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Absolwent na rynku pracy -  wybrane zagadnienia

W spółcześnie, jak  w ynika z dotychczasowych analiz teoretycznych 
i badań empirycznych, celem kształcenia jest przygotowanie człowieka dla 
przyszłości, kształcenie człowieka sprawcy1, który sam odzielnie i skutecznie 
działa w nieprzewidywalnym świecie. W konsekwencji tego, m łodzi ludzie 
powinni zostać przygotowani do życia i pracy w nowych, zm ieniających się 
w arunkach cywilizacyjnych. Tymczasem polscy absolwenci wchodzą na rynek 
pracy o stopie bezrobocia najwyższej w U nii Europejskiej. O becnie około 
1 /4  osób bez pracy stanow ią bezrobotni pom iędzy 25 a 35 rokiem  życia. 
Rekordowe jest również bezrobocie wśród młodzieży do lat 29 osiąga
jące prawie 40% . Z  kolei liczba zarejestrowanych absolwentów z wyższym 
wykształceniem  w zrosła do 137 tys. w 2005 roku. Polska zajmuje też odległe 
54. miejsce w rankingu krajów ułatwiających prowadzenie przedsiębiorstw a, 
posiada najniższy wskaźnik za trudnien ia osób w wieku produkcyjnym , nasza 
wydajność pracy jest prawie dwa razy niższa niż średnia unijna, a wskaźnik 
wieku przechodzenia pracowników na em ery turę jest także jednym  z najniż
szych w E uropie2. Tysiące osób nie rejestruje się w urzędach pracy bądź 
podejm uje się prac dorywczych, wyjeżdża na poszukiw anie zajęcia za granicę 
lub decyduje się na kontynuację edukacji. Ponad połowa społeczeństwa żyje 
poniżej m inim um  socjalnego, natom iast 10% poniżej granicy m inim um  
egzystencji3. Bezrobocie stanowi jeden z poważniejszych problem ów socjal
nych w Polsce, który może generować trudne  do przew idzenia negatywne 
skutki społeczne, gospodarcze i dem ograficzne. U zasadnione jest więc

1 J. K ozie lecki, K oncepcje psychologiczne człow ieka, W arszaw a 1998, s. 223-224 .
2 Raport Otwarcia 2005/2006, C en tru m  im. A dam a Sm itha i „Tygodnik N ewsw eek”, 

listopad  2005.
3 M. G rew ińsk i, Bezrobocie i dezaktyw izacja m łodzieży  ja k o  problem  po lityk i społecznej, 

[w:] C entrum  Innow acji Społecznej, M agazyn SIC  2005.
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postaw ienie następującego pytania: Jak  sobie radzą m łodzi Polacy na rynku 
pracy? Ustawa o prom ocji za trudn ien ia  i instytucjach rynku pracy, która 
weszła w życic 1 czerwca 2004 roku, zgodnie z art. 49 pkt. 1 uznaje bowiem 
bezrobotnych do 25 roku życia za osoby będące w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy. Ustawa zniosła term in  „absolwent” w prowadzając pojęcie 
„bezrobotnego do 25 roku życia” i um ożliw iła jednocześnie skorzystanie 
z oferowanych form  aktywizacji zawodowej także osobom  do 27 roku życia. 
Czy zm iany te przyniosły oczekiwaną popraw ę sytuacji absolwentów?

