%o. Zamiast
pracy biurowej, opartej na rzeczowej relacji z klientem, zdecydowa%a si$ na kompletnie inn& #cie'k$ zawodow&,
gdzie by%oby miejsce na ruch, wysi%ek fizyczny oraz na bliskie, oparte na pomocy interakcje z drugim
cz%owiekiem. Innymi s%owy, negatywne do&wiadczenia zawodowe przyczyni"y si% do tego, #e wybór
edukacyjny sta" si% dla respondentki prostszy. Zdecydowa"a si% kontynuowa' to, co sprawia"o jej
satysfakcj%.
Badani absolwenci rzadziej reprezentowali dynamiczne strategie podejmowania decyzji o studiach
wy#szych (strategie z"o#one). Natrafiono na dwie badane, dla których w%a#ciwe by%o tego rodzaju podej#cie.
Jedna z respondentek nie posiada%a kompletnej wiedzy na temat swoich zainteresowa), predyspozycji,
potrzebowa%a sprawdzenia si$ w praktyce. Dla niej takim do#wiadczeniem zwrotnym sta% si$ pobyt za granic&,
gdzie podj$%a si$ pracy w agencji nieruchomo#ci. Zatrudnienie to w sposób negatywny zdefiniowa%o jej
to'samo#( zawodow&. Respondentka wiedzia%a ju' czego robi( nie chce, musia%a jedynie zastanowi( si$ nad
tym, jaki obszar j& interesuje. Pobyt za granic& spowodowa%, 'e zdecydowa%a si$ na kontynuacj$ swojej
wcze#niejszej #cie'ki edukacyjno-zawodowej. Poprzednio uczy%a si$ w szkole policealnej na kierunku
rehabilitacja, nie by%a jednak pewna swojej decyzji. W wyborze umocni% j& wyjazd oraz praca w ma%o
satysfakcjonuj&cym dla niej zawodzie. Historia drugiej badanej nie by%a by( mo'e a' tak dynamiczna, zawiera%a
jednak istotny element. Respondentka interesuj&ca si$ polityk& zdecydowa%a si$ zaanga'owa( w dzia%ania jednej
z m%odzie'ówek partyjnych. Do#wiadczenie to ukierunkowa%o j& na wybór okre#lonego typu studiów.
Na podstawie uzyskanego materia%u mo'na stwierdzi(, 'e proces dokonywania wyborów
edukacyjnych mia" charakter wieloczynnikowy, da"o si% przy tym wyodr%bni' wiele ró#nych strategii.
Z wypowiedzi wynika%o jednoznacznie, 'e respondenci postrzegali siebie jako jednostki samodzielne,
ukierunkowane na podnoszenie w%asnych kwalifikacji. Gdy pytano ich o to, czy kto# mia% wp%yw na ich wybór,
najcz$#ciej ju' w pierwszym zdaniu stwierdzali, 'e 'adnych takich osób nie by%o. Dopiero w dalszych cz$#ciach
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wypowiedzi okazywa%o si$, 'e respondenci nie byli ca%kowicie samodzielni i kierowali si$ sugestiami wielu
ró'nych osób. Strategie te pozostawa%y charakterystyczne zarówno dla etapu wyboru szko%y #redniej, jak
i studiów. Mo'na by%oby nazwa( je prostymi, gdy' nie towarzyszy%y im 'adne wi$ksze do#wiadczenia, które
w jaki# dramatyczny sposób zmienia%yby punkt widzenia. W#ród osób, z których sugestiami liczono si$
w najwi$kszym stopniu byli rodzice. Strategi$ opiekunów – odczytywan& po#rednio z wypowiedzi –
charakteryzowa%a wzgl$dna tolerancja dla wyborów dzieci. Wzgl$dna, gdy' w rzeczywisto#ci rodzice
definiowali pewien zakres, w ramach którego poszczególni respondenci mogli si$ porusza(. Wybór nie by"
zatem ca"kowicie dobrowolny. Rodzice nie artyku"owali oczekiwa( wprost, tzn. nie stwierdzali –
„powiniene& i&' do tego liceum”, „na ten kierunek studiów”, itd., lecz sugerowali pewien okre&lony obszar
wyboru. Dla przyk%adu, stwierdzali, 'e pozostawiaj& dziecku decyzj$, co do dalszej edukacji, musi ono jednak
pami$ta( o tym, 'e najlepsza sytuacja 'yciowa i zawodowa czeka tych, którzy uko)cz& odpowiedni& szko%$,
studia. W domy#le by% to pewnego rodzaju nacisk, cho( cz$sto go nie artyku%owano, zak%adaj&c
prawdopodobnie, 'e dziecko i tak dokona wyboru satysfakcjonuj&cego dla jego opiekunów.
Jakie inne czynniki by"y brane pod uwag% w strategiach? Jak wynika%o z wypowiedzi respondentów,
uwzgl$dniano tak'e pewne tradycje rodzinne. Odnosi%o si$ to zarówno do etapu wyboru szko%y #redniej, jak
i studiów. Cho( w drugim przypadku na kwesti$ t$ rzadziej zwracano uwag$. W przypadku wyboru szko%y
#redniej decydowano si$ na placówk$, do której chodzili ju' krewni, bliscy respondenta. Dawa%o to poczucie
pewnego bezpiecze)stwa, czasami tak'e stanowi%o gwarancj$ jako#ci nauczania.
Znaczniej wi$cej czynników pojawia%o si$ w procesie wyboru szko%y wy'szej (b&d+ policealnej). Tutaj
brano tak'e pod uwag$ potencjalne koszty edukacji. Z wypowiedzi respondentów wynika%o, 'e wzgl$dy
finansowe odgrywa%y wa'n& rol$ w procesie decyzyjnym, z drugiej jednak strony pojawia%o si$ wiele czynników
dodatkowych. Dla przyk%adu, respondenci zwracali uwag$ na niewielkie mo'liwo#ci finansowe swoich
rodziców, zarazem jednak szukali innych wyja#nie) dla decyzji o pozostaniu w Bia%ymstoku, b&d+
w województwie podlaskim. Podkre#lano przede wszystkim, 'e uczelnie funkcjonuj&ce w regionie tak'e
przekazuj& wiedz$ na wysokim poziomie. Dodatkowo czynnikiem wzmacniaj&cym decyzj$ o kontynuowaniu
studiów w miejscu zamieszkania by%y ró'nego rodzaju relacje z otoczeniem. Dla przyk%adu, respondentka, której
partner postanowi% kszta%ci( si$ w Bia%ymstoku, ograniczy%a swój wybór tylko do uczelni z tego miasta. Trudno
jednoznacznie okre#li(, które z tych czynników – finansowe czy pozafinansowe – by%y wa'niejsze.
Respondenci dokonuj&c wyborów uwzgl$dniali tak'e zagadnienia ekonomiczne z nieco innej
perspektywy. Tworzyli pewne wyobra'enia dotycz&ce przysz%ych mo'liwo#ci po uko)czeniu danego kierunku
studiów. Wi&zali dan& #cie'k$ edukacyjn& z okre#lonymi gratyfikacjami materialnymi, statusowymi.
Stwierdzali, 'e po danym kierunku uda si$ im uzyska( dobr& prac$. Przez dobr& prac$ rozumiano natomiast
zatrudnienie gwarantuj&ce odpowiedni& p%ac$, ciekawe zaj$cie, a czasami nawet znaczn& ilo#( czasu wolnego.
Trudno jednoznacznie stwierdzi(, na gruncie czego powstawa%y te wyobra'enia. Niektórzy respondenci
powo%ywali si$ w tym wzgl$dzie na pewne skrypty funkcjonuj&ce w rodzinach (typu: po tym kierunku na pewno
jest praca). Nale'y jednak za%o'y(, 'e znaczna cz$#( tych wyobra'e) wytworzona zosta%a w toku interakcji
z rówie#nikami, b&d+ w wyniku internalizacji tre#ci kultury masowej. Media przekazuj&c informacje na temat
rynku pracy, równie' mog& kierowa( si$ obiegowymi opiniami i koncentrowa( si$ na bardzo dora+nych
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zjawiskach, mniejsz& wag$ przyk%adaj&c do d%ugofalowych trendów, które s& istotne przy wyborze kierunku
kszta%cenia.
Zastanawiaj&ce jest to, 'e wielu respondentów nie potrafi%o okre#li( siebie pod wzgl$dem zawodowym.
Posiadali oni mgliste poj$cie o tym, co chc& robi(, decyzj$ podejmowali b&d+ pod wp%ywem swoich do#(
niejasnych wyobra'e) o danym kierunku studiów, b&d+ w sposób przypadkowy. Potrafili wskaza( na pewien
obszar, którym s& zainteresowani, lecz ju' nie byli w stanie jasno sprecyzowa( swoich oczekiwa), co do
edukacji, czy przysz%ej pracy (przy czym nie chodzi tu o szczegó%owe okre#lenie zawodu, w którym chcieliby
by( zatrudnieni). Analizuj&c te wypowiedzi wydaje si$, 'e w ich do#wiadczeniu szkolnym zabrak%o tzw. latarni
– symbolicznych punktów, które okre#la%yby ich drog$ 'yciow&. Takimi latarniami pozostaj& najcz$#ciej
rodzice, nauczyciele, czyli konkretne osoby, z drugiej strony takimi punktami ukierunkowuj&cymi dzia%ania
powinny by( tak'e w%asne wyobra'ania powsta%e na gruncie praktycznych spotka( z nauk! i prac!.
Dla przyk%adu, ucze), który móg%by zosta( dobrym biologiem, musia%by wcze#niej b&d+ natrafi( na osob$, która
pozna jego talenty i ukierunkuje go na tego rodzaju studia, b&d+ do#wiadczy( pracy biologa w praktyce
i zafascynowa( si$ tym. Jak wida(, w procesie dokonywania wyboru edukacji istotne okazuj& si$ dwie kwestie.
Pierwsza z nich to ukierunkowanie, które mog%oby by( dokonywane przez doradc$ zawodowego w szkole,
porz&dkuj&cego wiedz$ ucznia o nim samym. Druga to do#wiadczenie. M%oda osoba mo'e zetkn&( si$ z danym
obszarem zawodowym uczestnicz&c w praktykach zawodowych, zaj$ciach pozalekcyjnych, dorywczo pracuj&c
b&d+ udzielaj&c si$ spo%ecznie.

1.9.

Ocena szko"y uko(czonej w 2007 r.
Jedn& z metod oceny, na ile szko%y przygotowa%y absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy, jest

zbadanie opinii na ten temat samych absolwentów. Respondentom w badaniu ilo#ciowym zadano nast$puj&ce
pytanie: Czy ogólnie rzecz bior&c, szko"a, któr& uko'czy"/a Pan/i w 2007 r. spe"ni"a Pana/i oczekiwania?
Odpowiedzi twierdz&cej w sumie udzieli%o a' 94,5% osób bior&cych udzia% w badaniu, co stanowi bardzo
wysoki odsetek (w tym: 44,6% - „zdecydowanie tak” i 50% - „raczej tak”), warto jednak zauwa'y(, 'e
przewa'a%y wyra+nie oceny umiarkowanie korzystne.
Analizy pog%$bione pokazuj&, 'e najbardziej zadowoleni ze szko%y uko)czonej w 2007 r. s& absolwenci
liceów ogólnokszta%c&cych (ponad po%owa z nich udzieli%a odpowiedzi: „zdecydowanie tak”). Nale'y jednak
zauwa'y(, 'e równie' pozostali respondenci deklarowali zadowolenie ze szko%y, która spe%ni%a ich oczekiwania.
Najwi$cej nieusatysfakcjonowanych by%o w#ród absolwentów zasadniczych szkó% zawodowych (w sumie 7,2%
stwierdzi%o, 'e szko%a któr& uko)czyli w 2007 r. nie spe%ni%a ich oczekiwa)).
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Wykres 35 Poziom zadowolenia absolwentów ze szko"y uko(czonej w 2007 r. – wed"ug typu uko(czonej
szko"y (N=404, w %).

Ogó$em

szko$a wy#sza

56,3

39,1

!rednia ogólnokszta$c&ca

54,8

!rednia szko$a zawodowe

31,3

zasadnicza szko$a zawodowa

30,8
0%

zdecydowanie tak

50

44,6

10%

raczej tak

39,2

65,6

57,7

20%

30%

40%

raczej nie

50%

60%

zdecydowanie nie

70%

80%

90% 100%

trudno powiedzie"

,ród%o: opracowanie w%asne.

Tabela 16 Poziom zadowolenia absolwentów ze szko"y uko(czonej w 2007 r. – wed"ug obecnego statusu na
rynku pracy (N=404, w %).
Czy ogólnie rzecz bior!c,

Praca

szko"a, któr! uko(czy"/a

Praca +

Nauka

nauka

Pan/i w 2007 r. spe"ni"a

Bezrobocie

Ogó"em

lub

(w %)

bierno&'

Pana/i oczekiwania?
zdecydowanie tak

38,3

67,3

55,1

26,1

44,7

raczej tak

56,5

25,0

42,9

63,0

49,9

raczej nie

1,9

3,8

0,0

2,2

1,7

zdecydowanie nie

0,5

0,0

0,0

4,3

0,7

trudno powiedzie'

2,9

3,8

2,0

4,3

3,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ogó"em
,ród%o: opracowanie w%asne.

Poziom zadowolenia z uko)czonej szko%y pozostaje w znacznym stopniu niezale'ny od aktualnego
statusu absolwentów na rynku pracy. Mo'na jedynie zauwa'y(, 'e osoby pracuj&ce oraz bierne zawodowo
istotnie cz$#ciej wyra'a%y umiarkowane zadowolenie a rzadziej by%y zdecydowanie zadowolone z uko)czonej
szko%y, natomiast osoby kontynuuj&ce nauk$ istotnie cz$#ciej by%y zdecydowanie zadowolone.
Przy uwzgl$dnieniu podzia%u wed%ug poziomu wykszta%cenia, istotne zró'nicowania mo'na
zaobserwowa( tylko w podzbiorowo#ci osób z wykszta%ceniem ogólnym. Istotnie rzadziej zadowolone
z uko)czonej szko%y by%y osoby pracuj&ce nieucz&ce si$ oraz osoby bierne z wykszta%ceniem ogólnym, podczas
gdy osoby z wykszta%ceniem ogólnym kontynuuj&ce nauk$ by%y istotnie cz$#ciej zadowolone z liceum. Jest to
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zrozumia%y wynik, poniewa' zadaniem liceum jest przygotowanie do kontynuacji nauki i rzeczywi#cie
absolwenci poszukuj&cy mo'liwo#ci zatrudnienia mog& by( nieprzygotowani do pracy zawodowej po
uko)czeniu tej szko%y.
Trzy czwarte respondentów (74,2%) stwierdzi%o, 'e szko"a, któr! uko(czyli w 2007 r. odpowiednio
przygotowa"a ich do poszukiwania pracy (w tym 68,1% - „raczej tak”). Pozostali albo byli przeciwnego
zdania (18,5%) albo nie mieli opinii w tej sprawie (7,3%). Ocena szko%y pozostaje bez istotnego zwi&zku
z aktualnym statusem respondenta na rynku pracy oraz typem uko)czonej w 2007 r. szko%y (poza tym, 'e
deklaracje pozytywne sk%adali rzadziej – co zrozumia%e – absolwenci liceów ogólnokszta%c&cych). Mo'e z tego
wynika(, 'e deklaracje absolwentów s& dosy( powierzchowne. Kwestia ta by%a pog%$biana w trakcie wywiadów
indywidualnych – obraz wy%aniaj&cy si$ z tego badania ju' nie jest tak pozytywny - wed%ug rozmówców
w szkole ponadgimnazjalnej nauce poszukiwania pracy i poruszania si$ na rynku pracy po#wi$cano niewiele
czasu, a na studiach zagadnienia tego typu by%y prawie w ogóle nie poruszane. Jak stwierdzali:
R1: Na godzinie wychowawczej [w szkole #redniej – przyp. aut.] takie badania by"y, jaki kto jest, do jakiej pracy
si# nadaje…No i by"a te$ przedsi#biorczo!%. My!l#, $e za ma"o godzin akurat tego przedmiotu by"o. My mieli!my
godzin# albo dwie godziny tylko i to przez rok czasu. Akurat ten przedmiot generalnie by" dobrze
przeprowadzony, tylko po prostu za ma"o godzin tego jest.

R2: By"y takie zaj#cia. Na j#zyku polskim uczyli!my si#, jak pisa% CV i mieli!my zaj#cia z przedsi#biorczo!ci
przez jeden rok. I dalej: Tego by"o zdecydowanie za ma"o [badana mówi tu o zaj$ciach z przedsi$biorczo#ci –
przyp. aut.]. Poza tym, co mo$na przez rok, jedn& godzin# w tygodniu si# tak naprawd# nauczy%? Moim zdaniem,
niczego.
R5: (…) je$eli dobrze pami#tam, to chyba w szkole !redniej by"y takie zaj#cia odno!nie tego, co mogliby!my
robi%, by"y ró$ne ankiety, które spisywa"y nasze zainteresowania, a pó(niej pokazywano nam kierunki, na
których mogliby!my si# dalej kszta"ci%. I dalej: (…) niczego tak naprawd# si# na nich nie dowiedzia"em. No, co
tam mi wysz"o z tych bada', to wiedzia"em ju$ wcze!niej, mo$e gdybym nie wiedzia", to by si# przyda"o, ale tak
naprawd# to nie.

R6: Na zaj#ciach z wiedzy o spo"ecze'stwie pisali!my CV… Nauczyciel uczy" te$, jak znale(% prac#, pisa% CV,
jak rozmawia% z pracodawc& podczas poszukiwania pracy. Na zaj#ciach j#zyka polskiego [uczyli#my si$ –
przyp. aut.] równie$ wys"awiania si# i ró$ne takie formy. W zasadzie to niewiele tego by"o.
R7 [w zakresie metod poszukiwania pracy]: (…) by"y pami#tam takie podstawy , je$eli chodzi o CV, (…).
To by"o na zaj#ciach z przedsi#biorczo!ci. Ale to by"y naprawd# takie ju$ podstawy podstaw, bo to by"o, ja nawet
nie pami#tam, czy my tam CV pisali!my. Nie, no CV to angielskim pisali!my. Na przedsi#biorczo!ci by"y takie
podstawy o poszukiwaniu pracy, czyli urz&d pracy i to wszystko. Tylko ci#$ko mi jest to sobie teraz przypomnie%,
co dok"adnie mieli!my…
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Jak wida(, respondenci stwierdzali, 'e wiedza odno&nie sposobów poszukiwania pracy by"a
przekazywana na etapie szko"y &redniej, g"ównie na takich przedmiotach, jak przedsi%biorczo&', wiedza
o spo"ecze(stwie oraz j%zyk polski. Z wypowiedzi badanych wynika%o, 'e ograniczano si% g"ównie do pisania
dokumentów aplikacyjnych. W zasadzie wszyscy respondenci stwierdzali, 'e uczono ich pisa( 'yciorysy
zawodowe, nie wskazywano ju' jednak na umiej$tno#( tworzenia listów motywacyjnych, czy w%asnego
portfolio. Pojawia si$ pytanie: co z innymi technikami poszukiwania pracy?! Jedna z badanych stwierdzi%a,
'e wype%nia%a test, który mia% okre#li( jej predyspozycje zawodowe. W trakcie wywiadu nie pami$ta%a ju'
jednak, co jej wysz%o, mo'na zatem uzna(, 'e nie po#wi$cono wiele czasu, aby przedyskutowa( z uczniami
uzyskane wyniki. Podobnie, inni respondenci, stwierdzali, 'e nie wynie#li z tego rodzaju zaj$( wi$kszych
umiej$tno#ci w zakresie poszukiwania pracy. Trudno okre#li( jednoznacznie, jakie by%y tego przyczyny. Badani
wskazywali, 'e zaj$cia z zakresu przedsi$biorczo#ci, na których najcz$#ciej podejmowano tego rodzaju
zagadnienia, trwa%y zbyt krótko, bo tylko rok. Nie jest to jednak wystarczaj&ce wyja#nienie. W stosunku do
m%odych ludzi wykorzystuje si$ najcz$#ciej wiele ró'nych technik z zakresu poradnictwa zawodowego.
Za najbardziej skuteczne uznaje si$ tworzenie indywidualnych planów dzia%ania, gdzie osoba ma mo'liwo#(
dokonania bilansu w%asnych zdolno#ci, zainteresowa), umiej$tno#ci, sprecyzowania swojego systemu warto#ci,
co jednak wymaga zaanga'owania doradców zawodowych. Przeprowadzanie testów diagnostycznych to
dzia%anie dodatkowe, które powinno by( realizowane tu' po samodzielnej refleksji ucznia nad w%asnymi
predyspozycjami zawodowymi.
Respondenci nie wspominali tak'e, czy lekcje te mia%y charakter praktyczny, czy by%y na nich podawane
tylko informacje. W poradnictwie zawodowym ma to znacznie. Inaczej jest, kiedy m%oda osoba mo'e odczu( na
sobie sytuacj$ zwi&zan& z ubieganiem si$ o prac$ (np. w trakcie pozorowanej rozmowy kwalifikacyjnej), inaczej
za#, gdy uzyskuje teoretyczn& wiedz$ od nauczyciela.
T& pozorn& sprzeczno#( mi$dzy wynikami badania ilo#ciowego i jako#ciowego absolwentów wyja#niaj&
opinie pracowników instytucji rynku pracy, wed%ug których absolwenci polegaj& na w%asnych przekonaniach
o rynku pracy i wierz& w swoje umiej$tno#ci poszukiwania pracy, tymczasem w rzeczywisto#ci ich umiej$tno#ci
poszukiwania pracy s& niepe%ne. Ich zdaniem absolwenci potrafi& przygotowa( CV i inne dokumenty
aplikacyjne, oraz wiedz&, gdzie szuka( opublikowanych ofert pracy i aktywnie ich poszukuj&, w tym swobodnie
korzystaj& z internetu, czyli wykazuj& te umiej$tno#ci, których nauczyli si$ w szkole lub które s& powszechne
w#ród m%odzie'y:

PUP1: W tej chwili m"odzi ludzie s& bardziej operatywni, tak mi si# wydaje, ten ka$dy nast#pny rocznik
i poszukuj& pracy nie tylko przez urz&d bo oni od razu niektórzy mówi&, $e oni w Internecie s& na co dzie',
gdzie! tam klikaj&, gdzie! tam maj& swoje stronki… I do urz#du przychodz& dowiedzie% si#, by% mo$e u nas te$
jaki! projekt, jak co! nowego pracodawca zg"osi".
Wiedza ta jest jednak niepe%na, np. jedna z badanych obserwuje brak wiedzy o tym, 'e mo'na samemu
sk%ada( ofert$ do pracodawcy, nie czekaj&c na og%oszenia:
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BK: ja im zawsze powtarzam, $e jest tzw. ukryty rynek pracy, czyli oni nastawiaj& si# na oferty, które s&
widoczne, a najlepsze jest to, co jest niewidoczne, czyli $e przypu!%my znajd& sobie nawet katalog firm, bran$#,
która ich interesuje… jest mnóstwo tych firm wypisanych, do ka$dej mo$na wys"a% list intencyjny, CV.
Natomiast do kompetencji, których w opinii pracowników instytucji rynku pracy brakuje absolwentom,
nale'y umiej$tno#( autoprezentacji i rozmowy z pracodawc&, czyli dok%adnie tych, których szko%a nie uczy:

BK: nie maj& takich podstawowych umiej#tno!ci sprzedania samego siebie. Nie potrafi& po prostu tego robi%,
dla nich mówienie o sobie, to jest chwalenie si# i lepiej siedzie% cicho ni$ cokolwiek o sobie powiedzie%, czy
jakkolwiek si# sprzeda%… Nie maj& poj#cia jak trzeba si# zaprezentowa%, co mówi%, jak mówi%… (…)
przychodz& tacy studenci, którzy mówi&c: „Dzie' dobry” boj& si#, $e kto! im odpowie te s"owo: „Dzie' dobry.”
Wi#c tutaj te$ mo$e by% z tym problem….
W efekcie absolwentom zdarzaj& si$ zachowania niestosowne lub nieadekwatne do sytuacji, np.
rozpoczynanie rozmowy kwalifikacyjnej od informowania pracodawcy o swoich oczekiwaniach finansowych.
Z drugiej strony, wypowiedzi te potwierdzaj& opinie samych absolwentów, którzy podkre#lali, 'e w szkole
uczyli si$ g%ównie przygotowywa( dokumenty aplikacyjne, a w mniejszym stopniu lub wcale nie (wiczyli
rozmów z potencjalnym pracodawcom. Wypowiedzi te wskazuj&, jak wa'ne jest tego typu przygotowanie
uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.
Ankietowanych

absolwentów

poproszono

równie'

o

ocen$,

czy

szko%a

uko)czona

w 2007 r. wystarczaj&co przygotowa%a ich pod wzgl$dem teoretycznym i praktycznym do wykonywania pracy
zawodowej. Warto zauwa'y(, 'e lepiej ocenione zosta%y zdolno#ci szkó% do przekazywania wiedzy teoretycznej
(73,9% - tak), ni' umiej$tno#ci praktycznych (61,2% - tak). Mo'na zauwa'y(, 'e pomimo faktu, i' absolwenci
ni'ej oceniaj& przygotowanie praktyczne od teoretycznego, to mimo wszystko ocena ta jest raczej pozytywna,
co pozostaje w sprzeczno#ci z opiniami pracowników instytucji rynku pracy.
Analizy pog%$bione wykaza%y, 'e absolwenci szkó% wy'szych oraz zawodowych (zasadniczych
i #rednich) w podobnym stopniu oceniali swoje przygotowanie teoretyczne do wykonywania pracy zawodowej.
Swoje przygotowanie praktyczne najwy'ej oceniali absolwenci szkó% wy'szych, nieco s%abiej – absolwenci
#rednich szkó% zawodowych, za# najs%abiej – osoby, które w 2007 r. uko)czy%y tzw. „zawodówk$”. Jednak tak'e
w#ród nich zdecydowan& wi$kszo#( stanowili respondenci przekonani, 'e szko%a przekaza%a im wystarczaj&ce
umiej$tno#ci praktyczne do wykonywania zawodu. Oczywi#cie – co jest naturalne – absolwenci liceów
ogólnokszta%c&cych relatywnie rzadko przyznawali si$ do odpowiedniego przygotowania do zawodu.
Po eliminacji odpowiedzi „trudno powiedzie(” mo'na zaobserwowa(, 'e ocena przygotowania
teoretycznego i praktycznego pozostaje istotnym zwi&zku z aktualn& sytuacj& absolwenta na rynku pracy.
Zarówno przygotowanie teoretyczne jak i praktyczne najwy'ej oceniaj& osoby pracuj&ce niekontynuuj&ce nauki
i osoby bierne zawodowo. Ankietowani kontynuuj&cy nauk$ okazali si$ najbardziej krytyczni, zarzucaj&c
szko%om uko)czonym w 2007 r., 'e nie przygotowa%y ich odpowiednio pod wzgl$dem teoretycznym
i praktycznym do wykonywania pracy zawodowej, przy czym pracuj&cy kontynuuj&cy nauk$ oceniali
przygotowanie praktyczne ni'ej, ni' niepracuj&cy kontynuuj&cy nauk$. Nale'y tu jednak zauwa'y(, 'e osobami
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kontynuuj&cymi nauk$ po 2007 r. byli na ogó% absolwenci liceów ogólnokszta%c&cych. Szko%y te nie
przygotowuj& do wykonywania zawodu- i rzeczywi#cie- absolwenci z wykszta%ceniem #rednim ogólnym
oceniaj& zarówno przygotowanie teoretyczne jak i praktyczne ni'ej, ni' respondenci w pozosta%ych grupach
wykszta%cenia. Potwierdzaj& t$ tez$ odpowiedzi na pytanie dlaczego szko%a by%a +le oceniana pod wzgl$dem
przygotowania teoretycznego i praktycznego – najwi$cej osób niezadowolonych wskazywa%o na ogólny profil
kszta%cenia szko%y, a tak'e na brak praktyk zawodowych (w przypadku przygotowania praktycznego).

Wykres 36 Ocena poziomu przygotowania teoretycznego absolwentów przez szko"y
uko(czone w 2007 r. (N=404, w %)

Ogó%em
Nie pra cuje i si$ nie uczy
Nie pra cuje i si$ uczy
Pra cuje i si$ uczy
Pra cuje i si$ nie uczy
0%
zdecydowa nie ta k

20%
ra czej ta k

40%
ra czej nie

60%

80%

100%

zdecydowanie nie

,ród%o: opracowanie w%asne.

Wykres 37 Ocena poziomu przygotowania praktycznego absolwentów przez szko"y
uko(czone w 2007 r. (N=404, w %)

Ogó$em
Nie pracuje i si% nie uczy
Nie pracuje i si% uczy
Pracuje i si% uczy
Pracuje i si% nie uczy
0%
zdecydowanie tak

20%
raczej tak

40%
raczej nie

60%

80%

100%

zdecydowanie nie

,ród%o: opracowanie w%asne.

136

Wojewódzki Urz!d Pracy w Bia"ymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych
PODLASKI ABSOLWENT
- ANALIZA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓ! PONADGIMNAZJALNYCH I WY"SZYCH ROCZNIKA 2007

Ankietowanym zadano równie' nast$puj&ce pytanie: Jakich umiej$tno#ci i cech oczekiwali nauczyciele
od Pana/i w szkole, któr& uko)czy%/a Pan/i w 2007 r.? Respondenci mieli do dyspozycji osiem nast$puj&cych
cech: (1) obowi&zkowo#(; (2) umiej$tno#( pracy w grupie; (3) inteligencja; (4) zdolno#( szybkiego uczenia si$;
(5) umiej$tno#( nawi&zywania znajomo#ci; (6) samodzielno#(; (7) lojalno#(, subordynacja; (8) kreatywno#(,
my#lenie twórcze. Zadaniem osób bior&cych udzia% w badaniu by%o – pos%uguj&c si$ skal& 1-5 – ocenienie czy
dana cecha w ogóle nie by%a w szkole wa'na (nota 1) czy te'; by%a bardzo promowana w szkole (nota 5).
Z uzyskanych danych zliczone zosta%y #rednie arytmetyczne.
Do najmniej istotnych w szkole charakterystyk, respondenci zaliczyli: umiej$tno#( nawi&zywania znajomo#ci
(3,81). Pozosta%e cechy by%y ju' wymagane w szkole: zdolno#( szybkiego uczenia si$ (4,07), kreatywno#(,
my#lenie twórcze (4,13), umiej$tno#( pracy w grupie (4,07), lojalno#(, subordynacja (4,15), samodzielno#(
(4,26) oraz inteligencja (4,27). Najwa'niejsz& cech& wymagan& od uczniów okaza%a si$ jednak obowi&zkowo#(
(4,37).
Kwestie oceny szko%y by%y pog%$bione w trakcie wywiadów indywidualnych z absolwentami.
Respondentów zapytano, na ile uzyskana (lub te' uzyskiwana) przez nich w toku edukacji wiedza okazuje si$
(oka'e si$) by( przydatna w ich obecnym (dalszym) 'yciu, zarówno w obszarze edukacyjnym, jak
i zawodowym. Badani stwierdzali, 'e na zaj$ciach w szkole #redniej by%o sporo teorii, ma%o za# jakich#
do#wiadcze), eksperymentów, czy bardziej praktycznych sposobów prezentowania wiedzy. Jak wskazywali:

R8: (…) tak naprawd# w liceum ogólnokszta"c&cym to 95% wiedzy to teoria, praktyki tam by"o bardzo ma"o.
Nawet wszystkie te testy, testy, które s& uk"adane, to s& typowo teoretyczne, praktycznych jaki! rozwi&za' nie
ma.
Cz%&' respondentów zwraca"o uwag%, #e niektóre zagadnienia podejmowane by"y powierzchownie,
inne ich zdaniem by"y zb%dne. W opinii badanych najwi$ksze braki mieli w przedmiotach matematycznoprzyrodniczych. Z ich wypowiedzi wynika%o tak'e, 'e tego rodzaju wiedza okaza%a si$ by( najmniej trwa%a.
Jak stwierdzali:
R2 [studentka politechniki]: (…) ja osobi!cie $a"uj#, $e by"o za ma"o matematyki. Teraz jest na pewno inaczej,
bo wesz"a obowi&zkowa matura z matematyki, wi#c ka$dy musi mie% do tego jakie! przygotowanie.
A ja osobi!cie $a"uj#, $e tej matematyki by"o tak ma"o. A tak to nie uwa$am, $eby czego! brakowa"o.
R5 [student politechniki]: (…) ze szko"y wynios"em wszystko to, co nauczyciele chcieli mi przekaza%, ale niektóre
tematy by"y zbyt powierzchownie opracowane, np. z matematyki, i pó(niej mia"em ró$ne problemy, w"a!nie na
studiach ju$… W zasadzie to tylko takie mog"em mie% zastrze$enia. No faktycznie, niektóre rzeczy mog"yby mi si#
bardziej przyda%, ale nie zosta"y zrealizowane dok"adnie… Ale teraz ju$ min#"o troch# czasu, wiec ci#$ko mi
powiedzie%, co tam mog"o dok"adnie by by%.
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R11: Najwi#ksze braki to odczuwam z geografii… Nie wiem, ja by"am w klasie z rozszerzon& geografi& i nie
wiem, dlaczego tak w"a!nie teraz czuje. Ale najwi#ksze braki to mam w"a!nie z geografii.
Powy'sze stwierdzenia mog& sugerowa(, 'e respondenci odczuwaj& braki w tych przedmiotach, które
obecnie s& pog%$biane w trakcie studiów – nawet je#li uczyli si$ ich na rozszerzonym poziomie. Mo'e to
wskazywa( na pewne niedopasowanie strukturalne – niewystarczaj&ce powi&zanie pomi$dzy programem szko%y,
a oczekiwaniami uczelni.
Co jednak badani uwa#ali ze wiedz% zb%dn!? Nie jest %atwo odpowiedzie( na to pytanie w kontek#cie
wypowiedzi respondentów. Po pierwsze, za wiedz$ zb$dn& uznawali te przedmioty, które okaza%y si$ dla nich
nieprzydatne z punktu widzenia ich dalszej edukacji b&d+ pracy. Po drugie, wskazywali na te zaj$cia, które ich
zdaniem nie maj& jakiego# funkcjonalnego odniesienia do 'ycia w ogóle. Je'eli chodzi o pierwsz& grup$
przedmiotów, to jedna z respondentek, kszta%c&ca si$ obecnie na administracji, wymienia%a nauki matematycznoprzyrodnicze:

R11: Oj matma, chemia, fizyka… wszystkie te przedmioty wydaj& mi si# teraz nieprzydatne. Na pewno nawet nie
pami#tam teraz nic z tego. Jakby kto! mnie teraz zapyta" jakie! najprostsze zadanie z chemii, to nawet nie
potrafi"abym mu teraz rozwi&za%, to samo z fizyki. Ale takie przedmioty najbardziej !cis"e, no na pewno z chemii,
fizyki, matematyki, to prawie nic mi nie zosta"o poza takimi podstawami, takimi zupe"nymi, co ka$dy wie.
Je'eli chodzi o drug& sytuacj$, to jedna z badanych wskaza%a tu na histori$, inna na przysposobienie
obronne. Jak stwierdzi%y:
R2: Historia… uwa$am, $e to jest zb#dne. Generalnie jest to przedmiot, który trzeba si# uczy%, dobrze jest zna%
podstawy tego, co si# dzia"o, ale uwa$am, $e nie jest to w $yciu potrzebne, praktyczne, chyba, $e kto! zostaje
historykiem i pisze ksi&$ki.
R8: Wydaje mi si#, $e te wszystkie przedmioty, które mieli!my, to w sumie… no tak wiadomo, $e geografia,
polski, no wiadomo j#zyki, matematyka, tu wszystko jest potrzebne. Mo$e przysposobienie obronne, które
mieli!my przez jeden rok. To dla mnie troch# komunistyczny przedmiot, nie wiem, po co zosta", ale to tylko jeden
rok. W pierwszej klasie mieli!my przysposobienie obronne, tam jakie! podstawy pierwszej pomocy, o obronach
co! mieli!my, o bombach atomowych… Nie wiem, naprawd# nie wiem, po co to potrzebne… to mo$e jedyny taki
przedmiot.

Jak wida', respondenci oceniali przedmioty przez pryzmat swojego obecnego po"o#enia. Je#eli
studiowali na politechnice, to przydatna by"a tam wiedza matematyczna, techniczna, z zakresu nauk
przyrodniczych. W takiej sytuacji zwracali uwag%, #e brakowa"o im w szkole &redniej odpowiednich
informacji w tym obszarze. Z drugiej strony, je#eli kszta"cili si% w kierunkach spo"ecznych,
humanistycznych, stwierdzali, #e na poprzednim etapie nauczania by"o zbyt du#o zaj%' z zakresu
matematyki i nauk przyrodniczych, z których i tak obecnie nic nie pami%taj!. Wiedz$ oceniano przede
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wszystkim w kontek#cie jej praktyczno&ci. Co jednak rozumiano pod tym poj$ciem? Najlepiej chyba wida( to
by%o w tym przypadku, gdy respondentka sugeruje zb$dno#( historii. Stwierdzi%a: Generalnie jest to przedmiot,
który trzeba si# uczy%, dobrze jest zna% podstawy tego, co si# dzia"o, ale uwa$am, $e nie jest to w $yciu
potrzebne, praktyczne, chyba $e kto! zostaje historykiem i pisze ksi&$ki. Tu na plan pierwszy wysun$%o si$
za%o'enie, 'e o warto#ci danego przedmiotu decyduje jego przydatno#( w 'yciu (w domy#le – codziennym). Ta
sugerowana przez ni& kategoria oceny nie ma jednak charakteru absolutnego. Wskaza%a bowiem: (…) jest to
przedmiot, który trzeba si# uczy%, dobrze jest zna% podstawy tego, co si# dzia"o (…). Przyj$%a zatem, 'e wiedza
historyczna posiada jak&# warto#(, cho( na pewno nie praktyczn& (chyba, 'e kto# zamierza zosta( historykiem
b&d+ pisa( ksi&'ki historyczne). Z wypowiedzi respondentów wynika%o zatem, 'e na obecnym etapie swojego
'ycia postrzegali swoj& edukacj$ w szkole #redniej w sposób instrumentalny. Pozytywnie oceniane by%y te
przedmioty, które okazywa%y si$ przydatne na studiach, w pracy, negatywnie za#, te które nie znalaz%y na
kolejnym etapie kszta%cenia swojej kontynuacji. Nie by%o badanego, który spróbowa%by podej#( z dystansem do
swojej obecnej roli. Wszyscy respondenci postrzegali edukacj$ na poziomie szko%y #redniej fragmentarycznie,
jako zespó% mniej b&d+ bardziej przydatnych przedmiotów. Nie próbowano spojrze( na kszta%cenie jako
pewnego rodzaju ca%o#(. Nie próbowali te' spojrze( na przekazywan& im wiedz$ jako narz$dzie do lepszego
rozumienia otaczaj&cego ich #wiata. Taka ocena mo'e by( wynikiem sposobu przekazywania wiedzy w polskim
systemie o#wiaty, gdzie dominuje wiedza encyklopedyczna, a w mniejszym stopniu promowane jest rozwijanie
umiej$tno#ci rozwi&zywania problemów czy te' umiej$tno#ci wykorzystania zdobytej wiedzy. Jak wykaza%y
badania PISA zrealizowane w roku 2006, które koncentrowa%y si$ na badaniu umiej$tno#ci rozumowania
w naukach przyrodniczych, polscy 15-latkowie wypadaj& na poziomie przeci$tnym w zakresie wyja#niania
zjawisk przyrodniczych w sposób naukowy, co wymaga odpowiedniego zakresu wiadomo#ci merytorycznych,
natomiast wypadali znacznie gorzej w przypadku rozpoznawanie zagadnie) naukowych oraz interpretowanie
i wykorzystywanie wyników i dowodów naukowych [22].
Jak respondenci oceniali wiedz% przekazywan! im na studiach? Tutaj panowa%o wi$ksze
zró'nicowanie zda). Cz$#( respondentów stwierdza%a, 'e na obecnym etapie kszta%cenia wiedza wydaje si$ by(
bardziej adekwatna do ich oczekiwa), potrzeb zawodowych. Jak wskazywali:

R1: Ja jestem bardzo zadowolona ze studiów, z wyboru. No, nauczyli mnie tu sporo, sporo wynios"am bardzo,
takie praktyczne przedmioty (nie mówi#, $e wszystkie, ale wi#kszo!% tak), jak jakie! prawodawstwo, co si#
przyda… ka$dy tam jakie! prawo powinien zna%…
R5: My!l#, $e szko"a dobrze uczy mnie na kierunku, który chcia"bym potem wykonywa%. My!l#, $e pozwoli mi to
osi&gn&% cele, jakie sobie za"o$y"em – dobra praca i godne $ycie (…). Dosta"em si# na kierunek, na którym by"o
du$o przedmiotów, które uznawa"em za konieczne, potrzebne, ale równie$ du$o przedmiotów, które uwa$a"em za
totalnie zb#dne i nie rozumia"em, dlaczego je mam. No, a poza tym ró$ne praktyki, ró$ne zaj#cia praktyczne,
jakie si# tam odbywa"y, by"y na bardzo wysokim poziomie i bardzo sobie je ceni#.

139

Wojewódzki Urz!d Pracy w Bia"ymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych
PODLASKI ABSOLWENT
- ANALIZA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓ! PONADGIMNAZJALNYCH I WY"SZYCH ROCZNIKA 2007
R7: Ja w przysz"o!ci chcia"abym si# zwi&za% z bankowo!ci&. Mieli!my tu takie przedmioty z zakresu finansów,
z zakresu rachunkowo!ci, te$ takie typowo teoretyczne zaj#cia, jakie! zarz&dzenia kadrami, personelem… S&dz#,
$e mi si# to bardzo przyda. Tak samo, jak zaj#cia z prawoznawstwa czy prawo gospodarczego, to te$ si# przyda.

Jak wida' w zaprezentowanych tu wypowiedziach, respondenci k"adli znak równo&ci pomi%dzy
zaj%ciami praktycznymi a ich przydatno&ci! w dalszym #yciu zawodowym. Inne zdanie posiada"y
zazwyczaj osoby, które ju# pracowa"y w okre&lonym obszarze, bran#y, a studia stanowi"y dla nich sposób
na podniesienie kwalifikacji. Tu cz$#ciej zwracano uwag$ na to, 'e w programie studiów znajduje si$ wiele
przedmiotów, które s& nieprzydatne z punktu widzenia praktyki zawodowej. Jak stwierdzali respondenci:

R6: Ta ca"a wiedza jest pomocna ogólnie na studiach, w pracy niekoniecznie, bo powiem… No przydaj& si#
ró$ne rzeczy, ale nie zawsze. No brakuje mi takiego przedmiotu, jakiej! rachunkowo!ci, ale takiej praktycznej,
gdzie trzeba by"oby ksi#gowa%. Takie rzeczy teoretyczne to one nie s& przydatne w pracy, nawet takie rzeczy,
które czasami robimy na %wiczeniach te$ nie s& przydatne….
R7 [studentka administracji, pracownik urz$du]: Jeszcze nic takiego praktycznego nie by"o. Je$eli chodzi o moj&
prac#, to raczej nie. No bo by"o jak dot&d strasznie du$o teorii, która, my!l#, $e nie jest a$ tak przydatna w mojej
pracy. (…). [jakiego rodzaju wiedza by%a szczególnie nieprzydatna?] No na przyk"ad, je$eli chodzi o t#
Konstytucj#. Konstytucjonalizm systemów pa'stwowych no to my!l#, $e nie… To jest bardziej z polityk&
zwi&zane. Je$eli kto! chcia"by by% dziennikarzem, czy pracowa% w telewizji, albo w jakim! parlamencie, czy
gdzie!… by% pos"em, to wtedy my!l#, $e bardziej si# to przydaje, ale w takiej pracy, w jakiej ja pracuj#, to raczej
nie.
Nale'y tu jednak wskaza(, 'e w#ród badanych, którzy w momencie wykonywania wywiadu pozostawali
w stosunku zatrudnienia, by%y tak'e osoby zadowolone z szerokiej gamy przedmiotów, proponowanych
studentom. Jak wskaza%a jedna respondentka, na studia przysz%a z przekonaniem, 'e b$dzie uczestniczy(
w zaj$ciach bezpo#rednio przydatnych dla niej w sferze zawodowej. Okaza%o si$, 'e jest inaczej. W trakcie
wywiadu powiedzia%a:
R4: Ja my!la"am, $e b#d& takie rzeczy biurowe, urz#dowe, prawne. Potem okaza"o si#, $e b#d# mia"a przedmiot
socjologia, pó(niej dowiedzia"am si#, $e b#d# mia"a psychologi#. Wi#c to jest takie mi"e zaskoczenie. Mia"am
!wiadomo!%, $e przerabiane b#d& g"ównie przedmioty prawne, te kodeksy, a tu tak$e takie inne dziedziny, które
wydaj& mi si# ciekawe.

