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PRZEGLĄD SYTUACJI

STRESZCZENIE

Wejście na rynek pracy studentów i absolwentów szkół wyższych stało się przedmio-
tem niniejszego opracowania. Celem pracy było zaprezentowanie postaw, motywacji 
i oczekiwań studentów oraz absolwentów w procesie poszukiwania doświadczenia zawo-
dowego na studiach i pracy po ukończeniu procesu kształcenia. Wykorzystano dostępne 
na rynku opracowania, raporty oraz badania ankietowe i wypowiedzi studentów zgroma-
dzone w ramach wywiadu bezpośredniego. Wyniki analizy zawarte w syntetycznej form-
ie w podsumowaniu wskazują, że w badanym obszarze jest wiele barier i niedoskonałości 
rynku, które uniemożliwiają płynne wejście absolwentów do zasobu ludzi aktywnych 
zawodowo, pracujących w wyuczonym zawodzie.

Słowa kluczowe: rynek pracy, absolwent, wykształcenie

Wprowadzenie

Problematyka związana z rynkiem pracy nieustannie wzbudza zainteresowanie 
wśród badaczy. Ma to odzwierciedlenie w licznych publikacjach dostępnych na 
rynku, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym. W niniejszym 
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opracowaniu poruszono zagadnienie związane z wchodzeniem na rynek pracy 
ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy jeszcze studiują oraz absolwentów szkoły 
wyższej z dyplomem jej ukończenia. W celu wskazania rzeczywistych możliwości 
znalezienia zatrudnienia przez tę grupę młodych ludzi, w pracy przeanalizowano 
kilka obszarów związanych z funkcjonowaniem rynku pracy. Zaprezentowano 
sylwetkę przeciętnego studenta i absolwenta poszukującego pracy. 

Studenci i absolwenci uczelni wyższych nie są jednorodną grupą młodych 
ludzi poszukujących pracy, dlatego też w opracowaniu obie te grupy scharak-
teryzowano odrębnie. Zostało to podyktowane przede wszystkim odmiennymi 
motywacjami skłaniającymi ich do poszukiwania pracy, jak też oczekiwaniami 
co do przyszłego zatrudnienia. Na sytuację na rynku pracy ludzi młodych wpły-
wają różne czynniki. Są one związane nie tylko z szeroko rozumianą edukacją, są 
to też determinanty wynikające z poziomu rozwoju rynku pracy i instytucji tam 
działających, z roli i funkcji instytucji rządowych, które mogą w różnym zakresie 
podejmować działania wspierające wejście absolwentów na rynek pracy. Ważne 
są również czynniki związane z ogólnym poziomem rozwoju gospodarki i jego 
wahaniami. 

Szczególnie niekorzystna jest sytuacja kryzysu gospodarczego, która 
wpływa na kurczenie się popytu na pracę, ograniczając możliwości zatrudnia-
nia, szczególnie ludzi młodych, bez doświadczenia i często bez odpowiednich 
umiejętności i kwalifi kacji, wymagających stosownych szkoleń i przygotowania 
praktycznego do podjęcia obowiązków na danym stanowisku pracy. Analizując 
wejście na rynek pracy absolwentów szkół wyższych, wydaje się, że pożądanym 
działaniem jest monitorowanie potrzeb rynku pracy i w związku z tym odpowied-
nie modyfi kowanie istniejącej już oferty edukacyjnej. Konieczne zmiany i dosto-
sowanie oferty do aktualnych potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy mogłyby, 
w dłuższej perspektywie, usprawnić proces wchodzenia absolwentów do zasobu 
ludzi aktywnych zawodowo i skrócić czas poszukiwania zatrudnienia zgodnego 
z wykształceniem. 