Bezrobocie w Polsce dotyka przede wszystkim ludzi młodych, którzy 
wkraczają na rynek pracy. W latach 1992-2005 bezrobocie młodzieży 
zawsze przekraczało 23%  i było średnio  dw ukrotnie wyższe aniżeli bezro
bocie ogólne4. Przyczynam i tego stanu są w głównej m ierze stopa bezrobocia 
ogólnego, brak  dośw iadczenia zawodowego, niedostosow anie kwalifikacji 
do potrzeb pracodawców, brak  postaw przedsiębiorczych. Obserwowany jest 
także spadek poziom u aktywności zawodowej i wskaźników zatrudnien ia 
młodych osób, który w iąże się w dużym  stopniu z kontynuacją edukacji. 
Dodatkowo w ostatnich latach zwiększenie bezrobocia m łodzieży spow odo
wane było wejściem na rynek pracy wyżu dem ograficznego5. W yniki B adania 
Aktyw ności Ekonom icznej Ludności optym istycznie wskazują jednak  
poprawę sytuacji na rynku pracy. W  I kw artale 2006 roku zaobserwowano 
bowiem wzrost liczby pracujących, w zrost liczby pracowników najemnych 
posiadających umowę o pracę na czas określony, zm niejszenie liczby osób 
poszukujących innej pracy niż dotychczasowa, spadek stopy bezrobocia 
wśród absolwentów, choć 1/3 z nich nadal nic m iała pracy oraz zm niejszenie 
stopy bezrobocia dla osób w wieku 15-24 lat (z 41,2% do 34,4% ), k tóra 
jednak  wciąż pozostała ponaddw ukro tn ic wyższa niż dla całej populacji. 
W omawianym okresie pracy nic m iało 134 tys. absolwentów różnego rodzaju 
szkół (mniej o 17 tys. osób, tj. o 14,5% niż przed rokiem  i o 12 tys., tj. o 8,2%  
osób niż w poprzednim  kw artale). S topa bezrobocia absolwentów zm alała 
w porów naniu z I kw artałem  2005 roku z 36,3%  do 33,5% , a w porównaniu 
z IV  kw artałem  2005 roku z 39,6%. W iększe natężenie bezrobocia wystę
powało wśród młodych ludzi zam ieszkałych na wsi niż w m iastach -  36,0%  
wobec 31,5%. W śród kobiet i mężczyzn natom iast kształtow ało się na 
podobnym  poziom ic -  33,3%  wobec 33,5%. W  największym stopniu trud-

A M inisterstwo G ospodarki i Pracy, M łodzi ludzie na rynku pracy-inform acja prasowa, 
W arszaw a 2005.

5 M. G rew iń sk i,Bezrobocie i dezaktyw izacja m łodzieży  ja k o  problem  po lityk i społecznej,
(w:] C entrum  Innow acji Społecznej, M agazyn SIC  2005.
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ności ze znalezieniem  za trudnien ia dotyczyły absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych, a  stopa bezrobocia dla tej zbiorowości w yniosła 55,6%. 
W śród absolwentów szkół średnich zawodowych i ogólnokształcących 
kształtow ała się na poziom ie 38,5%  i 41,5%. Najm niej bezrobotnych było 
wśród absolwentów szkół wyższych, dla których stopa bezrobocia w yniosła 
24,0% 6.

Sytuacja osób, k tóre ukończyły studia jest nadal najkorzystniejsza 
w porów naniu do osób z niższym w ykształceniem , choć mamy do czynienia 
z relatywnym osłabieniem  ich pozycji i w zrastającą liczbą osób „z dyplo
m am i” pozostających bezpracy. M ożna w  tym miejscu zdać pytanie, dlaczego 
tak  się dzieje? A utorzy raportu  O f e r t a  s z k o l n i c t w a  w y ż s z e g o  a  w y m a 

g a n i a  r y n k u  p r a c y  próbują znaleźć przyczyny tego stanu7. Po pierwsze, 
przyjm ują, że popyt na pracę osób z wyższym w ykształceniem  stosun
kowo spadł, zaś podaż cały czas rosła, co doprowadziło do stopniowego 
upodobniania się sytuacji osób z wyższym w ykształceniem  do sytuacji osób 
z wykształceniem  średnim . Po drugie, doszukują się wpływu na sytuację 
osób po studiach wyższych pewnych zm ian ich charakterystyk, tak  indy
widualnych, jak i zbiorowych. W skazują także, że niekiedy w ykształcenie 
nie jest s truk tu ra ln ie  dopasowane do popytu na pracę i tym samym nie 
może być spożytkow ane przez gospodarkę, ponieważ jej potrzeby są inne, 
niż um iejętności i w iedza wyniesione z uczelni. R apo rt zw raca uwagę na 
najbardziej charakterystyczne zjawiska zw iązane ze szkolnictwem wyższym 
ostatnich lat: dem ograficzny wyż osób w wieku typowym dla kształcenia się 
na studiach wyższych i zw iększoną skolaryzację, zm ieniającą się struk tu rę  
studiujących, zm ieniające się typy szkół i k ierunki studiów oraz im ponującą 
aktyw ność w zakresie tw orzenia nowych programów. A naliza rynku pracy 
i kierunków  studiów wskazuje również, iż ewolucja tych kierunków  dostoso
wuje się do zm ian popytu na pracę wolno i selektywnie. W  badaniach GUS 
oraz w badaniach popytu wyrażonego prasowym i ofertam i pracy pojawia się 
poszukiw anie specjalistów z dziedzin nauk technicznych, matematycznych