Interesuj!ca by"a wypowied$ respondentki, która mia"a pewn! skal% porównawcz!. Uprzednio
kszta"ci"a si% w studium rehabilitacji zdrowotnej, po jej uko(czeniu wyjecha"a do pracy za granic%. Gdy
wróci"a do kraju zdecydowa"a si% na kontynuacj% nauki, tym razem ju# na studiach wy#szych. Jak
stwierdzi%a:
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R3: Powiem Panu, $e porównuj&c wiedz# z Policealnej Szko"y Ochrony Zdrowia do wiedzy, któr& osi&gam teraz
tutaj na studiach wy$szych, to tamta wiedz& by"a du$o wi#ksza. Tam mieli!my wi#kszy zakres materia"u, nawet
samych przedmiotów, takich jak: podstawy anatomii, podstawy fizjologii…w studium medycznym ja mia"am du$o
wi#kszy zakres tego ani$eli tutaj. Tutaj musz# sama z w"asnych (róde" dowiadywa% si# pewnych rzeczy, gdzie
powinno mi to zosta% przekazane, prawda?! I tak samo ta wiedza praktyczna by"a du$o wi#ksza. Tutaj nie mam
praktycznie w ogóle zaj#% praktycznych. Ta praktyka to jest system wakacyjny – wówczas praktyka w szpitalu.
Tam mia"am to na okr&g"o, codziennie by"a jaka! praktyka, codziennie byli!my w jakim! szpitalu, codziennie
mieli!my zaj#cia praktyczne, czyli to by"o ca"y czas, ca"y czas co! si# dzia"o, tu to jest taka monotonia.
Przyjdziesz na suchy wyk"ad, bla, bla, bla, co! ci powiedz&, czego! ci nie powiedz& i tyle.
Z wypowiedzi respondentów wynika%o, 'e podstawowym dla nich kryterium pozostawa%a praktyczno&'
przedmiotów, mo#liwo&' wykorzystania pozyskiwanej wiedzy w dalszej pracy zawodowej. W tym
podej#ciu da%o si$ zaobserwowa( pewne zale'no#ci. Respondenci z jednej strony pragmatyzowali studia,
z drugiej za# nast$powa% proces indywidualizacji oceny. W tym sensie, praktyczne by%o to, co wydawa%o si$ im
przydatne z punktu widzenia ich dalszej kariery zawodowej. Wszystko to, co nie odnosi%o si$ bezpo#rednio do
wyobra'onego (b&d+ rzeczywistego), przysz%ego (b&d+ tera+niejszego) miejsca pracy, traktowano jako
nieprzydatne. Pojawia%y si$ owszem wyj&tki, kiedy to pojedynczy respondenci zwracali uwag$, 'e niektóre
przedmioty, mimo, 'e nie zwi&zane z ich karier& zawodow&, wydaj& si$ im interesuj&ce. Takich osób by%o
jednak niewiele.
Z wypowiedzi respondentów wynika%o, 'e ich g%ówne oczekiwania w stosunku do studiów wi&za%y si$
z dostarczeniem przez nauczycieli akademickich wiedzy praktycznej, przydatnej zawodowo. Po pierwsze,
problem pojawia si$ z jasnym zdefiniowaniem tego, co nale'y rozumie( przez wiedz$ praktyczn&. Czy chodzi tu
jedynie o przekazywanie informacji w zakresie tego, jak nale'y wykonywa( okre#lone czynno#ci? Takie
podej#cie sugerowa%y niektóre wypowiedzi. Jedna z badanych stwierdzi%a: No brakuje mi takiego przedmiotu,
jakiej! rachunkowo!ci, ale takiej praktycznej, gdzie trzeba by"oby ksi#gowa%. Czy raczej praktyczno#( nale'y
rozumie( szerzej jako mo'liwo#( wykorzystania – w szerokim sensie – wiedzy nabytej na studiach? W tym
drugim przypadku, istotne staj& si$ nie tylko te przedmioty, które maj& bezpo#rednie odniesienie do sfery
zawodowej. Wa'ne miejsce zajmuj& tutaj tak'e te zaj$cia, które potrafi& dostarczy( +róde% inspiracji, pewnych
podstaw kulturowych i ideowych. Dla przyk%adu, przedmioty „filozofia”, czy „socjologia” mog& wydawa( si$
nieprzydatne na kierunku ekonomicznym, nie maj& bowiem bezpo#redniego prze%o'enia na przysz%& prac$
ekonomisty. Z drugiej jednak strony, student ekonomii poprzez filozofi$ b&d+ socjologi$ dowiaduje si$ nie tylko
o ograniczeniach swojej w%asnej dyscypliny, ale rozszerza tak'e swój ogl&d #wiata, co mo'e sta( si$
w przysz%o#ci +ród%em inspiracji dla nowych pomys%ów. Jak wida(, rozumienie praktyczno#ci mo'e by( bardzo
ró'ne. Po drugie, problem dotyczy tak'e kwestii bardziej fundamentalnej: jakie cele powinny realizowa(
uczelnie wy'sze? Pytanie to swojego czasu postawione zosta%o przez J. Habermasa. Ten niemiecki filozof
doszed% do do#( pesymistycznego wniosku, 'e obecnie uczelnie wy'sze nie pe%ni& ju' swojej kulturotwórczej
roli, lecz staj& si$ dodatkiem dla gospodarki, fabrykami specjalistów. Wydaje si$, 'e traktowanie uczelni jako
instytucji przygotowuj&cej do praktykowania zawodu by%o powszechne w#ród respondentów. Powstaje tutaj
pewna trudno#(. O ile taka powinna by( faktycznie rola wy'szych szkó% zawodowych, o tyle jest to ju'
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problematyczne w przypadku uniwersytetów, czy uczelni technicznych, których aspiracje s& wi$ksze. By( mo'e
odpowiednim rozwi&zaniem tej kwestii by%oby rozdzielenie kszta%cenia zawodowego, ko)cz&cego si$
licencjatem, nastawionego na przygotowanie studenta do wykonywania roli zawodowej oraz kszta%cenia
akademickiego, znacznie bardziej rozbudowanego, teoretycznego. W tym momencie jednak wydaje si$ to do#(
trudne, g%ównie z powodu wytworzonych spo%ecznie oczekiwa) w stosunku do specjalistów z tytu%em co
najmniej magistra, podczas gdy do odpowiedniego wykonywania obowi&zków wystarczy%by ju' tytu% zawodowy
[31]. Wydaje si$, 'e przedmiotem oddzielnych bada) powinno by( ustalenie, czy takie oczekiwania
pracodawców s& wynikiem wyobra'e) spo%ecznych o studiach licencjackich, czy rzeczywi#cie gorszej ich
jako#ci.
Wypowiedzi respondentów dotycz!ce potencjalnej praktyczno&ci ich studiów by"y zró#nicowane.
Zdecydowanie lepiej oceniali program nauczania ci badani, którzy nie mieli jeszcze wi%kszego kontaktu
z prac! zawodow!. Ich wypowiedzi wskazywa"y na to, #e uczelnie dobrze przygotowuj! ich do pe"nienia
roli zawodowej. Bardziej sceptyczne by"y te osoby, które pozostawa"y w zatrudnieniu, co jest zgodne
z wynikami bada) ilo#ciowych. Studia mia%y dostarczy( im dodatkowych kwalifikacji, pomóc w awansie
zawodowym. Oczekiwania tych respondentów by%y bardziej okre#lone.
W trakcie wywiadów badani formu"owali tak#e oceny wyk"adowców, z którymi zetkn%li si% na
studiach. W najwi$kszym stopniu doceniano zaanga#owanie, z jakim okre#lony nauczyciel prowadzi% zaj$cia.
Jak stwierdzali respondenci:
R1: (…) mia"am bardzo fajny przedmiot – nauka o organizacji… to $yciowo pan profesor mówi", tak bardzo
fajnie. Nie mówi" tylko to, co musimy umie%, tylko jeszcze dodatkowe rzeczy, o firmach ró$nych, itd. I na
zaliczeniu by"o co! takiego, $e po prostu nie musia"e! tego wkuwa% na pami#% i pisa% jakie! formu"ki, tylko takie
skojarzenia by"y, jakby… Co zapami#ta"e!, tam by"y pytania do zakre!lenia, i kto zakre!li" najwi#cej
prawid"owych odpowiedzi, to znaczy, $e zapami#ta" najwi#cej.
R2: Mieli!my taki jeden przedmiot z [nazwisko wyk%adowcy – przyp. aut.]. On naprawd# mo$e by% dla wielu
autorytetem. By" wymagaj&cy, trzeba by"o chodzi% do niego na wyk"ady (cho% nie by"y obowi&zkowe), ale po
prostu facet mia" tyle wiedzy i to nie tylko takiej ksi&$kowej, ale takiej $yciowej wiedzy, $e a$ si# mi"o go
s"ucha"o.
R3: Mieli!my bardzo !wietn& pani& doktor. Bardzo, bardzo wymagaj&c&, ale dzi#ki niej naprawd# du$o wiedzy
poj#"am.
R5: Niektórzy [wyk%adowcy – przyp. aut.] naprawd# dbaj& o nas i nasze wykszta"cenie, i o to kim zostaniemy,
kiedy ju$ st&d wyjdziemy.

R10: (…) w tamtym roku mia"am super wyk"adowców, naprawd#, byli to m"odzi ludzie i tak dalej, byli bardzo
zaanga$owani, pytali nas, co my na dany temat s&dzimy, by"o to wci&gaj&ce…
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R11: (…) mia"am tak& pani& od podstaw pedagogiki, która przyje$d$a"a na uczelni#, gdy tylko kto! co! chcia",
zawsze mia"a czas dla nas. Jak kto! czego! nie rozumia" przed kolokwium albo przed egzaminem, to zawsze
przychodzi"a, robi"a dodatkowe zaj#cia… Po prostu, tak si# bardzo stara"a i wida% by"o, $e to ona jest dla nas,
$eby nas czego! nauczy%. By"a tak& nauczycielk& z zami"owania, mo$na powiedzie%… Dobra osoba na dobrym
miejscu. By"o wida%, $e ta praca sprawia jej przyjemno!%.
Jak wynika%o z wypowiedzi, wyk%adowcy byli pozytywnie oceniani g%ównie z powodu w%asnego
zaanga'owania w przedmiot, który uczyli. To zaanga#owanie rozumiano jednak w ró#ny sposób.
Po pierwsze, wskazywano, 'e wyk%adowca dobrze prowadzi% zaj$cia, gdy uzupe%nia% wyk%ad wiedz& dodatkow&,
bardziej praktyczn&. Dla przyk%adu, jedna z respondentek stwierdzi%a: Nie mówi" tylko to, co musimy umie%, tylko
jeszcze dodatkowe rzeczy, o firmach ró$nych, itd. Inna wskaza%a: (…) facet [o wyk%adowcy – przyp. aut.] mia"
tyle wiedzy i to nie tylko takiej ksi&$kowej, ale tak$e $yciowej wiedzy, $e a$ si# go mi"o s"ucha"o. Jak wida(,
cenieni byli ci nauczyciele, którzy posiadali du'y zasób informacji i potrafili je studentom dobrze przekaza(. Nie
przeszkadza%o przy tym respondentom to, 'e wyk%adowcy ci stawiali cz$sto wysokie wymagania. By( mo'e
nawet ta wysoko postawiona poprzeczka by%a jednym z mechanizmów wzmacniaj&cych ten autorytet. Jak
wynika%o z jednej wypowiedzi, wyk%adowczyni respondentki by%a bardzo wymagaj&ca, ale (…) dzi#ki niej
naprawd# du$o wiedzy poj#"am. Po drugie, przez zaanga#owanie rozumiano tak#e interesowanie si%
studentami, nie tylko w kontek&cie ich obecnej roli, ale tak#e ich przysz"o&ci zawodowej, czy generalnie
#yciowej. Trafnie to sformu%owa% jeden z badanych, który stwierdzi%: Niektórzy naprawd# dbaj& o nas i nasze
wykszta"cenie, i o to kim zostaniemy, kiedy st&d wyjdziemy. Zdanie, które wypowiedzia% respondent, jest do#(
krótkie, ale zawiera istotn& informacj$. W jego opinii niektórzy wyk%adowcy to osoby, które s& zainteresowane
tym, jak uformuj& swoich podopiecznych. Wynika z tego, 'e u podstaw tego zaanga'owania le'y troska
o przysz%o#( studentów. Po trzecie, przez zaanga#owanie rozumiano tak#e otwarcie si% nauczycieli
akademickich na innego rodzaju opinie, formu"owane przez s"uchaczy w trakcie wyk"adów. Widoczne to
by%o w ostatniej z prezentowanych wypowiedzi, kiedy badana stwierdzi%a: (…) w tamtym roku mia"am super
wyk"adowców, byli to m"odzi ludzie (…), byli bardzo zaanga$owani, pytali nas, co my na dany temat s&dzimy,
by"o to wci&gaj&ce…. Pojawia si$ tu pytanie, dlaczego taka formu%a zaj$( by%a tak odpowiednia dla
respondentki? Ta otwarto#( wyk%adowców mog%a przek%ada( si$ na wi$ksze zainteresowanie badanej danym
przedmiotom. Konfrontacja w%asnej opinii z s&dami rówie#ników i nauczycieli akademickich powinna by%a
pobudza( refleksj$ intelektualn&, a tak'e kszta%towa( umiej$tno#( wypowiadania si$, dyskutowania. Na takie
postrzeganie wyk%adowców mog%a wp%ywa( tak'e tworzona przez nich relacja na linii nauczyciel – student.
Relacja ta mia%a charakter podmiotowy. Respondentka zwróci%a jednak uwag$, 'e tak pozytywnie przez ni&
postrzegani wyk%adowcy byli m%odymi lud+mi. Trudno wskaza(, na ile te podmiotowe relacje pozostawa%y
powi&zane z ich wiekiem. By( mo'e tym nauczycielom akademickim %atwiej by%o nawi&za( kontakt z osobami
niewiele od nich m%odszymi.
W tym kontek#cie pojawia%y si$ tak'e wypowiedzi respondentów odno#nie tego, czego mog! si% od
swoich wyk"adowców nauczy'. Okaza%o si$, 'e nauczyciele akademiccy mog! by' tak#e dla studentów
pewnym wzorem. Respondentom imponowa"a przede wszystkim wiedza wyk"adowców i w tym sensie
chcieliby ich na&ladowa'. Jak wskaza%a jedna z badanych:
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R3: Dla mnie do na!ladowania jest ich wiedza przede wszystkim. Wiedza, jak& maj& oraz to jak potrafi& si#
zachowa% w ró$nych sytuacjach. To jest chyba podstawowy wzór do na!ladowania.

Niektórzy badani zwracali uwag% dodatkowo na inne warto&ci, postawy, które nauczyciele
akademiccy po&rednio b!d$ bezpo&rednio im przekazywali. Jeden z respondentów uzna%, 'e najbardziej ceni
sobie u osób, z którymi ma zaj$cia, pewien upór w d&'eniu do celu. Jak stwierdzi%:

R5: Dla mnie pewnymi wzorami do na!ladowania s& g"ównie ci, którzy osi&gn#li wy$sze pu"apy, np. s&
doktorami habilitowanymi lub profesorami i oni s& naprawd# lud(mi, którzy d&$yli do celu i go osi&gn#li.
Naturalnie m"odzi magistrzy i doktoranci równie$, w praktyce pokazuj&, jak si# powinno d&$y% do celu. Ale
wzorami s& profesorzy g"ównie. I dalej: Ucz& nas wytrwa"o!ci. To na pewno, poniewa$ wielu z nich nie chce nam
odpu!ci% i mimo tego, $e chc& nam pomóc, to ca"y czas trzymaj& nas krótko, $eby!my byli wytrwali w tym, co
robimy. G"ównie wytrwa"o!% i samodzielno!% te$.
Inni respondenci wskazywali tak#e na to, #e wyk"adowcy zwracaj! uwag% na takie kwestie jak
systematyczno&', punktualno&', co powoduje, #e chc!c nie chc!c, postawy te staj! si% w"a&ciwe dla samych
studentów.
Okaza%o si$ tak'e, 'e nauczyciele akademiccy – w perspektywie badanych – w ogóle nie byli
postrzegani przez pryzmat etyki. Dla przyk%adu, respondenci nie stwierdzali, 'e imponuj& im w ich
wyk%adowcach postawy moralne. Wymieniano g%ównie czynniki instrumentalne, takie jak wiedza
i zaanga'owanie w prac$. Takie odpowiedzi mog& wskazywa( na spadaj&ce znaczenie tzw. etosu nauczyciela
akademickiego, w którym istotn& rol$ ogrywa pewna przyzwoito#(, nieskazitelna postawa moralna, stanowi&c&
dla innych wzór do na#ladowania. Dla wspó%czesnych studentów staj& si$ oni prawdopodobnie kolejnymi
pracownikami dostarczaj&cymi okre#lonego towaru, w tym przypadku wiedzy, i z tej perspektywy s& rozliczani.
By( mo'e wynika to te' z faktu, 'e sami nauczyciele akademiccy nie podejmuj& na zaj$ciach zagadnie)
etycznych. Prawdopodobnie te' wielu z nich przejawia zachowania dalekie od etosu zawodowego. Widoczne to
by%o w wypowiedziach respondentów, zw%aszcza wówczas, gdy zwracali uwag$ na negatywne strony swoich
nauczycieli.
Badani byli bardziej rozmowni w tym wzgl$dzie. Niejednokrotnie wystawiali swym wyk"adowcom
surow! ocen%. Dla porz&dku, nale'y jednak wskaza(, 'e rzadko w wypowiedziach respondentów pojawia% si$
ca%kowicie pesymistyczny obraz szkolnictwa wy'szego. Badani wskazywali zarówno na tych dobrych
wyk%adowców, godnych na#ladowania, jak i tych, których zachowanie b&d+ wiedza pozostawia%y wiele do
'yczenia. O ile uprzednio zwracano uwag% na zaanga#owanie niektórych nauczycieli, tak wskazuj!c na
pewne zjawiska patologiczne, respondenci koncentrowali si% na oboj%tno&ci wyk"adowców, ignorowaniu
studentów. Wyk%ady prowadzone przez te osoby by%y nudne, wiedz$ przekazywano w nieciekawy sposób. Jak
wskazywali badani:

R1: Niektórzy nas olewaj&, traktuj& nas strasznie, (…). Je$eli kto! ka$e si# uczy% tego wszystkiego na pami#%, to
jest to bez sensu, bo wiadomo, $e zapomnisz to w ko'cu, przecie$ d"ugo si# tego nie pami#ta.
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R2: Niektórzy to s& tacy, $e czytaj& na auli z kartki i ty to musisz notowa%. Oni to pó(niej sprawdzaj&. Nawet by"
taki przypadek, $e kobieta nam sprawdza"a, co napisali!my i pó(niej na pami#% si# tego trzeba by"o uczy%. Ona
trzy pytania zadawa"a na zaliczenia i ty musia"e! pisa%, co wiedz, co zapami#ta"e!…
R3: Jak kto! mo$e uwa$a%, $e interesuj&cym mo$e by% siedzenie w "awce i czytanie slajdów? Znaczy ja umiem
sama czyta% i ja nie wiem, po co ci wyk"adowcy przychodz&?! *eby nam poczyta% swoje slajdy? No to ja nie
wiem, czy to jest interesuj&ce. Mogli by nam pu!ci%, by lecia"y, by!my sami czytali.

R8: Zdarzaj& si# tacy wyk"adowcy, którzy przyjd& odb#bni& swoje i pójd&.
Jedna z badanych wskaza"a, #e nauczyciele na uczelni t"umi! potrzeb% wyra#ania my&li, wol&, aby
studenci tkwili w pewnych schematach intelektualnych, nie mobilizuj& ich do krytycznego spojrzenia na dan&
kwesti$, zjawisko. Jak stwierdzi%a:

R7: Teraz mam gorszych wyk"adowców. Przychodz& i tylko oni wiedz& najlepiej, my tylko mamy mówi% tak, jak
oni chc&, jak kto! inaczej co! zinterpretuje… Na przyk"ad, mamy na psychologii jaki! lu(ny temat, rozmawiamy,
a ta Pani mówi, $e tylko ona ma racj#, my nic nie wiemy tak naprawd#, mamy stara% si# mówi% tak, jak ona, jak
jej si# podoba, i to mi si# nie podoba.
Inni respondenci zwracali tak#e uwag% na niezbyt przejrzysty system oceniania. Jedna badana
stwierdzi%a, 'e wystawianie ocen na niektórych przedmiotach to loteria:
R4: No zdarza si#, $e wyk"adowcy nie sprawdzaj& w ogóle prac i stawiaj& oceny, jak im si# wydaje. Zdarza si#
tak, naprawd#.
Inna respondentka wskaza%a natomiast, 'e niektórzy nauczyciele akademiccy kieruj! si% w swoich
ocenach w"asnymi sympatiami b!d$ antypatiami, wygl!dem zewn%trznym studenta. Stwierdzi%a zarazem,
'e na takie afektywne podej#cie do studentów nie powinno by( miejsca, gdy' system oceny przestaje by(
sprawiedliwy:

R11: Zdarzaj& si# wyk"adowcy, dla których licz& si# tylko umiej#tno!ci, to mi si# bardzo podoba"o. Natomiast w
wi#kszo!ci wyk"adowcy oceniaj& po prostu czy kogo! lubi& czy nie. Ja si# spotka"am wiele razy z tym, $e kto!
mnie nie lubi" i zosta"am niesprawiedliwie oceniona, to si# bardzo cz#sto zdarza. Ja si# jako! tym nie
przejmowa"a. A na uczelni jest tak, jak w liceum. To jest to samo. Jak si# kto! spodoba, to ma fajnie, jak nie, to
nie bardzo. I dalej o wp%ywie wygl&du zewn$trznego na ocenianie: (…) te$ wygl&d zewn#trzny si# liczy, prosz#
mi wierzy%, $e naprawd# wygl&d zewn#trzny si# liczy, to znaczy ubiór, w jaki sposób kto wygl&da.
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Jak wida(, respondenci wskazuj&c na negatywne strony swoich wyk%adowców, zwracali uwag$ na to, 'e
niektórzy z nich s& w zbyt ma%ym stopniu zaanga'owani w zaj$cia, t%umi& dyskusj$ i krytyczne my#lenie oraz
niesprawiedliwie oceniaj&. Pierwszy zarzut pojawia% si$ najcz$#ciej w wypowiedziach badanych. Nauczyciel
akademicki postrzegany by% tu jako wyobcowany pracownik uczelni, niezainteresowany studentami, poziomem
ich wiedzy, prowadz&cy zaj$cia w niezbyt ciekawy sposób. Okaza%o si$, 'e sami respondenci nie byli przeciwni
wykorzystywaniu slajdów i opieraniem wyk%adu na tej formie prezentacji. Jedna z badanych stwierdzi%a, 'e
mia%a profesora, który w%a#nie w ten sposób prowadzi% zaj$cia, mimo to nale'a%y one do najciekawszych.
Wydaje si$, 'e dla respondentów problem dotyczy% kontaktu nauczyciela z audytorium. Negatywnie oceniano
tych wyk%adowców, którzy z ró'nych powodów nie mogli nawi&za( dobrej relacji ze studentami i przekaza( im
wiedzy w interesuj&cy sposób. Dwa pozosta%e zarzuty dotyczy%y uprzedmiotawiania s%uchaczy zaj$(. Studenci
w obu przypadkach traktowani byli z lekcewa'eniem. Z jednej strony wskazywano im odpowiednie,
niepodwa'alne #cie'ki my#lenia, z drugiej za# oceniano w sposób przypadkowy, niesprawiedliwy.
Respondentów poproszono tak#e, aby spróbowali okre&li', jak powinien wygl!da' system o&wiaty
w Polsce. Uzyskano nast$puj&ce odpowiedzi:
R11: Nie powinno by% na przyk"ad tak, $e osoba id&c do liceum musi jednakowo uczy% si# wszystkich
przedmiotów. Powinna istnie% wi#ksza mo$liwo!% wyboru, przedmioty nie powinny by% tak narzucane.
Oczywi!cie podstawy powinny by%, ale nie mo$e by% tak, $e osoba idzie na profil biologiczno-chemiczny, bo
wiadomo wybiera si# na medycyn#, i nie powinno by% tak, $e ta osoba przez histori#, czy wiedz#
o spo"ecze'stwie, ledwie, co ci&gnie, $e ca"y czas uczy si# w"a!nie tych przedmiotów. Powinny by% pewne
podstawy, a niektóre przedmioty, to cz"owiek sam sobie powinien wybiera% i wtedy mie% je takie rozszerzone.
Wtedy ma si# lepsze przygotowanie i "atwiej jest nawet zda% matur#, potem te$ "atwiej jest na studiach.
R3: Uwa$am, $e powinno si# tak zrobi%, jak jest na przyk"ad na Zachodzie. Jak s& szko"y w Belgii. Fakt, $e maj&
ni$szy poziom edukacji, w takim sensie, $e mniej wiedzy przekazuj& uczniom, u nas jest bardzo wysoki poziom,
ale oni maj& wi#cej praktycznych zaj#% i s& takie kierunkowe szko"y. Wi#cej praktyki maj&. Poza tym podoba mi
si# to, co jest w USA. Chodzisz tylko na przedmioty, które wybierasz. Ka$demu uczniowi przydzielony jest plan,
trzeba mie% obeznanie, w tym, co si# chce robi%. Jak si# nie wie, co si# chce robi%, to mo$na tam ile! lat straci%
swojej nauki, ale u nas tego troch# mi brakuje. Za bardzo narzucaj& wszystkie te przedmioty. Jest taki typowy
zakres nauczania – musisz umie% to i to – mo$e troszeczk# za bardzo naci&gane to jest…

R12: Powinno si# zmieni% sposób nauczania j#zyków. (…). Nie powinno si# a$ tak k"a!% nacisku na teori#. Bo
jak kto! wyje$d$a za granic#, to on chce si# przede wszystkim porozumie%, to wówczas tak naprawd# to si# nie
patrzy na gramatyk#.
Jak wida(, respondenci wskazali, 'e odpowiednie zmiany w systemie o&wiaty powinny koncentrowa'
si% na wi%kszej indywidualizacji nauczania. To ucze) ma decydowa( o tym, czego chce si$ uczy(. Nie
kwestionowano istnienia pewnej podstawy dydaktycznej, zwracano jednak uwag$, 'e kszta%cenie powinno by(
w wi$kszym stopniu oparte na #cie'kach edukacyjnych. Za pozytywn& stron$ takiego systemu nale'a%oby uzna(
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przeniesienie punktu ci$'ko#ci ze szko%y na samego ucznia. Takie podej#cie mog%oby w konsekwencji
prowadzi( do wykszta%cenia si$ w m%odym cz%owieku wi$kszego poczucia odpowiedzialno#ci, zwi$kszy%aby si$
tak'e refleksja nad w%asn& przysz%o#ci&, planami zawodowymi. S& to jednak tylko przypuszczenia. Sami badani
zauwa'ali bowiem, 'e wprowadzenie tego rodzaju zmian wi&za( si$ mo'e z pewnymi problemami. Jak wskaza%a
jedna z respondentek: Ka$demu uczniowi przydzielony jest plan, trzeba mie% obeznanie w tym, co si# robi. Jak
si# nie wie, co si# chce robi%, to mo$na tam ile! lat straci% swojej nauki (…).
Respondenci wywiadów indywidualnych postrzegali wiedz$ w kategoriach pragmatycznych. Uwa'ali
do#( cz$sto, 'e polski system o#wiaty nadmiernie koncentruje si$ na zagadnieniach teoretycznych zamiast
dostarcza( uczniom umiej$tno#ci praktycznych. Samo poj$cie „praktyczno#ci” by%o ró'nie rozumiane
w zale'no#ci od badanego. Jedni uwa'ali, 'e w szkole #redniej zb$dne jest przyswajanie nadmiernej wiedzy
z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Inni negatywnie oceniali przedmioty humanistyczne. Okaza%o
si$, decyduj&cym czynnikiem kszta%tuj&cym opini$ pozostawa% kierunek studiów. Im bardziej wiedza z danej
dziedziny by%a przydatna na tym etapie nauki, w tym wi$kszym stopniu traktowano j& jako niezb$dn&, potrzebn&
dla odpowiedniego rozwoju ucznia. Nacisk na praktyk$ dominowa% tak'e w ocenie studiów wy'szych. Dobre
by%o to, co mia%o swoje odniesienie w wyobra'onym (b&d+ rzeczywistym) wymiarze zawodowym. W tym sensie
z rezerw& odnoszono si$ do wszystkich przedmiotów, które dostarcza%y wiedzy tylko po#rednio zwi&zanej
z kierunkiem studiów. Dominowa%o przekonanie, 'e uczelnie powinny przygotowywa( studentów do pe%nienia
ról zawodowych. Respondenci wykazywali du'e zainteresowanie wiedz&. Przez wiedz$ rozumieli jednak
g%ównie te informacje, które mo'na by%oby z powodzeniem wykorzysta( w sferze zawodowej.
Opisana postawa jest do pewnego racjonalna – takie oczekiwania zg%aszaj& sami pracodawcy, co wynika
z licznych bada), jak równie' z wypowiedzi przedstawicieli instytucji rynku pracy. W efekcie uczniowie
i studenci dopasowuj& si$ do powszechnych oczekiwa). Z wypowiedzi przedstawicieli instytucji rynku pracy
mo'na wnioskowa(, 'e samo wykszta%cenie, #rednie czy te' wy'sze, mo'e by( niewystarczaj&cym
przygotowaniem do wykonywania danego zawodu. Kluczowym czynnikiem zapewniaj&cym prac$ jest ich
zdaniem praktyka zawodowa:
Moderator: Ich przygotowanie do wykonywania zawodu, to czego nauczyli si$ w szkole? Czy to jest
wystarczaj"ce do podj$cia pracy?
WUP2: Nie jest wystarczaj&ce. Trudno prze"o$y% tak naprawd#, to czego nauczyli si# w szkole. (…) je$eli kto!
w ogóle nie ma do!wiadczenia w danej dziedzinie, natomiast ma tylko uko'czon& szko"#.
PUP2: Kwalifikacje nie s& nieraz zbie$ne z potrzebami rynku pracy to jest widoczne w szko"ach !rednich,
zasadniczych, wiem, $e tam gdzie odbywane s& praktyki niekoniecznie s& te najnowsze urz&dzenia, maszyny…
I przychodzi do pracodawcy taka osoba czy… i wtedy okazuje si#, $e nie bardzo potrafi sobie poradzi% akurat na
tej maszynie. On si# musi przyuczy% jaki! czas (…) Jemu si# wydaje, $e ju$ posiad" ca"& wiedz# teoretyczn&
i praktyczn&. On praktyczn& wiedz# dopiero nabywa. On rzekomo naby" ju$ w czasie nauki, ale prawdziw& t&
wiedz# praktyczn& nabywa u pracodawcy przyuczaj&c si# do konkretnej obs"ugi konkretnej maszyny konkretnego
urz&dzenia (…) nie do ko'ca wiedza praktyczna, któr& zdobywaj& w czasie tych praktyk zawodowych jest
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zbie$na z t& wiedz& praktyczn& jakiej pracodawca wymaga. (…) ale je!li posiada ta wiedz# ogóln& to "atwo jest
mu si# potem przestawi%, $eby potem obs"ugiwa% t& bardziej nowoczesn& maszyn#, czy urz&dzenie.
Warto w tym miejscu podkre#li( dwa elementy, które pojawi%y si$ w tej wypowiedzi. Po pierwsze jest to
rozbie'no#( mi$dzy samoocen& ucznia, a ocen& jego umiej$tno#ci przez pracodawc$: Jemu si# wydaje, $e ju$
posiad" ca"& wiedz# teoretyczn& i praktyczn& (…) ale prawdziw& t& wiedz# praktyczn& nabywa u pracodawcy
przyuczaj&c si# do konkretnej obs"ugi konkretnej maszyny konkretnego urz&dzenia. Wypowied+ ta jest zgodna
z wynikami badania ilo#ciowego absolwentów, którzy relatywnie wysoko oceniaj& swoje przygotowanie
zawodowe. Z drugiej strony wyra+nie si$ podkre#la konieczno#( pracy u pracodawcy, na konkretnej maszynie,
aby posi&#( odpowiednie przygotowanie praktyczne. Wydaje si$ jednak, 'e prezentowane podej#cie jest bardzo
w&skie – trudno ogranicza( wiedz$ praktyczn& do umiej$tno#ci obs%ugi konkretnej maszyny. Dlatego te' du'e
znaczenie ma kolejny element tej wypowiedzi: ale je!li posiada ta wiedz# ogóln& to "atwo jest mu si# potem
przestawi%. Wskazuje to na konieczno#( wyposa'enia ucznia w pewne kompetencje, które pozwol& mu si$
szybko dopasowa(, nauczy( si$ pracowa( na konkretnej maszynie. Tak rozumiana wiedza praktyczna jest
zdecydowanie bardziej potrzebna i cenna z punktu widzenia potrzeb rynku pracy i konkretnego pracodawcy,
a kszta%cenie zawodowe realizowane jako kszta%cenie szerokoprofilowe – lepiej dostosowane do zmieniaj&cego
si$ rynku pracy. Równie' do#wiadczenie zawodowe oraz uko)czenie dodatkowych kursów stanowi& atut na
rynku pracy:
PUP1: Na pewno dodatkowych szkole', kursów specjalistycznych te$ cz#sto jest tak, $e tego wymagaj&.
Znajomo!ci oczywi!cie j#zyków. Jest bardziej poszukiwana taka osoba, która w"a!nie oprócz uko'czonych
studiów ma jak&! tam wiedz#, do!wiadczenie no i dodatkowe kwalifikacje, czyli atutem s& jeszcze dodatkowe
jakie! szkolenia.
Badani zwracaj& uwag$ na znaczenie kwalifikacji, w tym szczególnie daj&cych konkretne uprawnienia
(co zazwyczaj wymaga zdania odpowiedniego egzaminu), charakterystycznych dla kierunków technicznych.
Mo'na odnie#( wra'enie, 'e tylko posiadanie tego typu kwalifikacji wskazuje na to, 'e dana osoba opuszczaj&c
szko%$ rzeczywi#cie ma zawód. Wykszta%cenie bez okre#lonych uprawnie) jest w opinii pracowników instytucji
rynku pracy praktycznie równoznaczne z brakiem zawodu:

WUP1: Je$eli nie uzyskali konkretnych uprawnie', je$eli szko"a nie da"a im przygotowania do okre!lonego
zawodu, no to trudno prze"o$y% to, co by"o w szkole na rynek pracy. (…) Je!li chodzi o uprawnienia to wiadomo,
$e szko"y techniczne, ale nie tylko, bo cz#!% szkó" nadaje uprawnienia, ale nie wszystkie ko'cz& si#
kwalifikacjami, które gdzie! tam ko'cz& si# egzaminem pa'stwowym i mo$na wykonywa% dany zawód.
Dotyczy to w szczególno#ci absolwentów kierunków humanistycznych (chocia' wyj&tek stanowi&
absolwenci filologii obcych) ale tak'e np. ekonomii czy finansów.
Ze wzgl$du na to, 'e pracodawcy oczekuj& praktycznych umiej$tno#ci zawodowych i do#wiadczenia
zawodowego, podstawowym postulatem wobec szkó% jest zapewnienie uczniom i studentom praktyki
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zawodowej, a tak'e certyfikowanych uprawnie). Przy czym samo zapewnianie praktyk nie wystarczy.
Respondenci podkre#laj&, 'e wa'na jest nie tylko liczba, ale tak'e jako#( praktyk. Aby móc rzeczywi#cie mówi(
o tym, 'e szko%a zapewni%a uczniowi mo'liwo#( zdobycia pierwszego do#wiadczenia zawodowego, praktyka
powinna by(:
! Zgodna z zawodem, do którego kszta%ci si$ praktykant, a nie znaczne poni'ej kwalifikacji:
BK: je$eli trafi& na dobre praktyki w trakcie studiów, to s& dobrze przygotowani do tego, co chcieliby pó(niej
robi%. Natomiast je$eli kto! trafia na praktyk#, która tak naprawd# mu nic nie da, to sama teoria w pracy pó(niej
nie wystarcza.
! Zgodna z nowoczesnymi standardami wykonywania zawodu – w przypadku zawodów technicznych
powinna obejmowa( nauk$ obs%ugi nowoczesnych maszyn, aktualnie wykorzystywanych w bran'y.
Mo'liwo#( takiej nauki daje przede wszystkim praktyka u pracodawcy, a nie w szkolnym zak%adzie:
KO: Chocia$by krótki sta$ u tego pracodawcy, bo on b#dzie zawsze wyprzedza" technologicznie szko"y i to nie
ma dwóch zda'.
WUP1: Nie jakiekolwiek praktyki, tylko wzorowe, $eby to by" na najnowszym sprz#cie, $eby Ci uczniowie nie
byli wykorzystywani do kopania rowów, tylko do tej w"a!nie specyfiki zawodu.
WUP2: Mo$e wi#cej zaj#% praktycznych, mo$e wi#cej uprawnie', które mo$na by ju$ uzyska% w trakcie
kszta"cenia takiego w szkole, które dawa"yby mo$liwo!% pracy na danej maszynie na przyk"ad, czy w jakiej!
okre!lonej bran$y (…) cz#!% zaj#% praktycznych jest taka, $e rzeczywi!cie ma du$o wspólnego pó(niej z prac&
w danym zawodzie, ale na pewno na wielu kierunkach tych zaj#% praktycznych, za wiele nie ma w dostatecznej
liczbie (…) przynajmniej takie praktyki, które pokazywa"y by bardziej absolwentowi danego kierunku, w trakcie
danego kszta"cenia, jak wygl&da% b#dzie praca.
PUP2: w szko"ach !rednich, zasadniczych, wiem, $e tam gdzie odbywane s& praktyki niekoniecznie s& te
najnowsze urz&dzenia, maszyny… I przychodzi do pracodawcy taka osoba czy… i wtedy okazuje si#, $e nie
bardzo potrafi sobie poradzi% akurat na tej maszynie. (…) prawdziw& t& wiedz# praktyczn& nabywa
u pracodawcy przyuczaj&c si# do konkretnej obs"ugi konkretnej maszyny konkretnego urz&dzenia (…) szko"y nie
maj& warsztatów akurat jakich!, tam gdzie s& nowoczesne maszyny, urz&dzenia, s& troch# archaiczne.
Praktyki zwi&zane z obs%ug& nowoczesnych urz&dze) s& jednak ryzykowne dla pracodawcy. Zachodzi
problem b%$dnego ko%a, zwi&zany z kosztami przyuczenia: po to, aby absolwent by% atrakcyjny dla pracodawcy,
musi umie( obs%ugiwa( nowoczesne urz&dzenia, które s& tylko u pracodawców, nie w szko%ach. Jednak
powierzaj&c takie urz&dzenia osobie, która nie umie ich obs%ugiwa(, pracodawca ponosi%by dwa rodzaje
kosztów: alternatywnych, zwi&zanych z mniej wydajn& prac& osoby przyuczanej do zawodu w stosunku do
do#wiadczonego pracownika i zwi&zanych z ryzykiem zniszczenia urz&dzenia:
KO: Szko"y mówi&, $e ucze' powinien tam pój!% pracowa%, a nie zwiedza% czy ogl&da% tylko. (…) W bardzo
dobrych zak"adach, je!li tylko tam s& naprawd# super drogie i super nowoczesne urz&dzenia, to pracodawca trzy
razy si# zastanowi zanim postawi za t& maszyn& ucznia. Poza tym on ca"y czas musi produkowa%, musi mie% jak
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gdyby rekompensat#, bo ucze' nie jest w stanie pracuj&c na tej maszynie ani tyle, ani takiej jako!ci, jak
podejrzewam, dobry fachowiec pracuj&cy ju$ wiele lat, prawda?
Warto zauwa'y(, 'e postulaty dotycz&ce organizacji praktyk odnosz& si$ przede wszystkim do
wykszta%cenia technicznego. W odniesieniu do kierunków nietechnicznych trudniej jest sformu%owa( propozycje
zapewnienia praktyki zawodowej ju' w trakcie nauki. W przypadku kierunków nietechnicznych pracownicy
instytucji rynku pracy doradzaj& obok praktyk zawodowych dalsze kszta%cenie i przekwalifikowanie.
Problem niedostatecznej liczby i jako#ci praktyk ma zdaniem respondentów charakter uniwersalny – nie
mo'na tutaj mówi( o specyfice konkretnych kierunków kszta%cenia. Natomiast mo'na zaobserwowa(, 'e dla
pewnych kierunków kszta%cenia %atwiej jest znale+( praktyki ni' dla innych, co mo'e by( zbie'ne z dost$pno#ci&
ofert pracy:
BK: "atwiej jest znale(% praktyk# na kierunku ekonomia ni$ na kierunku np. filologia
Kszta%cenie praktyczne niekoniecznie musi by( w ca%o#ci zadaniem szko%y. Mo'na raczej spojrze( na
kszta%cenie zawodowe jako na proces, dla którego podstawy zapewnia szko%a, ale dla którego warunkiem
koniecznym jest praktyczna nauka u pracodawcy.
KO: Jedn& z koncepcji kszta"cenia zawodowego jest tzw. kszta"cenie szerokoprofilowe. To znaczy szko"a ma
wyposa$y% ucznia w ogólne kompetencje kluczowe, musi potrafi% pracowa% w zespole, musi by% sprawny
informatycznie, musi zna% j#zyk obcy na poziomie komunikacji, jeszcze kilka tych kompetencji kluczowych jest.
Natomiast czy on, na ta!mie jak stanie, b#dzie przykr#ca" !rubki (ja mówi# to oczywi!cie w cudzys"owie)
w praw& stron# czy w lew&, to on si# ma tam nauczy%.
Pracownicy instytucji rynku pracy zwracaj& uwag$, 'e praktyki powinny si$ w wi$kszym stopniu
odbywa( u pracodawców, co stanowi rozwi&zanie lepiej powi&zane z rzeczywisto#ci& rynku pracy. Nie oznacza
to jednak, 'e nale'y zrezygnowa( z kszta%cenia praktycznego w szkole.
WUP2: My!l#, $e u pracodawców, dobrze by by"o, gdy cz#!% tych praktyk jest w szkole realizowana, gdyby by"a
taka mo$liwo!%, a cz#!% by by"a, gdzie! tam u pracodawcy.
Inaczej podchodzi do tego zagadnienia przedstawiciel Kuratorium. Bierze on pod uwag$ zagadnienia
praktyczne, takie jak wola wspó%pracy stron oraz zaplecze techniczne:
KO: cz#!% [szkó"] ma dobre warunki u siebie, w warsztatach czy w Centrum Kszta"cenia Praktycznego,
a w niektórych ma niekoniecznie dobre i wtedy szuka mo$liwo!ci na zewn&trz u pracodawców.
O tym, czy praktyka odbywa si$ w szkole czy u pracodawcy, decyduje:
! specyfika zawodu:
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! KO: Zespó" Szkó" Budowlanych nie ma warsztatów szkolnych, bo trudno sobie wyobrazi% sobie warsztaty
budowlane, co budow#? Burzy% i budowa% co! od nowa? To bez sensu. Oni si# tego musz& uczy% ju$ na
konkretnych budowach.
! istnienie – lub nie – odpowiedniego zaplecza w szkole:
! WUP2: Cz#!% szkó" zapewnia praktyki u siebie, maj& swoje warsztaty, maj& swoje zaplecze, pracownie…
Natomiast cz#!% szkó", mniej… nie wiem jak to porówna%… ma praktyki u pracodawcy.
! oraz aktywno#( i wola wspó%pracy po stronie szkó% i pracodawców:
! KO: Trzeba mie% du$e pieni&dze, $eby uruchomi% zawód do której szko"a nie ma w ogóle…
[oprzyrz&dowania] albo mie% zapewnienie poza szko"& gdzie!, $e taka mo$liwo!% kszta"cenia
praktycznego b#dzie, co wcale nie jest takie proste…
Obecnie mo'na stwierdzi(, 'e wspó%praca pomi$dzy szko%ami i pracodawcami rozwija si$, ale nie jest
jeszcze zadowalaj&ca. Prawdopodobnie istnieje potrzeba dopracowania celów i zasad wspó%pracy, a tak'e
wypracowania zasad ponoszenia kosztów, aby prze%ama( wzajemne oczekiwanie, 'e koszty kszta%cenia poniesie
druga strona (szko%a lub pracodawca).
KO: jest coraz lepiej, ale to nie jest jeszcze rozwi&zanie idealne. Jest jeszcze sporo do zrobienia i to
zarówno po stronie szkó" jak i pracodawców (…) Pracodawcy mówi& o tym, $e im si# to powinno
op"aci%, prowadzi% to szkolenie.
Mo'na zauwa'y(, 'e wy'ej wymienione czynniki tylko cz$#ciowo t%umacz&, dlaczego niektóre szko%y
zapewniaj& praktyki u pracodawców, a inne nie. Rozmówcy nie s& w pe%ni zorientowani w tej kwestii, nie maj&
te' jednoznacznej opinii co do tego, w jakim zakresie kszta%cenie zawodowe powinno si$ odbywa( w szkole,
a w jakim u pracodawcy.
Pracownicy instytucji rynku pracy i systemu edukacji, oceniaj&c jako#( pracy szkó%, wskazuj& na jeszcze
jeden w&tek. Ich zdaniem, niezb$dn& podstaw& przysz%ej adaptacyjno#ci pracowników, obok praktyki
zawodowej, jest zapewnienie im wystarczaj&cego wykszta%cenia ogólnego.
PUP2: je!li posiada t& wiedz# ogóln& to "atwo jest mu si# potem przestawi%, $eby potem obs"ugiwa% t& bardziej
nowoczesn& maszyn#, czy urz&dzenie.
Jak wykazano w innej cz$#ci niniejszego raportu (analiza danych zastanych), istniej& braki kszta%cenia
kompetencji kluczowych w szko%ach zawodowych, zw%aszcza zasadniczych zawodowych. Mo'e to stanowi(
powa'ne zagro'enie dla mo'liwo#ci zatrudnienia absolwentów:
KO: dyrektor do spraw produkcji w jednej z takich nowoczesnych firm (…) nawet je!li potrzebuje specjalistów
innych, technicznych to on mi mówi: „ja wol# absolwentów liceum ogólnokszta"c&cego”. Bo on tam nawet jak
we(mie instrukcj# w j#zyku angielskim, to we(mie s"ownik i co! tam sobie poradzi i jak ja mu co! t"umacz# to
wida%, $e on co! rozumie. A ten, który przyjdzie z zasadniczej szko"y zawodowej, jeszcze taki s"abszy, który nie
chce uzupe"nia% tego wykszta"cenia w technikum, to oczywi!cie, jak ja mu wszystko powiem, to on to zrobi, mo$e
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nawet nie(le, tylko dla mnie to jest za ma"o, powinien co! wi#cej (…) mo$na kszta"towa% te kompetencje
kluczowe równie$ na poziomie szko"y zasadniczej. Oczywi!cie one b#d& jak gdyby mimo wszystko odrobin# na
ni$szym poziomie, ale on powinien mie% te$ w"a!nie te kompetencje na tyle opanowane, $eby potrafi" si#
odnale(%.
W tym zakresie istniej& powa'ne braki, ale pojawi%y si$ inicjatywy maj&ce na celu popraw$ kompetencji
kluczowych w#ród uczniów:
KO: Wprowadza si# te szerokoprofilowe (…). Jest te$ sporo innych mo$liwo!ci. Trwa taki trzyletni projekt.
Kilkana!cie szkó" zawodowych z naszego województwa w nim uczestniczy, w"a!nie rozwoju kompetencji
kluczowych, cztery ich tam by"o o ile dobrze pami#tam: informatyczna, j#zykowa, tych przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych, to jest projekt, który szko"y pisa"y i mog"y pozyska% dodatkowe, wcale nie ma"e
!rodki z tego „Kapita"u Ludzkiego”.
Projekty maj&ce na celu modyfikacje kszta%cenia zawodowego s& realizowane w ramach PO KL przez
najlepsze szko%y zawodowe w województwie.
KO: s& szko"y, które tam przymierzaj& si# do pierwszego (…) projektu, jako! tak boja(liwie (…) te najlepsze
szko"y, Zespó" Szkó" Chemicznych, Zespó" Szkó" Budowlano-Geodezyjnych, Ekonomiczne, Elektryczne, to one
kilka projektów realizuj& (…) tam jest i Zespó" Szkó" Zawodowych z Hajnówki, tam jest Zespó" Szkó"
Zawodowych z Wysokiego Mazowiecka i Zespó" Szkó" z Augustowa.
Realizacja tego rodzaju projektów jest niew&tpliwie pozytywnym zjawiskiem, mo'na jednak zauwa'y(,
'e w tym przypadku wsparcie w ramach PO KL mo'e pog%$bia( rozwarstwienie, a nie przyczynia( si$ do
wyrównywania szans uczniów ró'nych szkó% zawodowych.
Zarazem w niniejszym badaniu zebrano wypowiedzi, które wskazywa( mog& na istnienie niekorzystnych
zjawisk w systemie edukacji. S& one zwi&zane ze swego rodzaju zamkni$ciem systemu. Wypowied+ doradcy
zawodowego pozwala sformu%owa( hipotez$, 'e szko%y nie tylko nie ucz& otwarto#ci, mog& wr$cz hamowa(
rozwój kompetencji i cech potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy, czy te' szerzej rzecz ujmuj&c –
w spo%ecze)stwie. Poprzez styl nauczania – postawy nauczycieli wobec uczniów, sposób formu%owania ocen
oraz brak aktywnych metod nauczania – szko%a mo'e wzmacnia( postawy bierno#ci i braku wiary we w%asne
mo'liwo#ci, zamiast wzmacnia( aktywno#(, otwarto#(, umiej$tno#( pracy w grupie czy ch$( do rozwijania si$:
BK: w gimnazjum by"am w tamtym roku chyba na warsztatach. Niesamowici m"odzi ludzie, którzy jak oni to
mówi& „gn#bieni” przez nauczycieli, natomiast na tych zaj#ciach oni si# dobrze bawili, oni zadawali pytania,
oni si# uczyli od siebie, ode mnie, ja si# od nich te$ wiele nauczy"am; i oni powiedzieli na koniec, $e bardzo mi
dzi#kuj& za to, $e ich doceni"am. Ja mówi#: „jeste!cie fajni, jeste!cie naprawd# lud(mi, którzy potrafi& co!
zrobi% razem”. Pracowali w grupach i oni potrzebuj& takiej motywacji. Tej motywacji w szko"ach nie daj&
i pó(niej jest problem. (…) oni ich tylko gani&. Natomiast brak takiej konstruktywnej krytyki w szkole, $e „OK,
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nie uda"o si#, tym razem, ale jeste! dobry, postarasz si# wi#c osi&gniesz co! wi#cej”. Nie ma czego! takiego.
Znaczy ja nie generalizuj#, oczywi!cie we wszystkich szko"ach tak nie jest. S& szko"y, w których s& tacy
pojedynczy nauczyciele, zdarzaj& si# tacy, jak wsz#dzie. Ale generalnie, niestety oni nie czuj& si# docenieni i nie
s& zmotywowani kompletnie.
Fakt, 'e absolwentom brakuje kompetencji mi$kkich, mo'e mie( powa'n& przyczyn$ kulturow&
i systemow&. Z kolei w obszarze kszta%cenia zawodowego mo'na zauwa'y( izolacj$ poszczególnych kierunków
kszta%cenia od pozosta%ych i od rynku pracy. Zdaniem doradcy zawodowego uczelnia powinna zadba( o to, by
wyj#( poza stereotyp danego kierunku i ukaza( studentom szersze, nieoczywiste mo'liwo#ci zatrudnienia:
BK: Bardziej uelastyczni% tych studentów, którzy pó(niej b#d& absolwentami, b#d& mieli wiedz# nie tylko tak&
ramow&, ale te$ trzeba poza troszk# wychodzi%… A tego si# u nas nie praktykuje niestety. Czyli jak jest
ekonomista tylko do banków na praktyki id&, albo do jaki! takich handlowych, natomiast nie wychodz& poza
jakie! tam ramy, nie próbuj& ich uwra$liwi% (…) nie s& uczeni tego, $e trzeba mie% otwarty umys" i tak
naprawd#, socjolog mo$e pracowa% równie$ w firmie, która zajmuje si# rachunkowo!ci&. Pójdzie na kurs
rachunkowo!ci, dlaczego nie?
Na podstawie powy'szych cz&stkowych wypowiedzi mo'na zaobserwowa( utrzymuj&c& si$ odr$bno#(
systemu edukacji od rynku pracy i potrzeb$ wprowadzenia powa'nych zmian w tym systemie, nie tylko
w obszarze kszta%cenia zawodowego, ale i szerzej poj$tego kszta%cenia i wychowania – zmian, które mo'na
ogólnie opisa( jako otwarcie poszczególnych kierunków i specjalizacji na inne, a ca%ego systemu – na uczniów
i rynek pracy. Jest to wi$c kwestia funkcjonowania – obecnie jak si$ wydaje autonomicznego – systemu edukacji
w spo%ecze)stwie.
Zapocz&tkowane zmiany maj& dwojaki charakter. Do zmian w zamierzeniu systemowych mo'na zaliczy(
obowi&zkow& realizacj$ doradztwa zawodowego, obecnie istniej&cego na bardzo ma%& skal$. W praktyce nie ma
ono jednak charakteru systemowego, polega raczej wprowadzeniu nowych funkcji (doradztwo zawodowe)
i zaj$( (lekcje prowadzone przez doradców), co nie wi&'e si$ ze zmian& sposobu kszta%cenia i wychowywania
przez szko%$.
Drugim rodzajem dzia%a) jest rozwój kszta%cenia kompetencji ogólnych. Ta zmiana w kszta%ceniu
zawodowym obecnie ma charakter projektu realizowanego w kilku szko%ach, nie jest regulowana odgórnie.
Tymczasem w istocie to ta inicjatywa mog%aby przekszta%ca( szkolnictwo zawodowe, gdyby zosta%a rozci&gni$ta
na wszystkie szko%y.
Aby szko%a przygotowywa%a uczniów do wej#cia na rynek pracy, s& potrzebni kompetentni nauczyciele.
Z kolei na to, czy kszta%cenie nauczycieli b$dzie obejmowa%o takie zagadnienia, jak doradztwo zawodowe,
orientacj$ zawodow&, ukazywanie uczniom zastosowania ich kompetencji na rynku pracy, czy te' rozwijanie
adaptacyjno#ci, mo'e w najwi$kszym stopniu wp%yn&( minister edukacji, oraz, w dalszej kolejno#ci, sami
nauczyciele. Wynika to z faktu, 'e zakres kszta%cenia nauczycieli prowadzonego przez o#rodki doskonalenia
nauczycieli jest okre#lony w rozporz&dzeniu ministra edukacji oraz w corocznie og%aszanych priorytetach (UM).
Dodatkowo oferta kursów dla nauczycieli jest kszta%towana w oparciu o badania popytu w#ród nauczycieli:
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UM: placówki te$, co roku prowadz& w"asne badania, o zapotrzebowanie pytaj& nauczycieli, rad
pedagogicznych i na tej podstawie te$ opracowuj& ofert#, to co interesuje, co jest potrzebne.
Na zakres dokszta%cania nauczycieli nie maj& wp%ywu takie podmioty, jak instytucje rynku pracy. Wynika
st&d, 'e aby nauczyciele byli w wi$kszym stopniu przygotowywani do pracy z uczniami w wy'ej wymienionych
obszarach, taka potrzeba musi zosta( zauwa'ona wewn&trz systemu edukacji.
Obecnie istnieje mo'liwo#( dokszta%cania nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu metodyki
kszta%cenia, wychowania itd. Takie kursy maj& si$ znale+( w ofercie o#rodków doskonalenia nauczycieli,
w odpowiedzi na potrzeby zg%oszone w ramach badania przeprowadzonego przez Urz&d Marsza%kowski we
wspó%pracy z Kuratorium O#wiaty. Jak wynika z analizy stron internetowych, to zamierzenie jest realizowane.
W momencie realizacji badania w ofercie O#rodka Doskonalenia Nauczycieli w !om'y znajdowa%y si$ trzy
kursy przeznaczone wy%&cznie dla nauczycieli szkó% zawodowych, w tym kurs dotycz&cy egzaminów
zewn$trznych. W ofercie Miejskiego O#rodka Doradztwa Metodycznego w Bia%ymstoku by%y trzy kursy
z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu. Natomiast Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bia%ymstoku mia%o w ofercie doskonalenie umiej$tno#ci metodycznych nauczycieli przedmiotów
zawodowych.
Mniejszy nacisk k%adzie si$ natomiast na przygotowanie do doradztwa zawodowego:
M: Czy to doskonalenie kszta!cenia nauczycieli obejmuje te% takie zagadnienia jak doradztwo zawodowe,
przygotowanie nauczycieli do tego, %eby mogli uczniom pomaga' we wchodzeniu na rynek pracy?
UM: No w mniejszym stopniu.
Rzeczywi#cie. W#ród trzech wymienionych placówek, tylko O#rodek Doskonalenia Nauczycieli
w !om'y oferowa% kurs z zakresu poradnictwa zawodowego w szkole.