W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim dane statystyczne pocho-
dzące z GUS oraz czasopism branżowych, raportów instytucji monitorujących 
rynek pracy, raportów odpowiednich ministerstw rządowych. Przy formułowaniu 
wniosków istotne były również opinie studentów i absolwentów, które zostały 
zebrane za pomocą ankiet i wywiadu bezpośredniego.
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Popyt i podaż pracy w Polsce

Rynek pracy to przede wszystkim ludzie, którzy go kształtują. Strona popytowa 
jest reprezentowana przez pracodawców oferujących zatrudnienie. Strona poda-
żowa to wszyscy ci, którzy poszukują zatrudnienia. Sprawnie funkcjonujący 
mechanizm rynkowy pozwala na efektywną komunikację obu stron, kojarzy 
oferty pracy z poszukującymi zatrudnienia, przez to unika się sytuacji, kiedy na 
rynku dostępne są różnorodne oferty pracy, a jednocześnie występuje na nim 
długookresowe bezrobocie. Niedopasowanie ofert pracy do istniejącej kadry jest 
sygnałem zakłóceń pojawiających się na rynku, mamy wówczas do czynienia 
z niedostosowaniem oczekiwań strony popytowej do istniejącej i ciągle dopły-
wającej kadry z różnym poziomem kwalifi kacji, umiejętności i doświadczenia. 
Popyt na rynku pracy zmienia się wraz z tempem i kierunkiem rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. Oferowana liczba miejsc pracy jest uzależniona od wielu 
czynników i podlega wahaniom zgodnie z koniunkturą gospodarczą. 

GUS od 1995 roku monitoruje popyt na pracę pod kątem popytu zreali-
zowanego, czyli pracujących, i niezrealizowanego, czyli wolnych miejsc pracy 
oraz nowo utworzonych i zlikwidowanych. W badaniu z 2011 roku poddano 
analizie sektor prywatny i państwowy. Wynika z niej, że na koniec 2011 roku 
było wolnych 45,5 tys. miejsc pracy, z czego sektor prywatny oferował 83,1% 
wolnych miejsc pracy; jednocześnie część wakatów do końca tego roku nie 
została obsadzona. Dotyczyło to przede wszystkim zatrudnienia w przemyśle 
przetwórczym, handlu, naprawie pojazdów samochodowych i budownictwie. 
Łącznie pozostało 15,7 tys. wolnych miejsc pracy. Do ich obsady niezbędni 
byli pracownicy z wykształceniem technicznym, inżynieryjnym i zawodowym. 
Z analiz wynika równocześnie, że kryzys gospodarczy przyczynił się do zlikwi-
dowania wielu miejsc pracy – na koniec 2011 roku ogółem ubyło z gospodarki 
429,3 tys. ofert pracy1. 

Podażową stronę rynku pracy reprezentują wszyscy ci, którzy poszukują 
zatrudnienia i oferują swoje kwalifi kacje i umiejętności na rynku. Wśród poszu-
kujących pracy jedną z wyróżniających się grup są studenci i absolwenci szkół 
wyższych. Środowisko kształtujące tego typu kadry jest związane ze szkolnic-
twem wyższym i możliwościami, jakie ono oferuje, również w zakresie zdoby-
wania wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego.

1 Popyt na pracę w 2011, „Informacje i Opracowania Statystyczne”, GUS, Warszawa 2012, 
s. 18–21. 
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Transformacja gospodarcza z lat 90. XX wieku objęła również przestarzały 
i skostniały system edukacji, w tym szkolnictwo wyższe. W tym czasie pojawiła 
się pilna potrzeba przygotowania dużej liczby wysoko wykwalifi kowanych kadr, 
na które zgłaszał zapotrzebowanie dynamicznie rozwijający się rynek pracy. 
Nastąpił masowy rozkwit prywatnych uczelni wyższych, z których oferty chętnie 
korzystało dużo młodych osób, wzrosła również liczba tych, którzy uzupełniali 
swoje wykształcenie2. Ogólna liczba szkół wyższych w Polsce w poszczególnych 
latach kształtowała się następująco: w roku akademickim 1992/1993 było ich 
121, w tym 18 placówek niepublicznych, w roku szkolnym 2000/2001 było ich 
już 310, w 2005/2006 zaś – 445. W latach 2010/2011 oraz 2011/2012 funkcjono-
wało 460 szkół wyższych, w tym tylko 131 było uczelniami publicznymi3.