1.10. Dalsza nauka
W ramach badania podj$ta zosta%a kwestia podejmowania przez absolwentów z rocznika 2007 r. dalszej
nauki. 44,8% respondentów (153 osoby w próbie niewa'onej) podj$%o nauk$ po uko)czeniu szko%y
w 2007 r., z czego zdecydowana wi$kszo#( (38,6% ca%ej próby) nadal si$ uczy, za# 3,2% uczy%o si$ i uko)czy%o
szko%$, a 3% - uczy%o si$ i przerwa%o nauk$. W sposób oczywisty fakt podejmowania nauki by% powi&zany
z rodzajem szko%y uko)czonej w roku 2007.
Osoby, które zako)czy%y nauk$ na poziomie szko%y ogólnokszta%c&cej, najcz$#ciej kontynuowa%y nauk$
w kolejnych latach – jest to zrozumia%e i wynika z konstrukcji systemu edukacji. Natomiast najrzadziej na dalsz&
nauk$ decydowali si$ absolwenci studiów wy'szych i szkó% zasadniczych zawodowych. Osoby, które w roku
2007 zako)czy%y szko%y #rednie, je#li decydowa%y si$ na dalsze kszta%cenie, to zdecydowanie najcz$#ciej
wybierali studia wy'sze (85% absolwentów liceów ogólnokszta%c&cych i 89% absolwentów szkó% #rednich
zawodowych).
Osoby, które kontynuowa%y nauk$, ocenia%y gorzej swoje przygotowanie zarówno teoretyczne jak
i praktyczne, które uzyska%y w szkole uko)czonej w roku 2007. Zatem ch$( uzyskania dodatkowych kwalifikacji
by%a jednym z motywów podejmowania dalszej nauki.
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Absolwenci rocznika 2007, najcz$#ciej kontynuowali nauk$ w trybie niestacjonarnym (po%owa – 48,5%)
i stacjonarnym (47,5%) (N=153, w %). Dane te zaprezentowane zosta%y na wykresie 38.
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Wykres 38 Kontynuacja nauki po uko(czeniu szko"y w roku 2007 (N=404, w %)

Ogó%em

55,4

3,2 3,0

wy'sze

38,4
0,8
3,1 7,0

89,1

#rednie ogólne

29,0

3,8 3,8

#rednie zawodowe

63,4
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zasadnicze zawodowe

3,1 4,7
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80%

90%

100%

nie

tak, uczy%em/am si$ i uko)czy%em/am szko%$

tak, uczy%em/am si$, ale przerwa%em/am nauk$

tak, nadal si$ ucz$

,ród%o: opracowanie w%asne.

Niemal po%owa (47,4%) ankietowanych kontynuuj&cych nauk$ po 2007 r., przyzna%a, 'e nauka ta
odbywa(%a) si$ poza miejscem zamieszkania, ale na terenie tego samego (podlaskiego) województwa. Pozostali
wybierali na ogó% szko%y w miejscu zamieszkania (22,8% - co czwarty). Dotyczy to zapewne przede wszystkim
osób mieszkaj&cych w Bia%ymstoku, które maj& mo'liwo#( nauki na jednej z a' siedemnastu uczelni wy'szych
maj&cych tam swoje siedziby lub filie.
Pozostali najcz$#ciej (18,5%) decydowali si$ na kontynuowanie nauki poza granicami województwa
(ale w kraju) lub te' w innej miejscowo#ci ni' mieszkaj&, ale w tej samej gminie (3,7%) lub w tym samym
powiecie (7,4%). Nale'y jednak zauwa'y(, 'e osoby kontynuuj&c nauk$ w innym województwie mog& by(
niedoreprezentowane w próbie. W próbie badawczej znalaz% si$ jeden respondent, który po 2007 r. kontynuowa%
nauk$ poza granicami kraju.
Jest to cz$#ciowo zbie'ne z wynikami „Badania aktywno#ci zawodowej absolwentów w kontek#cie
realizacji programu «Pierwsza Praca»” wykonanego na zlecenie Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo%ecznej w latach 2006-2007. Okaza%o si$ bowiem wówczas, 'e ponad po%owa (55,0%) wszystkich
absolwentów w kraju z lat 1998-2005 na ostatnim etapie edukacji uczy%a si$ poza miejscem zamieszkania [29].
Badania pokazuj&, 'e mobilno#( przestrzenna m%odych ludzi w omawianym zakresie ros%a do chwili
badania od po%owy lat 90 [16]. Niemniej, absolwenci w woj. podlaskim przedstawiaj& si$ jako ponadprzeci$tnie
sk%onni do podejmowania nauki poza miejscem zamieszkania. Mo'e by( to zwi&zane z ograniczaniem si$ oferty
edukacyjnej regionu do najwi$kszych o#rodków miejskich. Przyk%adowo w powiecie hajnowskim jest (placówki
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publiczne) pi$( liceów, dwa technika i dwie szko%y policealne, za# w powiecie !om'a (równie' placówki
publiczne) – dziesi$( liceów, pi$( techników, siedem szkó% policealnych oraz trzy szko%y artystyczne.20
Uwzgl$dni( tu równie' nale'y wy%&czno#( Bia%egostoku, !om'y i Suwa%k w skali województwa w zakresie
edukacji wy'szej.

1.11. Poszukiwanie pierwszej pracy. Bariery i trudno&ci w znalezieniu pracy
Jeden z modu%ów badawczych dotyczy% zagadnie) zwi&zanych z poszukiwaniem przez absolwentów
pierwszej pracy. Uwzgl$dniono tu takie kwestie jak: nastawienie pracodawców wobec osób ko)cz&cych nauk$
i staraj&cych si$ o zatrudnienie, okres poszukiwania pracy, fakt rejestracji w Powiatowym Urz$dzie Pracy oraz
wykorzystywane sposoby poszukiwania pracy.
Ponad po%owa absolwentów (57,7%) przyzna%a, 'e po zako)czeniu nauki w 2007 r. poszukiwa%a pracy.
Co dziesi&ty (11,5%) by% zatrudniony jeszcze w trakcie nauki i po jej zako)czeniu kontynuowa% prac$. Rzadsze
by%y natomiast przypadki posiadania zapewnionej pracy i podj$cia jej w momencie ko)czenia nauki (4,6%) oraz
uzyskania pracy zaraz po uko)czeniu szko%y, bez poszukiwa) (1,7%). Co czwarty respondent (24,5%) przyzna%,
i' od uko)czenia szko%y w 2007 r. nie szuka% i nie wykonywa% 'adnej pracy. W grupie tej zdecydowanie
dominowa%y osoby, które w chwili przeprowadzania badania kontynuowa%y nauk$ (84,7%), znacz&cy by% jednak
równie' udzia% osób biernych zawodowo (22,9%).21
Do posiadania pracy w trakcie nauki w szkole uko)czonej w 2007 r. i kontynuowania jej po uko)czeniu
szko%y wyra+nie cz$#ciej przyznawali si$ absolwenci szkó% wy'szych (co trzeci). !&czenie nauki i pracy to zatem
domena studentów, nie za# uczniów. W przypadków uczniów szkó% ponadgimnazjalnych podejmowanie pracy
w trakcie nauki deklarowa%o zaledwie kilka procent (najwi$cej uczniów szkó% zasadniczych zawodowych).
Wynika to niew&tpliwie z %&cznego oddzia%ywania nast$puj&cych przyczyn: studenci s& osobami
usamodzielniaj&cymi si$ od rodziców, cz$sto mieszkaj& osobno i s& odpowiednio starsi od uczniów szkó%
#rednich i zasadniczych. Podj$cie stara) o dodatkowe pieni&dze (a tak'e o zdobycie do#wiadczenia
zawodowego) jest wi$c w ich przypadku jednocze#nie u%atwione i po'&dane. Nale'y jednak pami$ta(, 'e
wska+nik zatrudnienia dla osób w wieku 15-24 w roku 2008 wyniós% w Polsce, wed%ug Eurostatu, zaledwie 27%
i by% jeden z najni'szych w UE (#rednia dla 27 krajów nale'&cych do UE wynios%a 37,6%). Wskazuje to, 'e
osoby m%ode w Polsce zdecydowanie rzadziej ni' w innych krajach europejskich podejmuj& prac$, %&cz&c j&
z nauk&.
Osoby pracuj&ce w momencie badania, prac$ znajdowa%y na ogó% po okresie poszukiwa) (66,2% spo#ród
nich), za# pozostali absolwenci z tej grupy byli zatrudnieni jeszcze w chwili nauki i kontynuowali prac$ po
uko)czeniu szko%y w 2007 r. (21,9%). S& to sytuacje do#( zrozumia%e. Znacznie ciekawsze s& jednak rozk%ady
odpowiedzi uzyskanych w#ród osób, które obecnie si$ ucz& i nie pracuj&. Otó' 83,0% osób z tej grupy po
uko)czeniu szko%y nie poszukiwa%o i nie wykonywa%o 'adnej pracy. Kontynuacja nauki by%a zatem ich
#wiadomym i suwerennym wyborem. Chocia' w #wietle przytoczonych danych dotycz&cych poziomu
zatrudnienia m%odzie'y postawa ta mo'e budzi( niepokój. Pozostali respondenci z tej grupy przyznali, 'e po
20

http://www.edukacja.podlasie.pl/component/option,com_jbd/Itemid,30/ - data dost$pu: 23.10.2009.
Pojedyncze przypadki respondentów, którzy b$d&c w tej grupie obecnie wykonuj& prac$ (co wiadomo z odpowiedzi na inne pytania),
nale'y obja#ni( niew&tpliwie pozyskaniem pracy bez poszukiwa) i podejmowaniem jej w momencie badania (st&d odpowied+: od chwili
uko)czenia szko%y w 2007 r. nie poszukiwa%em i nie wykonywa%em pracy).
21
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uko)czeniu szko%y poszukiwali zatrudnienia. Ani jeden ankietowany nie by% tu wcze#niej zatrudniony ani nie
posiada% pracy zapewnionej, któr& podj&%by w chwili zako)czenia nauki, nie otrzyma% te' pracy bez poszukiwa)
(natychmiast po zako)czeniu nauki w 2007 r.). Wskazuje to, 'e cz$#( z absolwentów obecnie ucz&cych si$ (i nie
pracuj&cych) mog%a mie( problemy z zaistnieniem na rynku pracy. Nie otrzymali pracy bez trudno#ci (nie mieli
te' jej wcze#niej zapewnionej) i prawdopodobnie w ogóle jej nie znale+li (b&d+ nie znale+li pracy
o oczekiwanych cechach), co mog%o wp%yn&( na podj$cie decyzji o kontynuowaniu nauki w celu pozyskania
wy'szych kwalifikacji zawodowych, które mia%yby stanowi( gwarant sukcesu na rynku pracy. Dotyczy to mniej
wi$cej co siódmego absolwenta rocznika 2007, który obecnie kontynuuje nauk$.
Wi$kszo#( spo#ród osób, które obecnie nie ucz& si$ i nie pracuj&, po zako)czeniu nauki
w 2007 r. poszukiwa%a pracy (70,8%), za# pozostali na ogó% dotychczas nie szukali i nie wykonywali 'adnej
pracy (22,9%). Uwag$ zwraca fakt, 'e w tej grupie absolwentów równie' nie wyst$puj& osoby, które w chwili
ko)czenia szko%y w 2007 r. mia%yby zapewnion& prac$, jednak 4,2% znalaz%o zatrudnienie bez poszukiwa),
natychmiast po zako)czeniu nauki. W sumie 14,5% absolwentów, którzy po zako)czeniu nauki w 2007 r.
poszukiwali pracy, obecnie jest bezrobotnych lub biernych zawodowo. Wydaje si%, #e wyst%puje zbiorowo&'
m"odych ludzi, którzy niejako na wst%pie s! skazani na powa#ne trudno&ci w poruszaniu si% na rynku
pracy. Nie s! oni w stanie zapewni' sobie zatrudnienia na etapie nauki b!d$ bezpo&rednio po jej
zako(czeniu, za& dwa lata po uko(czeniu szko"y pozostaj! bezrobotni lub decyduj! si% na rezygnacj%
z pracy jako jednego z wymiarów aktywno&ci #yciowej (bierno&' zawodowa).
Mo'na wskaza( pewne czynniki ryzyka, charakteryzuj&ce absolwentów, którzy obecnie s& bezrobotni lub
bierni zawodowo i nie kontynuuj& nauki:
! Poziom wykszta"cenia jest najwa'niejszym czynnikiem. Osoby bierne zawodowo cz$#ciej ni' pozosta%e
uzyska%y wykszta%cenie zasadnicze zawodowe lub #rednie zawodowe.
! Wykszta"cenie rodziców nie ma znaczenia kluczowego. Rodzice osób pracuj&cych – (kontynuuj&cych
lub niekontynuuj&cych nauki) uko)czyli wykszta%cenie na przeci$tne wy'szym poziomie ni' osób
niepracuj&cych, jednak nie zachodzi istotna ró'nica pomi$dzy osobami niepracuj&cymi kontynuuj&cymi
i niekontynuuj&cymi nauki. Zarazem znaczenie tego czynnika mo'e by( wi$ksze ni' by to wynika%o
z danych, poniewa' w grupie osób biernych zawodowo odpowied+ „Nie wiem, nie pami$tam” na pytanie
o wykszta%cenie ojca by%a udzielana cz$#ciej, ni' w pozosta%ych grupach, co mo'e sugerowa(, 'e
respondenci byli sk%onni do unikania odpowiedzi niekorzystnych.
! Miejsce zamieszkania w dzieci(stwie – w grupie osób biernych zawodowo udzia% mieszkaj&cych
w dzieci)stwie na wsi jest nieznacznie wy'szy ni' w próbie ogó%em, ale ró'nica nie jest istotna
statystycznie. Natomiast osoby pracuj&ce i niekontynuuj&ce nauki istotnie (chocia' niewiele) rzadziej
wychowywa%y si$ na wsi a cz$#ciej w #rednim mie#cie. Podobne wyniki przynosi odpowied+ na pytanie
o miejsce zamieszkania w chwili uko)czenia szko%y, z tym, 'e dodatkowo osoby bierne zawodowo
cz$#ciej mieszka%y w du'ych miastach (powy'ej 100 001 mieszka)ców).
! P"e' absolwenta oraz sytuacja jego rodziny w okresie dzieci(stwa (praca matki i ojca, sytuacja
materialna i wielko#( ksi$gozbioru) nie wyró'niaj& podgrupy biernych zawodowo spo#ród pozosta%ych
podgrup.
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! Poszukiwanie pracy bezpo&rednio po uko(czeniu szko"y nie okazuje si$ czynnikiem rozstrzygaj&cym
o bierno#ci zawodowej, chocia' wydaje si$ zwi$ksza( prawdopodobie)stwo podejmowania pracy. W#ród
osób biernych zawodowo poszukiwa%o pracy bezpo#rednio po uko)czeniu szko%y 70,8%, a wi$c niewiele
wi$cej ni' w#ród aktualnie pracuj&cych nieucz&cych si$ (66,3%) chocia' mniej ni' w#ród pracuj&cych
kontynuuj&cych nauk$ (88,5%). T& ró'nic$ mo'na t%umaczy( faktem, 'e to pracuj&cy niekontynuuj&cy
nauki najcz$#ciej znale+li zatrudnienie jeszcze przed uko)czeniem szko%y (21,9%, podczas gdy w#ród
biernych zawodowo tylko 2,1%). Znalezienie pracy przed uko)czeniem szko%y mo'e wi$c w znacznym
stopniu przeciwdzia%a( przysz%ej bierno#ci zawodowej, ale, co nale'y odnotowa(, tak'e kontynuacji
nauki.
Absolwenci rocznika 2007 z woj. podlaskiego rozpoczynali poszukiwania pracy najcz$#ciej (64,5%)
bezpo#rednio po uko)czeniu szko%y, za# co szósty (15,0%) – w okresie od 1 do 3 miesi$cy po zako)czeniu
nauki. Ci respondenci prawdopodobnie korzystali jeszcze z wakacji i rozpoczynali poszukiwanie zatrudnienia
we wrze#niu. Do rzadko#ci nale'a%y natomiast przypadki rozpoczynania poszukiwa) jeszcze w trakcie nauki
(5,1%), w okresie od kwarta%u do pó% roku po jej zako)czeniu (8,1%) b&d+ te' ponad pó% roku po zako)czeniu
nauki (6,0%).
Analizy pog"%bione wykaza"y, #e moment rozpocz%cia poszukiwa( zatrudnienia powa#nie wp"ywa
na obecny (dwa lata od uko(czenia szko"y) status m"odych ludzi na rynku pracy. Opó$nianie tego
momentu sprzyja obecnemu bezrobociu i bierno&ci zawodowej. Okazuje si$, 'e ponad dwie trzecie osób
obecnie pracuj&cych i cztery pi&te %&cz&cych nauk$ z prac& rozpocz$%o poszukiwania bezpo#rednio po
uko)czeniu szko%y w 2007 r. W tym czasie poszukiwanie zatrudnienia rozpocz$%a tylko jedna trzecia osób
obecnie bezrobotnych i biernych zawodowo. Co pi&ty z nich rozpocz&% poszukiwania 3-6 miesi$cy po
zako)czeniu nauki, a co dziesi&ty – po pó% roku.

Tabela 17 Poszukiwanie pracy przez absolwentów (N=404, w %)
Kiedy rozpocz!"/rozpocz%"a Pan/i poszukiwania
pierwszej pracy?
jeszcze w trakcie nauki w szkole, któr!
uko(czy"em/am w 2007
bezpo&rednio po uko(czeniu szko"y w 2007 r.
(do 1 m-ca)
od 1 m-ca do 3 m-cy od uko(czenia szko"y
w 2007 r.
od 3 m-cy do 6 m-cy od uko(czenia szko"y
w 2007 r.
ponad pó" roku od uko(czenia szko"y w 2007 r.
trudno powiedzie', nie pami%tam
Ogó"em

Praca

Praca + nauka

Nauka

Bezrobocie
lub bierno&'

Ogó"em

6,5

0,0

0,0

8,8

5,1

65,5

84,8

73,3

29,4

64,5

16,5

6,5

13,3

20,6

15,0

7,2

4,3

0,0

20,6

8,1

4,3

4,3

13,3

11,8

6,0

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0
100,00

8,8
100,0

1,3
100,0

,ród%o: opracowanie w%asne.

Dwie trzecie (66,1%) respondentów poszukuj&cych pracy po uko)czeniu szko%y w 2007 r. by%o
zarejestrowanych w Powiatowym Urz$dzie Pracy. Interesuj&ce jest, 'e ci, którzy zdecydowali si$ na rejestracj$,
rzadziej obecnie wykonuj& prac$ zawodow& (78,5%), ni' ci, którzy kroku takiego nie podj$li (80,1%). Zarówno
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ci, którzy si$ rejestrowali, jak i ci, którzy nie korzystali us%ug PUP, obecnie podobnie cz$sto ucz& si$.
Absolwenci poszczególnych typów szkó% rejestrowali si$ w PUP z identyczn& cz$stotliwo#ci&. Nie dotyczy
to absolwentów #rednich szkó% zawodowych, którzy do PUP zg%aszali si$ relatywnie rzadko (trzy pi&te). Mo'e
to pozostawa( w zwi&zku z ich do#( cz$st& obecnie bierno#ci& zawodow& i bezrobociem.

Tabela 18 Rejestracja w PUP (N=244, w %)
Czy w okresie, kiedy poszukiwa"/a

Praca

Pan/i pracy, by"/a Pan/i

Praca +

Nauka

nauka

Bezrobocie

Ogó"em

lub bierno&'

zarejestrowany/a w Powiatowym
Urz%dzie Pracy?
tak

53,2

25,3

6,5

14,9

100,0

nie

71,3

8,8

6,3

13,8

100,0

Ogó"em

59,4

19,7

6,4

14,5

100,0

,ród%o: opracowanie w%asne.

Absolwenci rejestrowali si$ w PUP oczekuj&c konkretnego wsparcia. Dwie trzecie (63,5%)
respondentów, którzy zarejestrowali si$ w PUP przyzna%o, 'e zrobi%o to z nadziej& skorzystania ze sta'u.
Dodatkowo 57,7% mia%o nadziej$, 'e PUP pomo'e im w znalezieniu pracy, za# 37,9% chcia%o skorzysta(
z oferowanych szkole). Kwestia uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego wskazywana by%a równie' cz$sto
(56,9%), jednak nie stanowi na tym tle motywacji pierwszoplanowej.
Deklaracje absolwentów s& stosunkowo zbie'ne z obserwacjami przedstawicieli instytucji rynku pracy,
cho( w tym przypadku troch$ inaczej rozk%adaj& si$ akcenty. Ich zdaniem w#ród bezrobotnych absolwentów
najwi$kszym zainteresowaniem cieszy si$ po#rednictwo pracy.

PUP2: Zdecydowanie ch#tniej szukaj& odpowiedniej propozycji pracy ani$eli sta$u.
BK: Oczywi!cie, pierwsze pytanie jakie zdaj&, kiedy przychodz&, to czy s& jakie! oferty pracy..
W dalszej kolejno#ci form& wsparcia ciesz&c& si$ zainteresowaniem absolwentów s& sta'e. Jest to
zrozumia%e wobec identyfikowanego najwi$kszego deficytu absolwentów, czyli w%a#nie do#wiadczenia
zawodowego.
M: A ci absolwenci, którzy si$ rejestruj" w Powiatowych Urz$dach Pracy, to z jakiego wsparcia korzystaj"?
WUP1: Z ofert pracy i to, co jest najbardziej popularne, to sta$e u pracodawcy, w"a!nie finansowane Funduszu
Pracy.
Zainteresowanie poradnictwem zawodowym jest zale'ne od do#wiadczenia zawodowego klientów.
Osoby pracuj&ce lub posiadaj&ce do#wiadczenie zawodowe s& zainteresowane przede wszystkim po#rednictwem
pracy, a tak'e #ci#le okre#lonymi rodzajami porad.
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WUP2: Je$eli pracuj& jeszcze, to najcz#!ciej przychodz& oferty pracy przegl&da%, korzystaj& z Internetu, czy te$
korzystaj& z pomocy doradcy zawodowego w takim zakresie, $eby tylko uzyska% konkretn& informacj#, która jest
im potrzebna, do konkretnego, sprecyzowanego celu, typu szko"a, czy jaki! kurs, który gdzie! trzeba znale(%
w jakiej! konkretnej instytucji, czy te$ niektórzy korzystaj& z testów predyspozycji.
Osoby bez do#wiadczenia zawodowego potrzebuj& bardziej podstawowych informacji o rynku pracy:
WUP2: potrzebuj& wi#kszej informacji, na temat jak poszukiwa% pracy, jak prezentowa% si# pracodawcy.
Tak te' w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP do najpopularniejszych zaj$(
nale'y „Dobre przygotowanie – wi$ksze szanse na rynku pracy”, które obejmuje przede wszystkim
przygotowanie do rozmowy z pracodawc&.
Pracownicy instytucji rynku pracy obserwuj& wzrastaj&ce zainteresowanie dotacjami na za%o'enie
dzia%alno#ci gospodarczej i zaj$ciami przygotowuj&cymi do otwarcia dzia%alno#ci. O to, jak za%o'y( firm$,
absolwenci pytaj& tak'e w akademickim biurze karier:
BK: bardzo cz#sto ostatnio jest pytanie o zak"adanie w"asnej firmy, je$eli chodzi o t& przedsi#biorczo!% (…)
Bardzo cz#sto o to pytaj&, rozwija si# to na szcz#!cie.
Z kolei w WUP do najpopularniejszych zaj$( nale'y tak'e „Moja firma”. Wzrastaj&ce zainteresowanie
potwierdza te' po#rednik pracy z PUP, co t%umaczy tym, 'e:
PUP2: na korzystnych warunkach mo$na zawrze% z nami umow#, czyli wi#ksz& uzyska%, wi#ksze !rodki na
rozwini#cie dzia"alno!ci gospodarczej.
Wzrost zainteresowania t& form& wsparcia wi&'e si$ z gorsz& sytuacj& na rynku pracy – spadek liczby
dost$pnych miejsc pracy sk%ania absolwentów do samodzielnego tworzenia miejsc pracy.
Spo#ród dzia%a) instytucji rynku pracy, potwierdzona jest skuteczno#( sta'y, mierzona w kategoriach
cz$sto#ci podejmowania zatrudnienia:

WUP1: Jest to taka forma, która cieszy si# dosy% du$& efektywno!ci&: prawie 60% osób skierowanych na sta$e
znajduje pó(niej dalsze zatrudnienie u tego pracodawcy.
Zdaniem po#rednika pracy sta'e s& szczególnie dobr& form& aktywizacji, poniewa' umo'liwiaj& zdobycie
do#wiadczenia zawodowego, sprawdzenie, czy chce si$ pracowa( w danym zawodzie i zach$ca do pozostawania
na rynku pracy po zako)czeniu sta'u.
Istnieje potrzeba zbadania skuteczno#ci sta'y na poziomie makroekonomicznym, aby sprawdzi(, czy
oferty sta'u nie zast$puj& ofert pracy, tj. czy pracodawcy nie wykorzystuj& mo'liwo#ci pozyskania darmowej
si%y roboczej, szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego. Jak to uj$li Marek Góra i Urszula Sztanderska:
Analizuj&c efektywno!% polityk rynku pracy, musimy wzi&% pod uwag# […] efekt wypychania (subsydiowanie
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p"ac w jednym przedsi#biorstwie powoduje popraw# sytuacji konkurencyjnej tego przedsi#biorstwa, co prowadzi
do wypychania z rynku innych przedsi#biorstw w konsekwencji redukuj&cych zatrudnienie) [oraz] efekt
substytucji (zast#powanie zatrudnionych pracowników nowymi, których p"ace s& subsydiowane) [14].
Z pewno#ci& za# sta' jest korzystn& dla pracodawcy form& rekrutacji pracowników.
PUP1: teraz tych ofert [pracy] jest tak odczuwalnie mniej (…)
M: A tych ofert sta%y nie ubywa tak, jak pracy, czy podobnie?
PUP1: To znaczy… my!l#, $e nie bo jednak troch# organizujemy stanowisk na sta$e. Pracodawcy s&
zainteresowani t& form&. Jest jednak zainteresowanie pracodawców wi#ksze ni$ sam& ofert&. No bo to jednak
jest dobra forma, $eby tak& osob# sprawdzi% (…).My!l#, $e jest to wygodne, bo jednak wie Pani, tutaj te koszty
pracy jednak, osób które s& w naszej ewidencji my pokrywamy koszty odno!nie sta$ysty, wi#c to te$ jest takie
odci&$enie dla firm. (…) nasi pracodawcy cz#!ciowo te$ zostawiaj& te osoby, dodatkowo korzystaj&c z tej formy
sta$u. Czy zamiast? To naprawd# trudno powiedzie%. (…) Natomiast pracodawcy mówi& cz#sto, $e jest mo$liwy
sta$ z zostawieniem, te$ deklaruj& si#, $e je$eli osoba si# sprawdzi to, te$ jest mo$liwo!% podj#cia pracy…
Równie' w wywiadach pog%$bionych z absolwentami pojawia si$ w&tek korzystania z us%ug PUP. Jedna
z badanych stwierdzi"a, #e uda"o si% jej uzyska' sta"e zatrudnienie dzi%ki urz%dowi pracy. Jak stwierdzi%a:

R11: W sumie ja zawsze stara"am si# wykazywa% jak&! inicjatyw#, je$eli chodzi nawet o prac#, prawda. Zawsze
si# !miej#, $e po szkole zarejestrowa"am si# w urz#dzie pracy, to urz&d pracy znalaz" mi prac#. Ja potrafi#
znale(% sobie prac# i potrafi# zadba% o siebie. A tutaj jednak dziwnym trafem urz&d pracy znalaz" mi prac#.
Respondentka w dalszej cz$#ci wypowiedzi opisa%a do#( dok%adnie, jak ten proces uzyskiwania
zatrudnienia w jej przypadku wygl&da%:
R11: To znaczy, to by"o na takiej zasadzie, $e dosta"am zawiadomienie z urz#du pracy, $e musz# si# stawi% na
spotkanie. By"o spotkanie, na nim 13 – 14 osób, by"a rozmowa kwalifikacyjna. I tak, mog"am nie przyj&%
[propozycji pracy – przyp. aut.], mog"am nie uczestniczy% w tej rozmowie, tym bardziej, $e by"am ostatnia, ale
chcia"am zobaczy%, jak to jest. Jak to jest na takiej rozmowie, bo nigdy wcze!niej nie by"am i chcia"am
uczestniczy% w takiej rozmowie kwalifikacyjnej. Mo$e na przysz"o!%, $eby zobaczy%, jak wygl&da taka rozmowa,
jakie pytania na niej padaj& i jak by% przygotowanym te$ na kolejne rozmowy. By"am zaskoczona niektórymi
pytaniami, ale by" po kilku dniach telefon, $ebym si# zg"osi"a. Zosta"y trzy osoby. Po trzech osobach zosta"a
wyeliminowana jedna i razem z jedn& dziewczyn& przychodzi"y!my po prostu na pó" etatu. Pracodawca mia"
wybra% jedn& z nas. Przez tydzie' po cztery godziny. Rano ja, po po"udniu inna dziewczyna. I te$ bacznie nas
obserwowano i w"a!nie potem dosta"am informacj#, $e zosta"am przyj#ta do tej pracy.
W tym przypadku widoczna by%a inna strategia poszukiwania zatrudnienia. Respondentka zarejestrowa%a
si$ w powiatowym urz$dzie pracy. Z wypowiedzi nie wynika%o, jakie oczekiwania wi&zane by%y z t& instytucj&.
Powiatowy urz&d pracy po#redniczy% w procesie rekrutacyjnym jednego z pracodawców, do którego zosta%a
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zaproszona tak'e respondentka. Badana stwierdzi%a, 'e g%ównym motywem dzia%ania by%a ch$( dowiedzenia si$,
jak takie spotkanie z pracodawc& w rzeczywisto#ci wygl&da. To by% istotny moment, który znacznie zwi$kszy%
jej szanse na uzyskanie zatrudnienia. W tym przypadku czynnikiem sprawczym okaza% si$ urz&d pracy, cho(
nale'y s&dzi(, 'e respondentka sama da%aby sobie rad$ na rynku pracy, co zreszt& na wst$pie swej wypowiedzi
podkre#la%a.
Niektóre osoby bior!ce udzia" w badaniu mia"y inne do&wiadczenia z omawian! tu instytucj! rynku
pracy. Jedna z respondentek stwierdzi%a:

R12: Oceniam dzia"anie tej instytucji beznadziejnie. Jestem zarejestrowana w urz#dzie pracy tylko i wy"&cznie
dlatego, $eby mie% ubezpieczenie. Wcze!niej by"am zarejestrowana jaki! rok, ponad rok i nie mia"am ani jednej
oferty pracy. Ani jednej! Ostatnio pi#% miesi#cy jestem zarejestrowana i równie$ nie by"o ani jednej oferty pracy
na moim stanowisku…[magister administracji – przyp. aut.], z mojego wykszta"cenia $adnych ofert nie mia"am
wi#c… tylko i wy"&cznie dla ubezpieczenia.

Respondentka podejmowa"a te# inne dzia"ania- na pocz!tku studiów zarejestrowa"a si%
w akademickim biurze karier. Funkcjonowanie tej instytucji tak#e oceni"a negatywnie. Jak wskaza%a:

R12: W biurze karier zarejestrowana by"am, (…), jak zacz#"am licencjata i wtedy si# zarejestrowa"am. Do dnia
w tamtym tygodniu, nic od nich nie otrzyma"am. Dopiero w tamtym tygodniu dosta"am maila, $e oni chcieliby si#
dowiedzie%, co si# teraz ze mn& dzieje. To by"a pierwsza informacja po tylu latach. Do tej pory ani jednej
informacji nie mia"am. Do tego dnia, czyli do poprzedniego tygodnia, to nawet zapomnia"am, $e jestem tam
zarejestrowana. Przys"ali teraz mail, $e chcieliby si# dowiedzie%, co si# teraz ze mn& dzieje, czy pracuj# po
uko'czeniu szko"y w danym zawodzie, czy nie i czy chcia"abym otrzymywa% jakiekolwiek oferty pracy na maila.
Odpisa"am im, $e oczywi!cie, $e chcia"abym otrzymywa% i dalej nic nie otrzyma"am.
Jak wida(, respondentka zawiod%a si$ zarówno na dzia%aniu Powiatowego Urz$du Pracy, jak i na
akademickim biurze karier. Je'eli chodzi o t$ pierwsz& instytucj$, to negatywnie oceni%a jej aktywno#(
w obszarze po#rednictwa pracy. Stwierdzi%a, 'e od kilku lat nie uzyska%a 'adnej oferty pracy. Nale'y jednak
wskaza(, 'e respondentka negatywnie by%a nastawiona do niektórych instrumentów runku pracy, który mog%yby
jej pomóc, w tym sta'ów zawodowych, czy prac interwencyjnych. Wskaza%a, 'e tego rodzaju formy wsparcia s&
korzystne dla osób m%odych, które nie maj& jeszcze rodziny. Ta argumentacja by%a do#( zaskakuj&ca,
zwa'ywszy, 'e instrumenty rynku pracy dostarczaj& pewnych, niewielkich #rodków finansowych, przyczyniaj&
si$ ponadto do zwi$kszenia szans na uzyskanie sta%ego zatrudnienia. Badana negatywnie odnios%a si$ tak'e do
aktywno#ci akademickiego biura karier. Z drugiej jednak strony nale#y zauwa#y', #e postrzega"a tu siebie jako
biernego odbiorc% dzia"alno&ci tej instytucji (by( mo'e by%o te' tak w przypadku urz$du pracy). Respondentka
czeka%a na to, a' inicjatywa wyjdzie ze strony akademickiego biura karier, sama nie próbowa%a kontaktowa( si$
z tym podmiotem, aby uzyska( jakie# informacje o potencjalnym zatrudnieniu.
Powy'sza wypowied+ mo'e sugerowa(, 'e instytucje rynku pracy koncentruj& si$ w swoich dzia%aniach
na wspieraniu osób najbardziej aktywnych, wykazuj&cych inicjatyw$ i staraj&cych si$ o uzyskanie wsparcia,
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pomijaj&c osoby bierne, które maj& trudno#ci w funkcjonowaniu na rynku pracy. Tez$ t$ potwierdzaj&
wypowiedzi samych pracowników tych instytucji Za wa'ny czynnik powi&zany z aktywno#ci& zawodow&
absolwentów i ich szansami na znalezienie pracy uwa'aj& oni bowiem postaw$/osobowo#( absolwenta.
Niektórzy respondenci mówi& o tym jako o hipotezie, inni, pracuj&cy z absolwentami, s& tego samego zdania na
podstawie w%asnych obserwacji:

WUP2: Kwestia charakteru, postawy, kwestia uko'czonej szko"y te$ w pewnym zakresie oczywi!cie. (…)
Kwestia tego czy pracowali, czy szukali pracy w trakcie szko"y, czy w trakcie studiów, czy ju$ pracowali
wcze!niej czy nie.

WUP1: Cechy osobowo!ciowe, sytuacja w rodzinie jak rodzice s& aktywni czy bardziej pasywni to mo$e pó(niej
jest jako! odzwierciedlone w postawach…
W opiniach badanych osób postawa, która wp%ywa na szanse na rynku pracy, wi&'e si$ z otwarto#ci& –
nale'y rozumie( przez to otwarto#( na nowe do#wiadczenia, sytuacj$, ale te' nowych ludzi, a tak'e
z aktywno#ci&, samodzielno#ci& – zdolno#ci& do samodzielnego poszukiwania pracy i zabiegania o pomoc:

BK: To zale$y od osobowo!ci mi si# wydaje. Bo s& takie osobowo!ci bardzo zamkni#te, które si# nastawiaj&
tylko i wy"&cznie na to, $e im podamy wszystko i b#dzie gotowe i b#dzie wszystko za"atwione. A s& takie
temperamenty, które przychodz&, prosz& tylko o rad#, o wskazówki i dzia"aj&.

PUP2: to mi si# wydaje w naturze cz"owieka le$y, niektórzy s& bardzo otwarci, od razu przychodz& do nas
i pytaj& o jakie! dodatkowe kursy, szkolenia, chc& jakie! uprawnienia dodatkowe zdoby%. A niektórzy… no, to
wynika z osobowo!ci, którzy uwa$aj&, $e oni wszystko ju$ co trzeba maj&, wiedz# praktyczn&, teoretyczn& i oni
czekaj& na to, $e im si# poda konkretn& ofert# pracy, a zaanga$owanie osobiste jest bardzo ma"e.
Przy czym zdaniem pracowników PUP i WUP, absolwenci wyró'niaj& si$ w#ród osób bezrobotnych na
korzy#( aktywno#ci& zawodow& i poziomem motywacji do znalezienia pracy. Absolwenci polegaj& na w%asnej
wiedzy i wykorzystuj& ró'norodne mo'liwo#ci poszukiwania pracy:

PUP1: nasi absolwenci s& fajni, bo raczej otwarci na ten rynek i to s& osoby, które w wi#kszo!ci wiedz& czego
oczekuj&, czego chc&. Zdarza si# owszem, $e jest osoba taka zagubiona, gdzie porady potrzebuje, ale teraz
absolwenci s& naprawd# operatywni. I sami konkretnie znaj& ten rynek, wcze!niej orientuj& si#, jak wygl&da
sytuacja, chodz& te$ sami po pracodawcach, tak, $e tutaj, te$ jest taki plus dla nich, $e jednak maj& t&
!wiadomo!%.
Poza tym pracownik PUP obserwuje, 'e jest w#ród samych absolwentów jest bardziej aktywna grupa –
osoby, które poszukuj& ofert pracy, sta'u czy szkole), mo'liwe wi$c 'e cz$#ciej z nich korzystaj&.
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M: A czy s" takie osoby, z którymi urz"d pracuje bardziej intensywnie?
PUP1: Tak, jak mówi# to te osoby, które same staraj& si#, które s& bardzo aktywne, czyli oprócz tego, $e gdzie!
same chodz& po firmach, gdzie! próbuj& na rynku pracy, $eby dosta% si# do jaki! instytucji czy zak"adów pracy,
to one te$ cz#sto zg"aszaj& si# do nas po te oferty… No to faktycznie bywa tak, $e bardzo cz#sto przychodz&
i pytaj& o oferty, przychodz& i zdarza si#, $e ten kontakt jest, ale to musi te$ wynika% z ich ch#ci te$,
zainteresowania. Jest taka grupa m"odzie$y, której zale$y, która dzwoni pyta si# o te sta$e, chodzi na ka$d&
rozmow# jaka jest mo$liwa, $eby gdzie! si# dosta%. (…) czasami sami bardzo ch#tnie pytaj& o szkolenia, wi#c
korzystaj&. A czasami jest tak, $e gdzie! jest osoba, która wymaga jednak… po jakiej! rozmowie wida%, $e ma
jaki! deficyt to wtedy my proponujemy takim osobom tak& form#, $eby skorzysta"a i wtedy kierujemy czy do
szkole', czy do kole$anek do doradztwa zawodowego.
Ostatnia wypowied+ kontrastuje z wcze#niejsz& opini& absolwentki, która nie wykazywa%a aktywno#ci
w poszukiwaniu pracy, ale równocze#nie PUP nie zwróci% si$ do niej z propozycj& innej formy wsparcia:
doradztwa zawodowego, szkolenia, sta'u. Zosta%a pozostawiona sama sobie. Wypowiedzi potwierdzaj&
niepokoj&ce zjawisko promowania osób aktywnych kosztem osób biernych, które z w%asnej inicjatywy nie
staraj& si$ o wsparcie. Prowadzi to do tzw. efektu creamingu czyli adresowania wsparcia do osób, którym
naj%atwiej pomóc, co w dalszej kolejno#ci prowadzi do mechanizmu ja%owej straty – wsparcie udzielane jest
osobom, które i tak by sobie poradzi%y na rynku pracy.
To, 'e omawiana absolwentka wymaga%a wsparcia, wynika jasno z jej dalszych wypowiedzi. Badana
z rezerw& odnosi%a si$ tak'e do innych, sprawdzonych metod poszukiwania pracy, skoncentrowa%a si$ na
wysy%aniu swoich dokumentów aplikacyjnych przez internet. Sama stwierdzi%a, 'e ten sposób szukania
zatrudnienia nie jest najlepszy. Z wypowiedzi wynika%o jednak, 'e nie potrafi%a wyci&gn&( z tego odpowiednich
wniosków:

Moderator: A czy wobec tego zamierza Pani zmieni' te metody, skoro nie skutkuj!?
R12: A na jakie? A co Pan mi proponuje? Nie wie Pan?
Moderator: Nie zamierza Pani?
R12: Nie, nie zamierzam z tego wzgl#du, $e na dzisiejszym rynku, tak, jak powiedzia"am wcze!niej…. Je$eli
obejrza"o si# jakie! forum firm, które poszukuj& pracowników, to na koniec jest dopisek – „prosz# wys"a% CV
i list motywacyjny na podanego maila”. Wi#c robi# to, o co prosz&…a roznoszenie osobiste po firmach swojego
CV czy listu motywacyjnego, to ju$ uwa$am troch# za szczeniackie, za szczeniack& form#.
Respondentka niepotrzebnie wycofa%a si$ z bezpo#rednich form poszukiwania zatrudnienia, które znane
s& ze swojej du'ej skuteczno#ci. Co wi$cej, okaza%o si$, 'e w jej sposobie postrzegania rzeczywisto#ci widoczne
staj& si$ pewne sztywne schematy my#lenia. W tym przypadku dotyczy%y one rynku pracy. Badana przyj$%a, 'e:
a) praca znajduje si$ tam, gdzie prezentuj& j& pracodawcy; b) pracodawcy za najbardziej odpowiedni sposób
komunikacji uznaj& Internet. Oba za%o'enia by%y b%$dne. Po pierwsze, internet, podobnie, jak prasa, to tylko
niewielka cz$#( rynku pracy (rynek otwarty), po drugie, pracodawcy bior& pod uwag$ tak'e inne mo'liwo#ci
kontaktowania si$ z potencjalnym pracownikiem i warto je wykorzysta( (tym bardziej, 'e mog& – jak
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w przypadku bezpo#redniego spotkania – charakteryzowa( si$ wi$ksz& efektywno#ci&, mniejsz& konkurencj& ze
strony innych). Z wywiadu wynika%o, 'e respondentka z powodu w%asnych niepowodze) negatywnie naznacza%a
siebie. Stwierdza%a: Odczuwam bycie bezrobotnym. Jest to z dnia na dzie' coraz bardziej dobijaj&ce. Musz# co!
znale(%, bo niestety, prosz# Pana, takie jest $ycie. Ma si# kredyty, rodzin#, trzeba z czego! $y%… To jest
dwukrotnie przybijaj&ce. W konsekwencji, jej wykluczenie z rynku pracy jeszcze bardziej mo'e si$ pog%$bi(.
Ci, którzy nie zdecydowali si$ na rejestracj$ w PUP, wskazywali na nast$puj&ce przyczyny: brak
przekonania o tym, 'e PUP pomo'e w znalezieniu odpowiedniej pracy (39,7%); wiara w to, 'e samemu szybko
znajdzie si$ prac$ (22,3%); brak wiary w to, 'e PUP pomo'e w znalezieniu jakiejkolwiek pracy (17%). Znacz&ce
jest, 'e 8,8% respondentów przyzna%o, i' zrezygnowa%o z rejestracji w PUP, gdy' by%oby to dla nich poni'aj&ce
do#wiadczenie.
Pomimo stosunkowo cz$sto deklarowanej rejestracji w PUP, najcz$#ciej wykorzystywanym sposobem
poszukiwania pracy by% kana% „rodzina i znajomi”, z którego korzysta%y a' dwie trzecie respondentów (64,3%).
By" to jedyny sposób poszukiwania pracy wskazany przez ponad po"ow% badanych (a zatem te osoby nawet
nie próbowa%y znale+( prac$ w inny sposób, ograniczaj&c tym samym swoje szanse na znalezienie zatrudnienia).
Nast$pne w kolejno#ci wed%ug liczby wskaza) by%y: lektura og%osze) w gazetach (47,9%), lektura og%osze)
w portalach internetowych po#wi$conych pracy (np. www.pracuj.pl, www.praca.pl) (47,6%), zapoznawanie si$
z og%oszeniami dost$pnymi w Powiatowym Urz$dzie Pracy (41,4%), szukanie og%osze) „na mie#cie” – na
s%upach, p%otach, w ulotkach (36,4%) oraz bezpo#rednie wizyty u potencjalnych pracodawców i pozostawianie
tam swoich dokumentów (CV itd.) (36,1%). Tylko 2,8% ankietowanych szuka%o okazji zatrudnienia na targach
i gie%dach pracy. W przypadku 80,8% respondentów ówczesne poszukiwania zako)czy%y si$ sukcesem w postaci
zdobycia zatrudnienia. Przeci%tny czas poszukiwania pracy wynosi" 3,19 miesi!ca (&rednia arytmetyczna).