Wykształcenie wyższe było i jest postrzegane jako droga do osiągnięcia 
prestiżu społecznego, a przede wszystkim jako przepustka do zdobycia atrakcyj-
nych ofert pracy gwarantujących wysokie zarobki i możliwość rozwoju zawodo-
wego4. Dlatego też zrozumiałe są motywacje ludzi podejmujących studia wyższe. 
Mnogość uczelni, które konkurują o studenta, daje łatwiejszy i zróżnicowany 
dostęp do kształcenia na poziomie wyższym, jednocześnie poziom kształcenia 
obniża się5. Bum edukacyjny i przedkładanie wykształcenia wyższego nad zawo-
dowe i średnie techniczne doprowadziło do dysproporcji między poszczególnymi 
grupami absolwentów określonych poziomów kształcenia. Co roku obserwuje się 
ciągle rosnącą liczbę absolwentów studiów wyższych. Na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat współczynnik osób z wyższym wykształceniem w Polsce wzrósł 
z 8% wśród ogółu populacji do 20% wśród kobiet i 15% wśród mężczyzn6. 
Konsekwencją rozkwitu szkolnictwa wyższego oraz dążenia ludzi młodych do 
zdobycia wyższego wykształcenia jest ich nadreprezentacja na rynku pracy. Pro-
ces ten można obserwować nieprzerwanie przez dwa ostatnie dziesięciolecia. 
Dyplom ukończenia uczelni wyższej nie stanowi obecnie gwarancji znalezienia 
atrakcyjnej pracy w wyuczonym zawodzie. Nie jest to jedyna widoczna, nieko-

2 Z. Dach, Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo UE w Kra-
kowie, Kraków 2008, s. 19.

3 Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2012, s. 237.
4 A. Szydlik-Leszczyńska, Kwalifi kacje absolwentów a wymagania rynku pracy na przykładzie 

wybranych kierunków studiów technicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego J. Kochanowskiego, Kielce 2008, s. 7.

5 K. Szafraniec, Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 135.
6 P. Mazur , P. Borkowski, E. Żuk, A. Gajdus, Studenci vs wyzwania rynku pracy. Raport 2011, 

Bigram Personnel Consulting, Warszawa 2011, s. 2.
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rzystna tendencja, która pojawiła się w trakcie procesu przekształcania systemu 
edukacyjnego w wyniku transformacji systemowej. Niekorzystna i zakłócająca 
sprawne funkcjonowanie rynku pracy była likwidacja w latach 90. wielu szkół 
zawodowych, co wpłynęło na zmniejszenie liczby przedstawicieli poszczegól-
nych zawodów, a także doprowadziło do eliminacji z obszaru kształcenia wielu 
zawodów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania gospodarki. Z jednej 
strony obserwuje się więc nadwyżkę ludzi z wyższym wykształceniem, a z dru-
giej – dotkliwy niedobór specjalistów z konkretnymi umiejętnościami w określo-
nych zawodach. 

Analizując absolwentów szkół wyższych jako grupę młodych ludzi poszu-
kujących zatrudnienia, można wskazać w jej obrębie tych, którzy mają większe 
szanse na dość szybkie znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. Są to zwłasz-
cza absolwenci kierunków technicznych, gdyż na nich zapotrzebowanie zgłasza 
rynek. W dużo gorszej sytuacji są absolwenci kierunków humanistycznych, w tym 
zwłaszcza pedagogicznych oraz ekonomicznych, i absolwenci nauk przyrodni-
czych, ponieważ mało ofert pracy jest do nich kierowanych. Większość z nich jest 
więc skazana na bezrobocie lub pracę w innym niż wyuczony zawodzie. 

Konsekwencją nadwyżki podaży pracy nad zgłaszanym popytem na rynku 
oraz brakiem dopasowania kwalifi kacji i umiejętności do zgłaszanych ofert pracy 
jest wysoka stopa bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych. Biorąc pod 
uwagę tylko dane statystyczne za ostatnie lata, można wskazać, że w 2009 roku 
stopa bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych wynosiła 11,5%, w 2011 
już 18,2%, a w 2012 roku, w pierwszym kwartale, przekroczyła 21,0%; dla 
porównania: poziom tego wskaźnika wśród osób z wyższym wykształceniem 
wynosi 10,5%7. Dla grupy absolwentów szkół wyższych stopa bezrobocia jest 
zróżnicowana w zależności od rodzaju ukończonych studiów. Najwyższa stopa 
bezrobocia charakteryzuje absolwentów po ukończeniu kierunków pedagogicz-
nych, humanistycznych, rolnych, społecznych, ekonomicznych i administracyj-
nych; kształtuje się ona w przedziale od 16% do 21%. Wyboru tych kierunków, 
jako dalszej ścieżki kształcenia, powinni unikać przyszli studenci, gdyż nie gwa-
rantują one znalezienia atrakcyjnej pracy w wyuczonym zawodzie. Mogą oni stać 
się tak zwaną kategorią „zawodów przegranych na starcie”. 

Przyszła praca w wymarzonym zawodzie to myśl towarzysząca osobom, 
które podejmują studia wyższe. Wybór odpowiedniego kierunku kształcenia 

7 Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, GUS, 
Warszawa 2012, s. 10.
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powinien być poprzedzony rzetelną analizą potrzeb rynku pracy, mocnych i sła-
bych stron w obszarze nauki i skonfrontowany z ofertą kierunków i specjalno-
ści na uczelniach wyższych8. Obecnie, zgodnie z aktualnymi trendami na rynku 
pracy, wskazany jest wybór kierunków inżynieryjnych i technicznych, szcze-
gólnie związanych z informatyką i programowaniem, robotyką, biotechnolo-
gią, budownictwem, energetyką, fi zyką. Osoby z tego typu wykształceniem są 
pożądanym partnerem na rynku pracy i mogą oczekiwać oferty atrakcyjnego 
zatrudnienia. 

Większość studentów ma świadomość, jak trudno jest znaleźć pracę zaraz 
po ukończeniu studiów. Chcąc poprawić swoją sytuację w obliczu ogromnej 
konkurencji, starają się uatrakcyjnić swoją ofertę, zdobyć więcej umiejętności 
i kwalifi kacji oraz doświadczenie zawodowe9. Obierają w tym celu różne ścieżki 
rozwoju. Część z nich planuje dalszą naukę na drugim lub nawet trzecim kie-
runku lub na studiach doktoranckich, w ten właśnie sposób chcąc się wyróżnić na 
rynku pracy. W latach 2010/2011 na studiach doktoranckich było 27 222 osoby, 
a w 2011/2012 – o 1856 osób więcej10. Konsekwencją dalszego kształcenia jest 
odsunięcie w czasie momentu poszukiwania pracy, który jest wejściem w dorosłe 
i samodzielne życie. 

W zdobyciu doświadczenia zawodowego na studiach pomocne mogą być 
praktyki i staże studenckie. Przy wyborze praktyk studenci kierują się kon-
kretnymi przesłankami. Dla około 78% najważniejsza jest możliwość nauki 
i zdobycia nowych umiejętności, około 62% kieruje się możliwością zdobycia 
doświadczenia zawodowego, 51% ma nadzieję na kontynuację pracy w fi rmie 
na umowę o pracę, dla 26% ważny jest prestiż pracodawcy, 24% ceni sobie ela-
styczny czas pracy. Na dalszym miejscu znalazły się: wysokość wynagrodzenia, 
ta przesłanka ważna była dla 18% studentów, miła atmosfera w fi rmie i poznanie 
ludzi z branży – wskazało ten element 14% wybierających praktyki studenckie11. 

Praktyki studenckie, jako miejsce zdobywania doświadczenia zawodo-
wego, tylko w niewielkim stopniu spełniają oczekiwania studentów. Twierdzą 

8 Absolwent niedostosowany do rynku pracy, www.bankier.pl (dostęp 27.04.2012).
9 G. Wronowska, Ewolucja postaw studentów wobec podejmowania pracy w czasie studiowa-

nia. Praca w czasie studiów – konieczność czy wybór?, w: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego 
na rynku pracy, red. W. Jarecki, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2012, s. 69, 73.