Wykres 39 Skuteczne sposoby poszukiwania pracy (N=200, w %)
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,ród%o: opracowanie w%asne.
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Jak wynika z wykresu 39, najcz$#ciej stosowany sposób poszukiwania pracy przez absolwentów rocznika
2007 r. („poprzez rodzin$ i znajomych”) okaza% si$ sposobem po%owicznie skutecznym. Co prawda by% on
wskazywany najcz$#ciej jako ten, dzi$ki któremu uda%o si$ pozyska( zatrudnienie, jednak odsetek osób
korzystaj&cych z tej metody by% dwukrotnie wy'szy od odsetka respondentów deklaruj&cych, 'e by% on
skuteczny. Znaczniej bardziej efektywne okaza%y si$ agencje po#rednictwa pracy – tu dysproporcja pomi$dzy
odsetkiem korzystaj&cych z tego sposobu poszukiwania pracy (29,3%), a odsetkiem tych, którzy dzi$ki tej
metodzie znale+li zatrudnienie (28,1%) wynios%a zaledwie 1,2 pkt. proc. Niezbyt skuteczne s& natomiast
bezpo#rednie wizyty u pracodawców i pozostawianie tam swoich dokumentów aplikacyjnych. Tu dysproporcja
wynios%a 22,5 pkt. proc. Podobnie przedstawia si$ sytuacja w przypadku lektury og%osze) w gazetach (41,1 pkt.
proc.), lektury og%osze) w portalach internetowych po#wi$conych pracy (39,2 pkt. proc.) oraz lektury og%osze)
„na mie#cie” (32,7 pkt. proc.). W odpowiedziach tych uderza niska skuteczno#( dzia%a) Powiatowych Urz$dów
Pracy – zaledwie co 20 absolwent wskazuje, 'e w%a#nie dzi$ki pomocy tej instytucji znalaz% prac$ (a do
korzystania z og%osze) upowszechnianych przez powiatowe urz$dy pracy przyznawa%o si$ 41,4%
respondentów). Porównanie skuteczno#ci po#rednictwa pracy pomi$dzy instytucjami niepublicznymi (agencje
po#rednictwa pracy) i publicznymi wyra+nie wskazuje na wi$ksz& skuteczno#( tych pierwszych.
Skuteczno#( ró'nego rodzaju wi$zi spo%ecznych w poszukiwaniu pracy wskazywali te' absolwenci
w trakcie wywiadów pog%$bionych. Poni'ej zaprezentowano wypowiedzi dwóch respondentów (studentów),
którym uda%o si$ znale+( w ten sposób prac$ dorywcz&:
R2: Podj#"am t# prac#, $eby mie% wi#cej pieni#dzy. I dalej: Praca polega"a na sprz&taniu, wi#c w ogóle nie by"a
zwi&zana z tym, co chc# robi% ani ze studiami. Tylko po prostu pojecha"am [za granic$ – przyp. aut.], $eby
zarobi% troch# pieni#dzy, zaoszcz#dzi%. *eby ewentualnie, po sko'czeniu studiów, mie% jaki! kapita" i mo$e
za"o$y% w"asn& dzia"alno!%, je!li czu"abym si# na si"ach. [W jaki sposób znalaz%a Pani t$ prac$?] Mia"am
za"atwion& przez rodzin#. I dalej: *ebym nie mia"a za"atwionej pracy, podejrzewam, $e nic bym nie robi"a na
wakacjach, bo tutaj [Sokó%ka – przyp. aut.] jest do!% ci#$ko znale(% jak&! prac# i na pewno bym tyle pieni#dzy
nie zaoszcz#dzi"a, co tam.

R4: Uda"o mi si# znale(% prac#. No g"ównie to przez znajomych. Bo u nas to sporo moich znajomych tam
pracowa"o i jak by"o jakie! wolne miejsce w wakacje, to kto! tam zawsze mówi", $e pracowników poszukuj& i si#
tam sz"o.
W pierwszej wypowiedzi respondentka zwróci%a uwag$ na motywy, które sk%oni%y j& do podj$cia
zatrudnienia. Stwierdzi%a, 'e zach%t! by"y tu czynniki finansowe. Nale'y wskaza(, 'e w przypadku tej
respondentki nie chodzi%o o jaki# przymus ekonomiczny. Jak stwierdzi%a: *ebym nie mia"a za"atwionej pracy,
podejrzewam, $e nic bym nie robi"a na wakacjach (…). Badana stan$%a przed sytuacj& wyboru. W gr$ wchodzi%y
dwie mo'liwo#ci – wyjecha( za granic$ do pracy fizycznej b&d+ pozosta( w domu i nic nie robi( przez ca%e
wakacje. Wybór respondentki by% racjonalny. Ze wzgl$du na to, 'e my#li ona o za%o'eniu w%asnej dzia%alno#ci
gospodarczej, to zdecydowa%a si$ wyjecha(. Jej celem sta%o si$ zdobycie #rodków finansowych na otworzenie
firmy. Interesuj&cy by% te' fragment dotycz&cy samego uzyskania pracy. Jak stwierdzi%a badana: (prac$ – przyp.
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aut.) mia"am za"atwion& przez rodzin#. W tym znaczeniu, sformu%owanie „praca za%atwiona przez rodzin$”
oznacza%o prawdopodobnie gotowe zatrudnienie, o które respondentka nie musia%a si$ trudzi(. Nie mo'na zatem
w tym przypadku mówi( o jakich# umiej$tno#ciach poszukiwania pracy. Respondentka nie musia%a zabiega(
o zatrudnienie. Odmienny by% natomiast drugi przypadek. Respondentka stwierdzi%a tam, 'e prac$ uzyska%a
dzi$ki znajomym. Wskaza%a jednak: (…) kto! tam zawsze mówi", $e pracowników poszukuj& i si# tam sz"o. Jak
wida(, badana uzyskiwa%a jedynie informacj$ od znajomych o wolnym miejscu pracy, informacja ta nie
skutkowa%a jednak jeszcze zatrudnieniem. Badana prawdopodobnie musia%a spotka( si$ z pracodawc&,
zaprezentowa( swoj& osob$ i dopiero wówczas nast$powa%a decyzja o przyj$ciu do pracy.
Pewne podobie)stwo do drugiego przypadku wykazywa%a sytuacja innej respondentki. Zosta"a ona
nakierowana na prac% przez cz"onka swojej rodziny (babci%). Jej babcia nie posiada%a jednak informacji
z „pierwszej r$ki”, o mo'liwo#ci zatrudnienia dowiedzia%a si$ z og%oszenia prasowego. Skuteczno#( tej techniki
jest mniejsza. Nie mamy tu do czynienia z poszukiwaniem zatrudnienia z wykorzystaniem informacji
pochodz&cej od znajomych (ukryty rynek pracy), lecz z pozyskaniem danych o wolnym etacie z og%oszenia
prasowego (otwarty rynek pracy). Jak opisa%a ten proces respondentka:

R3: (…) babcia gdzie! w gazecie wynalaz"a og"oszenie i tak posz"am w sumie. Ogólnie si# nie garn#"am do
pracy, ja studiuj# dziennie, ci#$ko cokolwiek pogodzi%, no, ale fajnie tu mi si# tak u"o$y"o. Mam fajn&
kierowniczk#, dopasowa"a mi godziny do szko"y i…no jako! wysz"o. I dalej: No wi#c by"y wakacje, my!l# sobie,
$e i tak nic nie robi#, wiec pójd# sobie i zobacz#, popracuj#, a przy okazji zdob#d# jak&! praktyk# w zawodzie.
No i tak sobie posz"am, zobaczy"am, spodoba"o mi si# i zosta"am.
Nale'y tu doda(, 'e respondentka podj$%a prac$ w zawodzie. Czynnikiem sprawczym okaza%a si$ babcia,
to od niej wysz%a inicjatywa. Co do respondentki, to istnia% tu czynnik, który móg%by utrudnia( uzyskanie
zatrudnienia. Badana studiowa%a, pogodzenie nauki z prac& wydawa%o si$ jej trudne. Okaza%o si$ jednak, 'e
przeciwno#( ta zosta%a pokonana. Tu naprzeciw oczekiwaniom respondentki wysz%a jej kierowniczka, która
dopasowa%a godziny jej pracy do studiów. Badana poprzez fakt, #e podj%"a ryzyko, tzn. posz"a spyta' si%
o etat przedstawiony uprzednio w og"oszeniu, ustabilizowa"a swoj! sytuacj% zawodow!, wesz"a na rynek
pracy w czasie dla niej bezpiecznym. W ka'dej chwili mog%a zrezygnowa(, gdyby jej si$ nie podoba%o b&d+
je#li praca znacznie kolidowa%aby z nauk&. Takiego poczucia bezpiecze)stwa respondentka nie mia%aby po
studiach, kiedy to potrzeba posiadania zatrudnienia jest du'o wi$ksza.
Interesuj&cy by% przypadek jednej z badanych, pod pewnymi wzgl$dami podobny do uprzednio
omawianego. Respondentka w trakcie szko"y &redniej zaanga#owa"a si% w dzia"alno&' polityczn!. By"a
cz"onkini! M"odych Demokratów. Po uko(czeniu szko"y &redniej uda"o si% jej pozyska' prac% w biurze
Platformy Obywatelskiej. W tym samym czasie podj%"a studia na politologii. Badana w nast$puj&cy sposób
opisywa%a swoj& drog$ do uzyskania zatrudniania:

R8: Nawet nie musia"am szczerze mówi&c szuka% pracy, bo przez prac# tutaj, czyli w M"odych, przez bycie
w M"odych Demokratach i prac# przy kampanii, ja si# po prostu nauczy"am wielu rzeczy takich praktycznych,
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czyli, jak, co robi% dok"adnie podczas kampanii, jak si# zachowywa% na danej akcji, … i pó(niej praca tak
naprawd# przysz"a sama.
Ta sytuacja wykazywa%a pewne podobie)stwo z przypadkiem poprzednio omawianym. Badana uzyska%a
zatrudnienie w bezpiecznym okresie, kiedy de facto mog%a eksperymentowa( jeszcze ze swoj& rol& zawodow&.
Ró'nica mi$dzy tymi dwoma przypadkami polega%a na tym, 'e w drugiej sytuacji inicjatywa wysz%a od samej
respondentki. Anga'uj&c si$ w dzia%alno#( polityczn&, mia%a mo'liwo#( nauczenia si$ wielu praktycznych
czynno#ci w%a#ciwych dla tej sfery. Z wypowiedzi wynika%o, 'e badana poprzez prawdopodobnie
odpowiedzialne wykonywanie swoich obowi&zków zwróci%a na siebie uwag$ i zaproponowano jej prac$.
Punktem sprawczym okaza%a si$ jednak w%asna inicjatywa respondentki. Przyk%ad ten jednak, jak równie'
powy'szy, potwierdzaj& tez$ o kluczowym znaczeniu wcze#niejszego do#wiadczenia zawodowego dla
#wiadomego kszta%towania swojej #cie'ki zawodowej oraz szans na znalezienie satysfakcjonuj&cej pracy.
Cz$#( respondentów, mimo 'e nie posiadali dot&d 'adnego zatrudnienia, wykazywa%a si$ du'&
aktywno#ci& i wskazywa%a, 'e b$d& go szuka( poprzez wysy%anie dokumentów aplikacyjnych do firm,
bezpo#rednie chodzenie do pracodawców, czytanie og%osze) prasowych i internetowych. Badani deklarowali
tak'e ch$( korzystania z instytucji rynku pracy, w tym g%ównie Powiatowych Urz$dów Pracy. Niektórzy
respondenci stwierdzali, 'e je&li nie uda si% im znale$' zatrudnienia adekwatnego do uzyskanego
wykszta"cenia, to zdecyduj! si% na prac% poni#ej w"asnych kwalifikacji b!d$ na zatrudnienie w zupe"nie
innym obszarze zawodowym. Jak mówili w trakcie wywiadów:
R6: Je$eli nie uda"oby mi si# znale(% pracy zgodnej z kierunków studiów [administracja – przyp. aut.], to mo$e
jaka! praca z dzie%mi albo w galerii jako sprzedawca. Czasami to mo$na tam nawet nie(le zarobi%, bo nie
ukrywajmy chodzi te$ o wi#ksze zarobki, prawda?! Za byle jakie pieni&$ki to si# nie op"aca i!%…

Moderator: A je&li po zako(czeniu studiów nie b%dzie Pani mog"a znale$' zatrudnienia?
R10: To w takiej sytuacji b#d# szuka"a byle czego, $eby co!, jako!… Nie wiem, mo$e jaka! praca w sklepie, no
cokolwiek, $eby jako! zarabia% pieni&dze. Je$eli nie b#d# mog"a pracowa% w zawodzie, to mo$e te$ wyjad# za
granic#, nie wiem. Nie mam poj#cia. Mo$e jak bym nie znalaz"a, to bym te swoje przedszkole otworzy"a.

W obu powy#szych przypadkach podstawowym czynnikiem, który mia"by motywowa' do podj%cia
zatrudnienia poni#ej uzyskanych kwalifikacji, by"y wzgl%dy finansowe. Trudna sytuacja zawodowa, jaka
mo'e spotka( respondentki po uko)czeniu studiów, wyzwoli%aby w nich jednak ró'ne strategie. Pierwsza
z badanych wskaza%a, 'e próbowa%aby znale+( jak&kolwiek prac$, byle zaspokaja%a jej potrzeby finansowe.
Druga za# wymienia%a ró'ne sposoby wyj#cia z trudnej sytuacji. Uwzgl$dni%a podj$cie pracy poni'ej w%asnych
kwalifikacji, wyjazd za granic$, a tak'e otworzenie w%asnej dzia%alno#ci gospodarczej.
Pracownicy instytucji rynku pracy potwierdzaj& t$ obserwacj$, jednak wskazuj&, 'e gotowo#( do
zatrudnienia poni'ej kwalifikacji uzale'niona jest od poziomu wykszta%cenia. Z obserwacji po#rednika pracy
wynika, 'e absolwenci s& zainteresowani przede wszystkim prac& w swoim zawodzie. Dotyczy to szczególnie
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absolwentów wy'szych uczelni, w porównaniu z którymi absolwenci szkó% #rednich cz$#ciej s& zainteresowani
przekwalifikowaniem.

PUP2: Osoby oczywi!cie z dyplomem wy$szej uczelni maj& wy$sze wymagania, szukaj& bardziej konkretnej
propozycji czyli pasuj&cej do zawodu, który posiadaj& aktualnie. Osoby ze !rednim wykszta"ceniem nieraz nie do
ko'ca chc& podj&% prac# w zawodzie, nieraz to mo$e by% jaka! praca pokrewna, ale te$ odpowiadaj&ca ich
poziomowi wykszta"cenia, tak bym powiedzia"a. (…) Zdarza si#, $e osoby przyjmuj& takie propozycje [pracy
niezgodnej z poziomem wykszta%cenia], ale z regu"y, zdecydowana wi#kszo!% osób chce podj&% prac#
w konkretnym zawodzie i gdzie jest wymagany konkretny poziom wykszta"cenia.
W powy'szej wypowiedzi uderza ró'nica mi$dzy osobami posiadaj&cymi wykszta%cenie wy'sze,
a osobami posiadaj&cymi wykszta%cenie #rednie – które s& bardziej sk%onne do pracy innej, ni' w swoim
zawodzie. Mo'e to wskazywa( na wi$ksz& ich mobilno#( zawodow& – gotowo#( do przekwalifikowania.
Natomiast mniejsza mobilno#( zawodowa osób z wykszta%ceniem wy'szym mo'e wynika( z racjonalizacji –
uzasadnienia wysokich kosztów studiów, zarówno w kontek#cie finansowym, jak i czasu (zaanga'owania
w zdobycie danego zawodu).
Gotowo#( do podj$cia pracy niezgodnej z kwalifikacjami wzrasta, gdy absolwentów zmuszaj& do tego
okoliczno#ci 'yciowe:
PUP1: zdarza si# tak, $e osoby chc& po prostu gdzie! pracowa% i dla nich nie ma znaczenia, czy b#d& w swoim
kierunku, czy te$ nie… naprawd# ró$nie, od sytuacji te$ zale$y tej osoby, $yciowej i od tego czy maj& jakie!
wsparcie ze strony rodziny, gdzie mo$e sobie pozwoli% na d"u$sze szukanie pracy, a czasami jest tak, $e po
prostu musi podj&% prac# niezale$nie od tego, jakie ma wykszta"cenie – to jest bardzo indywidualna sprawa. (…)
a s& te$ osoby, które oczekuj&, $e po prostu kszta"ci"y si# i chc& w danym kierunku pracowa% i d&$& do tego, czy
to b#dzie trwa"o krótko czy d"ugo to po prostu chc& akurat osi&gn&% tak& prac# a nie inn&.

Tabela 19 Trudno&ci absolwentów ze znalezieniem zatrudnienia (N=189, w %).
Czy znalezienie
pierwszej pracy
by"o w Pana/i
przypadku "atwe
czy trudne?
zasadnicze
zawodowe
&rednie zawodowe
&rednie ogólne
wy#sze
Ogó"em

bardzo
trudne

trudne

ani
trudne
ani
"atwe

"atwe

bardzo
"atwe

trudno
powiedzie'

Ogó"em

23,5

41,2

29,4

5,9

0,0

0,0

100,0

10,3
8,0
17,9
12,7

44,8
49,4
23,2
40,2

27,6
24,1
26,8
25,9

6,9
16,1
19,6
14,8

3,4
2,3
7,1
3,7

6,9
0,0
5,4
2,6

100,0
100,0
100,0
100,0

,ród%o: opracowanie w%asne.

Fakt, i' przeci$tny czas poszukiwania pracy wynosi% nieco ponad trzy miesi&ce, za# absolwenci
wykorzystywali wówczas wiele #rodków poszukiwania zatrudnienia (w tym metody nieformalne: rodzina
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i znajomi), dopuszczaj&c przy tym mo'liwo#( pracy poni'ej swoich kwalifikacji, oznacza, 'e dzia%ania te by%y
dla m%odych ludzi pewnym wyzwaniem. Znajduje to potwierdzenie w rozk%adach odpowiedzi na pytanie: czy
znalezienie pierwszej pracy by"o w Pana/i przypadku "atwe czy trudne? Ponad po%owa (52,9%) udzieli%a
tu odpowiedzi: trudne (w tym: 12,7% - „bardzo trudne”; 40,2% – „trudne”). Tylko 3,7% (pi$ciu ankietowanych)
uzna%o, 'e w ich przypadku znalezienie pracy by%o bardzo %atwe. Szczegó%owe dane zaprezentowano w tabeli 19.
Okazuje si$, 'e znalezienie pracy by%o szczególnie trudne dla absolwentów zasadniczych szkó%
zawodowych. Blisko co czwarty spo#ród nich przyzna%, 'e by%o to zadanie „bardzo trudne”, za# w sumie dwie
trzecie z nich okre#li%y je jako trudne lub bardzo trudne. Prac$ ze wzgl$dn& %atwo#ci& znajdowali natomiast
absolwenci szkó% wy'szych. Nie nale'y tego traktowa( jednak jako prostej wskazówki, i' aby %atwo znale+(
prac$, trzeba legitymowa( si$ wykszta%ceniem wy'szym. Wzi&( nale'y bowiem pod uwag$, 'e studenci
wyj&tkowo cz$sto pracuj& w trakcie nauki – staraj& si$ wi$c o zdobycie do#wiadczenia zawodowego, zdarza im
si$ te' kontynuowa( prac$ uzyskan& w czasie studiów. Sukces w zdobyciu pracy zawdzi$czaj& wi$c by( mo'e
nie samym studiom, lecz w%asnej zapobiegliwo#ci. Badania ogólnokrajowe pokazuj&, 'e +ród%em sukcesu
m%odych inteligentów cz$sto jest nie tyle uzyskanie wykszta%cenia w okre#lonym kierunku, ile sam fakt
uzyskania dyplomu szko%y wy'szej. Urszula Sztanderska i Wiktor Wojciechowski podkre#laj&, 'e generalnie
dziedziny wykszta"cenia w mniejszym stopniu ró$nicuj& szanse posiadania pracy ni$ poziom wykszta"cenia.
W tym kontek!cie nie dziwi& decyzje niektórych m"odych osób, by sko'czy% studia, niespecjalnie licz&c si# z ich
kierunkiem. Takie post#powanie w !wietle bie$&cych wyników rynku pracy jest uzasadnione, co nie znaczy, $e
w d"ugiej perspektywie ka$de wy$sze wykszta"cenie b#dzie si# wi&za% z lepszymi rokowaniami dotycz&cymi
zatrudnienia ni$ dopasowane do popytu wykszta"cenie !rednie, czy nawet zasadnicze [31]. Nale'y jednak
zauwa'y(, 'e prawie 18% studentów stwierdza, 'e by%o im bardzo trudno znale+( prac$ – jest to odsetek
wyra+nie wy'szy ni' dla absolwentów ogó%em. Mo'e to wskazywa(, 'e ju' w tej chwili jest grupa absolwentów
studiów wy'szych, którym szczególnie trudno znale+( prac$. Analiza odpowiedzi absolwentów studiów
wy'szych wskazuje, 'e na trudno#ci ze znalezieniem pracy cz$#ciej wskazywali absolwenci kierunków
pedagogicznych oraz administracji publicznej, natomiast rzadziej ekonomi#ci (chocia', 'e wzgl$du na niewielkie
liczebno#ci w poszczególnych kategoriach, do wyników tych nale'y podchodzi( ostro'nie). S& to wyniki zgodne
z wynikami monitoringu zawodów deficytowych i nadwy'kowych, omawianych w rozdziale trzecim, zgodnie
z którymi specjalistów ds. administracji publicznej i pedagogów, ale równie' asystentów ekonomicznych, jest
najwi$cej w#ród bezrobotnych absolwentów.
W perspektywie pracowników instytucji rynku pracy oraz danych o zawodach nadwy'kowych, absolwent
wy'szej uczelni po kierunku humanistycznym, lub te', w szerszym uj$ciu, absolwent kierunku nadwy'kowego,
praktycznie niewiele si$ ró'ni od osoby z wykszta%ceniem ogólnym / bez zawodu. Taki absolwent b$dzie osob&
z zawodem dopiero wtedy, gdy zdob$dzie do#wiadczenie zawodowe. Osoby z wykszta%ceniem humanistycznym,
ogólnym lub bez zawodu, nie maj&ce do#wiadczenia zawodowego, s& w podwójnie trudnej sytuacji, poniewa'
brakuje im kwalifikacji oraz orientacji na rynku pracy:

WUP2: Te osoby, które maj& niesprecyzowane swoje w"asne drogi zawodowej, to te osoby najcz#!ciej nie
pracowa"y w trakcie studiów. Dopiero zaczynaj& poszukiwa% pracy. Najcz#!ciej s& to absolwenci studiów
humanistycznych, czy szkó" o kierunkach humanistycznych.
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Trudniejsz& sytuacj$ humanistów na rynku pracy potwierdza kilkoro badanych, ale tylko jedna osoba
(pedagog), potwierdzaj&c t$ sam& diagnoz$, zwraca tak'e uwag$, 'e ta trudna sytuacja wi&'e si$ ze
stereotypowym postrzeganiem humanistów i niedocenianiem umiej$tno#ci ogólnych oraz mi$kkich. K%adzie
jednak nacisk na konieczno#( uzupe%nienia kwalifikacji po studiach humanistycznych, tak wi$c ogólnie rzecz
bior&c nie przeczy, 'e samo wykszta%cenie humanistyczne nie wystarczy aby znale+( prac$ w#ród istniej&cych
ofert – mo'e raczej by( atutem po jego uzupe%nieniu:
BK: to nie jest tak, $e ko'czy si# socjologi# i koniecznie trzeba w tym kierunku pracowa%, niestety rynek pracy
wymaga czego innego. (…) Ci absolwenci o !cis"ych umys"ach, oni s& ograniczeni o wiedz# tak& mi#kk& i tak
naprawd# ja zawsze powtarzam, $e humani!ci s& lepsi w zarz&dzaniu lud(mi i zarz&dzaniu zespo"ami ni$ !cis"e
umys"y. (…) nikt jeszcze nie zdaje sobie sprawy, co oni tak naprawd# potrafi&. Oni s& bardziej elastyczni, bo
je$eli kto! np. ko'czy filologi# polsk&, to po tych studiach on nie idzie np. na podyplomowe na to samo,
kontynuacj#, tylko idzie na zarz&dzanie, albo idzie na jakie! tam podstawy ksi#gowo!ci, $eby mie% poj#cie
o czymkolwiek innym (…) wiedz&, $e dla nich jest trudniej. Wystarczy spojrze% na nasze oferty pracy jak
wygl&daj&: absolwent ekonomii, informatyk, grafik, webmaster… wszystko dla !cis"ych.
Respondenci, którzy deklarowali, 'e znalezienie pierwszej pracy by%o dla nich trudne, zostali zapytani
o powody tych trudno#ci. Przy czym proszeni byli o podanie tych przyczyn (nie by%y im odczytywane
odpowiedzi mo'liwe do wyboru, co mog%oby wp%yn&( na ich odpowiedzi). Ponad 88% z nich wskaza%o na
trudn& sytuacj$ na rynku pracy. Oznacza to, 'e zdecydowana wi$kszo#( absolwentów dostrzega +ród%o swoich
problemów w obiektywnej sytuacji na rynku pracy, a nie np. w poziomie swoich kompetencji zawodowych.
Taka ocena mo'e mie( uzasadnienie – zgodnie z danymi G%ównego Urz$du Statystycznego, dotycz&cymi popytu
na prac$, w IV kwartale 2007 r., a wi$c wtedy, kiedy absolwenci rozpoczynali poszukiwanie pracy, wska+nik
wykorzystania wolnych miejsc pracy (a wi$c stosunek wolnych miejsc pracy do zagospodarowanych
i niezagospodarowanych miejsc pracy) wyniós% 1,16%, podczas gdy #rednia dla ca%ego kraju wynios%a 1,66%.
Co wi$cej, w trakcie roku 2008 warto#( tego wska+nika ulega%a dalszemu obni'eniu, do poziomu 0,54%
w IV kwartale 2008, podczas gdy #rednia dla kraju wynios%a 0,93%. Pokazuje to, 'e wolnych miejsc pracy by%o
w województwie podkarpackim relatywnie mniej ni' w innych regionach kraju. A pogorszenie sytuacji na rynku
pracy, zwi&zane ze spowolnieniem gospodarczym, przynios%o szybszy spadek liczby wolnych miejsc pracy w
tym województwie ni' #rednia dla ca%ego kraju.
Zdecydowanie mniej liczna grupa osób wskazuje na kwestie zwi&zane z niedopasowaniem ich
umiej$tno#ci lub do#wiadczenia do potrzeb rynku pracy – czyli brak odpowiednich ofert pracy, niech$(
pracodawców do zatrudniania osób bez do#wiadczenia zawodowego czy wreszcie zbyt wysokie wymagania
pracodawców.
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Wykres 40 Powody trudno&ci w znalezieniu pierwszej pracy (N=110 w %)

du'e bezrobocie w regionie

88,1

nie by%o ofert pracy dla osób o moim kierunku
wykszta%cenia

14,3

niech$( pracodawców do zatrudniania absolwentów
(osób bez do#wiadczenia)

9,6

z%e warunki oferowanego zatrudnienia (np. zbyt
niskie wynagrodzenie)

7,1

wymagania pracodawców by%y zbyt wysokie w
stosunku do moich umiej$tno#ci lub do#wiadczenia

4,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
,ród%o: opracowanie w%asne.

Tabela 20 Nastawienie pracodawców wobec absolwentów (N=404, w %)
Jakie jest najcz%&ciej - Pana/i zdaniem nastawienie pracodawców wobec
absolwentów, a wi%c osób, które
zako(czy"y nauk% i nie posiadaj! jeszcze
do&wiadczenia zawodowego?
du#o lepsze ni# wobec pozosta"ych
kandydatów do pracy
troch% lepsze ni# wobec pozosta"ych
kandydatów do pracy
takie samo jak wobec pozosta"ych
kandydatów do pracy
troch% gorsze ni# wobec pozosta"ych
kandydatów do pracy
du#o gorsze ni# wobec pozosta"ych
kandydatów do pracy
trudno powiedzie'
Razem

Praca

Praca +
nauka

Nauka

Bezrobocie
lub
bierno&'

Razem
(w %)

5,20%

1,90%

1,00%

0,00%

3,20%

23,30%

34,60%

26,50%

14,90%

24,60%

26,20%

25,00%

25,50%

23,40%

25,60%

16,70%

17,30%

13,30%

29,80%

17,40%

11,90%

7,70%

20,40%

21,30%

14,50%

16,70%

13,50%

13,30%

10,60%

14,70%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

,ród%o: opracowanie w%asne.

W ramach badania respondentom zadano pytanie: Jakie jest najcz#!ciej - Pana/i zdaniem - nastawienie
pracodawców wobec absolwentów, a wi#c osób, które zako'czy"y nauk# i nie posiadaj& jeszcze do!wiadczenia
zawodowego? Odpowied+ na to pytanie pozwala na odtworzenie wizerunku pracodawców w oczach
absolwentów. Ankietowani byli zdania, 'e nastawienie pracodawców wobec absolwentów jest gorsze ni' wobec
pozosta%ych kandydatów do pracy. Opini$ tak& zaprezentowa%o 31,9% osób uczestnicz&cych w badaniu (w tym
14,5% - „du'o gorsze”). Pozostali uwa'ali, 'e nastawienie pracodawców wobec absolwentów jest lepsze ni'
wobec innych kandydatów do pracy (27,8%; w tym 3,2% – „du'o lepsze”) lub te' takie samo (25,6,0%).
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Badania prowadzone w innych regionach kraju potwierdzaj&, 'e pracodawcy na ogó% wol& zatrudnia( inne
osoby, ni' absolwentów [7] [20]..
Analizy pog%$bione wykazuj& istnienie ró'nic w rozk%adach odpowiedzi na omawiane pytanie mi$dzy
respondentami o odmiennym statusie na rynku pracy. Osoby %&cz&ce prac$ i nauk$ by%y bardziej sk%onne
uwa'a(, 'e pracodawcy traktuj& absolwentów lepiej ni' innych kandydatów do pracy (42,2%). Natomiast osoby
niepracuj&ce – ucz&ce si$ oraz zw%aszcza bezrobotne i bierne zawodowo – by%y zdecydowanie bardziej
przekonane o tym, 'e absolwenci s& przez pracodawców niemile widzianymi kandydatami do pracy. Rozk%ady
odpowiedzi mog& by( efektem racjonalizacji swoich losów na rynku pracy – osoby, które nie mia%y okazji
skonfrontowa( swoich umiej$tno#ci z oczekiwaniami pracodawców cz$#ciej wyra'aj& opinie o ich negatywnym
nastawieniu.
Respondentów zapytano nast$pnie, czego mog& obawia( si$ pracodawcy maj&cy zatrudni( absolwentów.
Trzy czwarte ankietowanych (69,4%) wymieni%o tu brak do#wiadczenia, a ponad po%owa (54,8%) brak wiedzy
praktycznej. Relatywnie cz$sto wskazywano równie' na brak odpowiedzialno#ci (23,0%) oraz brak najnowszej
wiedzy (12%) (N=404). S& to zatem odpowiedzi odpowiadaj&ce temu, jak postrzegani s& absolwenci przez
pracodawców. Pozosta%e czynniki takie jak lenistwo, nierzetelno#( czy nieuczciwo#( by%y wymieniane tylko
przez nieliczne osoby uczestnicz&ce w badaniu. Znamienne jest, 'e w ca%ej próbie badawczej znalaz% si$ tylko
jeden respondent, który odpowiedzia%, 'e pracodawca maj&cy zatrudni( absolwenta nie obawia si$ w zwi&zku
z tym niczego. Analogiczne wyniki uzyskano w podobnych badaniach prowadzonych w innych regionach kraju,
gdzie w#ród przyczyn niech$tnego nastawienia pracodawców do absolwentów równie' wymieniano przede
wszystkim brak do#wiadczenia zawodowego (na ogó% wymaganego w trakcie rekrutacji) oraz brak umiej$tno#ci
praktycznych[7].
Wyniki badania ilo&ciowego znajduj! potwierdzenie równie# w wypowiedziach w ramach
wywiadów indywidualnych. Rozmówcy pytani o szanse m"odych ludzi na uzyskanie zatrudnienia wyra#ali
bardzo ró#ne opinie, dominowa"o jednak przekonanie, #e dzisiaj osoby z tej populacji maj! z wielu
powodów utrudnione wej&cie na rynek pracy. Badani stwierdzali:

R1: (…) trzeba mie% do!wiadczenie, pracodawcy wymagaj& nie wiadomo jakiego do!wiadczenia, bardzo cz#sto
wygórowanego, (…) nie chc& zatrudnia% na ca"y etat m"odych ludzi, którzy jeszcze nie maj& do!wiadczenia,
prawda?

R5: Jest zbyt ma"o pracy. Pracodawca, jak ma zatrudni% pracownika, to we(mie takiego, który ma ju$ jakie!
do!wiadczenie zawodowe, m"odego we(mie na jaki! sta$… No sta$e s& zawsze jaki! tu wyj!ciem.
Jak wida(, badani opisuj&c sytuacj$ na rynku pracy odwo%ywali si$ implicite do pewnych oczekiwa)
pracodawców wzgl$dem pracowników. Najcz%&ciej wskazywali, #e wej&cie m"odych ludzi na rynek pracy
jest utrudnione z powodu niewielkiego do&wiadczenia zawodowego, braku praktycznych umiej%tno&ci.
Pojawia%y si$ tak'e opinie, 'e sytuacja omawianej populacji nie jest wcale z%a. Jedna z respondentek
stwierdzi"a, #e m"odzi ludzie s! lepiej postrzegani przez pracodawców od starszych pracowników. Zak"ada
si%, #e b%d! wydajniej pracowali. Inna badana wskaza%a natomiast, 'e pracodawcy kieruj& si$ przede
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wszystkim kalkulacj& zysków i kosztów. Je'eli maj& mo'liwo#( wzi$cia m%odego pracownika na sta'
zawodowy, to tak w%a#nie uczyni&, oczywi#cie kosztem innej osoby zatrudnionej w tej firmie.
Te ostatnie wypowiedzi znajduj& pewne odzwierciedlenie w praktyce. Respondentom zadano równie'
pytanie czy w chwili poszukiwania pierwszej pracy, ich kwalifikacje odpowiada%y oczekiwaniom pracodawców.
Ankietowani brali pod uwag$ takie cechy jak: do#wiadczenie, przygotowanie teoretyczne, umiej$tno#ci
praktyczne oraz uprawnienia i certyfikaty.
Jak si$ okazuje, pod wzgl$dem do#wiadczenia kwalifikacje ponad po%owy ankietowanych (58%)
odpowiada%y potrzebom pracodawców. Trzy czwarte ankietowanych (77,7%) zadeklarowa%o, 'e poziom ich
przygotowania teoretycznego by% adekwatny wobec oczekiwa) pracodawców, za# dwie trzecie (65%) dobrze
oceni%y pod tym wzgl$dem swoje umiej$tno#ci praktyczne – a zatem formu%owane wcze#niej obawy nie
potwierdzaj& si$. Natomiast czynnikami najgorzej ocenianymi przez absolwentów okaza%y si$

posiadanie

certyfikatów i uprawnie) zawodowych. Tylko niespe%na 40% by%o zdania, 'e pod tym wzgl$dem spe%niali
oczekiwania pracodawców. Co ósma osoba (12,8%) odpowiedzia%a, 'e nie by% on wa'ny, a co trzecia mia%a
trudno#ci w jednoznacznym okre#leniu czy spe%nia%a pod tym wzgl$dem oczekiwania pracodawców. Analizy
pog%$bione wykaza%y, 'e osoby obecnie pracuj&ce cz$#ciej ocenia%y swoje ówczesne kwalifikacje jako
odpowiadaj&ce potrzebom pracodawców (dotyczy to zw%aszcza umiej$tno#ci praktycznych), ni' osoby
bezrobotne i bierne zawodowo.

Wykres 41 Czy kwalifikacje absolwentów w chwili poszukiwania pierwszej pracy odpowiada"y
oczekiwaniom pracodawców (N=261, w %)

uprawnienia i certyfikaty

umiej$tno#ci praktyczne

przygotowanie teoretyczne

Do#wiadczenie

0%

20%

40%

60%

80%

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

ten czynnik nie by% istotny

trudno powiedzie(

100%

,ród%o: opracowanie w%asne.
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Ta relatywnie wysoka samoocena przygotowania absolwentów, szczególnie w konfrontacji z rynkiem
pracy, nie musi by( bezpodstawna. M%ode osoby ucz& si$ wed%ug zmienionych podstaw programowych, lepiej
dopasowanych do wyzwa) wspó%czesnej gospodarki. Posiadaj& wy'szy poziom kompetencji j$zykowych
i informatycznych. Równie' pomimo narzeka) na zapó+nienie technologiczne szkó%, to jednak m%ode osoby s&
lepiej przygotowane do obs%ugi nowoczesnych technologii ni' starsi pracownicy. Zatem sama wi$ksza
aktualno#( kszta%cenia zwi$ksza ich szanse, szczególnie w porównaniu ze starszymi pracownikami [31].

1.12. Pierwsza praca
Osobny blok pyta) w kwestionariuszu zosta% po#wi$cony pierwszej pracy absolwentów rocznika 2007
woj. podlaskiego22. Pytania te zadawano respondentom, którzy dotychczas pracowali (N=291). Ankietowanych
pytano o zgodno#( pracy z wykszta%ceniem, satysfakcj$ z pracy oraz stanowisko na jakim by%a ona
wykonywana.

Wykres 42 Stanowiska pracy absolwentów w pierwszej pracy (N=291, w %)

Ogó%em

5,9

28,6

1,4

31,4

1,7 9,1

22,0

2,7

0,9
wy'sze

5,3

#rednie ogólne

9,8

#rednie za wodowe

10,0

zasa dnicze za wodowe

47,8

38,4

25,9

45,0

9,1
0%

38,9

9,8 1,8

15,0

7,5

68,2
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40%

4,4

15,0
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50%

60%

70%

robotnik niewykwa lifikowa ny

robotnik wykwalifikowany

technik

pracownik administra cyjno-biurowy

specjalista

kierownik

14,3

80%

7,5

9,1
90%

9,1
100%

nie wiem, trudno powiedzie(
,ród%o: opracowanie w%asne.

Absolwenci rocznika 2007 byli zatrudnieni najcz$#ciej na stanowisku pracownika administracyjnobiurowego (31,4%), robotnika wykwalifikowanego (28,6%) oraz specjalisty (22%). Mniej by%o tu natomiast
robotników niewykwalifikowanych (6%), techników (1,4%) i kierowników (1,5%). Osoby z wykszta%ceniem
zawodowym najcz$#ciej w swojej pierwszej pracy by%y zatrudnione na stanowiskach robotniczych. Nale'y tu

22

Przez poj$cie pierwszej pracy rozumie si$ tu pierwsz& prac$ sta%& (a wi$c ka'd& sta%& form$ zatrudnienia na minimum dwa miesi&ce, bez
wzgl$du na jej posta( prawn&) podj$t& po zako)czeniu szko%y lub przed jej zako)czeniem, je'eli respondent znalaz% prac$ przed
zako)czeniem szko%y i kontynuowa% j& po zako)czeniu nauki.
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zaznaczy(, 'e nieco cz$#ciej w charakterze robotnika niewykwalifikowanego pracowali tu absolwenci techników
i liceów profilowanych, co nale'y uzna( za wynik bardzo niepokoj&cy. Oznacza to, 'e osoby te wykonywa%y
prac$ poni'ej swoich kwalifikacji, co mo'na wi&za( z trudno#ciami w znalezieniu innej oferty pracy. Jest to
zgodne wcze#niej omawianymi wynikami badania, dotycz&cymi gotowo#ci do zatrudnienia poni'ej kwalifikacji
w#ród pewnej grupy respondentów. Absolwenci szkó% wy'szych znajdowali na ogó% zatrudnienie jako specjali#ci
(dwie pi&te) i jako pracownicy administracyjno-biurowi (po%owa).
Istotne jest, 'e po%owa respondentów (52,9%) zadeklarowa%a, 'e pierwsza praca jak& wykonywali by%a
zgodna z ich zawodem wyuczonym (w tym: 40,6% - „raczej tak”). Odpowiedzi przecz&cych udzieli%o 39,5%
ankietowanych (co trzeci), za# pozostali w wi$kszo#ci nie posiadali zawodu wyuczonego. Podkre#li( nale'y, 'e
co trzeci absolwent zasadniczej szko%y zawodowej oraz dwie pi&te absolwentów #rednich szkó% zawodowych
podj$%o pierwsz& prac$ niezgodnie z wyuczonym zawodem. Wskazuje to na wyst$powanie powa'nych
niedopasowa) poda'owej i popytowej strony regionalnego rynku pracy. M%odzi ludzie uzyskuj& kwalifikacje,
które okazuj& si$ nast$pnie nieprzydatne z punktu widzenia pracodawców. Nie dotyczy to samej jako#ci
kszta%cenia (poziom przygotowania teoretyczno-praktycznego), lecz kierunku kszta%cenia, a wi$c uzyskiwanych
zawodów. Konieczny wydaje si$ w tej sytuacji sta%y monitoring potrzeb kadrowych pracodawców z regionu
i podejmowanie stara) w zakresie dostosowywania oferty edukacyjnej, a wi$c po#rednio poda'y pracy, do tych
zapotrzebowa). Doda( tu nale'y, 'e tak'e absolwenci studiów wy'szych podejmowali cz$sto prac$ poza
wyuczonym zawodem (dwie pi&te przypadków). Mo'e to oznacza(, 'e cho( jest im na ogó% wzgl$dnie %atwo
znale+( zatrudnienie, co mo'na wi&za( z ich wi$ksz& adaptacyjno#ci&, a tak'e z tym, 'e dla pracodawcy liczy si$
raczej sam fakt uzyskania dyplomu, ni' konkretne umiej$tno#ci zawodowe.
Wykres 43 Zgodno&' pierwszej pracy z zawodem wyuczonym absolwentów rocznika 2007 – wed"ug typu
uko(czonej szko"y (N=291, w %)
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,ród%o: opracowanie w%asne.
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Pierwsza praca by%a zgodna z zawodem wyuczonym w przypadku trzech czwartych osób zatrudnionych
wówczas na stanowisku specjalisty, trzech pi&tych na stanowisku technika i dwóch trzecich na stanowisku
pracownika administracyjno-biurowego. Pierwsza praca na stanowisku robotniczym wi&za%a si$ na ogó% z prac&
poza zawodem.

Tabela 21 Zgodno&' pierwszej pracy z zawodem wyuczonym absolwentów rocznika 2007 – wed"ug
obecnego statusu na rynku pracy (N=291, w %)
Czy pierwsza praca, któr! Pan/i

Praca

wykonywa"/a od uko(czenia szko"y

Praca +

Nauka

nauka

Bezrobocie

Ogó"em

lub

w 2007 r. by"a zgodna z Pana/i

bierno&'

zawodem wyuczonym?
zdecydowanie tak

15,3

0,0

0,0

21,4

12,4

raczej tak

47,8

15,7

18,2

35,7

40,6

raczej nie

13,9

54,9

54,5

28,6

23,3

zdecydowanie nie

17,7

11,8

18,2

14,3

16,3

trudno powiedzie'

1,4

0,0

9,1

0,0

1,4

brak zawodu wyuczonego

3,8

17,6

0,0

0,0

6,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ogó"em
,ród%o: opracowanie w%asne.