10 Mały Rocznik Statystyczny..., s. 35.
11 Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, Raport 

Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH w Warszawie, Warszawa 2011, s. 11.
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oni, podobnie jak wielu pracodawców, że jest to zdecydowanie za mało, dla-
tego też znakomita większość studiujących poszukuje zatrudnienia już w cza-
sie trwania nauki.

Studenci na rynku pracy

Statystyczny student ma 21 lat i studiuje na kierunku biznesowym lub ekono-
micznym na uczelni państwowej, najczęściej na uniwersytecie, w jednym z więk-
szych miast Polski. Studenci są specyfi czną grupą młodych ludzi, charakteryzuje 
ich wysoki współczynnik bierności zawodowej, dla ponad 90% argumentowany 
tokiem kształcenia się i uzupełnianiem kwalifi kacji12. Obserwuje się jednak, że 
część studentów w czasie nauki podejmuje wysiłki i poszukuje zatrudnienia. 
Wydaje się, że obecnie znalezienie i utrzymanie pracy przez osoby uczące się jest 
znacznie łatwiejsze niż kilka czy kilkanaście lat temu. Sprzyja temu obserwo-
wana zmiana podejścia pracodawców do czasu pracy podwładnego. Coraz czę-
ściej liczy się głównie wynik czy też wykonanie konkretnego zadania niż praca 
„od... do”. Ułatwia to pogodzenie przez studentów pracy z zajęciami szkolnymi 
i oznacza więcej możliwości podjęcia zatrudnienia. 

W roku akademickim 2010/2011 2 na 5 studentów jednocześnie pracowało 
i uczyło się, to jest 724 tys. z 1 776 tys., czyli 40,8%13. Z danych wynika, że 
najczęściej naukę z pracą łączą studenci kształcący się na kierunkach humani-
stycznych, w tym nauczycielskich i pedagogicznych. Wskaźnik zatrudnienia dla 
tej grupy wynosił 45%. W dalszej kolejności dużą aktywność wykazują studenci 
nauk społecznych, ekonomii i prawa. W ich przypadku wskaźnik zatrudnienia 
wynosi 41,3%. Dla osób kształcących się na kierunkach związanych z ekonomią 
dostępne są oferty pracy związane z doradztwem w usługach bankowych i fi nan-
sowych, obsługą klienta i wszelkiego rodzaju call center. 

Najczęściej pracę z nauką łączą osoby, które już uzyskały tytuł magistra; 
odsetek wśród słuchaczy studiów podyplomowych w 2010 roku wyniósł 93,8%, 
wśród słuchaczy studiów doktoranckich – 56,0%. Znaczna większość, bo 83,3% 
ogółu młodych ludzi jednocześnie uczących się i pracujących, to słuchacze 
szkół wieczorowych i zaocznych. Poszukując zatrudnienia, studenci i absol-

12 P. Mazur, P. Borkowski , E. Żuk, A. Gajdus, Studenci vs wyzwania..., s. 3.
13 Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce, GUS, Warszawa 2010, s. 21.
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wenci kierują się różnymi motywami i inaczej rozkładają akcenty, jeśli chodzi 
o ważność poszczególnych motywów. W przypadku studentów skoncentrowano 
się na motywach i oczekiwaniach przejawianych przy poszukiwaniu i wyborze, 
w pierwszej kolejności, praktyk i stażów, w drugiej – pierwszej pracy. Jeśli cho-
dzi o absolwentów, analiza motywów związana jest z poszukiwaniem pracy po 
uzyskaniu dyplomu. 

Z badań wynika, że studenci gromadzą w czasie studiów różnego rodzaju 
doświadczenia na bazie praktyk, stażów, wolontariatu, działalności w organiza-
cjach studenckich i kołach naukowych. Niektóre z nich są szczególnie pomocne, 
w ocenie studentów, w procesie poszukiwania pracy. Cenią oni sobie szczególnie 
praktyki zagraniczne związane z kierunkiem studiów; około 70% przebadanych 
studentów uważa, że jest to bardzo pomocne przy poszukiwaniu pracy, około 
36%, że w poszukiwaniach pomocne będzie doświadczenie zdobyte podczas pro-
wadzenia własnej działalności; 35% uważa za przydatne doświadczenie zdobyte 
w programach oferowanych przez pracodawcę. Jednocześnie tylko 7% studen-
tów miało możliwość odbycia zagranicznych praktyk, a 6% prowadziło własną 
działalność14. 68% studentów zdobyło doświadczenie przy pracach dorywczych 
i sezonowych, jednak tylko 4% oceniło to jako pomocne przy szukaniu pracy. 

W czasie trwania studiów od pierwszego do czwartego roku studenci 
w większości przypadków poszukują praktyk lub atrakcyjnego stażu. Od czwar-
tego roku zmieniają się preferencje i zaczynają poszukiwać pracy na pełen etat. 
Wśród absolwentów panuje tak zwany kult etatu, utożsamiany z szeroko rozu-
mianym bezpieczeństwem pracy. O takiej posadzie myślą studenci na ostatnich 
latach studiów i tuż po ich ukończeniu. Determinacja w poszukiwaniu zatrudnie-
nia wśród studentów i absolwentów wsparta jest gotowością do przeprowadzki 
do innego miasta (około 71% badanych) lub za granicę (57%). Przy czym absol-
wenci stanowią zdecydowanie bardziej mobilną grupę, nieograniczoną zobowią-
zaniami związanymi z nauką w danym miejscu. Część studentów była skłonna 
podjąć praktyki i staże bez wynagrodzenia – około 63% badanych, pozostali zaś 
(37%) byli zainteresowani tylko praktykami płatnymi. Proporcje te zmieniają się, 
gdy studenci są na czwartym i piątym roku; wówczas większym zainteresowa-
niem cieszą się praktyki płatne. Na piątym roku już tylko 42% studentów było 
gotowych bezpłatnie brać udział w praktykach. 

14 Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów, Raport De-
loitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH w Warszawie, Warszawa 2010, s. 6.
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Naturalne wśród starszych roczników jest skierowanie zainteresowania 
w stronę poszukiwania pracy; praktycznie zanika zainteresowanie praktykami. 
Zmieniają się również preferencje i oczekiwania studentów związane z poszuki-
waniem pierwszej pracy. Najważniejszymi czynnikami przy jej wyborze dla 49% 
badanych są ciekawe, rozwijające projekty, dla 36% – bogata oferta szkoleń, dla 
33% – prestiż pracodawcy, dla 32% – wysokie wynagrodzenie, dla 27% – rów-
nowaga między pracą a życiem prywatnym, dla 17% – szybki awans, a dla około 
10% poczucie bezpieczeństwa.

Proces poszukiwania pracy jest żmudny, długotrwały i często prowadzi do 
zniechęcenia. Szczególnie frustrujące są następujące czynniki: brak odpowie-
dzi na aplikację – wskazało na nią 56% badanych, negatywne opinie znajomych 
i rodziny o fi rmie – 13%. Na zbyt długi proces rekrutacji zwróciło uwagę 10% 
poszukujących pracy. Studenci szukali pracy, wykorzystując różne narzędzia 
i metody. 89% wskazało, że najbardziej skuteczna jest praktyka, która może 
zakończyć się propozycją etatu. 86% uznało, że są to bezpośrednie znajomości 
w fi rmie, 83% – rekomendacje znajomych pracujących w danej fi rmie, szu-
kanie ogłoszeń na stronach rekrutacyjnych fi rm i aplikowanie – 79%, przez 
społecznościowe portale internetowe (75%), przez portale rekrutacyjne (61%), 
przez prasę (55%). 

Cele zawodowe polskich studentów są ambitne; można je uszeregować 
następująco: 66% chce zostać ekspertami w swojej pracy, 46% chce mieć stabilne 
miejsce pracy, 35% oczekuje rozwijających wyzwań, 30% chce być kreatyw-
nymi, 21% chce pracować w dobrej sprawie, 18% chce zostać liderem, a 14% 
marzy o karierze międzynarodowej15. Motywy poszukiwania zatrudnienia przez 
studentów są związane z różnymi obszarami życia. Najważniejsze jest dla nich 
doświadczenie zawodowe, w dalszej kolejności uniezależnienie się fi nansowe od 
rodziny oraz „dorobienie” do niewystarczających dochodów, jakimi dysponują16.