Podj%cie pierwszej pracy zgodnie z wyuczonym zawodem wspó"wyst%puje z posiadaniem pracy
obecnie lub z bierno&ci! zawodow!, natomiast nie z kontynuacj! nauki. Osoby kontynuuj!c nauk% (tak
pracuj!ce jak i niepracuj!ce) bardzo rzadko podejmowa"y pierwsze zatrudnienie zgodne z zawodem
wyuczonym. Podj%cie pierwszej pracy zgodnej z wyuczonym zawodem mo#e te#, ale w niewielkim stopniu,
zabezpiecza' przed przysz"ym bezrobociem lub bierno&ci! zawodow!.
Najbardziej popularne bran'e, w jakich byli zatrudniani (wed%ug sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia%alno#ci
2004) to: sekcja G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, w%&czaj&c motocykle –
29,6%), sekcja S (Pozosta%a dzia%alno#( us%ugowa – 13,1%) oraz sekcja O (Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowi&zkowe zabezpieczenia spo%eczne – 16,7%). Absolwenci zatrudnieni na stanowisku robotnika
niewykwalifikowanego pracowali najcz$#ciej w sekcji G (jedna trzecia), C (Przetwórstwo przemys%owe - jedna
czwarta) i F (Budownictwo - jedna czwarta). M%odzi ludzie znajdowali zatrudnienie w charakterze robotników
wykwalifikowanych przede wszystkim w sekcjach G (co drugi), C (co dziesi&ty) oraz I (Dzia%alno#( zwi&zana
z zakwaterowaniem i us%ugami gastronomicznymi - co dziesi&ty). Sekcja G pozostaje natomiast niemal wy%&czn&
domen& techników (trzy czwarte). Odmiennie na tym tle przedstawiaj& si$ stanowiska administracyjno-biurowe
i specjalistyczne. Osoby zatrudniane na tych stanowiskach pracowa%y w niemal wszystkich bran'ach PKD
(z nieznaczna przewag& sekcji S, O, G i K – Dzia%alno#( finansowa i ubezpieczeniowa). Wskazuje to, 'e wy'szy
poziom uzyskanego wykszta%cenia oznacza mniejsze „ukierunkowanie” na dan& bran'$, w której absolwent
b$dzie pracowa( i daje mu szans$ na wi$ksz& wszechstronno#( w wyborze miejsca pracy.
Ankietowanych zapytano, w jakim stopniu byli zadowoleni z pierwszej pracy. Respondenci mieli do
dyspozycji pi$( nast$puj&cych wymiarów: (1) poziom zarobków; (2) mo'liwo#( rozwoju zawodowego;
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(3) relacje z kolegami i prze%o'onymi; (4) poziom obci&'enia obowi&zkami; (5) odleg%o#( od miejsca
zamieszkania. Zadaniem osób bior&cych udzia% w badaniu by%o – pos%uguj&c si$ skal& 1-5 – ocenienie czy byli
z danej cechy w pe%ni zadowoleni (nota 5) czy te' nie byli wcale zadowoleni (nota 1). Z uzyskanych danych
zliczone zosta%y #rednie arytmetyczne. Okazuje si$, 'e poziom satysfakcji absolwentów z pierwszej pracy by%
ograniczony. Warto#ci #rednich oscylowa%y w granicach 3,7, co wykracza nieco poza #rodek skali w stron$
umiarkowanego zadowolenia.
Najs%abiej oceniono tu poziom zarobków (3,52). Kwestia uposa'e) absolwentów by%a podejmowana
w badaniach ogólnopolskich. Okaza%o si$ wówczas, 'e absolwenci na ogó% otrzymuj& pensje ni'sze o oko%o
jedn& trzeci& od oczekiwanych przez siebie. Z jednej strony musi budzi( to pewne niezadowolenie, z drugiej
jednak – podobnie jak w prezentowanym badaniu – nie musi jeszcze prowadzi( do frustracji [34]. Lepsze noty
#rednie otrzyma%y: mo'liwo#ci rozwoju zawodowego (3,7), poziom obci&'enia obowi&zkami (3,77) i odleg%o#(
od miejsca zamieszkania (3,75). Najlepiej zosta%y ocenione relacje z kolegami i prze%o'onymi (4,29). Nale#y tu
jednak podkre&li', #e generalnie rzecz bior!c, absolwenci byli zadowoleni ze swojej pierwszej pracy. Nie
by%o tu czynników, które by%yby ocenione negatywnie (#rednie o warto#ciach poni'ej 3,0).
Najcz$stszym powodem podj$cia takiej, a nie innej pierwszej pracy by%o to, i' by%a jedyn& ofert& pracy
jak& dany absolwent otrzyma%. Równie' relatywnie du'a cz$#( absolwentów zdecydowa%a si$ na pierwsz& ofert$,
jak& otrzyma%a. Jednak do#( cz$sto respondenci wskazywali, i' ich pierwsza praca by%a ciekawa i odpowiada%a
ich zainteresowaniom lub te' by%a zgodna z ich kierunkiem wykszta%cenia lub zawodem albo znajdowa%a si$
blisko miejsca zamieszkania. Niecz$sto natomiast powodem przyj$cia danej oferty by%o to, i' pochodzi%a ona od
znanej, renomowanej firmy lub 'e warunki finansowe by%y atrakcyjne.

Wykres 44 Powody podj%cia pierwszej pracy (N=291, w %)

to by%a jedyna oferta pracy jak& otrzyma%em/am

24,0

ta praca by%a ciekawa, zgodna z moimi…

17,5

zdecydowa%em/am si$ na pierwsz& nadarzaj&c&…

11,6

ta praca by%a zgodna z moim wykszta%ceniem…

11,5

trudno powiedzie(

9,8

ta praca by%a blisko mojego miejsca zamieszkania

9,1

warunki finansowe by%y atrakcyjne

6,0

to by%a praca stabilna, w której …

5,2

by%a to praca w renomowanej firmie

2,1

by%a to praca w miejscowo#ci, do której …

1,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

,ród%o: opracowanie w%asne.
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Nale'y zauwa'y(, 'e odpowiedzi ró'ni%y si$ ze wzgl$du na poziom posiadanego wykszta%cenia. Osoby
z wykszta%ceniem zasadniczym zawodowym oraz #rednim ogólnym wyra+nie cz$#ciej wskazywa%y, 'e pierwsza
praca to by%a jedyna oferta, jak& dosta%y – wskazywa( to mo'e, 'e rynek pracy dla tych osób jest bardzo w&ski
i liczba ofert pracy jest niewielka. Z drugiej strony osoby z wykszta%ceniem #rednim zawodowym oraz wy'szym
cz$#ciej deklarowa%y, 'e podejmowana praca by%a zgodna z ich zainteresowaniami.

1.13. Aktualna sytuacja zawodowa i plany na przysz"o&'
W momencie przeprowadzania prezentowanego badania (trzeci kwarta% 2009 r.) 64,3% absolwentów
z roku 2007 posiada%o prac$, przy czym 12,7% %&czy%o prac$ i nauk$. Co czwarty respondent (24,1%) uczy% si$
nie pracuj&c, za# 11,6% badanych ani nie pracowa%o, ani si$ nie uczy%o (bezrobocie lub bierno#( zawodowa).
Poziom wykszta%cenia absolwentów pozostaje w istotnym zwi&zku z ich statusem na rynku pracy w momencie
badania. Najwy'szy odsetek osób pracuj&cych jest w#ród absolwentów, którzy uko)czyli szko%$ wy'sz&,
a w dalszej kolejno#ci zasadnicz& zawodow&.
Tabela 22 Aktywno&' zawodowa ze wzgl%du na poziom wykszta"cenia (N=404, w %)
Wyszczególnienie

Niepracuj!cy

Pracuj!cy

%

29,6
46,0
48,1
14,0
35,7

70,4
54,0
51,9
86,0
64,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

zasadnicze zawodowe
&rednie zawodowe
&rednie ogólne
wy#sze
Ogó"em
,ród%o: opracowanie w%asne.

Natomiast odsetek pracuj&cych absolwentów z wykszta%ceniem #rednim jest ni'szy ni' #rednia dla próby
ogó%em, przy czym dotyczy to nie tylko osób z wykszta%ceniem ogólnym, ale tak'e #rednim zawodowym.
W przypadku absolwentów szkó% #rednich relatywnie rzadkie podejmowanie pracy nale'y t%umaczy(
kontynuacj& nauki, nale'y jednak zauwa'y(, 'e najcz$#ciej kontynuuj& nauk$ absolwenci liceów
ogólnokszta%c&cych, natomiast w#ród osób z wykszta%ceniem #rednim zawodowym udzia% biernych zawodowo
jest dwukrotnie wy'szy ni' w#ród osób z wykszta%ceniem #rednim ogólnym.

Tabela 23 Aktywno&' zawodowa ze wzgl%du na poziom wykszta"cenia (N=404, w %).
Praca

Wyszczególnienie
zasadnicze
zawodowe
&rednie zawodowe
&rednie ogólne
wy#sze
Ogó"em

Praca +
nauka

Nauka

Bezrobocie
lub
bierno&'

Razem
(w %)

65,4

7,7

7,7

19,2

100,0

46,0
28,0
86,0
51,7

6,3
24,2
0,0
12,6

28,6
39,2
3,1
24,0

19,0
8,6
10,9
11,6

100,0
100,0
100,0
100,0

,ród%o: opracowanie w%asne.
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Podsumowuj&c, wybór wykszta%cenia #redniego zawodowego jako docelowego poziomu wykszta%cenia
wydaje si$ ryzykowny. Z punktu widzenia szans na rynku pracy, nie ma on innej przewagi nad wykszta%ceniem
zasadniczym poza mo'liwo#ci& kontynuacji nauki.
Absolwenci rocznika 2007 pracuj& najcz$#ciej na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego,
robotnika wykwalifikowanego, specjalisty. W stosunku do pierwszej pracy wi$kszy jest udzia% techników oraz
kierowników. Mniej by%o tu natomiast robotników niewykwalifikowanych. Nale'y tu podkre#li( bardzo wysoki
poziom zbie'no#ci stanowisk wykonywanych przez absolwentów obecnie ze stanowiskami, na jakich byli oni
zatrudnieni w swojej pierwszej pracy (po pomini$ciu odpowiedzi „trudno powiedzie(” wspó%czynnik korelacji
porz&dkowej wynosi 0,98).

Wykres 45 Porównanie zawodów wykonywanych w pierwszej pracy i obecnej (N=291 dla pierwszej
pracy, N=248 dla obecnej pracy, w %)

pra cownik a dministra cyjno-biurowy

31,3

35,2

30,0
28,7

robotnik wykwa lifikowa ny
specja lista

21,9

26,5

3,9
1,5

kierownik
robotnik niewykwa lifikowa ny

2,4

technik

2,0
1,4
0,0

Obecna pra ca

5,0

6,0

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
Pierwsza pra ca

,ród%o: opracowanie w%asne.

Tych spo#ród ankietowanych, którzy posiadaj& prac$, zapytano czy jest ona zgodna z ich zawodem
wyuczonym. Odpowiedzi twierdz&cej udzieli%o dwie trzecie respondentów (61,9%, z czego 15,0% zdecydowanie tak) (N=265). Jest to informacja optymistyczna, gdy' z ogólnopolskich bada) losów absolwentów
wynika, i' prac$ zgodn& z zawodem wyuczonym wykonuje tylko mniej wi$cej co trzeci m%ody cz%owiek [29].
Zauwa'y( nale'y, 'e prac$ zgodn& z zawodem wyuczonym wykonuj& przede wszystkim absolwenci studiów
wy'szych (ponad cztery pi&te spo#ród nich). Jest to tym samym grupa specyficzna na tle absolwentów
pozosta%ych typów szkó%, cho( tak'e oni cz$#ciej obecnie pracuj& zgodnie z zawodem, jaki nabyli w trakcie
nauki w szkole. W zawodzie najrzadziej pracuj& absolwenci #rednich szkó% zawodowych (pomijaj&c
absolwentów liceów ogólnokszta%c&cych, którzy nie posiadaj& zawodu). Jest to zbie'ne z wynikami
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analogicznych bada) ogólnopolskich [31]. Urszula Sztanderska i Wiktor Wojciechowski stawiaj& tez$, i'
kszta%cenie zawodowe na poziomie #rednim najmniej jest dopasowane kierunkowo do popytu na prac$ [31].
Absolwenci #rednich szkó% zawodowych w ca%ej Polsce podejmuj& si# ró$nych, cz#sto dorywczych zaj#%
zarobkowych, nie maj&cych nic wspólnego z uko'czon& edukacj& [31]. Powa'nym problemem jest tu zapewne
funkcjonowanie liceów profilowanych, które mia"y zachowa% charakter ogólnokszta"c&cy i dawa% uczniom
propedeutyk# przygotowania zawodowego. W efekcie okaza"o si# – patrz&c od strony wyników matur – $e te
szko"y okaza"y si# s"abe je!li chodzi o kszta"cenie ogólne, a z drugiej strony nie przygotowywa"y do pracy
zawodowej [31].

Tabela 24 Zgodno&' pracy aktualnie wykonywanej przez absolwentów rocznika 2007 z zawodem
wyuczonym (N=265, w %)
Czy praca,
któr! Pan/i
obecnie
wykonuje jest
zgodna z Pana/i
zawodem
wyuczonym?
zasadnicze
zawodowe
&rednie
zawodowe
&rednie ogólne
wy#sze
Ogó"em

zdecydowani
e tak

racze
j tak

racze
j nie

zdecydowanie
nie

trudno
powiedzie
'

brak
zawodu
wyuczoneg
o

Ogó"em

21,1

47,4

21,1

10,5

0,0

0,0

100,0

12,1

51,5

12,1

21,2

3,0

0,0

100,0

2,1
25,9
15,0

31,3
58,9
46,9

42,7
3,6
20,4

18,8
11,6
15,4

0,0
0,0
0,4

5,2
0,0
1,9

100,0
100,0
100,0

,ród%o: opracowanie w%asne.

Zgodnie z wyuczonym zawodem pracuj& przede wszystkim osoby zatrudnione obecnie na stanowisku
technika i pracownika administracyjno-biurowego (cztery pi&te) oraz – nieco rzadziej – specjalisty (trzy
czwarte). Zgodnie z zawodem wyuczonym pracuje te' po%owa robotników wykwalifikowanych. Poza zawodem
uzyskanym w szkole s& zatrudnieni robotnicy niewykwalifikowani oraz – co szczególnie interesuj&ce –
kierownicy. Oznacza to zapewne, 'e awans zawodowy m%odych ludzi szczególnie cz$sto wi&'e si$
z konieczno#ci& porzucenia wyuczonego fachu.
W zdecydowanej wi$kszo#ci przypadków (79,2%) praca obecnie wykonywana przez absolwentów z woj.
podlaskiego odpowiada ich kwalifikacjom. Jednak prawie co dziesi&ty 9,3% z nich pracuje poni'ej kwalifikacji
(under-work). Poni'ej kwalifikacji pracuj& przede wszystkim osoby zatrudniane na stanowisku robotnika
niewykwalifikowanego (jedna trzecia) i technika (jedna czwarta). Bior&c pod uwag$, 'e technicy cz$sto pracuj&
w wyuczonym zawodzie, mo'na powiedzie(, 'e znajduj& oni zatrudnienie w swojej bran'y, ale nie
w charakterze do jakiego zostali przygotowani w szkole. Z jednej strony mo'na tu wi$c mówi(
o nieadekwatno#ci kszta%cenia zawodowego wobec potrzeb rynku pracy, z drugiej za# – o niewielkiej mobilno#ci
zawodowej osób z wykszta%ceniem #rednim zawodowym (to one zatrudniane s& najcz$#ciej na stanowisku
technika).
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Najbardziej popularne bran'e, w jakich byli zatrudniani (wed%ug sekcji Polskiej Klasyfikacji
Dzia%alno#ci) to: sekcja G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, w%&czaj&c
motocykle – 28,1%), sekcja O (Administracja publiczna i obrona narodowa; obowi&zkowe zabezpieczenia
spo%eczne – 19%) oraz S (Pozosta%a dzia%alno#( us%ugowa – 14,2%). Zatem równie' pod wzgl$dem bran'y
aktualna i pierwsza praca absolwentów nie ró'ni& si$ od siebie (po pomini$ciu odpowiedzi „trudno powiedzie(”
wspó%czynnik korelacji porz&dkowej wynosi 0,92).

Wykres 46. Porównanie struktury zatrudnienia pracuj!cych absolwentów w pierwszej i obecnej pracy
sekcja T
sekcja S
sekcja R
sekcja Q
sekcja P
sekcja O
sekcja N
sekcja M
Sekcja L
sekcja K
sekcja J
sekcja I
sekcja H
sekcja G
sekcja F
sekcja E
sekcja C
sekcja B
sekcja A
0,0

5,0

10,0

15,0

Obecna praca

20,0

25,0

30,0

35,0

Pierwsza praca

,ród%o: opracowanie w%asne.

Ankietowanych zapytano, w jakim stopniu s& zadowoleni ze swojej obecnej pracy. Respondenci mieli do
dyspozycji pi$( nast$puj&cych wymiarów: (1) poziom zarobków; (2) mo'liwo#( rozwoju zawodowego;
(3) relacje z kolegami i prze%o'onymi; (4) poziom obci&'enia obowi&zkami; (5) odleg%o#( od miejsca
zamieszkania. Zadaniem osób bior&cych udzia% w badaniu by%o – pos%uguj&c si$ skal& 1-5 – ocenienie czy byli
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z danej cechy w pe%ni zadowoleni (nota 5) czy te' nie byli wcale zadowoleni (nota 1). Z uzyskanych danych
zliczone zosta%y #rednie arytmetyczne.
Okazuje si$, 'e poziom satysfakcji absolwentów z aktualnej pracy by% umiarkowany. Warto#ci #rednich
oscylowa%y w granicach 3,94 co wyra+nie wykracza poza #rodek skali w stron$ umiarkowanego zadowolenia.
Jednak by%y to oceny wy'sze, ni' w przypadku pierwszej pracy (analogiczne, wy'ej omówione pytanie).
Co prawda ponownie do najni'ej ocenianych aspektów nale'y poziom zarobków (3,73), jednak odnotowa( tu
trzeba wzrost o 0,21. Lepsze noty #rednie otrzyma%y: odleg%o#( od miejsca zamieszkania (3,85) oraz mo'liwo#ci
rozwoju zawodowego (3,88) (przy wzrostach o odpowiednio: 0,1 i 0,18). Poziom obci&'enia obowi&zkami zosta%
oceniony na 3,94 (wzrost o 0,17), za# ponownie najlepiej oceniono relacje z kolegami i prze%o'onymi (4,35 –
wzrost o 0,6). Nale#y wi%c podkre&li', #e generalnie rzecz bior!c, absolwenci byli zadowoleni ze swojej
obecnej (lub ostatnio wykonywanej) pracy i oceniali j! lepiej (cho' nieznacznie) od swojej pierwszej
pracy.
Wi$kszo#( ankietowanych (58% - trzy pi&te) nie zamierza w ci&gu najbli'szych dwóch lat zmienia(
zawodu. Pozostali byli przewa'nie niezdecydowani („trudno powiedzie( – 33,5%). Zawód planuje zmieni( tylko
8,1%. Jedyna grupa zawodowa, która w wi$kszo#ci planuje zmieni( zawód to grupa osób zatrudnionych
w charakterze robotnika niewykwalifikowanego. Cztery pi&te spo#ród nich zamierza w najbli'szym czasie
przekwalifikowa( si$. Absolwenci we wszystkich poziomach wykszta%cenia nie planuj& zmienia( zawodu.
Analizy pog%$bione wykaza%y jedynie, ze najbardziej przywi&zane do swojego fachu s& osoby z wykszta%ceniem
wy'szym (trzy czwarte deklaracji negatywnych odno#nie planów zmiany zawodu) i osoby z wykszta%ceniem
#rednim zawodowym (dwie trzecie). W przypadku tych pierwszych mo'na mówi(, 'e brak mobilno#ci
zawodowej wynika z na ogó% dobrej sytuacji zatrudnieniowej i materialnej absolwentów. W przypadku drugiej
grupy – cz$sto borykaj&cej si$ z problemami na rynku pracy – brak mobilno#ci oznacza jednak rezygnacj$
z mo'liwo#ci poprawy swojej sytuacji 'yciowej.
Podobnie zdecydowana wi$kszo#( (a' 90,7%) nie zamierza w najbli'szych dwóch latach wyprowadza(
si$ do innej miejscowo#ci. Ci, którzy maj& takie plany ograniczaj& si$ do migracji wewn&trzwojewódzkich
(3,8%), jednak 3,2% planuje wyjecha( za granic$. Najwy'szym poziomem deklarowanej mobilno#ci
przestrzennej charakteryzuj& si$ osoby pracuj&ce obecnie na stanowisku robotnika niewykwalifikowanego.
W ich przypadku mo'na wi$c mówi( o %&czeniu mobilno#ci przestrzennej i zawodowej. Ta grupa przedstawia si$
zatem jako szczególnie zdeterminowana by zmieni( (poprawi() swoja sytuacj$ 'yciow&. Analizy pog%$bione nie
wykaza%y natomiast istnienia zwi&zku gotowo#ci do zmiany miejsca zamieszkania z poziomem uzyskanego
wykszta%cenia.
Na zako)czenie zapytano respondentów o wysoko#( dochodu netto na jedn& osob$ w gospodarstwie
domowym, którego s& cz%onkami (w miesi&cu poprzedzaj&cym realizacj$ badania). Uzyskane wyniki zosta%y
zaprezentowane w poni'szej tabeli.
Jak wida(, dochody netto per capita w gospodarstwach domowych osób pracuj&cych (zarówno ucz&cych
si$, jak i nie) wynosz& zazwyczaj od 501 do 1500 PLN (ok. trzech czwartych deklaracji). Osoby bezrobotne
i bierne zawodowo cz$#ciej przyznawa%y si$ do uzyskiwania ni'szych dochodów (12,8% osi&ga dochody na
g%ow$ nie przekraczaj&ce 500 PLN „na r$k$”). Znacz&ce jest równie', 'e osoby bierne zawodowo, bezrobotne
i ucz&ce si$ (niepracuj&ce) wyra+nie cz$#ciej odmawia%y podania wysoko#ci uzyskiwanych dochodów
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(odpowiednio 46,8% i 32,6%). Mo'e to by( podyktowane szczególn& wra'liwo#ci& tych osób na pytania
zwi&zane z ich statusem materialnym. Wynika to prawdopodobnie z tego, 'e jest on gorszy od statusu osób
pracuj&cych, co jest traktowane jako kwestia wstydliwa.

Tabela 25 Dochody gospodarstw domowych absolwentów rocznika 2007 – wed"ug aktualnego statusu na
rynku pracy (N=404, w %)
Jaka by"a w ubieg"ym miesi!cu
wysoko&' dochodu netto na jedn! osob%
w gospodarstwie domowym, którego
Pan/i jest cz"onkiem?
brak dochodów

Praca

Praca +
nauka

Nauka

Bezroboci
e lub
bierno&'

Ogó"em

0,0

0,0

2,1

0,0

0,5

do 500 PLN

3,8

0,0

2,1

12,8

4,0

501 – 1000 PLN

34,9

31,4

27,4

14,9

30,3

1001 – 1500 PLN

27,8

35,3

34,7

23,4

29,9

powy'ej 1500 PLN

14,4

25,5

1,1

2,1

11,2

19,1

7,8

32,6

46,8

24,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

trudno
powiedzie(
odpowiedzi
Ogó%em

lub

odmowa

,ród%o: opracowanie w%asne.

Tabela 26 Dochody gospodarstw domowych absolwentów rocznika 2007 – wed"ug poziomu wykszta"cenia
(N=404, w %)
zasadnicze
zawodowe

&rednie
zawodowe

&rednie
ogólne

wy#sze

Ogó"em

0,0

0,0

1,1

0,0

0,5

do 500 PLN

3,6

7,9

5,9

0,0

4,2

501 – 1000 PLN
1001 – 1500 PLN
powy'ej 1500 PLN
trudno powiedzie( lub
odmowa odpowiedzi
Ogó%em

42,9
25,0
7,1
21,4

31,7
22,2
4,8
33,3

34,1
34,1
8,6
16,2

21,7
28,7
18,6
31,0

30,3
29,9
11,2
24,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Jaka by"a w ubieg"ym
miesi!cu wysoko&'
dochodu netto na jedn!
osob% w gospodarstwie
domowym, którego Pan/i
jest cz"onkiem?
brak dochodów

,ród%o: opracowanie w%asne.

Absolwenci szkó% wy'szych uzyskuj& wyra+nie wy'sze dochody „na g%ow$” w gospodarstwie domowym
w porównaniu ze swoimi kolegami, którzy uzyskali ni'sze wykszta%cenie. W#ród osób z wykszta%ceniem
wy'szym a' 18,6% (niemal co pi&ty) uzyskuje dochody per capita powy'ej 1,5 tys. PLN. Nie ma w#ród nich
zarazem osób, które uzyskiwa%yby przychody poni'ej 500 PLN na cz%onka gospodarstwa domowego.
W najbardziej niekorzystnej sytuacji s& absolwenci #rednich szkó% zawodowych. S& oni swoi#cie
nadreprezentowani w gronie osób o niskich dochodach (w tym: poni'ej 500 PLN per capita). S& to informacje
zbie'ne z danymi uzyskiwanymi dla ca%ego kraju. Jak pisz& Urszula Sztanderska i Wiktor Wojciechowski, jedn&
z wa$niejszych konsekwencji wyboru poziomu edukacji zwi&zanych z funkcjonowaniem na rynku pracy jest
185

Wojewódzki Urz!d Pracy w Bia"ymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych
PODLASKI ABSOLWENT
- ANALIZA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓ! PONADGIMNAZJALNYCH I WY"SZYCH ROCZNIKA 2007
poziom wynagrodzenia, które mo$na uzyska%. Wy$ej wykszta"ceni osi&gaj& wy$sze p"ace, bo sami mog& tworzy%
wy$szy produkt lub przyczynia% si# do powstania wy$szego produktu ze strony innych pracowników. (…) Analiza
struktury wynagrodze' w Polsce potwierdza funkcjonowanie mechanizmu prowadz&cego do znacznego
zró$nicowania p"ac wed"ug poziomów wykszta"cenia. Im wy$szy formalny poziom wykszta"cenia, tym wy$sze
przeci#tne wynagrodzenie [31]. Jest to tzw. premia za wykszta%cenie. Analizy pog%$bione potwierdzaj& równie'
zwi&zek

wielko#ci

uzyskiwanych

dochodów

z

hierarchi&

stanowisk

pracowniczych.

Robotnicy

(niewykwalifikowani i wykwalifikowania) uzyskuj& w wi$kszo#ci dochody na g%ow$ w gospodarstwie
domowym nie przekraczaj&ce 1000 PLN. Tymczasem wi$kszo#( specjalistów i kierowników uzyskuje dochody
per capita powy'ej tej sumy.

1.14. )cie#ki zawodowe absolwentów
Niezwykle istotnym elementem prezentowanego badania by%o okre#lenie #cie'ek zawodowych
absolwentów rocznika 2007, a wi$c przej#( mi$dzy nauk&, poszukiwaniem pracy, prac& i bierno#ci& zawodow&.
Okresem monitoringu obj$to czas od chwili uko)czenia szko%y w 2007 r. do momentu przeprowadzenia badania.
Jak pokazano na poni'szym wykresie, w momencie ko)czenia szko%y w 2007 r., prawie co trzeci
absolwent (27,3%) zd&'y% podj&( dalsz& nauk$ (np. zapisa% si$ do okre#lonej szko%y, zda% egzaminy wst$pne
itd.), a ponad jedna trzecia (37,9%) poszukiwa%a pracy. Prac$ zawodow& wykonywa%o 17,3% respondentów.
17,3% by%o natomiast biernymi zawodowo (grupa ta obejmuje zapewne przede wszystkim tych m%odych ludzi,
którzy po uko)czeniu szko%y postanowili skorzysta( z wakacji).
Po okresie trzech miesi$cy od uko)czenia szko%y, odnotowa( mo'na powa'ne zmiany w statusie
zawodowym m%odych ludzi. Okazuje si$, 'e liczba poszukuj&cych zatrudnienia zmala%a o 12,8 pkt. proc., za#
odsetek pracuj&cych wzrós% do 36,7%. Powa'nie zmniejszy% si$ odsetek osób biernych zawodowo (wynosi%
7,3%) przy nieznacznym wzro#cie liczby osób pobieraj&cych nauk$ (do 30,5%).
Wykres 47 )cie#ki zawodowe absolwentów rocznika 2007 (N=404, w %)
100%
90%
'a dne z powy'szych
(bierno#( za wodowa )

80%
70%

s%u'ba wojskowa

60%
50%

pra ca

40%
poszukiwa nie pra cy

30%
20%

na uka

10%
0%
0

3

6

12

18

24

obecnie

Liczba miesi$cy od uko)czenia szko%y

,ród%o: opracowanie w%asne.
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Analiza zebranych danych pokazuje nast$puj&ce w%a#ciwo#ci: odsetek osób ucz&cych si$ ustabilizowa% si$
na poziomie ok. 34% po sze#ciu miesi&cach od uko)czenia szko%y i pozostaje w znacznym stopniu niezmieniony
do chwili obecnej. Wynika to niew&tpliwie ze specyfiki kalendarza szkolnego i akademickiego – po zdaniu
matury wiosn&, podj$cie nauki na studiach wy'szych zostaje opó+nione do jesieni; potem za# podj$cie studiów
mo'liwe jest dopiero po roku.
Podobnie, po sze#ciu miesi&cach, ustabilizowa%a si$ liczba osób biernych zawodowo – na poziomie
ok. 3-4 %, z niewielkim wzrostem w miar$ up%ywu czasu. S& to osoby, które nie funkcjonuj& na rynku pracy –
nie maj& zatrudnienia i nie poszukuj& go, a zarazem nie ucz& si$. Nale'y tu zaznaczy(, 'e odsetek osób biernych
zawodowo w gronie absolwentów rocznika 2007 w woj. podlaskim jest stosunkowo niski w porównaniu do
danych ogólnopolskich, które wskazuj&, i' w latach 1998-2005 odsetek absolwentów biernych zawodowo
w Polce wynosi% w rok po zako)czeniu nauki kilkana#cie procent [33].
Interesuj&ce jest, 'e dopiero pó+niej ustabilizowa%a si$ liczba osób pracuj&cych (na poziomie ok. 53%) –
sta%o si$ to po roku po zako)czeniu nauki – w ci&gu kolejnego roku ten odsetek wzrós% tylko o 3 punkty
procentowe. W tym czasie ustabilizowa% si$ równie' odsetek osób bezrobotnych (poszukuj&cych pracy),
oscyluj&cy od tej pory wokó% warto#ci 7-9%.
Mo'na wi$c powiedzie(, 'e w okresie pierwszych sze#ciu miesi$cy od zako)czenia nauki znaczna cz$#(
absolwentów pozostawa%a bierna zawodowo – korzystaj&c z wakacji i czekaj&c na mo'liwo#( podj$cia dalszej
nauki. Po tym okresie liczba osób biernych zawodowo spad%a – odeszli oni do kategorii ucz&cych si$ (która
równie' si$ ustabilizowa%a) i poszukuj&cych zatrudnienia. Jedyne kategorie, które podlega%y odt&d zmianom
ilo#ciowym, to zbiorowo#( bezrobotnych (malej&ca do 12 miesi&ca od uko)czenia nauki i potem zaw$'aj&ca si$
w znacznej mierze do grona osób d%ugotrwale bezrobotnych) i pracuj&cych (rosn&ca do 12 miesi&ca
od zako)czenia nauki). Wynika st&d, ze sytuacja absolwentów na rynku pracy stabilizuje si$ w ci&gu roku
od uko)czenia szko%y, a zatem, 'e dla przysz%o#ci zawodowej jest istotne podj$cie pracy w ci&gu roku
od uko)czenia szko%y.

1.15. Zró#nicowanie sytuacji na rynku pracy ze wzgl%du na zawód wyuczony
W odniesieniu do zdecydowanej wi$kszo#ci badanych zagadnie), nie mo'na zaobserwowa( istotnych
zró'nicowa) ze wzgl$du na wyuczony zawód. Mo'e si$ to wi&za( z niewielk& liczebno#ci& próby, co, przy
rozdrobnieniu zawodów, skutkuje niewielk& reprezentacj& poszczególnych zawodów w próbie. Zró'nicowania,
które zaobserwowano, dotycz& przede wszystkim absolwentów szkó% wy'szych. Mo'e si$ to wi&za( nie tylko
lub nie tyle z poziomem wykszta%cenia, ile z liczebno#ci& próby: ta podgrupa absolwentów by%a liczniejsza (co
umo'liwi%o analizy statystyczne), poniewa' absolwenci z wykszta%ceniem wy'szym ogó%em pracuj& cz$#ciej ni'
osoby z wykszta%ceniem #rednim lub zasadniczym zawodowym.
W zwi&zku z faktem, 'e próba zosta%a dobrana w sposób nieproporcjonalny, dla zapewnienia
odpowiedniej reprezentacji absolwentów poszczególnych poziomów kszta%cenia, w niniejszym podrozdziale,
gdzie zawody s& analizowane w podziale wed%ug poziomu wykszta%cenia, wykorzystano dane niewa#one.
W przypadku absolwentów szkó% wy'szych mo'na zaobserwowa( zró'nicowanie sytuacji na rynku pracy
w okresie 2 lat od zako)czenia nauki w zale'no#ci od uko)czonego kierunku studiów. Wyniki badania pokazuj&
w sposób jednoznaczny, cho( cz&stkowy ze wzgl$du na ograniczon& liczb$ badanych kierunków, 'e absolwenci
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pewnych kierunków studiów s& poszukiwani na rynku, podczas gdy uko)czenie innych nie do#( cz$sto zapewnia
zatrudnienie.

Wykres 48 Zatrudnienie absolwentów szkó" wy#szych wed"ug kierunków studiów (N=102, w %)

Ogó%em

86%

specjalista do spraw integracji europejskiej

100%

prawnik legislator

100%

specjalista do spraw ekonomicznych i zarz&dzania

100%

informatyk [pozostali informatycy gdzie indziej niesklasyfik

100%

specjalista do spraw marketingu i handlu

93%

specjalista administracji publicznej

91%

ekonomista

81%

pedagog/pedagog szkolny

78%

filolog – filologia obcoj$zyczna

67%

piel$gniarka
0,00%

57%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

,ród%o: opracowanie w%asne.

Najcz$#ciej znajdowali zatrudnienie absolwenci kierunków prawniczych i administracyjnych oraz
informatycy. Zatrudnienie po kierunkach ekonomicznych jest mniej oczywiste – specjali#ci ds. ekonomicznych
i zarz&dzania oraz wykszta%ceni w zakresie marketingu znajdowali prac$ cz$#ciej ni' ekonomi#ci, by( mo'e wi$c
w przypadku tej grupy kierunków szczególnie istotna jest specjalizacja i/lub orientacja na nauki stosowane.
Najrzadziej znajdowali prac$ absolwenci kierunków humanistycznych (pedagodzy i filolodzy), ale tak'e
piel$gniarki. Wybór tego ostatniego kierunku kszta%cenia wydaje si$ ryzykowny i szczególnie istotne jest tutaj
zapewnienie sobie pracy jeszcze podczas studiów.
Czas poszukiwania pierwszej pracy, liczony w miesi&cach, jest zbli'ony, niezale'nie od uko)czonego
kierunku studiów (d%ugo#( okresu poszukiwania pracy mierzono tylko w przypadku osób, które nie rozpocz$%y
jej w trakcie nauki).
Ogólnie rzecz bior&c, nie mo'na stwierdzi(, by wybór danego zawodu lub kierunku studiów wi&za% si$
z prawdopodobie)stwem znalezienia pracy jeszcze przed uko)czeniem nauki. S& jednak pewne zawody lub
kierunki studiów, w przypadku których ró'nica jest istotna. W#ród absolwentów szkó% zawodowych dotyczy to
dwóch zawodów: a' 50% fryzjerów by%o zatrudnionych jeszcze przed uko)czeniem szko%y, a 16,7% mia%o
zapewnion& prac$ z chwil& jej uko)czenia, podobnie jak 20% stolarzy. W#ród absolwentów szkó% wy'szych
istotnie cz$#ciej ni' w tej podgrupie ogó%em przed uko)czeniem studiów pracowali informatycy (a' 62,5%),
a kolejne 37,5% z nich mia%o zapewnion& prac$, któr& rozpocz$li z chwil& uko)czenia studiów. W dobrej
sytuacji byli specjali#ci ds. ekonomicznych i zarz&dzania oraz prawnicy, spo#ród których mia%o zapewnion&
prac$ odpowiednio 80% i 50%, a tak'e piel$gniarki (42,9%). Natomiast w#ród absolwentów #rednich szkó%
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zawodowych cz$sto#( poszukiwania pracy po uko)czeniu szko%y lub znalezienia pracy przed jej uko)czeniem
jest podobna niezale'nie od zawodu.
Absolwenci ró'nych kierunków studiów wy'szych ró'nie oceniali %atwo#( znalezienia pierwszej pracy.
Nie mo'na przy tym stwierdzi(, by czas jej poszukiwania by% zwi&zany z uko)czonym kierunkiem. Znalezienie
pracy by%o naj%atwiejsze dla filologów i ekonomistów, warto jednak zauwa'y(, 'e absolwenci tych kierunków po
2 latach od zako)czenia nauki pracuj& relatywnie rzadziej ni' inni. Ocena %atwo#ci znalezienia pierwszej pracy
nie wi&'e si$ ze statusem absolwenta na rynku pracy w momencie badania.
Tabela 27 )rednia ocena "atwo&ci znalezienia pierwszej pracy przez absolwentów studiów wy#szych
(N=38)
Uko(czony kierunek studiów

filolog – filologia obcoj%zyczna
ekonomista
specjalista administracji publicznej
pedagog/pedagog szkolny

Czy znalezienie pierwszej pracy by"o w Pana/i
przypadku "atwe czy trudne? (1=bardzo trudne,
5 = bardzo "atwe)
*rednia ocena
Liczba osób
4,00
6
3,64
11
2,21
14
2,00
7

* Pomini$to kierunki reprezentowane przez 1 lub 2 absolwentów.
,ród%o: opracowanie w%asne.

Nie ma istotnych ró'nic w subiektywnej ocenie zgodno#ci pierwszej pracy z wykszta%ceniem,
z wyj&tkiem kilku zawodów. W#ród absolwentów zasadniczych szkó% zawodowych wyró'niaj& si$ tutaj
sprzedawcy, a w#ród absolwentów #rednich szkó% zawodowych technicy ochrony #rodowiska – wszyscy
respondenci nale'&cy do tych grup byli zdania, 'e ich pierwsza praca by%a raczej zgodna z zawodem wyuczonym
(odpowiednio 5 i 3 osoby). W#ród absolwentów szkó% wy'szych tego samego zdania byli wszyscy filolodzy
j$zyków obcych, a wszystkie piel$gniarki i prawnicy oceniali, 'e ich pierwsza praca zdecydowanie by%a zgodna
z uko)czonym kierunkiem studiów. Trudniej jest o zatrudnienie zgodne z wykszta%ceniem w przypadku
humanistów – a' 42,9% pedagogów i 38,9% specjalistów ds. administracji publicznej ocenia%o, 'e ich pierwsza
praca nie by%a zgodna z wykszta%ceniem.

1.16. Udzia" w kszta"ceniu ustawicznym
Konieczno#( sta%ego podnoszenia swoich kwalifikacji i gotowo#ci do zmiany wykonywanego zawodu
staj& si$ wspó%cze#nie aksjomatami. Jak przekonuj& autorzy raportu Polska 2030, rynek pracy b$dzie
w niedalekiej przysz%o#ci charakteryzowa%a coraz wi$ksza zmienno#(. Osoby chc&ce pozosta( na tym rynku
b$d& musia%y by( gotowe do zmian i sk%onne do ci&g%ego dokszta%cania[26]. Jak pisze Ma%gorzata Budzy)ska,
realizacja koncepcji «uczenia si# przez ca"e $ycie» stanowi jedno z najwa$niejszych za"o$e' Strategii
Lizbo'skiej. Edukacja jest bowiem t& dziedzin&, która w przysz"o!ci zadecyduje o osi&gni#ciu strategicznego
celu wyznaczonego w ramach tego programu reform spo"eczno-gospodarczych: uczynienia gospodarki UE do
roku 2010 najbardziej konkurencyjn&, dynamicznie rozwijaj&c& si#, opart& na wiedzy gospodark& na !wiecie –
a spo"ecze'stwa - spo"ecze'stwem wiedzy [5].
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Kszta%cenie ustawiczne (ang. – long-life learning) to proces sta%ego odnawiania, doskonalenia
i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki. Proces ten trwa od etapu przedszkolnego do pó+nej
fazy emerytalnej. Kszta%cenie ustawiczne mo'e odbywa( si$ w nast$puj&cych formach:
• udzia% w szkoleniach, kursach zawodowych;
• uczestnictwo w studiach podyplomowych;
• udzia% w wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach;
• ogl&danie lub s%uchanie audycji edukacyjnych;
• lektura prasy fachowej:
• nauka na odleg%o#( (internet).
Tymczasem Polacy nie s& jeszcze do takiego modelu pracy zawodowej i stylu aktywno#ci 'yciowej
przygotowani. Tylko 29% Polaków uwa$a, $e co kilka lat nale$y zmieni% prac#. To znacznie poni$ej !redniej
europejskiej (40%) i du$o poni$ej poziomu notowanego w takich krajach, jak Szwecja czy Dania, gdzie ponad
70% obywateli uwa$a, $e zmiana pracy s"u$y ludziom. Polacy rzadziej ni$ przedstawiciele innych spo"ecze'stw
dostrzegaj& korzy!ci ze zmiany pracy i rzadko decyduj& si# na ten krok. Niestety, oznacza to tak$e, $e nie s&
przygotowani na ewentualn& utrat# pracy. Nie wiedz&, jak szuka% pracy i co zrobi%, by zwi#kszy% swoj&
atrakcyjno!% dla ewentualnych pracodawców. Rodzi to zrozumia"y strach przed utrat& aktualnie wykonywanej
pracy i $yczenie, aby istniej&ce miejsca pracy by"y pod szczególn& ochron&. Problem ten wida% nawet w!ród
wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i technicznych [26]. Jak na tym tle przedstawiaj& si$
absolwenci z woj. podlaskiego?
A' 88,2% (niemal dziewi$ciu na dziesi$ciu, N=404) absolwentów w woj. podlaskim nie bra%o – od
momentu uko)czenia szko%y w 2007 r. – udzia%u w 'adnym kursie ani szkoleniu zwi&zanym z wykonywaniem
pracy. Analizy pog%$bione wykaza%y, 'e owa absencja pozostaje niezale'na od poziomu uzyskanego
wykszta%cenia. Mo'na jedynie powiedzie(, 'e absolwenci „zawodówek” brali dotychczas udzia% w kursach
i szkoleniach jeszcze rzadziej, ni' absolwenci innych szkó%. Ci, spo#ród respondentów którzy wykazywali si$
tak& aktywno#ci&, zazwyczaj uczestniczyli w 2,2 szkolenia (#rednia arytmetyczna).23
Interesuj&ce jest, 'e do udzia%u w szkoleniach rzadziej przyznawa%y si$ osoby, które obecnie posiadaj&
prac$ (9,6%), ni' osoby bezrobotne i bierne zawodowo (15,9%). Wskazuje to, i# kursy i szkolenia zawodowe
s! prawdopodobnie przez m"odych ludzi w woj. podlaskim traktowane raczej jako rodzaj inwestycji
s"u#!cej pozyskaniu zatrudnienia, ni# jako sta"y element ich aktywno&ci zawodowej, polegaj!cy na
nieustannym podnoszeniu i doskonaleniu swoich kwalifikacji.
Potwierdzaj& to dane dotycz&ce deklarowanych przez absolwentów przyczyn braku uczestnictwa
w kursach i szkoleniach zawodowych. Otó' niemal trzy pi!te osób nieuczestnicz!cych w takich formach
aktywno&ci (47,8%) odpowiedzia"o, #e nie mia"o takiej potrzeby. Pozostali najcz$#ciej t%umaczyli si$ tym, 'e
nie napotkali interesuj&cych ich kursów (17,2%) oraz brakiem czasu (14,1%). Podkre#li( jednak nale'y, 'e tylko
nieliczni ankietowani (2,4%) stwierdzali, 'e kursy i szkolenia s& bezu'yteczne i nie przekazuj& prawdziwej
wiedzy.