Absolwenci na rynku pracy

Po uzyskaniu dyplomu absolwenci wchodzą na rynek jako pełnoprawni jego 
uczestnicy i mają sprecyzowane oczekiwania. Z badań wynika, że absolwenci nie 

15 Pierwsze kroki..., Warszawa 2011, s. 11.
16 G. Wronowska, Aktywizacja zawodowa wśród studentów UE w Krakowie. Badania ankieto-

we, w: Ekonomia, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 447.
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znają realiów rynkowych, mają wysokie wymagania płacowe i są dość roszcze-
niowi, jeśli chodzi o warunki zatrudnienia, co znacznie utrudnia im poruszanie 
się na rynku pracy i poszukiwanie zatrudnienia17. Dodatkową niedogodnością 
jest różnica w postrzeganiu absolwentów przez samych siebie a odbiorem ich 
umiejętności i kompetencji przez pracodawców. Sylwetkę przeciętnego absol-
wenta można zawrzeć w następującym uproszczonym opisie. 

Przeciętny absolwent szkoły wyższej to młody człowiek w wieku od 23 do 
26 lat. Po zakończeniu edukacji jest mało kreatywny, mało mobilny, nie potrafi  
łączyć wiedzy z praktyką, nie radzi sobie z pracą zespołową. Uczelnie opuszcza 
coraz częściej jako indywidualista, przede wszystkim nastawiony na własny suk-
ces. Za główny cel stawia sobie wewnątrzfi rmową rywalizację, jakiej był uczest-
nikiem na studiach. 

Pracodawcy jednak nie poszukują takiego pracownika. Ich interesuje ktoś, 
kto może stać się wartościową częścią zespołu, umiejącego znaleźć się i ogar-
nąć szum informacyjny, wyszukać najistotniejsze dane potrzebne do danego 
projektu, umiejącego komunikować się z otoczeniem i otwartego na innych. 
Przyszłość polskiego absolwenta na rynku pracy to elastyczność w dokształcaniu 
i przekwalifi kowaniu się, mobilność i umiejętność pracy projektowej, a także 
chęć i akceptacja konieczności zmiany zawodu w ciągu całego okresu aktywno-
ści zawodowej nawet kilkanaście razy. 

Współczynnik aktywności zawodowej w 2011 roku dla absolwentów szkół 
wyższych wynosił ponad 65%, niski był natomiast współczynnik bierności 
zawodowej – wynosił około 8%. Średni czas poszukiwania pracy był dość długi 
i wynosił około dziewięciu miesięcy18. Zniechęceni długimi poszukiwaniami 
absolwenci z jednej strony nie znajdują posady odpowiadającej ich wymaga-
niom, a z drugiej – chcą pracować i uniezależnić się fi nansowo. Często podejmują 
się pracy nierejestrowanej, która jest elementem „szarej strefy” w gospodarce. 
Praca nierejestrowana to praca najemna bez nawiązania stosunku pracy, czyli 
bez umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej 
umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Z tytułu wykonywania pracy nie-
rejestrowanej pracownik nie otrzymuje ubezpieczenia społecznego, czyli nie ma 

17 Studenci i absolwenci chcieliby zarabiać w pierwszej pracy ok. 2000 zł netto; jednocześnie 
oczekują wzrostu wynagrodzenia (ok. 800 zł rocznie) w perspektywie trzech lat, za: K. Urbańska, 
Pierwsza praca nie w zawodzie, www.egospodarka.pl (dostęp 10.10.2012).