23

Tak niewielka liczebno#( osób, które podejmowa%y aktywno#( szkoleniow& i kursow& ogranicza mo'liwo#ci prowadzenia pog%$bionych
analiz statystycznych z uwagi na znikome liczebno#ci podprób.
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Do najbardziej popularnych kursów i szkole) zawodowych nale'a%y: kursy BHP (37,6%), kursy
zaawansowanej obs%ugi komputera (programy specjalistyczne, wyspecjalizowane funkcje programów MS Office
itd. – 32,1%), j$zykowe (30,8%), kursy z zakresu praktycznego wykonywania zawodu (30,8%), kursy daj&ce
konkretne uprawnienia zawodowe (25%), a rzadziej kursy z zakresu regulacji prawnych, podstawowej obs%ugi
komputera, umiej$tno#ci mi$kkich i inne (N=45, w %). Nale'y tu podkre#li(, 'e swoista popularno#( kursów
BHP wynika niew&tpliwie z ich obligatoryjnego charakteru – ka'dy nowo zatrudniony pracownik musi przej#(
takie szkolenie. Nie powinno by( ono tym samym zaliczane do aktywno#ci pracodawców w zakresie
inwestowania w kapita% ludzki.
Finansowanie kursów i szkole) zawodowych spoczywa%o zazwyczaj na pracodawcach (46,1%) i samych
absolwentach (41,8%). W co czwartym przypadku w finansowanie w%&cza% si$ Powiatowy Urz&d Pracy (i/lub
#rodki unijne) (26,2%). Podane tu udzia%y przekraczaj& 100%, gdy' niektóre szkolenia by%y finansowane
z wi$cej ni' jednego +ród%a (N=45, w %).
Szkolenia te s%u'y%y na ogó% podnoszeniu kwalifikacji w ramach posiadanego zawodu (66,6%), innym
celom (np. obowi&zek uczestnictwa w szkoleniu wynika% z przepisów prawa) (42,5%); stosunkowo niecz$sto za#
- zdobyciu nowego zawodu (11,7%) (N=45, w %)..
Ankietowanych zapytano tak'e, czy w ci&gu ostatniego miesi&ca podejmowali dzia%ania w zakresie
samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Okazuje si$, 'e tylko co trzeci respondent czyta% pras$
fachow& (37,9%) lub literatur$ fachow& (ksi&'ki podr$czniki) (35,0%). Wi$ksz& popularno#ci& cieszy%y si$
fachowe artyku%y publikowane w Internecie, jednak tak'e one stanowi%y przedmiot zainteresowania mniejszej
cz$#ci ankietowanych (48,63%) (N=404, w %).
Niestety absolwenci nie wykazuj& równie' gotowo#ci do uczestniczenia w kursach i szkoleniach
w przysz%o#ci. Tylko 5,6% absolwentów rocznika 2007 z woj. podlaskiego planuje w ci&gu najbli'szych
12 miesi$cy udzia% w jakich# kursach lub szkoleniach zwi&zanych z wykonywaniem pracy. Osoby pracuj&ce
i niekontynuuj&ce nauki zamierzaj& si$ dokszta%ca( istotnie rzadziej od pozosta%ych natomiast osoby
kontynuuj&ce nauk$ cz$#ciej ni' pozostali wybrali odpowied+ „jeszcze nie wiem”. Szkole) nie planuj& przede
wszystkim absolwenci „zawodówek” oraz osoby, które uko)czy%y studia wy'sze. Wszystko to potwierdza
postawion! wy#ej tez%, i# absolwenci traktuj! kursy i szkolenia jako dzia"anie prowadz!ce do uzyskania
zatrudnienia, a nie jako sta"y element aktywno&ci #yciowej. Trudno tu zatem mówi' o rozpowszechnieniu
idei kszta"cenia ustawicznego, edukacji przez ca"e #ycie. Z drugiej strony niski udzia% w szkoleniach mo'e
by( te' naturaln& konsekwencj& dobrej samooceny absolwentów, co by%o prezentowane wcze#niej – absolwenci,
znajduj&c jednak w du'ej cz$#ci prac$ w swoim zawodzie i zgodn& z poziomem wykszta%cenia, oceniaj&cy, 'e
ich kwalifikacje odpowiadaj& pracodawcom, mog& nie mie( wystarczaj&cej motywacji do poszukiwania innej
pracy. Postaw$ tak& mo'e wzmacnia( powszechne postrzeganie deficytów absolwentów w%a#nie poprzez
pryzmat braku do#wiadczenia zawodowego i umiej$tno#ci praktycznych – a zatem umiej$tno#ci, które mo'na
zdoby( w pracy, a nie na kursach czy szkoleniach.
Zbyt nisk& gotowo#( do podnoszenia kwalifikacji dostrzegaj& równie' pracownicy instytucji rynku pracy.
Z g%ównych postulatów kierowanych przez pracowników instytucji rynku pracy pod adresem absolwentów jest
adaptacyjno&'. Ucze) i absolwent powinien mie(:
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PUP1: tak& wiedz# na temat tego, $e m"ody cz"owiek, który wkracza w tej chwili na rynek pracy b#dzie musia"
kilka razy zmieni% co najmniej charakter swojej pracy, nawet zupe"nie inny zawód b#dzie musia" zmieni%,
a jeszcze czasami pokutuje, $e ju$ jak ja jestem tym na przyk"ad technikiem mechanikiem, to ja do ko'ca $ycia
nim b#d#. Nie no bo w"a!nie m"odzi ludzie powinni by% bardziej elastyczni i tutaj by% mo$e jaka! wiedza by im
si# przyda"a z tego zakresu.
Pod tym wzgl$dem respondentka odró'nia uczelnie publiczne i prywatne. Jej zdaniem te pierwsze
reprezentuj& wy'szy poziom, jest si$ do nich trudniej dosta(, a w konsekwencji studiuj& tam i ko)cz& je osoby
bardziej otwarte na zmiany, na przekwalifikowanie si$. W takim uj$ciu adaptacyjno#( by%aby powi&zana
z poziomem intelektualnym absolwenta. Zdaniem po#rednika pracy, gotowo#( do dokszta%cania si$
i przekwalifikowania wi&'e si$ z szerzej poj$t& otwarto#ci& i wynika z osobowo#ci absolwenta, chocia' na
postaw$ otwarto#ci mo'na wp%ywa( przekazuj&c wiedz$ o rynku pracy. Ponadto respondentka jest zdania, 'e
kolejne roczniki absolwentów cechuj& si$ wi$ksz& otwarto#ci& i lepszym przystosowaniem do realiów rynku
pracy.
Nale'y tu podkre#li(, 'e absolwenci rocznika 2007 z woj. podlaskiego prezentuj& si$ jako grupa
specyficzna na tle ogó%u m%odych ludzi w Polsce. Co prawda badania ogólnokrajowe równie' pokazuj& bardzo
niski poziom uczestnictwa w kszta%ceniu ustawicznym (14,3%) m%odych ludzi, to jednak cz$#ciej aktywno#(
tak& podejmuj& osoby pracuj&ce, ni' bezrobotne lub bierne zawodowo [31]. Wskazuje to, i' w Polsce pojawia si$
jednak warstwa m%odych ludzi #wiadomych konieczno#ci uczenia si$ przez ca%e 'ycie. W woj. podlaskim to
prze#wiadczenie w#ród m%odych ludzi jeszcze w zasadzie nie wyst$puje.

1.17. Kapita" spo"eczny i etos pracy
Prezentowane badanie nie ogranicza%o si$ do gromadzenia wy%&cznie „twardych” informacji na temat
losów zawodowych absolwentów. Uwzgl$dniono tak'e dwa czynniki o charakterze jako#ciowym, które maj&
jednak zapewne istotny wp%yw na nat$'enie aktywno#ci zawodowej m%odych ludzi. Chodzi tu o etos pracy
i zasoby kapita%u spo%ecznego. Kapita% spo%eczny odnosi si# do takich cech organizacji spo"ecze'stwa, jak
zaufanie, normy i powi&zania, które mog& zwi#kszy% sprawno!% spo"ecze'stwa u"atwiaj&c skoordynowanie
dzia"ania [23] [12]. Kapita% spo%eczny to zatem tyle, co zdolno#( do %&czenia si$ w zespo%y i do wspó%pracy tak'e
z osobami nieznajomymi. Francis Fukuyama opracowa% przekonuj&c& analiz$ pokazuj&c&, 'e spo%ecze)stwa
o wysokich zasobach tego kapita%u %atwiej osi&gaj& pomy#lno#( ekonomiczn& [12]. To, czy m%odzi ludzie
z woj.podlaskiego posiadaj& umiej$tno#( wspó%pracy z nieznajomymi i potrafi& budowa( mi$dzy sob& zaufanie,
mo'e mie( zatem istotny wp%yw dla gospodarczych losów regionu. Z drugiej strony kapita% spo%eczny
rozpatrywany na poziomie jednostki równie' mo'e wp%ywa( na jej sytuacj$ na rynku pracy. To, 'e m%odzi ludzi
najcz$#ciej wykorzystuj& sieci spo%eczne (rodzina i znajomi) w poszukiwaniu pracy jest w%a#nie przejawem
bazowania na kapitale spo%ecznym. Ekonomi#ci dobrze udokumentowali wp%yw wi$zi spo%ecznych na sukces na
rynku pracy. Przy czym paradoksalnie wi$ksze znaczenie mog& mie( tutaj s%absze wi$zi spo%eczne –
przypadkowe znajomo#ci daj& wi$ksze szanse na znalezienie zatrudnienia ni' rodzina i znajomi, którzy obracaj&
si$ w tym samym #rodowisku [24]. Podobnie przedstawia si$ sytuacja w przypadku etosu pracy.
192

Wojewódzki Urz!d Pracy w Bia"ymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych
PODLASKI ABSOLWENT
- ANALIZA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓ! PONADGIMNAZJALNYCH I WY"SZYCH ROCZNIKA 2007
W badaniu wykorzystano do pomiaru zasobów kapita%u ludzkiego pytania stosowane w sonda'ach Centrum
Badania Opinii Spo%ecznej. Pozwoli%o to na odniesienie uzyskanych wyników do danych ogólnopolskich.
Ankietowanym przedstawiono do wyboru dwa przeciwstawne stwierdzenia:
• Ludzie tacy jak ja dzia%aj&c wspólnie z innymi, mog& pomóc potrzebuj&cym lub rozwi&za( niektóre
problemy swojego #rodowiska, osiedla, wsi lub miasta.
• Ludzie tacy jak ja nawet dzia%aj&c wspólnie z innymi nie s& w stanie pomóc potrzebuj&cym ani rozwi&za(
problemów swojego #rodowiska, osiedla, wsi lub miasta
Po%owa respondentów (50,6%) wybra%a tu opcj$ pierwsz& (ufno#( w skuteczno#( wspólnych dzia%a)), co
trzeci zdecydowa% si$ na opcj$ drug& (brak wiary w skuteczno#() (33,6%), pozostali nie byli w stanie
jednoznacznie opowiedzie( si$ za któr&# z propozycji (N=404, w %). Wyniki uzyskane w badaniach
ogólnopolskich w 2008 r. s& jednak odmienne. Wiar$ w skuteczno#( wspólnego dzia%ania na rzecz swojej
spo%eczno#ci wyrazi%o wówczas dwie trzecie wszystkich respondentów (65%), za# w porównywalnych grupach
wiekowych odsetki tych odpowiedzi ros%y do trzech czwartych (76%) [34]. Analizy pog%$bione wykaza%y, 'e
absolwenci rocznika 2007 z woj. podlaskiego odpowiadali w odmienny sposób na omawiane pytanie
w zale'no#ci od swojego statusu na rynku pracy. Osoby pracuj&ce niekontynuuj&ce nauki oraz bierne
i bezrobotne rzadziej od kontynuuj&cych nauk$ by%y przekonane o tym, 'e dzia%aj&c wspólnie z innymi mog&
pomóc potrzebuj&cym lub rozwi&za( niektóre problemy swojego #rodowiska, osiedla, wsi lub miasta,
zró'nicowania te s& jednak nieistotne statystycznie. Natomiast znacznie cz$#ciej osobom biernym zawodowo
by%o trudno odpowiedzie( na to pytanie w sposób jednoznaczny, podczas gdy osoby pracuj&ce i niekontynuuj&ce
nauki najcz$#ciej mia%y wyrobion& opini$.
Ankietowanych poproszono nast$pnie o wybór jednego stwierdzenia, które jest bli'sze ich pogl&dom.
Musieli wybra( z nast$puj&cej pary:
• Dzia%aj&c wspólnie z innymi mo'na osi&gn&( wi$cej ni' samemu.
• Wspó%praca z innymi lud+mi to na ogó% marnowanie czasu.
W tym przypadku o sensowno#ci dzia%a) zbiorowych przekonanych by%o dwie trzecie absolwentów
(69,8%), co pi&ty (21,6%) by% przeciwnego zdania, za# 8,6% nie mia%o opinii w tej sprawie. W 2008 r.
w badaniach CBOS okaza%o si$, 'e przekonanie o sensowno#ci zbiorowych wysi%ków wyra'a cztery pi&te
polskiego spo%ecze)stwa (81%). Wspó%dzia%anie uwa'a% wówczas za marnowanie czasu tylko co dziesi&ty Polak
(10%). Szczególnie ufni w sens zbiorowych dzia%a) okazali si$ m%odzi ludzie (90%) [34]. Ponownie zatem
absolwenci z woj. podlaskiego prezentuj& si$ na tle tendencji ogólnopolskich do#( negatywnie. Analizy
pog%$bione wykaza%y, 'e absolwenci ucz&cy si$ podobnie cz$sto jak niepracuj&cy wyra'ali przekonanie
o sensowno#ci dzia%ania w grupie, natomiast znaczne wi$cej pracuj&cych ni' niepracuj&cych by%o zdania, 'e
wspó%praca z innymi, to na ogó% marnowanie czasu (odpowiednio 25,4% i 15,3%).
Ankietowanych zapytano tak'e czy maj& zaufanie do: najbli'szej rodziny, dalszej rodziny, swoich
znajomych, osób, z którymi na co dzie) pracuj&, s&siadów oraz nieznajomych spotykanych w ró'nych
sytuacjach. Rozk%ady odpowiedzi uzyskanych w prezentowanym badaniu oraz w sonda'u CBOS (próba
ogólnopolska) zosta%y zestawione w tabeli 27 [34].
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Tabela 28 Kapita" spo"eczny absolwentów rocznika 2007 z woj. podlaskiego (N=404, w %) i ogó"u Polaków
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,ród%o: badanie w%asne.

Okazuje si$, absolwenci z woj. podlaskiego s& zdecydowanie mniej ufni wobec ludzi, z którymi maj& do
czynienia, ni' przeci$tny Polak. Warto#ci uzyskiwane dla odpowiedzi „zdecydowanie mam zaufanie”
ka'dorazowo by%y wy'sze w przypadku próby ogólnopolskiej. Wyj&tek stanowi tu zaufanie do znajomych,
którym „zdecydowanie” ufa co czwarty absolwent i co pi&ty Polak. Jednak ju' uogólnione zaufanie do
znajomych (zsumowane odsetki „zdecydowani mam zaufanie” i „raczej mam zaufanie”) s& wy'sze w przypadku
ogó%u polskiego spo%ecze)stwa. Co szczególnie niepokoj&ce, m%odzi ludzie z woj. podlaskiego s& relatywnie
nieufni tak'e wobec najbli'szej rodziny. Z punktu widzenia niniejszego opracowania najbardziej istotne jest
to, #e tylko trzy pi!te absolwentów (61,1%) ufa wspó"pracownikom (przy czym 44% raczej ufa), podczas
gdy odno&ne dane dla ca"ej Polski to 85% (w tym 64% - „raczej mam zaufanie”). Natomiast w stosunku do
nieznajomych nieufnych jest a' 61% absolwentów z województwa podlaskiego i 45% ogó%u Polaków. Tak
wysoki poziom nieufno#ci mo'e wp%ywa( na szanse m%odzie'y na rynku pracy, co pokazuje poni'szy wykres.
Osoby bierne zawodowe deklaruj& najni'szy poziom zaufania do obcych, a prawie jednej trzeciej z nich trudno
jest okre#li( swój stosunek. Natomiast osoby %&cz&ce prac$ z nauk& cz$#ciej ni' inne deklaruj& zaufanie do
obcych, ale nadal jest to tylko jedna pi&ta z nich.
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Wykres 49 Poziom zaufania do nieznajomych (N=404, w%)
2,1
Bezrobocie lub bierno#(

29,8

25,5

38,3

4,3
2,1

Nauka

Praca + nauka

19,6

33,0

36,1

9,3

5,8

65,4

21,2

7,7

1,4
Praca

0%

20%

26,3

29,7

32,5

10,0

40%

zdecydowanie mam zaufanie

raczej mam zaufanie

zdecydowanie nie mam zaufania

trudno powiedzie(

60%

80%

100%

raczej nie mam zaufania

,ród%o: badanie w%asne.

Niskie zasoby zaufania do innych ludzi wi&'& si$ z niech$ci& do dobrowolnego podejmowania
wspó%pracy. A' 91,2% absolwentów przyzna%o, 'e w ubieg%ym roku nie po#wi$ca%o swojego wolnego czasu na
dzia%alno#( w której# organizacji, stowarzyszeniu, ruchu, klubie lub fundacji (w pytaniu chodzi%o o udzia%
w pracy tej/tych organizacji, a nie tylko o przynale'no#( do niej/nich). Tymczasem z bada) CBOS wynika, 'e
w 2007 r. w prace organizacji pozarz&dowych w%&cza% si$ co pi&ty Polak (20%) [34]. Podobnie 91,2%
absolwentów w roku poprzedzaj&cym realizacj$ badania w ogóle nie pracowa%o dobrowolnie i nieodp%atnie na
rzecz swojego #rodowiska, ko#cio%a, osiedla, wsi, miasta albo na rzecz potrzebuj&cych. Tymczasem wysi%ek taki
podj$%o 20% doros%ych Polaków [34].
Podsumowuj!c, mo#na powiedzie', #e absolwenci rocznika 2007 z woj. podlaskiego prezentuj!
niezwykle skromne zasoby kapita"u spo"ecznego. S! nieufni wobec innych ludzi, relatywnie rzadko wierz!
w sens zbiorowych wysi"ków oraz zasadniczo nie w"!czaj! si% w dzia"ania spo"eczne, obywatelskie.
Przytoczone dane nie tylko dla porównywalnych grup wiekowych w Polsce, ale i dla ogó%u doros%ych Polaków
s& wyra+nie bardziej korzystne. Mo'e to stanowi( z%& wró'b$ w zakresie mo'liwo#ci kooperacji m%odych ludzi
od niedawna funkcjonuj&cych na podlaskim rynku pracy. S& oni wobec takiej kooperacji nieufni, nie wierz&
w jej sens i maj& ma%e do#wiadczenia w jej zakresie. Jest to tym bardziej niepokoj&ce, i' z bada) wynika, 'e
zasoby kapita%u spo%ecznego s& niezwykle trudne do odbudowania [23].
W ramach pomiaru etosu pracy, ankietowanych zapytano, z czym kojarzy im si$ wykonywanie pracy
zawodowej. Wi$kszo#( respondentów (66,1%) odpowiedzia%a: „z zarabianiem pieni$dzy”, a dwie pi&te (43,1%)
– „z budowaniem w%asnej pozycji towarzyskiej, spo%ecznej”. Ciekawe jest jednak, 'e znacz&ce odsetki
wymieni%y równie': mo'liwo#( realizacji swoich potrzeb lub marze) (37,1%); bycie potrzebnym (21,7%);
doros%o#( (21,63%), a tak'e: uczenie si$ nowych rzeczy (19,8%) i realizacj$ zainteresowa) (17,2%). Szczególnie
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podkre&li' nale#y, #e prac% kojarzy z nud! oraz ograniczaniem wolno&ci tylko niewielki odsetek
respondentów (odpowiednio: 8,1% i 5,8%) (N=404, w %).
Ambiwalentny stosunek do pracy znajduje równie' swój wyraz w wyobra'eniach na temat idealnego
miejsca zatrudnienia. Obok cech merytorycznych, zwi&zanych z rozwojem zawodowym, wskazywano równie'
cechy zwi&zane z ograniczaniem wk%adu w%asnego (wysi%ku) i maksymalizacj& korzy#ci. Mo'na tu zatem mówi(
o stricte utylitarnym podej#ciu do wykonywania zawodu. I tak na pierwszym miejscu pod wzgl$dem
cz$stotliwo#ci wskaza) znalaz% si$ – jako charakterystyka idealnej pracy – brak stresu i po#piechu (43,8%).
Jednak niewiele mniejsz& popularno#ci& „dobre relacje z kolegami i prze%o'onymi” (43,7%) a tak'e „mo'liwo#ci
rozwoju zawodowego” (41,9%): Na dalszych miejscach ankietowani wskazywali: mo'liwo#( awansu (37,7%),
presti', szacunek spo%eczny (31,0%) oraz ponadprzeci$tne wynagrodzenie (29,0%). Niepokoj&ce jest, ze jedynie
4,4% wymieni%o tu zgodno#( pracy z kierunkiem wykszta%cenia (N=404, w %).
Na koniec zapytano respondentów, którzy dotychczas pracowali (N=291), jakie umiej$tno#ci by%y/s&
cenione w ich aktualnej lub ostatnio wykonywanej pracy. Respondenci mieli do dyspozycji osiem nast$puj&cych
cech: (1) obowi&zkowo#(; (2) umiej$tno#( pracy w grupie; (3) inteligencja; (4) zdolno#( szybkiego uczenia si$;
(5) umiej$tno#( nawi&zywania znajomo#ci; (6) samodzielno#(; (7) lojalno#(, subordynacja; (8) kreatywno#(,
my#lenie twórcze. Zadaniem osób bior&cych udzia% w badaniu by%o – pos%uguj&c si$ skal& 1-5 – ocenienie czy
dana cecha w ogóle nie jest/by%a w pracy wa'na (nota 1) czy te' jest/by%a w pracy bardzo po'&dana (nota 5).
Z uzyskanych danych zliczone zosta%y #rednie arytmetyczne.
Najmniej wa'ne okaza%y si$: umiej$tno#( nawi&zywania znajomo#ci (4,05) oraz kreatywno#( i my#lenie
twórcze (4,17) (sic!). Nieco bardziej istotne s& natomiast: inteligencja (4,2), umiej$tno#( pracy w grupie (4,22)
oraz zdolno#( szybkiego uczenia si$ (4,31). Trzy najbardziej po'&dane to: lojalno#( i subordynacja (4,37),
samodzielno#( (4,53) i obowi&zkowo#( (4,56). Nale'y tu przypomnie(, 'e ankietowanych pytano równie'
wcze#niej o znaczenie tych cech w czasie nauki w szkole. Okazuje si$, 'e cho( warto#ci #rednich w przypadku
oczekiwa) pracodawców s& nieco wy'sze, to jednak porz&dek (rangi) s& to zaskakuj&co zbie'ne. Do#(
przypomnie(, 'e w szkole najmniej wa'ne by%y: umiej$tno#( nawi&zywania znajomo#ci (3,81) oraz kreatywno#(,
my#lenie twórcze (4,13), najwa'niejsze za# - samodzielno#( (4,26), inteligencja (4,27) i obowi&zkowo#( (4,37).
Jest to informacja optymistyczna. Okazuje si%, #e szko"y kszta"c! i promuj! te cechy uczniów, które s!
nast%pnie oczekiwane przez pracodawców.
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1.18. Dzia"ania systemu edukacji
O przygotowaniu absolwentów do rynku pracy decyduj& nie tylko ich wybory edukacyjne, ale równie'
dost$pna oferta edukacyjna. Szko%y podejmuj& decyzje o uruchomieniu kierunków kszta%cenia w porozumieniu
z organem prowadz&cym. Wa'n& rol$ maj& tutaj do spe%nienia Rady Zatrudnienia stanowi&ce swego rodzaju
%&cznik pomi$dzy systemem edukacji, a systemem obs%ugi rynku pracy:

KO: Przepis prawa jest tutaj jasny. O tym w jakim kierunku kszta"ci szko"a, decyduje dyrektor w porozumieniu
z tzw. organem prowadz&cym wi#c z powiatem, bo w wi#kszo!ci przypadków to powiaty prowadz& szko"y
ponadgimnazjalne. Tam potrzebna jest opinia dyrektora powiatowej rady zatrudnienia, ale tak naprawd#
decyzja jest szko"y i organu prowadz&cego.
Zgodnie z za%o'eniami, Rady Zatrudnienia powinny zapewni( odpowiednie ukierunkowanie profilu
kszta%cenia w danym powiecie, tak aby by%o mo'liwie najbardziej adekwatne do potrzeb rynku pracy. Jednak
faktyczna rola Rad Zatrudnienie jest niewystarczaj&ca:
zgodnie z przyj#tymi za"o$eniami, nigdy nie brano pod uwag#, by rady mia"y jakiekolwiek kompetencje
w zakresie podejmowania wi&$&cych decyzji dotycz&cych polityki rynku pracy. (…) W swoich dzia"aniach
powiatowe rady zatrudnienia bardzo cz#sto s& zachowawcze i bierne. (…) Hermetyczno!% i formalizm mog&
prowadzi% do sytuacji, w których oceny formu"owane przez rady raczej rzadko b#d& pog"#bione, a dzia"alno!%
rad b#dzie fasadowa. (…) Bardzo istotnym problemem jest brak zaplecza intelektualno-eksperckiego w radach.
(…) To, co budzi niepokój, to przede wszystkim: sygnalizowane potrzeby szkole' na poziomie podstawowym,
nasuwaj&ce w&tpliwo!ci co do poziomu przygotowania merytorycznego cz"onków rad (…) [37].
A zatem, pomimo istnienia organu na poziomie lokalnym, który móg%by pomóc podejmowa( decyzje, jest
on w praktyce niewykorzystywany- przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu nowego kierunku kszta%cenia
bierze si$ pod uwag$ zupe%nie inne czynniki. Po pierwsze, przy uruchamianiu nowych kierunków konieczne jest
pozyskanie kosztownych zasobów, dlatego te' nowe kierunki powstaj& powoli:
KO: $eby taki zawód wprowadzi% (…) do tego musi by% baza do kszta"cenia praktycznego, musi by%
wykwalifikowana kadra, która b#dzie zarówno uczy"a teoretycznych przedmiotów zawodowych, jak równie$
praktycznej nauki zawodu, wi#c te nowe kierunki, które w danej szkole powstaj&, s& bardzo cz#sto zbli$one do
tych kierunków, które s&. Aczkolwiek zdarzaj& si# i sytuacje równie$ uruchomienia nowego kierunku, ale zwykle
przygotowania do tego, $eby uruchomi% taki kierunek trwaj& kilka lat (dwa minimum).
Uczestnicy badania spoza systemu edukacji przyznaj&, 'e nie maj& pe%nej orientacji w sposobach wyboru
kierunków kszta%cenia przez szko%y. S& jednak zdania, 'e szko%y decyduj&c o tym, jakie kierunki otworz&,
kieruj& si$ przede wszystkim popytem, tj. zainteresowaniami kandydatów.

WUP2: To tak naprawd# zale$y chyba te$ od naboru, na co s& ch#tni, na jakie kierunki.
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W odpowiedzi na zmiany popytu nie tylko tworzone s& nowe kierunki, ale modyfikacji podlega istniej&ca
oferta szkó%:
KO: my szko"y rolnicze mamy (…) Trudno sobie wyobrazi%, $eby tych szkó", w tym województwie nie by"o.
Znaczy by" taki moment, kiedy znacznie spad"a liczba kandydatów do tych szkó" (…) one nie zosta"y
polikwidowane, nie! One zacz#"y po prostu wprowadza% inne kierunki kszta"cenia. Natomiast cz#!% z nich
zosta"a, prowadzi dalej kierunki rolnicze, my!l# $e rynek w"a!nie wymierzy", $e tyle potrzeba. Je!li szko"a jest,
ma ofert#, ma ch#tnych do korzystania z tej oferty, to wszystko jest w porz&dku.
W powy'szej wypowiedzi warto zwróci( uwag$ na bardzo liberalne podej#cie do polityki edukacyjnej
i wiar$ w samoregulacj$ oferty edukacyjnej, pomimo istnienia wielu dowodów na to, 'e w tej sferze
mechanizmy czysto rynkowe zawodz&, co wynika z nierównowagi informacyjnej – wiedza aktualnych
nabywców us%ug edukacyjnej mo'e by( nieadekwatna do ich przysz%ych potrzeb. Kolejne motywy, to koszty
otwarcia danego kierunku, zwi&zane z uzupe%nieniem posiadanych zasobów i rozbudow& bazy dydaktycznej.
Szko%y s& wi$c sk%onne do uruchamiania tanich kierunków.

KO: uruchamiaj& technika informatyczne, który stosunkowo jest prostym zawodem. Wystarczy pracownia,
specjalistów z zakresu informatyki mamy dostatecznie du$o i wsz#dzie. Ka$da szko"a ma pracowni#, albo teraz
ju$ w tej chwili szko"y ponad gimnazjalne, dwie - trzy pracownie, to jest teraz kwestia zakupu oprogramowania
i jest to stosunkowo tani zawód je!li chodzi o oprzyrz&dowanie, w porównaniu z innymi np. jakie! obrabiarki
sterowane ju$ teraz numerycznie bo przecie$ tu si# nie da tak…. Trzeba mie% du$e pieni&dze, $eby uruchomi%
zawód do której szko"a nie ma w ogóle… albo mie% zapewnienie poza szko"& gdzie!, $e taka mo$liwo!%
kszta"cenia praktycznego.
Przypuszczalnie tymi motywami – zainteresowaniem kandydatów i niskimi kosztami – mo'na t%umaczy(
kszta%cenie nadmiernej liczby absolwentów administracji. Respondenci zauwa'aj&, 'e oferta szkó% si$ zmienia
i 'e ma to zwi&zek z potrzebami rynku pracy – np. zlikwidowano technikum w%ókiennicze, oraz

KO: kierunek radio i telewizja, jeden z najbardziej obleganych kierunków… w tej chwili nie ma tego kierunku,
bo po co? Nikt nie naprawia telewizorów (…) Po prostu nie ma takiej potrzeby i szko"a przesta"a kszta"ci%, bo
nie by"o ch#tnych.
Likwidacja tych kierunków #wiadczy o tym, 'e kandydaci kieruj& si$ w pewnej mierze wiedz& o rynku
pracy. W%a#nie za po#rednictwem kandydatów informacja z rynku pracy dociera do szkó%, tj. kandydaci
obserwuj& brak ofert pracy w danym zawodzie i nie wybieraj& okre#lonych kierunków kszta%cenia, co skutkuje
likwidacj& jednych kierunków i uruchamianiem innych, takich jak mechatronika, agroturystyka. To wskazuje, 'e
kierunki te uruchamiane s& nie w oparciu o rzeczywiste rozpoznanie trendów na rynku pracy, ale w oparciu
o intuicj$ i chwilowe mody. Takie zapo#redniczenie powoduje zniekszta%cenie dopasowania – oferta jest
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faktycznie dopasowana nie do rynku pracy, lecz do popytu, tj. do oczekiwa) kandydatów, którzy tylko
cz$#ciowo kieruj& si$ wiedz& o rynku pracy. Nale'y jednak podkre#li(, 'e wiedza kandydatów do szkó% jest si%&
rzeczy nieaktualna – poniewa' istnieje kilkuletnie przesuni$cie mi$dzy rozpoczynaniem nauki, a wchodzeniem
na rynek pracy. W efekcie opieranie si$ na sygna%ach wychodz&cych od uczniów mo'e prowadzi( do
nieefektywnych posuni$(. Z drugiej strony, szko%y musz& zarobi( na swoje utrzymanie:
WUP2: Na pewno dostosowuj& swoj& ofert# jako! do rynku pracy, bo wida%, $e w szko"ach to si# zmienia, tak$e
jako! tam to ewoluuje… (…) wida%, $e podchodz& bardziej rynkowo do swojej oferty kszta"cenia. Dostosowuj& j&
do potrzeb osób, które szukaj& szkó". (…) W przypadku szkó" policealnych takich, gdzie mo$na uzyska% jakie!
dodatkowe wykszta"cenie to na pewno si# pojawi"o wi#cej takich kierunków, które s& bardziej pod potrzeby
absolwentów, ni$ pod potrzeby rynku pracy. Tak, $e, tak ogólnie…. Jakie! takie du$e zmiany to raczej nie. Na
pewno cz#!% kierunków znikn#"a z racji tego, $e nie by"o zainteresowania…
Wyniki badania nie pozwalaj& stwierdzi(, by szko%y poszukiwa%y informacji bezpo#rednio z rynku pracy,
w tym wyników prognoz zapotrzebowania na zawody. Mo'na jednak stwierdzi(, 'e w istniej&cym systemie
dzia%anie szkól jest racjonalne z punktu widzenia ich interesu. Uruchomienie „na si%$” kierunku zgodnego
z potrzebami rynku pracy niczego by nie zmieni%o, dopóki nie pojawiliby si$ kandydaci, a na ich brak szko%a nie
mo'e sobie pozwoli(:
UM: co z tego, $e my wydamy zgod# na otworzenie nowego kierunku, jak potem kierunek nie wychodzi? Trzeba
szuka% tak, $eby wyszed", bo inaczej jak spada liczba uczniów, to szko"a b#dzie zamkni#ta i tyle, bo nikt nie
b#dzie wi#cej dop"aca", bo jak s& uczniowie to jest subwencja, jak nie ma tych uczniów, to nie ma subwencji
samorz&du, a im wi#cej jest uczniów tym wi#ksza jest subwencja.
Aby szko%a przygotowywa%a uczniów do wej#cia na rynek pracy, s& potrzebni kompetentni nauczyciele.
Z kolei na to, czy kszta%cenie nauczycieli b$dzie obejmowa%o takie zagadnienia, jak doradztwo zawodowe,
orientacj$ zawodow&, ukazywanie uczniom zastosowania ich kompetencji na rynku pracy, czy te' rozwijanie
adaptacyjno#ci, mo'e w decyduj&cym stopniu wp%yn&( minister edukacji, oraz, w dalszej kolejno#ci, sami
nauczyciele. Wynika to z faktu, 'e zakres kszta%cenia nauczycieli, prowadzonego przez o#rodki doskonalenia
nauczycieli jest okre#lony w rozporz&dzeniu ministra edukacji oraz w corocznie og%aszanych priorytetach.
Dodatkowo oferta kursów dla nauczycieli jest kszta%towana w oparciu o badania popytu w#ród nauczycieli.
Na zakres dokszta%cania nauczycieli nie maj& wp%ywu takie podmioty, jak instytucje rynku pracy. Wynika st&d,
'e aby nauczyciele byli w wi$kszym stopniu przygotowywani do pracy z uczniami w zakresie przygotowania do
funkcjonowania na rynku pracy, taka potrzeba musi zosta( zauwa'ona wewn&trz systemu edukacji.
Obecnie istnieje mo'liwo#( dokszta%cania nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu metodyki
kszta%cenia, wychowania itd. Takie kursy maj& si$ znale+( w ofercie o#rodków doskonalenia nauczycieli,
w odpowiedzi na potrzeby zg%oszone w ramach badania przeprowadzonego przez Urz&d Marsza%kowski we
wspó%pracy z Kuratorium O#wiaty. Jak wynika z analizy stron internetowych, to zamierzenie jest realizowane.
W momencie realizacji badania w ofercie O#rodka Doskonalenia Nauczycieli w !om'y znajdowa%y si$ trzy
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kursy przeznaczone wy%&cznie dla nauczycieli szkó% zawodowych, w tym kurs dotycz&cy egzaminów
zewn$trznych. W ofercie Miejskiego O#rodka Doradztwa Metodycznego w Bia%ymstoku by%y trzy kursy
z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu. Natomiast Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bia%ymstoku mia%o w ofercie doskonalenie umiej$tno#ci metodycznych nauczycieli przedmiotów
zawodowych.
Mniejszy nacisk k%adzie si$ natomiast na przygotowanie do doradztwa zawodowego:
M: Czy to doskonalenie kszta!cenia nauczycieli obejmuje te% takie zagadnienia jak doradztwo zawodowe,
przygotowanie nauczycieli do tego, %eby mogli uczniom pomaga' we wchodzeniu na rynek pracy?
UM: No w mniejszym stopniu.
Rzeczywi#cie. W#ród trzech wymienionych placówek, tylko O#rodek Doskonalenia Nauczycieli
w !om'y oferowa% kurs z zakresu poradnictwa zawodowego w szkole.
O przygotowaniu absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy decyduje te' jako#( kszta%cenia.
Oczywistym jest, 'e istniej& ró'nice w jako#ci kszta%cenia na zbli'onych kierunkach pomi$dzy poszczególnymi
szko%ami. Lepsze wykszta%cenie zawodowe zapewniaj& te szko%y, w których kszta%cenie ma w wi$kszym stopniu
charakter praktyczny lub dysponuj& bardziej rozbudowan& baz& do kszta%cenia zawodowego.
Z punktu widzenia interesów szko%y jako dostarczyciela us%ug, popyt na dane zawody lub kierunki
kszta%cenia wyra'a si$ liczb& kandydatów. Uzale'nienie szkó% od popytu (zainteresowa) kandydatów) oraz fakt,
'e kszta%cenie opiera si$ na istniej&cych zasobach szko%y, podczas gdy uruchamianie nowych kierunków jest
kosztowne, mo'e negatywnie wp%ywa( na jako#( kszta%cenia:
UM: jak jest mniej kandydatów, mniej ch#tnych to si# obni$a poprzeczk#, $eby by" ten nabór, no bo szko"a bez
uczniów nie istnieje.
Wypowied+ ta wydaje si$ paradoksalna – powi&zanie finansowania szkó% z liczb& uczniów powinno
prowadzi( przecie' do podwy'szania poziomu nauczania, tak aby przyci&gn&( jak najwi$ksz& liczb$ ch$tnych.
Jednak przynajmniej w przypadku niektórych szkó% jest odwrotnie. Mo'e to wynika( z segmentacji rynku us%ug
edukacyjnych – dobre szko%y faktycznie dbaj& o wysok& jako#( nauczania, staraj&c si$ np. o projekty
finansowane ze #rodków Unii Europejskiej, podczas gdy szko%y gorsze mog& nawet obni'a( poziom wymaga),
aby przyci&gn&( uczniów, dla których wa'nym dobrem jest dyplom uko)czenia szko%y, a nie zdobyte
umiej$tno#ci. W efekcie jest to jeszcze jeden mechanizm, który mo'e prowadzi( do pog%$biania si$
rozwarstwienia w systemie edukacji i antyegalitarnych efektów.
Pojawi% si$ postulat pod adresem szkó%, aby interesowa%y si$ one losami swoich absolwentów, i w oparciu
o t$ wiedz$ modyfikowa%y programy kszta%cenia. Zarazem respondent zauwa'a brak takich bada):
WUP1: korzysta% z informacji i !ledzi% losy absolwentów i w ten sposób otrzymywa% jak&! informacj# zwrotn&
z rynku, jak absolwenci sobie radz&. Podejrzewam, $e szko"y rzadko interesuj& si# losami swoich absolwentów.
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By% mo$e w przypadku liceów s& jakie! informacje na temat zdawalno!ci na studia wy$sze, ale na temat
podejmowania pracy, to podejrzewam, $e nie ma takich informacji.

1.18.1. Wspó"praca pomi%dzy instytucjami rynku pracy a instytucjami systemu edukacji
Elementem, który mo'e poprawia( jako#( pracy szkó% oraz lepsze dopasowanie systemu edukacji do
rynku pracy mo'e by( wspó%praca pomi$dzy instytucjami rynku pracy a instytucjami edukacyjnymi. Kwestia ta
nie by%a g%ównym przedmiotem badania, jednak by%a ona poruszana w trakcie wywiadów z przedstawicielami
instytucji. Na podstawie ich wypowiedzi mo'na stwierdzi(, 'e tego typu wspó%praca istnieje, ale wydaje si$
s%abo rozwini$ta. Przede wszystkim dotyczy zada) obowi&zkowych, takich jak przekazywanie danych przez
szko%y do WUP.
Wyniki analiz opracowywanych przez WUP (np. monitoringu zawodów) s& wprawdzie publicznie
dost$pne, ale bezpo#rednio przekazywane potencjalnie zainteresowanym adresatom. Z kolei szko%y nie
przekazuj& informacji zwrotnej o wykorzystaniu danych.
M: A czy szko!y z kolei interesuj" si$ wynikami [monitoringu zawodów] zapotrzebowaniem?
R: Wyniki podawane s& do publicznej wiadomo!ci. W tych monitoringach zbiorczych s& informacje o zawodach,
grupach zawodów deficytowych, nadwy$kowych. My!l#, $e to mog"aby by% jaka! informacja dla osób, które
decyduj& jakie kierunki u siebie otworzy%, przynajmniej jaka! wskazówka na temat tego, co mo$na robi%, co ma
jakie! szanse…
O tym, 'e szko%y podejmuj& pewne inicjatywy maj&ce na celu zwi$kszenie przygotowania uczniów do
funkcjonowania na rynku pracy, #wiadczy wspó%praca z biurem karier, którego pracownik – doradca zawodowy
– prowadzi warsztaty w szko%ach. Wydaje si$, 'e jest to inicjatywa oddolna, oparta w jakiej# mierze na
wspó%pracy doradców zawodowych pracuj&cych w ró'nych instytucjach. Zaj$cia aktywizuj&ce uczniów
i przygotowuj&ce ich do poszukiwania pracy s& nowo#ci&, odbywaj& si$ w niektórych szko%ach i mog& by(
%atwiej dost$pne dla uczniów w du'ym mie#cie:
BK: w niektórych liceach w Bia"ymstoku s& [doradcy zawodowi?], dlatego $e zapraszali nas do wspó"pracy,
zapraszali nas do prowadzenia zaj#%, tak, $e wiem, $e to jest… A czy we wszystkich szko"ach? Na pewno nie. (…)
w gimnazjum by"am, w tamtym roku chyba na warsztatach (…) spoza miasta nie. Na razie tylko Bia"ystok.
Szczególnym przypadkiem wspó%pracy wielu instytucji rynku pracy i systemu edukacji jest Podlaskie
Obserwatorium Rynku Pracy, które ma dostarcza( prognoz pozwalaj&cych dostosowywa( system edukacji do
rynku pracy. W otwieraniu systemu edukacji na rynek pracy tak'e pomagaj& dzia%ania nieformalne, np.
Kuratorium O#wiaty w Bia%ymstoku:

KO: je!li mamy jakie! sygna"y, to oczywi!cie kojarzymy dyrektorów i pracodawców czy stwarzamy takie pole
daj&c& mo$liwo!% nawi&zania kontaktów, natomiast od strony prawnej, nie mamy takiej mo$liwo!ci, ani wp"yn&%
na szko"#, ani tym bardziej na pracodawc#. To musi by% jak gdyby zgoda ich obu.
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Widoczna jest jednak incydentalno#( kontaktów, a tak'e to, 'e w du'ym stopniu ich nat$'enie
uzale'nione jest od woli i aktywno#ci poszczególnych jednostek.
Wobec absolwentów kierunków nietechnicznych, na których nie przyznaje si$ uprawnie), podstawowym
postulatem jest nabycie do#wiadczenia zawodowego poprzez sta' lub przekwalifikowanie:

WUP2: my!l& ju$ o zmianie zawodu, dlatego trafiaj& tutaj, no i maj& problemy z zatrudnieniem na rynku pracy
(…) Je$eli nie ma tego typu certyfikatów, uprawnie', które mogliby uzyska%, to absolwenci trafiaj& do nas i do
PUP, i musz& tak naprawd# robi% kursy, szuka% mo$liwo!ci kszta"cenia znowu, $eby naby% okre!lone
uprawnienia po szkole….
Podsumowuj&c, nale'y stwierdzi(, przynajmniej cz$#( powodów utrudniaj&cych powi&zanie systemu
edukacji i rynku pracy ma charakter systemowy. Brak jest instrumentów, które zach$ca%yby szko%y do rozwijania
kierunków najbardziej adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Szko%y nie wiedz&, jakie to s& kierunki. A jak
wynika z innych bada), jeden z podstawowych instrumentów dialogu na poziomie lokalnym i regionalnym, czyli
Rady Zatrudnienia, nie spe%niaj& swoich zada). Ponadto szko%y s& zainteresowane przyci&gni$ciem jak
najwi$kszej liczby uczniów, a z drugiej strony uruchamiane s& takie kierunki, które s& stosunkowo tanie.
W efekcie powstaje du'o szkó% o profilach humanistycznych, administracyjnych czy te' ogólnych, które nie daj&
odpowiedniego przygotowania. Nale'y jednak zaznaczy(, 'e widoczne jest dopasowywanie si$ systemu edukacji
do sytuacji na rynku pracy – polega ono jednak g%ównie na ograniczaniu lub likwidacji kierunków
niepopularnych. Pewnym ograniczeniem dla sprawnego dzia%ania systemu o#wiaty jest te' stosunkowo s%aba
wspó%praca z instytucjami rynku pracy.

202

Wojewódzki Urz!d Pracy w Bia"ymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych
PODLASKI ABSOLWENT
- ANALIZA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓ! PONADGIMNAZJALNYCH I WY"SZYCH ROCZNIKA 2007

[5].

Wnioski
W niniejszym rozdziale zaprezentowane zosta%y najwa'niejsze wnioski z badania.