18 M. Pańków, Młodzi na rynku pracy. Raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warsza-
wa 2012, s. 8.
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prawa do korzystania ze świadczeń socjalnych. Dodatkowo okres wykonywania 
tej pracy nie jest zaliczany jako składkowy z punktu widzenia ZUS. Od dochodu 
nie są również odprowadzane podatki dochodowe. Praca nierejestrowana to rów-
nież praca na własny rachunek bez odprowadzania świadczeń podatkowych19. 
Najczęściej pracę nierejestrowaną świadczą ludzie w wieku od 15 do 24 lat. Są 
to proste prace, takie jak: opieka nad dzieckiem oraz osobą starszą, korepetycje, 
prace porządkowe – sprzątanie domu, pranie, gotowanie itp., prace ogrodnicze 
– rolne, remontowo-budowlane. Na podstawie badania można zaobserwować 
spadek udziału osób z niższym wykształceniem oraz wzrost udziału osób z wyż-
szym wykształceniem wykonujących pracę w „szarej strefi e” gospodarki20. Ma to 
związek z pogarszającą się sytuacją absolwentów i trudnościami w znalezieniu 
zgodnej z wykształceniem pracy. 

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza nie wyczerpuje w pełni poruszonego tematu, mimo to 
pozwala na sformułowanie następujących wniosków. 

Strona popytowa rynku pracy oferuje niewystarczającą liczbę wolnych 
wakatów, które nie są w stanie zaspokoić potrzeb absolwentów szkół wyż-
szych. Występuje znaczna nadreprezentacja na rynku absolwentów z wyższym 
wykształceniem, szczególnie po kierunkach humanistycznych, pedagogicznych, 
ekonomicznych i administracyjnych.

Wymagania i oczekiwania pracodawców w stosunków do absolwentów są 
wysokie i w dużym stopniu niezgodne z ofertą edukacyjną polskich uczelni wyż-
szych, co skutkuje wieloma nieobsadzonymi miejscami pracy i wysoką stopą 
bezrobocia wśród absolwentów.

Duże oczekiwania studentów i absolwentów co do przyszłego zatrudnienia 
oraz długi okres poszukiwania pracy przyczyniają się do zniechęcenia i rozcza-
rowania wśród młodych ludzi, co często prowadzi do zaniechania poszukiwania 
pracy w kraju i podjęcia decyzji o wyjeździe za granicę.

Studenci, chcąc zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, poszukują 
odpowiednich praktyk i stażów, licząc na etat. Tylko nielicznym to się jednak 

19 Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 10.
20 Ibidem, s. 23.



368 Gabriela Wronowska

udaje. Większość zdobywa doświadczenie, pracując w „szarej strefi e” gospo-
darki, wykonując proste prace.

Niewystarczająca współpraca na linii rynek pracy – szkolnictwo wyższe nie 
sprzyja procesowi płynnego wejścia absolwentów na rynek pracy.

Podsumowując, można stwierdzić, że w obecnych warunkach funkcjono-
wania rynku pracy i szkolnictwa wyższego perspektywy zatrudnienia absol-
wentów i studentów uczelni wyższych są mało optymistyczne. Wydaje się, że 
w najbliższym czasie sytuacja znacząco się nie zmieni. Poziom bezrobocia wśród 
absolwentów będzie się utrzymywał na wysokim poziomie, a rynek nie zwięk-
szy swych możliwości wchłaniania nowych, młodych pracowników z dyplomem 
uczelni wyższej. Sytuacja gospodarcza z widocznymi efektami niedawnego 
kryzysu raczej przyczyni się do ograniczenia liczby wolnych miejsc pracy oraz 
zatrudnienia młodych ludzi bez doświadczenia zawodowego. Polepszyć sytuację 
na rynku pracy mogą trafne rozwiązania systemowe, bardziej efektywna współ-
praca na linii biznes – szkolnictwo wyższe, aktywne wsparcie odpowiednich 
instytucji rządowych.
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STUDENTS AND GRADUATES IN THE LABOR MARKET IN POLAND

SUMMARY

The entering into the job market by students and graduates is the goal of this study. The 
aim of the elaboration was to present the students and graduates attitude, motivation and 
expectation while seeking their fi rst job experience during study time, or after graduating. 
The base for the work were open pub lished market studies, reports, surveys and students’ 
interviews. Results of the analysis presented in the short form in summary section, indi-
cates that in the research area, there are many barriers and market defi ciencies, that block 
the smooth entering of students or graduates into the labor market in their profession.

Keywords: labor market, graduate, education