1. Absolwenci stanowi& specyficzn& grup$ na rynku pracy. Ze wzgl$du na przechodzenie z systemu
edukacji na rynek pracy zaliczani s& do grup wysokiego ryzyka. I faktycznie bezrobocie dla tej grupy
by%o wy'sze przez ca%y okres transformacji ponad dwukrotnie w stosunku do stopy bezrobocia dla ca%ej
populacji. Przyjmuje si$, 'e jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest niezadowalaj&ca jako#( systemu
edukacji, w tym niedostateczne jego dopasowanie do potrzeb rynku pracy. Nale'y jednak pami$ta(, 'e
powi&zania mi$dzy systemem kszta%cenia, a rynkiem pracy nie jest prost& zale'no#ci& dopasowania
kierunków kszta%cenia do w&sko definiowanych potrzeb rynku pracy – w rzeczywisto#ci zale'no#ci te s&
du'o bardziej z%o'one i wielowarstwowe, uwzgl$dniaj& postawy absolwentów i pracodawców, ich
preferencje i oczekiwania, kapita% intelektualny i spo%eczny, a tak'e szeroko rozumiane wzorce spo%eczne.
2. Problemy absolwentów na rynku pracy, powodowane przynajmniej cz$#ciowo przez nieefektywno#(
systemu edukacji, powodowa%y, 'e absolwentom po#wi$cono du'o uwagi w ramach polityk publicznych,
szczególnie w ramach polityki zatrudnienia. Znalaz%o to swoje odzwierciedlenie w aktach prawnych
i dokumentach strategicznych, przyjmowanych przez rz&d ju' w po%owie lat 90. Warto jednak zaznaczy(,
'e polityka ta ulega%a modyfikacji – z bardziej opartej na #wiadczeniach w kierunku aktywnej polityki,
dostarczaj&cej absolwentom wsparcia kompensuj&cego im deficyty wyniesione z systemu edukacji, a z
drugiej strony generuj&ce dodatkowy popyt na prac$ absolwentów.
3. Podej#cie do absolwentów zmienia%o si$ te' wraz z sytuacj& na rynku pracy i ze zmianami
demograficznymi. Wzrost bezrobocia w drugiej po%owie lat 90. szczególnie mocno uderzy% w osoby
dopiero wchodz&ce na rynek pracy. A zarazem na rynek pracy wchodzi%y roczniki drugiego,
powojennego wy'u demograficznego. W tym czasie zosta%a rozszerzona oferta aktywizacji absolwentów
przez Publiczne S%u'by Zatrudnienia, przy jednoczesnym odebraniu wsparcia finansowego. Poprawa na
rynku pracy oraz obni'anie si$ presji demograficznej w kolejnych latach skutkowa%y spadkiem nat$'enia
tej kwestii. Nale'y jednak zaznaczy(, 'e obecne spowolnienie gospodarcze szczególnie mocno uderza
w%a#nie w m%odzie' i absolwentów.
4. Odpowiedzi& na te wyzwania by%y zapisy dokumentów strategicznych. Szczególnie warto#ciowe wydaj&
si$ zapisy dokumentów regionalnych, gdzie podkre#lano konieczno#( wyrównywania szans m%odzie'y na
rynku pracy. Nale'y jednak zaznaczy(, 'e efekty dzia%a) przewidzianych do realizacji w tych
dokumentach nie znajduj& wystarczaj&cego odzwierciedlenia w wynikach badania: zarówno w#ród
absolwentów, jak i instytucji rynku pracy. W przypadku absolwentów jest to cz$#ciowo zrozumia%e –
zako)czyli oni edukacj$ przed faktycznym uruchomieniem strategii. Jednak równie' pracownicy
instytucji rynku pracy i systemu edukacji nie odnosili si$ do dzia%a) podejmowanych w jej ramach.
Raczej przywo%ywali swoje zadania ustawowe oraz pojedyncze przedsi$wzi$cia, b$d&ce efektem
inicjatywy konkretnych osób lub realizowane w ramach projektów PO KL, ni' systemowe dzia%ania.
Oznacza to, 'e strategie mog& nie by( realizowane w rzeczywisto#ci. Warto te' odnotowa( relatywn&
s%abo#( jako#ci lokalnych dokumentów strategicznych.
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5. W województwie podlaskim, tak jak w ca%ym kraju, obserwowana jest zmiana struktury kszta%cenia na
poziomie ponadgimnazjalnym. Wzrasta udzia% m%odzie'y wybieraj&cej licea ogólnokszta%c&ce, ale
równie' technika zawodowe. Zdecydowanie malej&cym zainteresowaniem ciesz& si$ licea profilowane.
W ostatnim okresie obserwowany jest wzrost zainteresowania kszta%ceniem zawodowym, g%ównie
w technikach zawodowych. Ca%y czas utrzymuje si$ wysokie zainteresowanie kszta%ceniem na poziomie
wy'szym, w tym szczególnie wy'szym magisterskim. Wzrost inwestycji w kszta%cenie jest generalnie
pozytywnym sygna%em, warto jednak odnotowa(, 'e wykszta%cenie wy'sze nie zawsze jest potrzebne do
wykonywania wielu prac. Cz$sto wystarczy%oby wykszta%cenie #rednie lub wy'sze zawodowe. Jednak
oczekiwania pracodawców i spo%eczne zach$caj& m%odzie' do studiowania na poziomie magisterskim.
6. Wybór szko%y, czy pó+niej równie' decyzja o kontynuacji nauki na studiach wy'szych studiów, wp%ywa
na szanse zawodowe m%odzie'y. Pewne znaczenie ma te' wybór kierunku studiów wy'szych. Dlatego te'
kwestii tej po#wi$cono w badaniu du'o uwagi. M%odzie' najcz$#ciej samodzielnie wybiera kierunek
dalszego kszta%cenia, kieruj&c si$ takimi czynnikami jak zainteresowania i presti' danej placówki. Jednak
najpowszechniejszym motywem wyboru szko%y by%a blisko#( miejsca zamieszkania, a dopiero na drugim
miejscu mo'liwo#( uzyskania okre#lonego zawodu. Okazuje si$ zatem, 'e na wybory edukacyjne
m%odzie'y silny wp%yw ma oferta systemu edukacyjnego. Przy wyborze kierunku nauczania m%odzie'
kieruje si$ wiedz& o rynku pracy, ale si%& rzeczy wiedza ta jest niepe%na, opiera si$ na obserwacji
aktualnej sytuacji na rynku pracy, a tak'e na opiniach kolegów i kole'anek oraz sugestiach rodziców.
Nale'y jednak zaznaczy(, 'e dalsze losy zawodowe i edukacyjne absolwentów s& w znacznym stopniu
skorelowane z motywami, jakimi kierowali si$ m%odzi ludzie wybieraj&c swoj& szko%$ ponadgimnazjaln&
lub wy'sz&.
7. Osoby o najmniej sprecyzowanych pomys%ach na w%asn& przysz%o#( wybieraj& szko%y ogólne lub studia,
które w ich opinii pozwol& im wykonywa( wiele prac: np. administracja. Jednak tego typu edukacja, jak
pokazuj& wyniki badania, nie przygotowuje odpowiednio do funkcjonowania na rynku pracy.
8. *wiadomy wp%yw nauczycieli i szko%y na wybór kolejnej szko%y jest niewielki. Wynika to g%ównie z
braku odpowiedniego przygotowania nauczycieli do wspierania wyborów zawodowych uczniów. Brak
jest te' w systemie edukacji odpowiedniego doradztwa zawodowego. Obserwowany wp%yw nauczycieli
mo'e natomiast mie( negatywne skutki – w postaci wspieraniu mechanizmów selekcji w szko%ach.
Uczniowie buduj& wizerunek, zgodnie z którym najlepsi uczniowie wybieraj& liceum ogólnokszta%c&ce,
#redni technikum, a najgorsi szko%y zasadnicze. Przy czym ocenianie uczniów i ich potencja%u przez
nauczycieli dokonywane jest niejednokrotnie w sposób nieuprawniony, co mo'e wp%ywa( negatywnie na
wybory edukacyjne m%odzie'y. Niniejsze badanie nie pozwala jednak okre#li( si%y takiego oddzia%ywania.
9. Uczniowie generalnie oceniaj& bardzo dobrze szko%y, do których ucz$szczali. Najlepiej oceniaj& swoje
przygotowanie teoretyczne, nieco s%abiej praktyczne, a najs%abiej przygotowanie w zakresie
do#wiadczenia zawodowego, uprawnie) i potwierdzonych kwalifikacji. Jednak osoby zajmuj&ce si$
rynkiem pracy podkre#laj& zdecydowanie zawy'on& samoocen$ uczniów. Ich zdaniem pracodawcy
oceniaj& ich przygotowanie zdecydowanie gorzej, przy czym najpowa'niejszymi, z ich punktu widzenia,
s%abo#ciami m%odzie'y jest brak do#wiadczenia i brak umiej$tno#ci praktycznych. Zawy'ona samoocena
uczniów prowadzi do nierealistycznych oczekiwa) dotycz&cych przysz%ej pracy i wynagrodzenia.
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Z drugiej strony absolwenci, którzy zetkn$li si$ z rynkiem pracy stwierdzaj&, 'e ich przygotowanie
generalnie odpowiada%o oczekiwaniom pracodawców. Oznacza to by( mo'e, 'e oceny pracowników
instytucji rynku pracy s& nazbyt surowe. Mo'e to te' oznacza(, 'e pracodawcy faktycznie narzekaj& na
brak wiedzy praktycznej absolwentów, ale dostrzegaj& inne ich zalety (takie jak bardziej aktualna wiedza,
znajomo#( j$zyków, wi$ksza elastyczno#(, mo'liwo#( obni'enia kosztów zatrudnienia itd.) i zatrudniaj&
ich pomimo zauwa'anych braków.
10. Pomimo tak wysokiej samooceny uczniowie deklaruj&, 'e mieli problemy ze znalezieniem pierwszej
pracy. Okres poszukiwania tej pracy trwa wyj&tkowo d%ugo i mo'e osi&ga( nawet 18 miesi$cy. Najwi$cej
m%odzie'y deklaruje, 'e wybra%o ofert$ pracy, jaka by%a dost$pna. Przy czym trudno#ci w znalezieniu
pracy nie prowadz& do weryfikacji wysokiej samooceny lub wyboru kierunku kszta%cenia. Powody tych
trudno#ci lokowane s& na zewn&trz – absolwenci wskazuj& tutaj trudn& sytuacj$ na rynku pracy i brak
odpowiednich miejsc pracy. S& równie' zdania, 'e pracodawcy s& negatywnie nastawieni do
absolwentów. Osoby, które pracowa%y, oceniaj&, 'e ich przygotowanie jest adekwatne do oczekiwa)
pracodawców.
11. Ponad 44% absolwentów rocznika 2007 zdecydowa%a si$ na kontynuowanie nauki. By%a to naturalna
konsekwencja ich wyborów edukacyjnych – najcz$#ciej nauk$ kontynuowa%y osoby które w roku 2007
uko)czy%y liceum ogólnokszta%c&ce, a nieco rzadziej technikum.
12. Zdecydowana wi$kszo#( absolwentów rozpoczyna%o poszukiwanie pracy w ci&gu pó% roku od uko)czenia
nauki. Moment rozpoczynania poszukiwa) wi&'e si$ z sytuacj& absolwentów na rynku pracy po dwóch
latach od uko)czenia nauki – im wcze#niej rozpocz$te poszukiwania, tym wi$ksza szansa, 'e dana osoba
b$dzie pracowa(. Mo'e to jednak oznacza(, 'e osoby najbardziej aktywne rozpoczyna%y poszukiwanie
pracy najwcze#niej.
13. Dwie trzecie osób poszukuj&cych pracy zarejestrowa%o si$ w PUP. Najcz$#ciej oczekiwali oferty sta'y –
a wi$c mo'liwo#ci uzyskania do#wiadczenia zawodowego i konkretnych kwalifikacji, a tak'e
po#rednictwa pracy – czyli konkretnych ofert pracy. Jednak du'a cz$#( respondentów nie wierzy%a, 'e
PUP faktycznie mo'e okaza( si$ pomocny w poszukiwaniu pracy. I faktycznie wsparcie z PUP by%o
wyj&tkowo rzadko wskazywane jako sposób znalezienia pierwszej pracy.
14. Co wi$cej, rzeczywista efektywno#( wsparcia instytucji rynku pracy mo'e by( ni'sza, ni' to wskazuj&
statystyki publicznych s%u'b zatrudnienia. Wypowiedzi przedstawicieli instytucji rynku pracy wskazuj&,
'e mo'e wyst$powa( mechanizm selekcji – czyli wspierania tych, którzy s& najbardziej aktywni
w poszukiwaniu ró'nych form wsparcia. Wydaje si$, 'e wsparcie to w niewielkim stopniu dociera do
osób zamkni$tych w sobie czy te' wycofanych.

Mo'e to prowadzi( do efektu ja%owego biegu

(deadweight).
15. M%odzie', przy poszukiwaniu pracy najcz$#ciej wykorzystuje wi$zi spo%eczne – odwo%uje si$ do rodziny
i znajomych. Jest to te' najcz$stszy sposób znajdowania pracy. Drugi – poprzez agencje po#rednictwa
pracy. Jednak absolwenci nie s& w wystarczaj&cym stopniu przygotowani do poszukiwania pracy. Jak
obserwuj& pracownicy instytucji rynku pracy, absolwenci sa relatywnie bardziej aktywni ni' inni
bezrobotni i staraj& si$ samodzielnie szuka( pracy. Z drugiej strony, brakuje im pewnych umiej$tno#ci:
potrafi& napisa( dokumenty aplikacyjne, jednak nie wiedz&, jak si$ porusza( po rynku pracy, do kogo si$
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kierowa(. Maj& te' trudno#ci z autoprezentacj& i prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych. Umiej$tno#ci
tych nie zdobywaj& w szkole.
16. M%odzie', która znalaz%a pierwsz& prac$, w ponad 50% twierdzi%a, 'e by%a ona zgodna z ich kierunkiem
wykszta%cenia, a trzy czwarte wskazywa%o, 'e by%a ona zgodna z ich kwalifikacjami. Co wi$cej,
absolwenci byli zazwyczaj zadowoleni ze swojej pierwszej pracy. Najmniej z poziomu zarobków,
najbardziej z relacji z kolegami i odleg%o#ci od miejsca zamieszkania.
17. W momencie badania (czyli ponad dwa lata od uko)czenia szko%y lub uczelni) pracowa%o 64,3%
absolwentów z rocznika 2007. Poziom zatrudnienia zale'y od rodzaju uko)czonej szko%y: pracuje 86%
absolwentów wy'szych uczelni i ponad 70% absolwentów szkó% zasadniczych zawodowych.
Zdecydowanie mniej (oko%o po%owy) pracuje absolwentów szkó% #rednich. Przy czym w ich przypadku
wi&'e si$ to cz$sto z kontynuowaniem nauki. Poziom bezrobocia lub bierno#ci zawodowej jest
szczególnie wysoki w#ród absolwentów szkó% zawodowych.
18. Prawie dwie trzecie absolwentów twierdzi, 'e aktualnie wykonuje prac$ zgodnie z ich zawodem.
Szczególnie cz$sto tak stwierdzaj& absolwenci studiów wy'szych. Ponadto absolwenci s& generalnie
zadowoleni ze swojej aktualnej i pracy i oceniaj& j& lepiej (cho( nieznacznie) ni' swoj& pierwsz& prac$.
19. Wyznacznikiem sytuacji na rynku pracy jest nie tylko fakt pracy lub jej brak, ale równie' poziom
dochodów. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo osi&ga%y dochody wyra+nie ni'sze ni' w innych
grupach. Widoczna jest te' zale'no#( mi$dzy poziomem wykszta%cenia, a #rednim poziomem dochodów:
osoby z wy'szym poziomem wykszta%cenia osi&gaj& przeci$tnie wy'sze dochody od osób
z wykszta%ceniem ni'szym.
20. A' 88,2% (niemal dziewi$ciu na dziesi$ciu) absolwentów w woj. podlaskim nie bra%o – od momentu
uko)czenia szko%y w 2007 r. – udzia%u w 'adnym kursie ani szkoleniu zwi&zanym z wykonywaniem
pracy. Jeszcze rzadziej uczestniczy%y w szkoleniu osoby pracuj&ce. Badani stwierdzali najcz$#ciej, 'e nie
odczuwaj& takiej potrzeby – wi&'e si$ to prawdopodobnie z ich dobr& samoocen&. Co wi$cej, zaledwie
4,5% badanych planuje w ci&gu najbli'szych 12 miesi$cy uczestniczy( w jakimkolwiek kursie lub
kszta%ceniu ustawicznym. Dane te s& wska+nikiem braku mobilno#ci absolwentów. Wskazuje na to
równie' charakterystyka po'&danej pracy – ceni& szczególnie prac$ bezpieczn& oraz dobre relacje
z kolegami.
21. Absolwenci w województwie podlaskim charakteryzuj& si$ niskim poziomem kapita%u spo%ecznego
w stosunku do #redniej dla ca%ego kraju (a nale'y zaznaczy(, 'e Polska charakteryzuje si$ bardzo niskim
poziomem kapita%u spo%ecznego w stosunku do innych krajów). Zdecydowanie rzadziej ufaj& innym
ludziom – szczególnie obcym – ni' mieszka)cy kraju ogó%em. Równie' zdecydowanie rzadziej anga'uj&
si$ w ró'nego rodzaju dzia%ania na rzecz spo%eczno#ci lokalnych. Poziom kapita%u spo%ecznego wspó%gra
z sytuacj& na rynku pracy – najni'sze zaufanie do obcych wyra'aj& osoby bezrobotne i bierne zawodowo.
22. Szko%y uruchamiaj&c nowe kierunki lub likwiduj&c istniej&ce, kieruj& si$ g%ównie popytem ze strony
uczniów, poniewa' to le'y w ich interesie ekonomicznym – a wi$c bazuj& na intuicjach i modach,
a w niewielkim stopniu podejmuj& decyzj$ w oparciu o wyniki bada) lub prognoz. Jak wynika z innych
bada), równie' istniej&ce mechanizmy, takie jak np. Rady Zatrudnienia, nie maj& w praktyce wp%ywu na
kszta%towanie si$ oferty programowej. W efekcie szko%y uruchamiaj& najch$tniej kierunki tanie
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i popularne, takie jak np. administracja, a uczniowie preferuj& takie kierunki, oceniaj&c kszta%cenie
techniczne jako trudne. W efekcie istniej&ce mechanizmy wzmacniaj& kszta%cenie w zawodach, które nie
spotykaj& si$ z wystarczaj&cym popytem na rynku pracy.
23. Instytucje rynku pracy w niewielkim stopniu wspó%pracuj& z instytucjami edukacyjnymi. Wspó%praca taka
opiera si$ zasadniczo na inicjatywie pojedynczych osób.

[6].
LP.
1

1.
4.
2.

3.
5.

6.
7.
8.

9.

Rekomendacje
Rekomendacja
Konieczne jest opracowanie dokumentów operacyjnych do istniej&cych na poziomie regionalnym
dokumentów strategicznych z zakresu edukacji i rynku pracy. Dokumenty te powinny okre#la(
konkretne dzia%ania, które planowane s& do realizacji, wraz z okre#leniem podmiotów
odpowiedzialnych, harmonogramu ich realizacji oraz +róde% finansowania.
Konieczne jest wprowadzenie powszechnego doradztwa zawodowego do oferty szkó% dla uczniów
ju' na poziomie gimnazjum, a tak'e szko%y pondagimnazjalnej. Doradztwo to, w miar$ mo'liwo#ci,
powinno by( organizowane we wspó%pracy z urz$dami pracy.
Konieczne jest rozszerzenie programu nauczania o umiej$tno#ci aktywnego poszukiwania pracy,
wraz z (wiczeniami, symulacjami itd., obejmuj&cymi wiedz$ o rynku pracy, jak i umiej$tno#ci
uczestniczenia w rozmowach kwalifikacyjnych
Wskazane jest zach$canie oraz u%atwianie uczniom i studentom podejmowania pracy w okresie nauki
– nawet dorywczej i na cz$#( etatu, w okresie wakacji. Wskazane jest równie' zach$canie uczniów
do anga'owania si$ w dzia%alno#( organizacji pozarz&dowych i spo%ecznych. Dzia%ania takie mog&
obejmowa( zach$canie uczniów do udzia%u w aktywno#ci takich organizacji (np. wspó%udzia% szkó%
przy organizacji wolontariatu) jak i inicjowanie powstawania nowych organizacji.
Konieczne jest upowszechnienie w ramach nauczania praktyk zawodowych oraz wzmocnienie
jako#ci praktycznej nauki zawodu. Konieczne jest poszukiwanie sposobów efektywnej nauki
praktycznej umiej$tno#ci zawodu oraz wi$kszego zaanga'owania pracodawców w ten proces.
Wskazane jest umo'liwienie uczniom, na poziomie szko%y #redniej i wy'szej, nabywanie
konkretnych uprawnie) i umiej$tno#ci po#wiadczanych odpowiednimi certyfikatami. W tym celu
warto rozszerzy( ofert$ szkó% o dodatkowe kursy i szkolenia, organizowane we wspó%pracy
z pracodawcami. Przy czym dotyczy to szkó% zawodowych.
Nale'y prowadzi( badania popytu na prac$ w krótkim i #rednim okresie. Wyniki tych bada) powinny
by( upowszechniane nie tylko w#ród instytucji rynku pracy, ale równie' powinny trafia( do szkó%,
uczniów i ich rodziców. Niezb$dne jest zaanga'owanie mediów w ten proces.
Wskazane jest prowadzenie przez szko%y monitoringu losów absolwentów. Informacje o losach
absolwentów powinny by( podawane do publicznej wiadomo#ci
Wskazane jest ograniczenie oferty szkó% wy'szych kszta%c&cych w kierunkach ogólnych, takich jak
administracja czy te' nauki humanistyczne, ale tak'e piel$gniarstwo. Zaleca si$ promowanie naboru
na kierunki techniczne i matematyczno – przyrodnicze .,oraz otwieranie nowych kierunków tego
rodzaju, z zastrze'eniem, 'e powinno by( to kszta%cenie o charakterze stosowanym, na kierunkach
i w liczbie studentów odpowiednich do potrzeb rynku pracy.
Wskazane jest zawi&zanie szerokiego partnerstwa na poziomie regionalnym, w sk%ad którego
powinni wej#( przedstawiciele instytucji o#wiatowych, rynku pracy, samorz&du terytorialnego
i pracodawcy. Partnerstwo to powinno wyznacza( strategiczne kierunki rozwoju, ocenia(
zapotrzebowanie na nowe zawody i specjalno#ci. Wskazane jest równie' powstawanie takich
partnerstw na poziomie lokalnym (powiatów), gdzie przedmiotem dyskusji powinna by( oferta szkó%
ponadgimnazjalnych
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Za"!czniki

1.19. Za"!cznik 1. Mapa województwa podlaskiego
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1.20. Za"!cznik 2 Dyspozycje do indywidualnych wywiadów pog"%bionych
Ad. 1. Absolwenci.
Ad. 1.1. Absolwenci ucz!cy si%, nie pracuj!cy (N=3). Czas: 50-60 minut.
1. Pro#ba o przedstawienie si$ respondenta.
Pytanie:
! Pro#ba do respondenta o krótki opis tego, co obecnie robi, czym si$ zajmuje, gdzie mieszka.
2. Wybory edukacyjne.
Pytania:
! Jakie czynniki zdecydowa%y, 'e respondent wybra% dany typ szko%y?
! Jakie czynniki zadecydowa%y, 'e respondent wybra% w%a#nie taki kierunek kszta%cenia? Pytania
pomocnicze: w jakim stopniu na decyzj$ podj$t& przez respondenta mieli wp%yw bliscy, znajomi, czy
nauczyciele?;
! Jak nauczyciele oceniali zdolno#ci i umiej$tno#ci respondenta? W jaki sposób nauczyciele kszta%towali
opini$ respondenta na temat jego zdolno#ci, umiej$tno#ci? Jak nauczyciele oceniali jego mo'liwo#ci
dalszego kszta%cenia? Pytanie dodatkowe: Czy ta ich ocena mia%a wp%yw na decyzj$ respondenta
dotycz&c& wyboru dalszego kszta%cenia?;
3. Ocena poprzedniej szko%y.
Pytania:
! Jak respondent ocenia wiedz$ uzyskan& w poprzedniej szkole? Pytania pomocnicze:
a) jakiego rodzaju wiedza okaza%a si$ na obecnym etapie kszta%cenia zupe%nie nieprzydatna?; b) w jakim
zakresie respondent odczuwa braki wiedzy, wiadomo#ci?; podkre!li%, $e chodzi o przygotowanie
teoretyczne
! Jak respondent ocena umiej$tno#ci zdobyte w trakcie nauki w poprzedniej szkole? Je$eli ju$ pracowa":
Które z nich okaza%y si$ szczególnie przydatne w znalezieniu i w wykonywaniu pracy; je!li nie
pracowa": co do których spodziewa si$, 'e b$d& przydatne.? Jakich czynno#ci respondent nie umia%
wykonywa(, mia% z nimi k%opoty? podkre!li%, $e chodzi o przygotowanie praktyczne
! Czy w czasie gdy si$ uczy% / studiowa%, uczestniczy% w sta'u albo praktykach zawodowych?
W wymianie zagranicznej? W dodatkowych kursach, np. zdobywa% dodatkowe uprawnienia? Jak ocenia
te do#wiadczenia, czego si$ nauczy%, w jaki sposób pomog%o mu to lub w jego opinii mo'e pomóc
w wyborze rodzaju pracy, a w znalezieniu pracy?
! W jakim stopniu szko%a przygotowa%a respondenta do poszukiwania zatrudnienia? Czy uczy% si$, jak
poszukiwa( pracy, gdzie jej szuka(, jak rozmawia( z pracodawc&? Je'eli niewystarczaj&co, w jaki
sposób nauczy% si$ tego, co by%o mu potrzebne 'eby znale+( prac$?
! Czy w okresie nauki w szkole / studiów rozmawia% z innymi osobami o tym, jak& prac$ móg%by
wykonywa( i jak znale+( prac$? Z kim? Jak ocenia przydatno#( tych rozmów?
! Które elementy nauczania by%y szczególnie wa'ne dla dalszych losów absolwenta: praktyki zawodowe,
praktyki u pracodawcy, doradztwo zawodowe, wymiany zagraniczne, mo'liwo#( zdobycia dodatkowych
uprawnie)?
! Co nale'a%oby zmieni( w sposobie nauczania, programie, aby szko%a lepiej przygotowywa%a do pracy?
4. Ocena obecnej sytuacji.
! Jakie oczekiwania mia% respondent w zwi&zku z wybranym kierunkiem kszta%cenia. W jakim stopniu
oczekiwania respondenta zwi&zane z danym kierunkiem kszta%cenia zosta%y spe%nione?
! Jak respondent ocenia wiedz$ przekazywan& na obecnym etapie kszta%cenia? Pytania pomocnicze: a) czy
wiedza przekazywana jest w sposób czytelny i interesuj&cy?; b) czy wiedza ta – zdaniem respondenta –
ma praktyczny charakter, czy da si$ zastosowa( w sferze zawodowej?;
! Jak respondent postrzega swoich obecnych nauczycieli (wyk%adowców)? Pytania pomocnicze:
a) w jakim stopniu nauczyciele (wyk%adowcy) s& zainteresowani, aby ich uczniowie (respondenci)
uzyskali wiedz$ na odpowiednim poziomie, wystarczaj&c& do podj$cia pracy?; c) w jakim stopniu
wspó%cze#ni nauczyciele (wyk%adowcy) stanowi& pewien wzór do na#ladowania dla swoich uczniów
(studentów)? (w czym warto by%oby ich na#ladowa(?); d) jakie postawy staraj& si$ kszta%towa(
nauczyciele (wyk%adowcy) w#ród swoich uczniów (studentów)?;
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! Jak respondent postrzega system oceniania? Jakie czynniki wp%ywaj& na to, 'e ucze) (student) uzyskuje
dobre wyniki?
! Czego nauczy% si$ respondent w nowej szkole, co mo'e by( szczególnie przydatne dla kariery
zawodowej?
! Czy respondent podejmowa% prac$ w trakcie nauki? Je#li tak, to jaka to by%a praca – czy by%a zgodna
z kierunkiem nauczania, praca sezonowa/dorywcza? Jakie by%y powody podj$cia pracy? Je#li nie, to czy
respondent szuka% takiej pracy? W jaki sposób? Dlaczego nie uda%o si$ znale+(. Je#li nie szuka%, to
dlaczego?
! Czy respondent korzysta% z porad doradcy zawodowego, pedagoga, nauczycieli dotycz&cych swojej
przysz%o#ci na rynku pracy? Je#li tak, to jak ocenia u'yteczno#( tego typu wsparcia. Je#li nie, to czy
uwa'a, 'e tego typu pomoc by%aby mu potrzebna?
5. Obecna edukacja a przysz%a praca.
! Jakie s& plany zawodowe respondenta po uko)czeniu edukacji? Pytania pomocnicze a) jakie respondent
ma oczekiwania wobec przysz%ej pracy?; b) czy respondent wie ju', w jakim zawodzie zamierza
pracowa(?; c) co powoduje, 'e dana praca wydaje si$ respondentowi interesuj&ca, satysfakcjonuj&ca?
Czy przysz%a praca b$dzie zgodna z wykszta%ceniem?
! Jak respondent ocenia swoje obecne przygotowanie do pracy zawodowej? Czy nauka w obecnej szkole
przynios%a widoczn& popraw$ w tym zakresie?
! Jak respondent widzi swoj& karier$ zawodow& w perspektywie pi$ciu lat?
! Jakie czynniki – zdaniem respondenta – wp%ywaj&, 'e tak wiele m%odych osób nie mo'e znale+(
zatrudnienia? Dlaczego tak si$ dzieje?;
! Jak respondent ocenia w%asne szanse na znalezienie zatrudnienia po zako)czeniu szko%y? (pro#ba
o uzasadnienie opinii);
! W jaki sposób respondent zamierza szuka( lub szuka% zatrudnienia?;
! Je#li szuka% - z jakimi oczekiwaniami pracodawców – np. og%oszeniami lub pytaniami na rozmowach
kwalifikacyjnych – spotka% si$ osobi#cie? Dodatkowe pytanie pomocnicze: a) jakimi cechami powinien
si$ charakteryzowa( si$ m%ody cz%owiek, aby nie mia% problemu z uzyskaniem zatrudnienia? Które
z tych cech respondent ma w swojej opinii, które chcia%by rozwin&(?
! Jak ocenia swoje przygotowanie do poszukiwania pracy – czy wie jak szuka( pracy? W jakim stopniu
system edukacji (szko%a, uczelnia) przygotowa%/uje respondenta do poszukiwania zatrudnienia? Je'eli
niewystarczaj&co, w jaki sposób nauczy% si$ tego, co by%o mu potrzebne 'eby znale+( prac$?
! W jaki sposób o pracy rozmawiano w domu respondenta? Jaki wymagania wobec pracy by%y
szczególnie mocno podkre#lane?
! Jakie kroki podejmie respondent w sytuacji, kiedy nie b$dzie móg% znale+( zatrudnienia?
6. Podsumowanie.
! Jakie s& plany zawodowe, edukacyjne respondenta na najbli'szy czas?;
! Jakie zmiany, w wyborze szko%y, kierunku kszta%cenia, wprowadzi%by respondent, gdyby mia%
mo'liwo#( cofn&( si$ w czasie?
Ad. 1.2. Absolwenci bezrobotni (nie kontynuuj!cy edukacji) (N=3). Czas: 50-60 minut.
1. Pro#ba o przedstawienie si$ respondenta.
Pytanie:
! Pro#ba do respondenta o krótki opis tego, co obecnie robi, czym si$ zajmuje.
2. Wybory edukacyjne.
Pytania:
! Jakie czynniki zdecydowa%y, 'e respondent wybra% dany typ szko%y?
! Jakie czynniki zadecydowa%y, 'e respondent wybra% w%a#nie taki kierunek kszta%cenia? Pytania
pomocnicze: w jakim stopniu na decyzj$ podj$t& przez respondenta mieli wp%yw bliscy, znajomi, czy
nauczyciele?;
! W jaki sposób nauczyciele kszta%towali opini$ respondenta na temat jego zdolno#ci, umiej$tno#ci? Jak
nauczyciele oceniali jego mo'liwo#ci dalszego kszta%cenia? Pytanie dodatkowe: Czy ta ich ocena mia%a
wp%yw na decyzj$ respondenta dotycz&c& wyboru dalszego kszta%cenia?;
3. Ocena poprzedniej szko%y (uczelni).
Pytania:
! Jak respondent ocenia wiedz$ uzyskan& w poprzedniej szkole? Pytania pomocnicze:
a) jakiego rodzaju wiedza okaza%a si$ na obecnym etapie kszta%cenia zupe%nie nieprzydatna?; b) w jakim
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zakresie respondent odczuwa braki wiedzy, wiadomo#ci?; podkre!li%, $e chodzi o przygotowanie
teoretyczne
! Jak respondent ocena umiej$tno#ci zdobyte w trakcie nauki w poprzedniej szkole? Które z nich okaza%y
si$ szczególnie przydatne na rynku pracy? Jakich czynno#ci respondent nie umia% wykonywa(, mia%
z nimi k%opoty? podkre!li%, $e chodzi o przygotowanie praktyczne
! Czy w czasie gdy si$ uczy% / studiowa%, uczestniczy% w sta'u albo praktykach zawodowych?
W wymianie zagranicznej? W dodatkowych kursach, np. zdobywa% dodatkowe uprawnienia? Jak ocenia
te do#wiadczenia, czego si$ nauczy%, w jaki sposób pomog%o mu to lub w jego opinii mo'e pomóc
w wyborze rodzaju pracy, a w znalezieniu pracy?
! W jakim stopniu szko%a przygotowa%a respondenta do poszukiwania zatrudnienia? Czy uczy% si$, jak
poszukiwa( pracy, gdzie jej szuka(, jak rozmawia( z pracodawc&? Je'eli niewystarczaj&co, w jaki
sposób nauczy% si$ tego, co by%o mu potrzebne 'eby znale+( prac$?
! Które elementy nauczania by%y szczególnie wa'ne dla dalszych losów absolwenta: praktyki zawodowe,
praktyki u pracodawcy, doradztwo zawodowe, wymiany zagraniczne, mo'liwo#( zdobycia dodatkowych
uprawnie)?
! Co nale'a%oby zmieni( w sposobie nauczania, programie, aby szko%a lepiej przygotowywa%a do pracy?
! Czy w okresie nauki w szkole / studiów rozmawia% z innymi osobami o tym, jak& prac$ móg%by
wykonywa( i jak znale+( prac$? Z kim? Jak ocenia przydatno#( tych rozmów?
4. Diagnoza obecnej sytuacji.
Pytania:
! Dlaczego respondent pozostaje bez pracy?
! Czy respondent poszukiwa% pracy bezpo#rednio po zako)czeniu szko%y? W jaki sposób? Jak d%ugo?
Jakie by%y efekty?
! Jakiej pracy respondent poszukiwa%? Czy by%a ona zgodna z kierunkiem wykszta%cenia?
! Czy w okresie od zako)czenia nauki respondent podejmowa% prac$? Jakiego rodzaju to by%a praca? Czy
by%a zgodna z kierunkiem wykszta%cenia? Dlaczego respondent przesta% pracowa(? Ile razy respondent
rozpoczyna% prac$?
! Kiedy ostatnio respondent szuka% pracy? Co konkretnie robi%, aby znale+( prac$? Jakie dzia%ania
respondent podejmuje obecnie, aby znale+( zatrudnienie?
! Jakie by%y najwa'niejsze trudno#ci w znalezieniu pracy przez respondenta? Czy dotyczy%y one
do#wiadczenia, wiedzy, umiej$tno#ci, innych rzeczy? C
! Czy respondent rejestrowa% si$ w urz$dzie pracy jako bezrobotny? Kiedy? Ile razy? Dlaczego respondent
rejestrowa% si$ w urz$dzie pracy?
! Czy respondent korzysta obecnie z us%ug powiatowych urz$dów pracy? Jak respondent postrzega
dzia%ania tych instytucji? Pytania pomocnicze: a) na ile dzia%ania tych instytucji s& skuteczne (czy jemu
pomog%y)?; b) w jakich obszarach dzia%ania instytucje te okazuj& si$ skuteczne, a gdzie pozostaj& dalekie
od oczekiwa)?;
! Czy respondent korzysta% z pomocy innych instytucji ni' Powiatowy Urz&d Pracy w poszukiwaniu
pracy? Z jakich us%ug? Jakie by%y efekty?
! Czy respondent mo'e liczy( na jakiekolwiek wsparcie ze strony rodziny, krewnych, znajomych? Na
czym to wsparcie polega?;
! Jak fakt bycia bezrobotnym wp%ywa na respondenta? Pytania pomocnicze: a) jak brak pracy wp%ywa na
samopoczucie, ch$( dzia%ania, zdrowie?; b) jak brak pracy wp%ywa na ocen$ w%asnych kompetencji
przez respondenta (jak ocenia% swoje umiej$tno#ci nied%ugo po sko)czeniu szko%y, a jak obecnie)?;
! Jakie zmiany respondent móg%by – jego zdaniem – wprowadzi( a jakie chcia%by wprowadzi( we
w%asnym 'yciu, aby szanse na uzyskanie zatrudnienia by%y wi$ksze?
! Czy po zako)czeniu nauki respondent rozwa'a% podj$cie dalszej nauki w formie szkolnej lub na
studiach? Je#li tak, to w jakim kierunku? Dlaczego nie podj&% nauki?
5. Plany zawodowe.
Pytania:
! Jak respondent ocenia szanse m%odych ludzi na wspó%czesnym rynku pracy?;
! Jak respondent postrzega wymagania dzisiejszych pracodawców wzgl$dem pracowników? Pytania
pomocnicze: a) jakich pracowników poszukuj& dzi# pracodawcy?; b) jakimi cechami powinien
charakteryzowa( si$ wspó%cze#nie dobry pracownik?;
! Jakie postawy wzgl$dem pracy wyniós% respondent ze swojego domu rodzinnego, szko%y?;
! Czy respondent posiada jakie# obawy w zwi&zku z przysz%& prac&? (np. boi si$, 'e nie b$dzie potrafi% si$
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dostosowa( do zespo%u) (pro#ba o uzasadnienie).
6. Podsumowanie.
Pytania:
! Jakie s& plany zawodowe, edukacyjne respondenta na najbli'szy czas?;
! Czy respondent rozwa'a zmian$ miejsca zamieszkania? Poszukiwanie pracy w innym mie#cie,
województwie, kraju?
! Jakie zmiany, w wyborze szko%y, kierunku kszta%cenia, wprowadzi%by respondent, gdyby mia%
mo'liwo#( cofn&( si$ w czasie?
Ad. 1.3. Absolwenci ucz!cy si%, pracuj!cy (N=3). Czas trwania wywiadu: 50-60 minut.
1. Pro#ba o przedstawienie si$ respondenta.
Pytanie:
! Pro#ba do respondenta o krótki opis tego, co obecnie robi, czym si$ zajmuje.
2. Wybory edukacyjne.
Pytania:
! Jakie czynniki zdecydowa%y, 'e respondent wybra% dany typ szko%y?
! Jakie czynniki zadecydowa%y, 'e respondent wybra% w%a#nie taki kierunek kszta%cenia? Pytania
pomocnicze: w jakim stopniu na decyzj$ podj$t& przez respondenta mieli wp%yw bliscy, znajomi, czy
nauczyciele?;
! W jaki sposób nauczyciele kszta%towali opini$ respondenta na temat jego zdolno#ci, umiej$tno#ci? Jak
nauczyciele oceniali jego mo'liwo#ci dalszego kszta%cenia? Pytanie dodatkowe: Czy ta ich ocena mia%a
wp%yw na decyzj$ respondenta dotycz&c& wyboru dalszego kszta%cenia?;
3. Ocena poprzedniej szko%y.
Pytania:
! Jak respondent ocenia wiedz$ uzyskan& w poprzedniej szkole? Pytania pomocnicze:
a) jakiego rodzaju wiedza okaza%a si$ na obecnym etapie kszta%cenia zupe%nie nieprzydatna?; b) w jakim
zakresie respondent odczuwa braki wiedzy, wiadomo#ci?; podkre!li%, $e chodzi o przygotowanie
teoretyczne
! Jak respondent ocena umiej$tno#ci zdobyte w trakcie nauki w poprzedniej szkole? Które z nich okaza%y
si$ szczególnie przydatne na rynku pracy? Jakich czynno#ci respondent nie umia% wykonywa(, mia%
z nimi k%opoty? podkre!li%, $e chodzi o przygotowanie praktyczne
! Czy w czasie gdy si$ uczy% / studiowa%, uczestniczy% w sta'u albo praktykach zawodowych?
W wymianie zagranicznej? W dodatkowych kursach, np. zdobywa% dodatkowe uprawnienia? Jak ocenia
te do#wiadczenia, czego si$ nauczy%, w jaki sposób pomog%o mu to lub w jego opinii mo'e pomóc
w wyborze rodzaju pracy, a w znalezieniu pracy?
! Które elementy nauczania by%y szczególnie wa'ne dla dalszych losów absolwenta: praktyki zawodowe,
praktyki u pracodawcy, doradztwo zawodowe, wymiany zagraniczne, mo'liwo#( zdobycia dodatkowych
uprawnie)?
! Czy w okresie nauki w szkole / studiów rozmawia% z innymi osobami o tym, jak& prac$ móg%by
wykonywa( i jak znale+( prac$? Z kim? Jak ocenia przydatno#( tych rozmów?
! W jakim stopniu szko%a przygotowa%a respondenta do poszukiwania zatrudnienia? Czy uczy% si$, jak
poszukiwa( pracy, gdzie jej szuka(, jak rozmawia( z pracodawc&? Je'eli niewystarczaj&co, w jaki
sposób nauczy% si$ tego, co by%o mu potrzebne 'eby znale+( prac$?
! Co nale'a%oby zmieni( w sposobie nauczania, programie, aby szko%a lepiej przygotowywa%a do pracy?
4. Ocena obecnej sytuacji.
Pytania:
! Dlaczego respondent kontynuuje edukacj$? Pytanie pomocnicze: a) Jaki jest tego cel?;
b) co respondent chce uzyska( kontynuuj&c edukacj$?;
! Jakie oczekiwania mia% respondent w zwi&zku z wybranym kierunkiem kszta%cenia. W jakim stopniu
oczekiwania respondenta zwi&zane z danym kierunkiem kszta%cenia zosta%y spe%nione?
! W jakim stopniu nauka zwi&zana jest z obecn& prac& zawodow&? Czy uko)czenie nauki umo'liwi
awans, podwy'k$, a mo'e zmian$ pracy? Je#li zmian$ pracy, to na jak&?
! Jak respondent ocenia wiedz$ przekazywan& na obecnym etapie kszta%cenia? Pytania pomocnicze: a) czy
wiedza przekazywana jest w sposób czytelny, interesuj&cy?; b) czy wiedza ta – zdaniem respondenta –
ma praktyczny charakter, czy da si$ zastosowa( w sferze zawodowej?
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! Jak respondent postrzega swoich obecnych nauczycieli (wyk%adowców)? Pytania pomocnicze:
a) w jakim stopniu nauczyciele (wyk%adowcy) s& zainteresowani, aby ich uczniowie (respondenci)
uzyskali wiedz$ na odpowiednim poziomie i umiej$tno#ci wystarczaj&ce do podj$cia pracy?; b) w jakim
stopniu wspó%cze#ni nauczyciele (wyk%adowcy) stanowi& pewien wzór do na#ladowania dla swoich
uczniów (studentów)? (w czym warto by%oby ich na#ladowa(?); c) jakie postawy staraj& si$ kszta%towa(
nauczyciele (wyk%adowcy) w#ród swoich uczniów (studentów)?;
! Jak respondent postrzega system oceniania? Jakie czynniki wp%ywaj& na to, 'e ucze) (student) uzyskuje
dobre wyniki?;
5. Praca zawodowa.
Pytania:
! Jak respondentowi uda%o si$ znale+( obecn& prac$? Pytanie pomocnicze: co mia%o najwi$kszy wp%yw na
to, 'e respondentowi uda%o si$ uzyska( t$ prac$?;
! Jakie by%y powody wybrania tej pracy?
! Na czym polega obecnie wykonywana praca? Czy jest ona zgodna z poziomem wykszta%cenia? Czy jest
ona zgodna z kierunkiem wykszta%cenia?
! Czy to pierwsza praca po uko)czeniu szko%y? Je#li tak, jak przebiega%a #cie'ka awansu w obecnym
miejscu pracy. Je#li nie, to jak wygl&da%a historia zawodowa respondenta?
! W jakim stopniu obecna praca spe%nia oczekiwania respondenta? Które elementy obecnej pracy s&
najwy'ej cenione, a które przeszkadzaj&?
! Co respondentowi sprawia%o najwi$cej problemów w nowej pracy? Dlaczego?;
! W jakim stopniu respondent wykorzystuje w swojej pracy wiedz$ i umiej$tno#ci uzyskane w szkole
(na uczelni)?;
! Jakich dodatkowych umiej$tno#ci musia% nauczy( si$ respondent w pracy? Jakiej wiedzy, umiej$tno#ci
wymaga pracodawca, których nie uczono w pracy?
! Jaka wiedza, umiej$tno#ci zdobyte w trakcie nauki okaza%y si$ szczególnie przydatne w obecnym
miejscu pracy?
! Jakie s& – zdaniem respondenta – oczekiwania pracodawców wobec pracowników? Pytanie pomocnicze:
Jakimi cechami charakteru, postawami powinien charakteryzowa( si$ wspó%czesny pracownik?;
6. Podsumowanie.
Pytania:
! Jakie s& plany zawodowe, edukacyjne respondenta na najbli'szy czas?;
! Jakie zmiany, w wyborze szko%y, kierunku kszta%cenia, wprowadzi%by respondent, gdyby mia%
mo'liwo#( cofn&( si$ w czasie?
Ad. 1. 4. Absolwenci nie ucz!cy si%, pracuj!cy (N=3). Czas trwania wywiadu: 40 minut.
1. Pro#ba o przedstawienie si$ respondenta.
Pytanie:
! Pro#ba do respondenta o krótki opis tego, co obecnie robi, czym si$ zajmuje.
2. Wybory edukacyjne.
Pytania:
! Jakie czynniki zdecydowa%y, 'e respondent wybra% dany typ szko%y?
! Jakie czynniki zadecydowa%y, 'e respondent wybra% w%a#nie taki kierunek kszta%cenia? Pytania
pomocnicze: w jakim stopniu na decyzj$ podj$t& przez respondenta mieli wp%yw bliscy, znajomi, czy
nauczyciele?;
! W jaki sposób nauczyciele kszta%towali opini$ respondenta na temat jego zdolno#ci, umiej$tno#ci? Jak
nauczyciele oceniali jego mo'liwo#ci dalszego kszta%cenia? Pytanie dodatkowe: Czy ta ich ocena mia%a
wp%yw na decyzj$ respondenta dotycz&c& wyboru dalszego kszta%cenia?
3. Ocena poprzedniej szko%y (uczelni).
Pytania:
! Jak respondent ocenia wiedz$ uzyskan& w poprzedniej szkole? Pytania pomocnicze:
a) jakiego rodzaju wiedza okaza%a si$ na obecnym etapie kszta%cenia zupe%nie nieprzydatna?; b) w jakim
zakresie respondent odczuwa braki wiedzy, wiadomo#ci?; podkre!li%, $e chodzi o przygotowanie
teoretyczne
! Jak respondent ocena umiej$tno#ci zdobyte w trakcie nauki w poprzedniej szkole? Które z nich okaza%y
si$ szczególnie przydatne na rynku pracy? Jakich czynno#ci respondent nie umia% wykonywa(, mia% z
nimi k%opoty? podkre!li%, $e chodzi o przygotowanie praktyczne
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! Czy w czasie gdy si$ uczy% / studiowa%, uczestniczy% w sta'u albo praktykach zawodowych?
W wymianie zagranicznej? W dodatkowych kursach, np. zdobywa% dodatkowe uprawnienia? Jak ocenia
te do#wiadczenia, czego si$ nauczy%, w jaki sposób pomog%o mu to lub w jego opinii mo'e pomóc
w wyborze rodzaju pracy, a w znalezieniu pracy?
! Które elementy nauczania by%y szczególnie wa'ne dla dalszych losów absolwenta: praktyki zawodowe,
praktyki u pracodawcy, doradztwo zawodowe, wymiany zagraniczne, mo'liwo#( zdobycia dodatkowych
uprawnie)?
! Co nale'a%oby zmieni( w sposobie nauczania, programie, aby szko%a lepiej przygotowywa%a do pracy?
! W jakim stopniu szko%a przygotowa%a respondenta do poszukiwania zatrudnienia? Czy uczy% si$, jak
poszukiwa( pracy, gdzie jej szuka(, jak rozmawia( z pracodawc&? Je'eli niewystarczaj&co, w jaki
sposób nauczy% si$ tego, co by%o mu potrzebne 'eby znale+( prac$?
! Czy w okresie nauki w szkole / studiów rozmawia% z innymi osobami o tym, jak& prac$ móg%by
wykonywa( i jak znale+( prac$? Z kim? Jak ocenia przydatno#( tych rozmów?
! W jakim stopniu obecna sytuacja respondenta stanowi konsekwencj$ ucz$szczania do danej szko%y
(kszta%cenia si$ w okre#lonej uczelni)?
! Jak respondent postrzega z dzisiejszej perspektywy system edukacji? Pytania pomocnicze:
a) jakie umiej$tno#ci, kwalifikacje, które uzyska% w szkole (na uczelni) okaza%y si$ przydatne z punktu
widzenia pracy?; b) w jakim zakresie respondent odczuwa luki kompetencyjne?
4. Praca zawodowa.
Pytania:
! Jak respondentowi uda%o si$ znale+( obecn& prac$? Pytanie pomocnicze: co mia%o najwi$kszy wp%yw na
to, 'e respondentowi uda%o si$ uzyska( t$ prac$?;
! Jakie by%y powody wybrania tej pracy?
! Czy to pierwsza praca po uko)czeniu szko%y? Je#li tak, jak przebiega%a #cie'ka awansu w obecnym
miejscu pracy. Je#li nie, to jak wygl&da%a historia zawodowa respondenta?
! Na czym polega obecnie wykonywana praca? Czy jest ona zgodna z poziomem wykszta%cenia? Czy jest
ona zgodna z kierunkiem wykszta%cenia?
! W jakim stopniu obecna praca spe%nia oczekiwania respondenta? Które elementy obecnej pracy s&
najwy'ej cenione, a które przeszkadzaj&?
! Co respondentowi sprawia%o najwi$cej problemów w nowej pracy? Dlaczego?;
! W jakim stopniu respondent wykorzystuje w swojej pracy wiedz$ i umiej$tno#ci uzyskane w szkole (na
uczelni)?;
! Jakich dodatkowych umiej$tno#ci musia% nauczy( si$ respondent w pracy? Jakiej wiedzy, umiej$tno#ci
wymaga pracodawca, których nie uczono w pracy?
! Jaka wiedza, umiej$tno#ci zdobyte w trakcie nauki okaza%y si$ szczególnie przydatne w obecnym
miejscu pracy?
! Jakie s& – zdaniem respondenta – oczekiwania pracodawców wobec pracowników? Pytanie pomocnicze:
Jakimi cechami charakteru, postawami powinien charakteryzowa( si$ wspó%czesny pracownik?;
Podsumowanie.
! Jakie s& plany zawodowe, edukacyjne respondenta na najbli'szy czas?;
! Jakie zmiany, w wyborze szko%y, kierunku kszta%cenia, wprowadzi%by respondent, gdyby mia%
mo'liwo#( cofn&( si$ w czasie?

Ad. 2. Kluczowe osoby zajmuj!ce si% rynkiem pracy i edukacj! w województwie podlaskim.
Przez kluczowe osoby nale'y tu rozumie(: a) przedstawiciela Wojewódzkiego Urz$du Pracy w Bia%ymstoku, b)
przedstawiciela Kuratorium O#wiaty w Bia%ymstoku; c) przedstawiciela Urz$du Marsza%kowskiego
Województwa Podlaskiego (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki); d) pracowników instytucji rynku pracy.
Ad. 2.1. Eksperci z zakresu problematyki edukacyjnej (N=3). Czas trwania wywiadu: 60 minut.
1. Pro#ba o przedstawienie si$ respondenta.
Pytanie:
! Pro#ba do respondenta, aby wskaza%, jak& instytucje reprezentuje oraz czym si$ zajmuje.
2. Wybory edukacyjne m%odzie'y.
! Jakie czynniki decyduj& o tym, jak& szko%$ wybieraj& m%odzi ludzie? Czy daje si$ zaobserwowa( tu jak&#
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regionaln&, podlask& specyfik$? Innymi s%owy, czy który# z czynników odgrywa tu – zdaniem
respondenta – wa'niejsz& rol$ ni' gdzie# indziej?
! Czy uczniowie dysponuj& wiedz& na temat sytuacji absolwentów ró'nych typów szkó% na rynku pracy?
Kto tak& wiedz$ im dostarcza?
! Jaki wp%yw na wybór kszta%cenia ma szko%a (uczelnia), do której ucze) (student) uprzednio ucz$szcza%?;
! W jakim stopniu wybory edukacyjne m%odych ludzi dostosowane s& do potrzeb regionalnego rynku
pracy? Czy w tym wzgl$dzie daje si$ zaobserwowa( jakie# tendencje na przestrzeni kilku ostatnich lat?
3. Ocena systemu edukacji.
! W jakim stopniu obecny system edukacji przygotowuje uczniów (studentów) do wykonywania zawodu?;
! Jak respondenci oceniaj& wiedz$ uzyskiwan& przez uczniów (studentów) w procesie edukacji? Pytanie
pomocnicze: W jakim stopniu wiedza ta okazuje si$ przydatna w pracy?;
! Jak& rol$ w procesie kszta%towania uczniów (studentów) odgrywaj& dzi# nauczyciele? Pytanie
pomocnicze: czy nauczyciele s& w stanie przekazywa( uczniom odpowiednie wzory postaw, warto#ci
(przydatnych zw%aszcza w pracy)?;
! Czy szko%a (uczelnia) przygotowuje swoich uczniów (studentów) do poszukiwania zatrudnienia? Pytania
pomocnicze: a) jakie dzia%ania stosuj& szko%y (uczelnie), aby przekaza( uczniom (studentom)
odpowiedni& wiedz$ o rynku pracy?; b) jak respondenci oceniaj& te dzia%ania?;
! W jakim stopniu szko%y monitoruj& zmiany zachodz&ce na rynku pracy? Czy dostosowuj& si$ do nich?
Podsumowanie.
Pytania:
! Czy nale'a%oby wprowadzi( jakie# zmiany w systemie edukacji, aby absolwenci szkó% (uczelni) lepiej
byli przygotowani do poszukiwania zatrudnienia i wykonywania pracy zawodowej? Pytanie dodatkowe:
Na czym te zmiany mia%yby polega(?;
! Czy daje si$ zaobserwowa( jakie# dobre praktyki w województwie podlaskim, które wskazuj& na to, 'e
szko%a (uczelnia) potrafi przygotowa( swoich uczniów (studentów) do poszukiwania zatrudnienia i/lub
odpowiedniego wykonywania zawodu? Pytanie dodatkowe: Na czym polega skuteczno#(
proponowanych przez t& szko%$ (uczelni$) dzia%a)?
Ad. 2.2. Eksperci z zakresu rynku pracy (N=2). Czas trwania wywiadu: 60 minut.
1. Pro#ba o przedstawienie si$ respondenta.
Pytanie:
! Pro#ba do respondenta, aby wskaza%, jak& instytucje reprezentuje oraz czym si$ zajmuje.
2. Bezrobocie w#ród absolwentów.
! W jakim stopniu kwalifikacje absolwentów dostosowane s& do potrzeb regionalnego rynku pracy?
Pytanie pomocnicze: jakich kwalifikacji jest w województwie podlaskim nadmiar, a których brakuje?;
! W jakim stopniu – zdaniem respondentów – bezrobocie absolwentów zale'y od ich wcze#niejszych
do#wiadcze) edukacyjnych? (pro#ba o uzasadnienie opinii).
! Na ile podejmowana przez absolwentów praca jest zgodna z kierunkiem wykszta%cenia. Czy widoczne s&
tutaj jakie# prawid%owo#ci?
! Jak cz$sto zdarza si$ zjawisko zatrudnienia poni'ej kwalifikacji?
! Jak& rol$ w procesie poszukiwania pracy odgrywaj& postawy, warto#ci wyniesione z domu?;
! W jaki sposób bezrobotni absolwenci poszukuj& zatrudnienia? Czy s& przygotowani do tego, aby tego
zatrudnienia poszukiwa(?;
! W jakim zakresie bezrobotni absolwenci korzystaj& z us%ug publicznych s%u'b zatrudnienia?;
! Jak d%ugo bezrobotni absolwenci pozostaj& bez zatrudnienia? Pytanie dodatkowe: jak d%ugo#(
pozostawania bez pracy wp%ywa na pó+niejsz& integracj$ zawodow& bezrobotnych absolwentów?;
! Jakie ró'nice daje si$ zaobserwowa( mi$dzy bezrobotnymi absolwentami a innymi bezrobotnymi?;
! Jakie dzia%ania podejmowane s& na terenie województwa, aby przeciwdzia%a( bezrobociu absolwentów,
m%odych ludzi? Pytanie pomocnicze: czy daje si$ zaobserwowa( wspó%prac$ ró'nych podmiotów w tym
wzgl$dzie?;
3. Praca zawodowa absolwentów.
Pytania:
! Z czym absolwenci maj& (b&d+ mog& mie() problem, gdy rozpoczynaj& prac& zawodow&? Pytanie
pomocnicze: jakich umiej$tno#ci – przydatnych z punktu widzenia pracy zawodowej – szko%y (uczelnie)
nie ucz&?;
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! Na jakie problemy – zwi&zane z integracj& zawodow& absolwentów - wskazuj& pracodawcy?;
! Jakie s& oczekiwania absolwentów odno#nie pracy zawodowej? Pytania dodatkowe: a) jakie cele
absolwenci chc& realizowa( w pracy? (np. finansowe, chc& si$ rozwija(, zale'y im na bezpiecze)stwie
zatrudnienia); b) czy daje si$ w tym wzgl$dzie zaobserwowa( jakie# zmiany na przestrzeni ostatnich
lat?;
Podsumowanie.
Pytania:
! Jakie dzia%ania na rzecz bezrobotnych absolwentów wydaj& si$ najbardziej skuteczne? (pro#ba
o uzasadnienie opinii). Pytanie dodatkowe: czy daje si$ w tym wzgl$dzie zaobserwowa( na gruncie
województwa podlaskiego jakie# dobre praktyki?;
! Czy powinny nast&pi( jakie# zmiany w ramach systemu edukacji, aby problem bezrobocia absolwentów
by% mniejszy? Pytanie dodatkowe: jakiego rodzaju powinny by( to zmiany?
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1.21. Za"!cznik 3 Kwestionariusz wywiadu
Dzie' Dobry! Nazywam si# ……………………… i jestem ankieterem. Firma PSDB prowadzi obecnie „Badanie
absolwentów szkó" ponadgimnazjalnych i wy$szych rocznika 2007” z woj. podlaskiego. Badanie to ma na celu
poznanie losów zawodowych osób, które uko'czy"y szko"# w 2007 r. Wierzymy, $e dzi#ki realizacji tego
przedsi#wzi#cia mo$liwa b#dzie poprawa jako!ci kszta"cenia w regionie, tak aby lepiej odpowiada"o ono
zapotrzebowaniom pó(niejszych absolwentów. Dlatego te$ bardzo zale$y nam na poznaniu Pana/i opinii
i do!wiadcze'. Zapewniamy poufno!% wszystkich odpowiedzi - zebrane informacje pos"u$& wy"&cznie do
tworzenia zestawie' statystycznych. W badaniu we(mie udzia" 400 osób, które w 2007 r. uko'czy"y nauk#
w szkole ponadgimnazjalnej.
PYTANIA FILTRUJ(CE
1.

Jak! szko"% uko(czy"/a Pan/i w 2007 r.?
a) zasadnicz& zawodow& => pyt. 2
b) liceum ogólnokszta%c&ce => pyt. 5
c) liceum profilowane => pyt. 3
d) technikum => pyt. 3
e) szko%$ policealn& => pyt. 3
f) szko%$ wy'sz& => pyt. 4
g) $adn& z powy$szych => ZAKONCZY+ WYWIAD

2.

W jakim zawodzie uko(czy"/a Pan/i szko"% zawodow!?
a) cukiernik
b) fryzjer [zawody szkolne: fryzjer, technik us%ug fryzjerskich]
c) kucharz ma%ej gastronomii
d) mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
e) mechanik pojazdów samochodowych
f) piekarz
g) rolnik produkcji ro#linnej i zwierz$cej
h) rze+nik w$dliniarz
i) sprzedawca
j) stolarz
k) $adne z powy$szych => ZAKONCZY+ WYWIAD

3.

W jakim zawodzie uko(czy"/a Pan/i szko"% policealn!/&redni! zawodow!?
a) asystent ekonomiczny [zawód szkolny: technik ekonomista]
b) muzyk
c) organizator us%ug gastronomicznych [zawód szkolny: technik organizacji us%ug gastronomicznych]
d) organizator us%ug hotelarskich [zawód szkolny: technik hotelarstwa]
e) technik elektronik
f) technik mechanik
g) technik ochrony #rodowiska
h) technik rolnik
i) technik technologii 'ywno#ci – cukrownictwo
j) technik 'ywienia i gospodarstwa domowego
k) $adne z powy$szych => ZAKONCZY+ WYWIAD
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4.

W jakim zawodzie uko(czy"/a Pan/i szko"% wy#sz!?
a) ekonomista
b) filolog – filologia obcoj$zyczna
c) pedagog/pedagog szkolny
d) piel$gniarka
e) informatyk [pozostali informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani]
f) specjalista do spraw ekonomicznych i zarz&dzania [pozostali specjali#ci ds. ekonomicznych
i zarz&dzania gdzie indziej niesklasyfikowani]
g) prawnik legislator
h) specjalista administracji publicznej
i) specjalista do spraw integracji europejskiej
j) specjalista do spraw marketingu i handlu
k) $adne z powy$szych => ZAKONCZY+ WYWIAD

5.

Na terenie jakiego powiatu mieszka"/a Pan/i w chwili uko(czenia szko"y w 2007 r.?
a) augustowski
b) bia%ostocki
c) bielski
d) grajewski
e) hajnowski
f) kolne)ski
g) %om'y)ski
h) moniecki
i) sejne)ski
j) siemiatycki
k) sokólski
l) suwalski
m) wysokomazowiecki
n) zambrowski
o) Bia%ystok
p) !om'a
q) Suwa%ki
r) $adne z powy$szych => ZAKONCZY+ WYWIAD

6.

Gdzie mieszka"/a Pan/i w momencie uko(czenia szko"y w 2007 r.?
a) na wsi
b) w mie#cie do 20 tys. mieszka)ców
c) w mie#cie 20 001 – 100 tys. mieszka)ców
d) w mie#cie 100 001 – 200 tys. mieszka)ców
e) w mie#cie 200 001 – 500 tys. mieszka)ców
f) w mie#cie powy'ej 500 tys. mieszka)ców
OCENA SZKO)Y UKO*CZONEJ W 2007 R.

7.

Czy ogólnie rzecz bior!c, szko"a, któr! uko(czy"/a Pan/i w 2007 r. spe"ni"a Pana/i oczekiwania?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) trudno powiedzie%
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8.

Co sprawi"o, #e wybra"/a Pan/i nauk% w tej, a nie innej szkole (ANKIETER: nie odczytywa'
odpowiedzi, zaznaczy' wszystkie w!a#ciwe)?
a) blisko#( do miejsca zamieszkania
b) mo'liwo#( dobrego przygotowania do dalszych etapów nauki
c) mo'liwo#( uzyskania zaplanowanego zawodu
d) porady rodziców
e) przypadek
f) wiedzia%em/am, 'e w lepszej szkole mog$ sobie nie poradzi(
g) wysoki poziom nauczania, dobra renoma szko%y
h) znajomi, koledzy te' tam si$ uczyli lub planowali nauk$ w tej szkole
i) inne powody,
jakie?……………………………………………………………………………………………………
j) nie wiem, trudno powiedzie%

9.

Czy szko"a, któr! uko(czy"/a Pan/i w 2007 r. odpowiednio przygotowa"a Pana/Pani! do samego
poszukiwania pracy?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) trudno powiedzie%

10. Czy w szkole, któr! uko(czy"/a Pan/i w 2007 r., naby"/a Pan/i wystarczaj!cego przygotowania
teoretycznego do wykonywania pracy zawodowej?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie,
dlaczego?……………………………………………………………………………………………………
d) zdecydowanie nie,
dlaczego?………………………………………………………………………………………
e) trudno powiedzie%
11. Czy w szkole, któr! uko(czy"/a Pan/i w 2007 r., naby"/a Pan/i wystarczaj!cych umiej%tno&ci
praktycznych do wykonywania pracy zawodowej?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie,
dlaczego?……………………………………………………………………………………………………
d) zdecydowanie nie,
dlaczego?………………………………………………………………………………………
e) trudno powiedzie%
12. Jakich umiej%tno&ci i cech oczekiwali nauczyciele od Pana/i w szkole, któr! uko(czy"/a Pan/i w 2007
r.? Prosz% pos"u#y' si% skal! 1-5, gdzie 1 oznacza – ta cecha w ogóle nie by"a w szkole wa#na; 5 – ta
cecha by"a bardzo promowana w szkole.
Lp.
Cecha, umiej%tno&'
Ocena znaczenia 1-5
a)
obowi&zkowo#(
b)
umiej$tno#( pracy w grupie
c)
inteligencja
d)
zdolno#( szybkiego uczenia si$
e)
umiej$tno#( nawi&zywania znajomo#ci
f)
samodzielno#(
g)
lojalno#(, subordynacja
h)
kreatywno#(, my#lenie twórcze
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13. Jakich umiej%tno&ci, kwalifikacji zawodowych nie posiada"/a Pan/i po uko(czeniu szko"y, a
które Pana/i zdaniem szko"a powinna przekazywa'?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
DALSZA NAUKA
14. Czy po uko(czeniu szko"y w 2007 r. kontynuowa"/a Pan/i nauk% (ANKIETER: zaznaczy' wszystkie
w!a#ciwe)?
a) nie => pyt. 19
b) tak, uczy%em/am si$ i uko)czy%em/am szko%$
c) tak, uczy%em/am si$, ale przerwa%em/am nauk$
d) tak, nadal si$ ucz$
15. W jakiej szkole kontynuowa"/a / kontynuuje Pan/i nauk% (ANKIETER: zaznaczy' wszystkie w!a#ciwe)?

a)
b)
c)
d)
e)

technikum uzupe%niaj&ce
liceum uzupe%niaj&ce
szko%a policealna
szko%a wy'sza
inna szko%a,
jaka?…………………………………………………………………………………………………………

16. W jakim trybie kontynuowa"/a / kontynuuje Pan/i nauk% (ANKIETER: zaznaczy' wszystkie w!a#ciwe)?
a) dzienny
b) wieczorowy
c) zaoczny
17. Jaki by"/jest kierunek tego kszta"cenia (do wykonywania jakiego zawodu przygotowywa"/a /
przygotowuje si% Pan/i w tej szkole)?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
18. Czy by"a / jest to szko"a zlokalizowana w Pana/i miejscu zamieszkania (ANKIETER: zaznaczy'
wszystkie w!a#ciwe)?
a) tak, w tej samej miejscowo#ci
b) nie, ale na terenie tej samej gminy
c) nie, ale na terenie tego samego powiatu
d) nie, ale na terenie tego samego województwa
e) nie, w innym regionie Polski
f) nie, za granic&
POSZUKIWANIE PIERWSZEJ
ZNALEZIENIU PRACY

PRACY.

BARIERY

I

TRUDNO&CI

W

19. Jakie jest najcz%&ciej - Pana/i zdaniem - nastawienie pracodawców wobec absolwentów, a wi%c osób,
które zako(czy"y nauk% i nie posiadaj! jeszcze do&wiadczenia zawodowego?
a) du'o lepsze ni' wobec pozosta%ych kandydatów do pracy
b) troch$ lepsze ni' wobec pozosta%ych kandydatów do pracy
c) takie samo jak wobec pozosta%ych kandydatów do pracy
d) troch$ gorsze ni' wobec i pozosta%ych kandydatów do pracy
e) du'o gorsze ni' wobec i pozosta%ych kandydatów do pracy
f) trudno powiedzie%
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20. Czego Pana/i zdaniem obawiaj! si% pracodawcy maj!cy zatrudni' absolwentów (ANKIETER:
nie odczytywa' odpowiedzi, zaznaczy' wszystkie w!a#ciwe)?
a) braku do#wiadczenia
b) braku najnowszej wiedzy
c) braku odpowiedzialno#ci
d) braku wiedzy praktycznej
e) nierzetelno#ci
f) nieuczciwo#ci
g) lenistwa
h) niczego
i) czego# innego,
czego?…………………………………………………………………………………………………
j) trudno powiedzie%
21. Czy po zako(czeniu nauki w 2007 r. poszukiwa"/a Pan/i pracy?
a) tak
b) nie, ju' wcze#niej by%em/am zatrudniony/a i po uko)czeniu szko%y kontynuowa%em/am prac$ => pyt. 32
c) nie, mia%em/am zapewnion& prac$, któr& rozpocz&%em/am w momencie ko)czenia szko%y w 2007 r. =>
pyt. 32
d) nie, po uko)czeniu szko%y w 2007 r. otrzyma%em/am prac$ bez poszukiwa)
=> pyt. 32
e) nie, od uko)czenia szko%y w 2007 r. nie szuka%em/am i nie wykonywa%em/am 'adnej pracy => pyt. 33
22. Kiedy rozpocz!"/rozpocz%"a Pan/i poszukiwania pierwszej pracy?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

jeszcze w trakcie nauki w szkole, któr& uko)czy%em/am w 2007 r.
bezpo#rednio po uko)czeniu szko%y w 2007 r. (do 1 m-ca)
od 1 m-ca do 3 m-cy od uko)czenia szko%y w 2007 r.
od 3 m-cy do 6 m-cy od uko)czenia szko%y w 2007 r.
ponad pó% roku od uko)czenia szko%y w 2007 r.
trudno powiedzie%, nie pami#tam

23. Czy w okresie, kiedy poszukiwa"/a Pan/i pracy, by"/a Pan/i zarejestrowany/a w Powiatowym Urz%dzie
Pracy?
a) tak
b) nie => pyt. 25
24. Dlaczego zdecydowa"/a si% Pan/i na rejestracj% w Powiatowym Urz%dzie Pracy (ANKIETER: nie
odczytywa' odpowiedzi, zaznaczy' wszystkie w!a#ciwe)?
a) chcia%em/am skorzysta( ze sta'u oferowanego przez PUP => pyt. 26
b) chcia%em/am skorzysta( ze szkole) oferowanych przez PUP => pyt. 26
c) chcia%em/am uzyska( ubezpieczenie zdrowotne => pyt. 26
d) mia%em/am nadziej$, 'e PUP pomo'e mi w znalezieniu pracy => pyt. 26
e) inne powody, jakie?………………………………………………………………………………… => pyt. 26
f) trudno powiedzie% => pyt. 26
25. Dlaczego nie zdecydowa"/a si% Pan/i na rejestracj% w Powiatowym Urz%dzie Pracy (ANKIETER: nie
odczytywa' odpowiedzi, zaznaczy' wszystkie w!a#ciwe)?
a) nie wierzy%em/am, 'e PUP pomo'e mi w znalezieniu odpowiedniej pracy
b) nie wierzy%em/am, 'e PUP pomo'e mi w znalezieniu jakiejkolwiek pracy
c) uwa'a%em/am, 'e fakt rejestracji w PUP jest poni'aj&cy
d) wierzy%em/am, 'e szybko sam/a znajd$ prac$
e) zniech$ci% mnie d%ugi czas rejestracji w PUP (kolejki) i nadmierna biurokracja
f) nie wiedzia%em/am o mo'liwo#ci zarejestrowania si$ w PUP
g) inne powody,
jakie?……………………………………………………………………………………………………
h) trudno powiedzie%
26. W jaki sposób poszukiwa"/a Pan/i wtedy pracy (ANKIETER: zaznaczy' wszystkie w!a#ciwe)?
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a) na targach, gie%dach pracy
b) poprzez agencje po#rednictwa pracy
c) poprzez bezpo#rednie wizyty u potencjalnych pracodawców i pozostawianie tam swoich dokumentów
(CV itd.)
d) poprzez lektur$ og%osze) w gazetach
e) poprzez
lektur$
og%osze)
w
portalach
internetowych
po#wi$conych
pracy
(np. www.pracuj.pl, www.praca.pl)
f) poprzez rodzin$ lub znajomych
g) poprzez
wizyty
na
stronach
internetowych
potencjalnych
pracodawców
i poszukiwanie og%osze) w zak%adkach „praca”
h) szukaj&c og%osze) „na mie#cie” – na s%upach, p%otach, w ulotkach
i) zapoznaj&c si$ z og%oszeniami dost$pnymi w Powiatowym Urz$dzie Pracy
j) inne
sposoby,
jakie?……………………………………………………………………………………………………
27. Czy znalaz"/a Pan/i wtedy prac%?
a) tak,
b) nie => pyt. 33
28. Jak d"ugo szuka"/a Pan/i pracy?
…………………….………m-cy
29. Dzi%ki któremu z wcze&niej wymienionych przez Pana/Pani! sposobów znalaz"/a Pan/i prac%?
(ANKIETER: zaznaczy' tylko jedn" odpowied+)?
a) na targach, gie%dach pracy
b) poprzez agencje po#rednictwa pracy
c) poprzez bezpo#rednie wizyty u potencjalnych pracodawców i pozostawianie tam swoich dokumentów
(CV itd.)
d) poprzez lektur$ og%osze) w gazetach
e) poprzez
lektur$
og%osze)
w
portalach
internetowych
po#wi$conych
pracy
(np. www.pracuj.pl, www.praca.pl)
f) poprzez rodzin$ i znajomych
g) poprzez
wizyty
na
stronach
internetowych
potencjalnych
pracodawców
i poszukiwanie og%osze) w zak%adkach „praca”
h) szukaj&c og%osze) „na mie#cie” – na s%upach, p%otach, w ulotkach
i) zapoznaj&c si$ z og%oszeniami dost$pnymi w Powiatowym Urz$dzie Pracy
j) inne sposoby,
jakie?……………………………………………………………………………………………………
30. Czy znalezienie pierwszej pracy by"o w Pana/i przypadku "atwe czy trudne?
a) bardzo trudne
b) trudne
c) ani trudne ani %atwe => pyt. 32
d) %atwe => pyt. 32
e) bardzo %atwe => pyt. 32
f) trudno powiedzie% => pyt. 32
31. Jakie by"y przyczyny tych trudno&ci (ANKIETER: nie odczytywa' odpowiedzi, zaznaczy' wszystkie
w!a#ciwe)?
a) du'e bezrobocie w regionie
b) nie by%o ofert pracy dla osób o moim kierunku wykszta%cenia
c) wymagania pracodawców by%y zbyt wysokie w stosunku do moich umiej$tno#ci lub do#wiadczenia
d) niech$( pracodawców do zatrudniania absolwentów (osób bez do#wiadczenia zawodowego)
e) z%e warunki oferowanego zatrudnienia (np. zbyt niskie wynagrodzenie, praca na czarno, praca
sezonowa)
f) nie wiedzia%em/am jak szuka( pracy
g) inne przyczyny,
jakie?…………………………………………………………………………………………………
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h) trudno powiedzie%
32. Czy Pana/i kwalifikacje odpowiada"y wówczas oczekiwaniom pracodawców?
! do#wiadczenie
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) ten czynnik nie by% istotny
f) trudno powiedzie%
! przygotowanie teoretyczne
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) ten czynnik nie by% istotny
f) trudno powiedzie%
! umiej$tno#ci praktyczne
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) ten czynnik nie by% istotny
f) trudno powiedzie%
! uprawnienia i certyfikaty
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) ten czynnik nie by% istotny
f) trudno powiedzie%
&CIE,KI ZAWODOWE ABSOLWENTÓW

33. Jaka by"a Pana/i sytuacja zawodowa w ci!gu dwóch lat od momentu uko(czenia szko"y
w 2007 r. (ANKIETER: wstawi' znak „X” we wszystkie w!a#ciwe pola w ka%dym wierszu
poni%szej tabeli. Pos!ugiwa' si$ rozumieniem terminów „praca” i „bezrobocie” zgodnie
z obja#nieniami ze s!owniczka na ko-cu kwestionariusza)?
nauka

poszukiwanie
pracy

praca

s"u#ba wojskowa

#adne
z powy#szych
(bierno&'
zawodowa)

w momencie
uko)czenia szko%y
w 2007 r.
3 m-ce po
uko)czeniu szko%y
6 m-cy po
uko)czeniu szko%y
12 m-cy po
uko)czeniu szko%y
18 m-cy po
uko)czeniu szko%y
24 m-ce po
uko)czeniu szko%y
obecnie (je#li to
pó+niej ni' 24 m228
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ce po uko)czeniu
szko%y)
ANKIETER: JE)LI RESPONDENT W PYT. 33 ANI RAZU NIE UDZIELI* ODPOWIEDZI „PRACA”,
NALE+Y OMIN,- PYT. 34-39 I PRZEJ)- DO PYT. 40.
PIERWSZA PRACA

34. Czy
pierwsza
praca,
któr!
Pan/i
wykonywa"/a
od
uko(czenia
szko"y
w 2007 r. by"a zgodna z Pana/i zawodem wyuczonym (ANKIETER: w razie w"tpliwo#ci
odno#nie rozumienia terminu „pierwsza praca” – patrz s!owniczek na ko-cu kwestionariusza)?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) trudno powiedzie%
f) brak zawodu wyuczonego
35. Czy ta praca odpowiada"a Pana/i kwalifikacjom?
a) by%a to praca poni'ej moich kwalifikacji
b) by%a to praca odpowiadaj&ca moim kwalifikacjom
c) by%a to praca powy'ej moich kwalifikacji
d) trudno powiedzie%
36. Na jakim stanowisku by"/a Pan/i wówczas zatrudniony/a?
a) robotnik niewykwalifikowany
b) robotnik wykwalifikowany
c) technik
d) pracownik administracyjno-biurowy
e) specjalista
f) kierownik
g) nie wiem, trudno powiedzie%
37. W jakiej bran#y Pan/i wtedy pracowa"/a (wed"ug sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia"alno&ci)?
a) sekcja A. Rolnictwo, le#nictwo, %owiectwo i rybactwo
b) sekcja B. Górnictwo i wydobywanie
c) sekcja C. Przetwórstwo przemys%owe
d) sekcja D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi$ elektryczn&, gaz, par$ wodn&, gor&c& wod$
i powietrze do uk%adów klimatyzacyjnych
e) sekcja E. Dostawa wody; gospodarowanie #ciekami i odpadami oraz dzia%alno#( zwi&zana
z rekultywacj&
f) sekcja F. Budownictwo
g) sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, w%&czaj&c motocykle
h) sekcja H. Transport i gospodarka magazynowa
i) sekcja I. Dzia%alno#( zwi&zana z zakwaterowaniem i us%ugami gastronomicznymi
j) sekcja J. Informacja i komunikacja
k) sekcja K. Dzia%alno#( finansowa i ubezpieczeniowa
l) sekcja L. Dzia%alno#( zwi&zana z obs%ug& rynku nieruchomo#ci
m) sekcja M. Dzia%alno#( profesjonalna, naukowa i techniczna
n) sekcja N. Dzia%alno#( w zakresie us%ug administrowania i dzia%alno#( wspieraj&ca
o) sekcja O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowi&zkowe zabezpieczenia spo%eczne
p) sekcja P. Edukacja
q) sekcja Q. Opieka zdrowotna i pomoc spo%eczna
r) sekcja R. Dzia%alno#( zwi&zana z kultur&, rozrywk& i rekreacj&
s) sekcja S. Pozosta%a dzia%alno#( us%ugowa
t) sekcja T. Gospodarstwa domowe zatrudniaj&ce pracowników; gospodarstwa domowe produkuj&ce
wyroby i #wiadcz&ce us%ugi na w%asne potrzeby
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u) sekcja U. Organizacje i zespo%y eksterytorialne
38. W
jakim
stopniu
by"/a
Pan/i
zadowolony/a
z
pierwszej
pracy?
W odniesieniu do poszczególnych cech, prosz% pos"u#y' si% skal! 1-5, gdzie 1 oznacza, #e nie by"/a
Pan/i wcale zadowolony/a, a 5 – #e by"/a Pan/i w pe"ni zadowolony/a.
Lp.
a)
b)
c)
d)
e)

Cechy miejsca pracy
poziom zarobków
mo'liwo#( rozwoju zawodowego
relacje z kolegami i prze%o'onymi
poziom obci&'enia obowi&zkami
odleg%o#( od miejsca zamieszkania

Ocena satysfakcji 1-5

39. Co sprawi"o, #e zdecydowa"/a si% Pan/i podj!' t% prac% (ANKIETER: nie odczytywa' odpowiedzi,
zaznaczy' wszystkie w!a#ciwe)?
a) by%a to praca w miejscowo#ci, do której chcia%em/am si$ wyprowadzi(
b) by%a to praca w renomowanej firmie
c) ta praca by%a ciekawa, zgodna z moimi zainteresowaniami
d) ta praca by%a zgodna z moim wykszta%ceniem lub zawodem
e) ta praca by%a blisko mojego miejsca zamieszkania
f) to by%a jedyna oferta pracy jak& otrzyma%em/am
g) to by%a praca stabilna, w której móg%bym/mog%abym pracowa( wiele lat
h) warunki finansowe by%y atrakcyjne
i) zdecydowa%em/am si$ na pierwsz& nadarzaj&c& si$ okazj$, potrzebowa%em/am lub poszukiwa%em/am
jakiejkolwiek pracy
j) inne powody,
k) jakie?……………………………………………………………………………………………………
l) trudno powiedzie%
UDZIA) W KSZTA)CENIU USTAWICZNYM
40. Czy od momentu zako(czenia edukacji bra"/a Pan/i udzia" w jakich& kursach, szkoleniach zwi!zanych
z wykonywaniem pracy?
a) tak
b) nie => pyt. 42
41. Ile razy bra"/a Pan/i udzia" w kursach, szkoleniach zwi!zanych z wykonywaniem pracy od momentu
zako(czenia edukacji?
……………………………… => pyt. 43
42. Dlaczego nie bra"/a Pan/i dotychczas udzia"u w #adnych kursach, szkoleniach zwi!zanych z
wykonywaniem pracy (ANKIETER: nie odczytywa' odpowiedzi, zapisa' wszystkie w!a#ciwe)?
a) nie mia%em/am takiej potrzeby => pyt. 46
b) nie mia%em/am czasu => pyt. 46
c) na interesuj&cych mnie kursach nie by%o wolnych miejsc => pyt. 46
d) interesuj&ce mnie kursy by%y zbyt drogie (dla mnie lub pracodawcy) => pyt. 46
e) nie napotka%em/am interesuj&cych mnie kursów => pyt. 46
f) kursy i szkolenia nic nie daj&, nie przekazuj& prawdziwej wiedzy => pyt. 46
g) douczam si$ samodzielnie (np. korzystaj&c z literatury fachowej) => pyt. 46
h) inne przyczyny, jakie?……………………………………………………………………………… => pyt. 46
i) nie wiem, trudno powiedzie% => pyt. 46
43. Jakie by"y to kursy (ANKIETER: zaznaczy' wszystkie w!a#ciwe)?
a) BHP
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b)
c)
d)
e)

kursy daj&ce konkretne uprawnienia zawodowe
kursy j$zykowe
kursy podstawowej obs%ugi komputera
kursy zaawansowanej obs%ugi komputera (programy specjalistyczne, wyspecjalizowane funkcje
programów MS Office itd.)
f) kursy z zakresu praktycznego wykonywania zawodu
g) kursy z zakresu regulacji prawnych (np. normy unijne)
h) szkolenia z zakresu rozwoju osobistego (kreatywno#(, organizacja pracy itd.)
i) inne kursy,
jakie?…………………………………………………………………………………………………………

44. Kto finansowa" te szkolenia (ANKIETER: zaznaczy' wszystkie w!a#ciwe)?
a) ja, jako uczestnik
b) pracodawca
c) powiatowy urz&d pracy lub #rodki unijne
d) inny podmiot,
jaki?………………………………………………………………………………………………………
45. Czemu te szkolenia s"u#y"y (ANKIETER: zaznaczy' wszystkie w!a#ciwe)?
a) zdobyciu nowego zawodu
b) podnoszeniu kwalifikacji w ramach posiadanego zawodu
c) innym celom (np. obowi&zek uczestnictwa w szkoleniu wynika% z przepisów prawa)
46. Czy w ci!gu ostatnich czterech tygodni czyta"/a Pan/i nast%puj!ce lektury?
! prasa fachowa
a) tak
b) nie
! literatura fachowa (ksi&'ki, podr$czniki)
a) tak
b) nie
! artyku%y fachowe w Internecie
a) tak
b) nie
47. Czy w ci!gu najbli#szych 12 m-cy planuje Pan/i udzia" w jakich& kursach lub szkoleniach zwi!zanych
z wykonywaniem pracy?
a) tak
b) nie => pyt. 49
c) jeszcze nie wiem, trudno powiedzie% => pyt. 49
48. Jakie b%d! to kursy (ANKIETER: zaznaczy' wszystkie w!a#ciwe)?
a) BHP
b) kursy daj&ce konkretne uprawnienia zawodowe
c) kursy j$zykowe
d) kursy podstawowej obs%ugi komputera
e) kursy zaawansowanej obs%ugi komputera (programy specjalistyczne, wyspecjalizowane funkcje
programów MS Office itd.)
f) kursy z zakresu praktycznego wykonywania zawodu
g) kursy z zakresu regulacji prawnych (np. normy unijne)
h) szkolenia z zakresu rozwoju osobistego (kreatywno#(, organizacja pracy itd.)
i) inne
kursy,
jakie?…………………………………………………………………………………………………………
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KAPITA) SPO)ECZNY I ETOS PRACY
49. Która z poni#szych dwóch opinii dotycz!cych #ycia spo"ecznego w Polsce jest bli#sza Pana/i
pogl!dom?
a) Ludzie tacy jak ja dzia%aj&c wspólnie z innymi, mog& pomóc potrzebuj&cym lub rozwi&za( niektóre
problemy swojego #rodowiska, osiedla, wsi lub miasta.
b) Ludzie tacy jak ja nawet dzia%aj&c wspólnie z innymi nie s& w stanie pomóc potrzebuj&cym ani
rozwi&za( problemów swojego #rodowiska, osiedla, wsi lub miasta.
c) trudno powiedzie%
50. Która z poni#szych dwóch opinii dotycz!cych #ycia spo"ecznego w Polsce jest bli#sza Pana/i
pogl!dom?
a) Dzia%aj&c wspólnie z innymi mo'na osi&gn&( wi$cej ni' samemu.
b) Wspó%praca z innymi lud+mi to na ogó% marnowanie czasu.
c) trudno powiedzie%
51. Czy ogólnie rzecz bior!c ma Pan/i zaufanie czy nie ma Pan/i zaufania do:
- najbli'szej rodziny
a) zdecydowanie mam zaufanie
b) raczej mam zaufanie
c) raczej nie mam zaufania
d) zdecydowanie nie mam zaufania
e) trudno powiedzie%
- dalszej rodziny
a) zdecydowanie mam zaufanie
b) raczej mam zaufanie
c) raczej nie mam zaufania
d) zdecydowanie nie mam zaufania
e) trudno powiedzie%
- swoich znajomych
a) zdecydowanie mam zaufanie
b) raczej mam zaufanie
c) raczej nie mam zaufania
d) zdecydowanie nie mam zaufania
e) trudno powiedzie%
- osób, z którymi Pan/i na co dzie) pracuje
a) zdecydowanie mam zaufanie
b) raczej mam zaufanie
c) raczej nie mam zaufania
d) zdecydowanie nie mam zaufania
e) trudno powiedzie%
- s&siadów
a) zdecydowanie mam zaufanie
b) raczej mam zaufanie
c) raczej nie mam zaufania
d) zdecydowanie nie mam zaufania
e) trudno powiedzie%
- nieznajomych spotykanych w ró'nych sytuacjach
a) zdecydowanie mam zaufanie
b) raczej mam zaufanie
c) raczej nie mam zaufania
d) zdecydowanie nie mam zaufania
e) trudno powiedzie%
52. W Polsce istniej! ró#ne mo#liwo&ci spo"ecznego dzia"ania. Czy w ubieg"ym roku po&wi%ca/po&wi%ca"/a
Pan/i swój wolny czas na dzia"alno&' w której& organizacji, stowarzyszeniu, ruchu, klubie lub
fundacji? Chodzi o udzia" w pracy tej/tych organizacji, a nie tylko o przynale#no&' do niej/nich.
a) tak
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b) nie
c) trudno powiedzie%
53. Czy w ubieg"ym roku pracowa"/a Panu/i dobrowolnie i nieodp"atnie na rzecz swojego &rodowiska,
ko&cio"a, osiedla, wsi, miasta albo na rzecz potrzebuj!cych?
a) tak
b) nie
c) trudno powiedzie%
54. Z czym kojarzy si% Panu/Pani wykonywanie pracy zawodowej (ANKIETER: nie odczytywa'
odpowiedzi, zaznaczy' wszystkie w!a#ciwe)?
a) z budowaniem w%asnej pozycji spo%ecznej, towarzyskiej
b) z byciem potrzebnym
c) z doros%o#ci&
d) z mo'liwo#ci& realizacji swoich potrzeb lub marze)
e) z nud&, rutyn&
f) z ograniczeniem wolno#ci
g) z realizacj& zainteresowa)
h) z uczeniem si$ nowych rzeczy
i) z zarabianiem pieni$dzy
j) ze zmienianiem rzeczywisto#ci
k) z czym# innym, z
czym?………………………………………………………………………………………………
l) trudno powiedzie%
55. Jakie s! Pana/i zdaniem najwa#niejsze cechy idealnej pracy (ANKIETER: zaznaczy' maksymalnie 3
odpowiedzi)?
a) dobre relacje z kolegami i prze%o'onymi
b) brak nadgodzin
c) brak stresu, po#piechu
d) presti', szacunek spo%eczny
e) mo'liwo#( awansu
f) mo'liwo#( pracy w zespole
g) mo'liwo#( rozwoju zawodowego
h) ponadprzeci$tne wynagrodzenie
i) spo%eczna przydatno#(, u'yteczno#( pracy
j) blisko#( miejsca zamieszkania
k) zgodno#( z kierunkiem wykszta%cenia
l) inne cechy,
jakie?…………………………………………………………………………………………………………
m) nie mam oczekiwa) pod adresem idealnej pracy, nie zamierzam pracowa( zawodowo
n) trudno powiedzie%
ANKIETER: JE)LI RESPONDENT W PYT. 33 ANI RAZU NIE UDZIELI* ODPOWIEDZI „PRACA”,
NALE+Y OMIN,- PYT. 56-62 I PRZEJ)- DO PYT. 63.
56. Jakie umiej%tno&ci by"y/s! cenione w Pana/i aktualnej lub ostatnio wykonywanej pracy? Prosz%
pos"u#y' si% skal! 1-5, gdzie 1 oznacza – ta cecha w ogóle nie jest/by"a w pracy wa#na; 5 – ta cecha
jest/by"a bardzo potrzebna w pracy.
Lp.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cecha, umiej%tno&'
obowi&zkowo#(
umiej$tno#( pracy w grupie
inteligencja
zdolno#( szybkiego uczenia si$
umiej$tno#( nawi&zywania znajomo#ci
samodzielno#(

Ocena znaczenia 1-5
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g)
h)

lojalno#(, subordynacja
kreatywno#(, my#lenie twórcze

ANKIETER: JE)LI RESPONDENT W PYT. 33 ODPOWIEDZIA*, +E OBECNIE PRACUJE,
NALE+Y ZADA- MU PYT. 57-61. JE)LI OBECNIE NIE PRACUJE – PRZEJ)- DO PYT. 62.
AKTUALNA SYTUACJA ZAWODOWA I PLANY NA PRZYSZ)O&.
57. Czy praca, któr! Pan/i obecnie wykonuje jest zgodna z Pana/i zawodem wyuczonym?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) trudno powiedzie%
f) brak zawodu wyuczonego
58. Czy ta praca odpowiada Pana/i kwalifikacjom?
a) to jest praca poni'ej moich kwalifikacji
b) to jest praca odpowiadaj&ca moim kwalifikacjom
c) to jest praca powy'ej moich kwalifikacji
d) trudno powiedzie%
59. Na jakim stanowisku jest Pan/i obecnie zatrudniony/a?
a) robotnik niewykwalifikowany
b) robotnik wykwalifikowany
c) technik
d) pracownik administracyjno-biurowy
e) specjalista
f) kierownik
e) nie wiem, trudno powiedzie%
60. W jakiej bran#y Pan/i obecnie pracuje (wed"ug sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia"alno&ci)?
a) sekcja A. Rolnictwo, le#nictwo, %owiectwo i rybactwo
b) sekcja B. Górnictwo i wydobywanie
c) sekcja C. Przetwórstwo przemys%owe
d) sekcja D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi$ elektryczn&, gaz, par$ wodn&, gor&c& wod$
i powietrze do uk%adów klimatyzacyjnych
e) sekcja E. Dostawa wody; gospodarowanie #ciekami i odpadami oraz dzia%alno#( zwi&zana
z rekultywacj&
f) sekcja F. Budownictwo
g) sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, w%&czaj&c motocykle
h) sekcja H. Transport i gospodarka magazynowa
i) sekcja I. Dzia%alno#( zwi&zana z zakwaterowaniem i us%ugami gastronomicznymi
j) sekcja J. Informacja i komunikacja
k) sekcja K. Dzia%alno#( finansowa i ubezpieczeniowa
l) sekcja L. Dzia%alno#( zwi&zana z obs%ug& rynku nieruchomo#ci
m) sekcja M. Dzia%alno#( profesjonalna, naukowa i techniczna
n) sekcja N. Dzia%alno#( w zakresie us%ug administrowania i dzia%alno#( wspieraj&ca
o) sekcja O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowi&zkowe zabezpieczenia spo%eczne
p) sekcja P. Edukacja
q) sekcja Q. Opieka zdrowotna i pomoc spo%eczna
r) sekcja R. Dzia%alno#( zwi&zana z kultur&, rozrywk& i rekreacj&
s) sekcja S. Pozosta%a dzia%alno#( us%ugowa
t) sekcja T. Gospodarstwa domowe zatrudniaj&ce pracowników; gospodarstwa domowe produkuj&ce
wyroby i #wiadcz&ce us%ugi na w%asne potrzeby
234

Wojewódzki Urz!d Pracy w Bia"ymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych
PODLASKI ABSOLWENT
- ANALIZA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓ! PONADGIMNAZJALNYCH I WY"SZYCH ROCZNIKA 2007
u) sekcja U. Organizacje i zespo%y eksterytorialne
61. W
jakim
stopniu
jest
Pan/i
zadowolony/a
ze
swojej
obecnej
pracy?
W odniesieniu do poszczególnych cech, prosz% pos"u#y' si% skal! 1-5, gdzie 1 oznacza, #e nie by"/a
Pan/i wcale zadowolony/a, a 5 – #e by"/a Pan/i w pe"ni zadowolony/a.

Lp.
a)
b)
c)
d)
e)

Cechy miejsca pracy
poziom zarobków
mo'liwo#( rozwoju zawodowego
relacje z kolegami i prze%o'onymi
poziom obci&'enia obowi&zkami
odleg%o#( od miejsca zamieszkania

Ocena satysfakcji 1-5

62. Jak ogólnie rzecz bior!c ocenia Pan/i w chwili obecnej swoje przygotowanie do wykonywania pracy
zawodowej? Prosz% wzi!' pod uwag% zawód, który obecnie Pan/i wykonuje lub wykonywa"/a Pan/i
ostatnio (w sytuacji pozostawania bez pracy). W odniesieniu do poszczególnych kwalifikacji, prosz%
pos"u#y' si% skal! ocen 1-5, gdzie 1 oznacza zupe"nie niewystarczaj!ce, a 5 – zupe"nie wystarczaj!ce.
Prosz% wystawi' not% 0-zero, je&li dany czynnik nie jest w Pana/i pracy istotny.
Lp.
a)
b)
c)
d)

Kwalifikacje
do#wiadczenie
przygotowanie teoretyczne
umiej$tno#ci praktyczne
uprawnienia lub certyfikaty

Ocena 1-5

63. Czy w ci!gu najbli#szych 24 m-cy zamierza Pan/i zmieni' zawód?
a) na pewno tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) na pewno nie
e) trudno powiedzie%
64. Czy w ci!gu najbli#szych 24 m-cy zamierza Pan/i wyprowadzi' si% do innej miejscowo&ci?
a) nie
b) tak, do innej miejscowo#ci w województwie
c) tak, do innego województwa, jakiego?………………………………………………………………
d) tak, za granic$, do jakiego kraju?………………………………………………………………………
65. Jaka by"a w ubieg"ym miesi!cu wysoko&' dochodu netto na jedn! osob% w gospodarstwie domowym,
którego Pan/i jest cz"onkiem (ANKIETER: je#li respondent nie uzyskuje %adnych dochodów, wpisa':
zero)?
a) do 500 PLN
b) 501 – 1000 PLN
c) 1001 – 1500 PLN
d) powy'ej 1500 PLN
e) trudno powiedzie% lub odmowa odpowiedzi
METRYCZKA
M1. P"e' respondenta
a) kobieta
235

Wojewódzki Urz!d Pracy w Bia"ymstoku
Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych
PODLASKI ABSOLWENT
- ANALIZA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓ! PONADGIMNAZJALNYCH I WY"SZYCH ROCZNIKA 2007
b) m$'czyzna
M2. Na jakim poziomie zako(czy" edukacj% Pana/i ojciec?
a) podstawowe lub niepe%ne podstawowe
b) zasadnicze zawodowe
c) #rednie (technikum, liceum)
d) wy'sze
e) nie wiem, nie pami#tam
M3. Na jakim poziomie zako(czy"a edukacj% Pana/i matka?
a) podstawowe lub niepe%ne podstawowe
b) zasadnicze zawodowe
c) #rednie (technikum, liceum)
d) wy'sze
e) nie wiem, nie pami#tam
M4. Jaka by"a wielko&' miejscowo&ci w której Pan/i mieszka"/a w 10 roku #ycia?
a) wie#
b) miasto do 20 tys. mieszka)ców
c) miasto 20 001. – 100 tys. mieszka)ców
d) miasto 100 001 – 200 tys. mieszka)ców
e) miasto 200 001 – 500 tys. mieszka)ców
f) miasto powy'ej 500 tys. mieszka)ców
M5. Jaka by"a liczba ksi!#ek w Pana/i domu rodzinnym w chwili, gdy mia"/a Pan/i 10 lat?
a) brak ksi$gozbioru domowego
b) do 10 pozycji
c) 11 – 50 pozycji
d) 51 – 200 pozycji
e) powy'ej 200 pozycji
f) nie dotyczy
M6. Czy Pana/i ojciec pracowa" w chwili, gdy mia"/a Pan/i 10 lat?
a) tak
b) nie
c) nie wiem, nie pami#tam, nie dotyczy
M7. Czy Pana/i matka pracowa"a w chwili, gdy mia"/a Pan/i 10 lat?
a) tak
b) nie
c) nie wiem, nie pami#tam, nie dotyczy
M8. Jak ocenia Pan/i sytuacj% materialn! swojej rodziny, w chwili, gdy mia"/a Pan/i 10 lat?
a) bardzo dobra
b) raczej dobra
c) ani dobra ani z%a
d) raczej z%a
e) bardzo z%a
f) trudno powiedzie%, nie pami#tam, nie dotyczy
S)OWNICZEK DLA ANKIETERA
Praca

ka'da sta%a forma zatrudnienia (na minimum dwa miesi&ce), bez wzgl$du na jej posta(
prawn&. Mo'e to by( praca wykonywana na podstawie: umowy o prac$, umowy-zlecenia,
umowy o dzie%o, a tak'e praca na czarno.
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Bezrobotny

osoba niezatrudniona, nie prowadz&ca dzia%alno#ci gospodarczej i nie wykonuj&ca innej
pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do natychmiastowego podj$cia zatrudnienia (w pe%nym
lub niepe%nym wymiarze czasu pracy) oraz podejmuj&ca wysi%ki maj&ce na celu znalezienie
pracy.

1-sza praca

pierwsza praca sta%a (patrz wy'ej -> praca) podj$ta po zako)czeniu szko%y lub przed jej
zako)czeniem, je'eli respondent znalaz% prac$ przed zako)czeniem szko%y i kontynuowa% j&
po zako)czeniu nauki.
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