6 B A E L , A k tyw n o ść  ekonom iczna  ludności I - I I I  2006, W arszaw a 2006. B ezrobo tn i 
w edług B A E L  to: osoby w w ieku 15-74 la ta , k tó re  w okresie  badanego  tygodn ia  n ie były o sobam i 
pracującym i, ak tyw nie  poszukiw ały  pracy, były gotowe pod jąć  p racę  w ciągu 2 tygodni n a s tęp u 
jących po  badanym  tygodniu. D o  bezrobo tnych  zalicza  się tak że  osoby, k tó re  n ie  poszukiw ały  
pracy, pon iew aż  m iały p racę  zała tw io n ą  i oczekiw ały na jej rozpoczęcie  przez ok res nie dłuższy  n iż 
3 m iesiące o raz  były gotowe tę  p racę  podjąć. Z a  absolw entów  u znano  osoby w w ieku 1 5 -30  lat, 
k tó re  ukończyły szkołę w ok res ie  o s ta tn ich  12 m iesięcy i n ie kon tynuują  nauki.

7 U. S z tandar-S z tanderska, M. B ąba, B. M inkiew icz, Oferta szkoln ictw a wyższego 
a wymagania rynku pracy, W arszaw a 2004
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i fizycznych. N iezaspokojony popyt dotyczy częściej kierunków  nieprefero- 
wanych we wzroście edukacji ostatnich lat. Poszukuje się pracowników do 
sekcji budownictwa, transpo rtu , gospodarki morskiej i łączności, przetw ór
stwa przemysłowego. Pracodawcy form ułują także dodatkowe w ym agania 
w stosunku do predyspozycji osobowościowych i zawodowych kandydatów 
do pracy. Co charakterystyczne, ekspansję przeżywają głównie kierunki, 
które poza popularnością w śród m aturzystów  cechują się jeszcze relatywnie 
niskim i kosztam i edukacji. D ynam ice liczby studiujących nie towarzyszył 
bowiem równy, co do wielkości wzrost nakładów  na szkolnictwo. O w oco
wało to  pogorszeniem  w arunków  studiow ania wyrażającym  się gorszymi 
proporcjam i zatrudnien ia kadry nauczającej i jej kwalifikacji w stosunku 
do liczby studentów  oraz dekapitalizacją aparatu ry  naukowo-badawczej. 
Lepsze przygotowanie studentów  do spełnienia w ym agań rynkowych 
jest również u trudnione z powodu nieprzejrzystości sam ego rynku pracy. 
Niewiele w iadom o na tem at przewidywanych trendów  w zatrudnien iu  osób 
z wyższym w ykształceniem . Krajowy system prognozow ania popytu na 
pracę jest jeszcze w stadium  zalążkowym -  dywersyfikacja przewidywań 
dotyczących popytu na pracę jest niewielka, tru d n o  byłoby na tej podstaw ie 
planować rozwój s truk tu ry  kierunkow ej studiów. Dotychczasowe badania 
dowiodły, że stru k tu ra  poszukiwanych pracowników z wyższym w ykształ
ceniem  różni się od struk tu ry  kształcenia8. Podnoszenie poziom u w ykształ
cenia jest traktow ane obecnie jako czynnik zwiększający szanse na rynku 
pracy, jednak  z analiz wynika, że dla przykładu na 342 tys. absolwentów 
szkół wyższych w 2002 roku przyjęto do pracy 57 tys., tj. 16,7% 9. N iepo
kojącym jest to, że liczba absolwentów wyższych uczelni znacznie p rze
kracza prognozowany popyt, co może doprowadzić do dużego bezrobocia 
młodzieży pod koniec dekady (szacunki mówią, że nawet 1,2 min osób). 
In teresujące, że w najbliższej przyszłości może wystąpić n iedobór absol
wentów średnich szkół zawodowych, szczególnie zasadniczych, tj. wykwa
lifikowanych robotników  rzemieślników, techników. Sytuacja tak a  może 
wymagać konieczności odbudow yw ania prestiżu  i zaplecza szkół technicz
nych o raz zawodowych10. Z  danych powiatowych urzędów pracy w ynika, że 
najwięcej ofert pracy kierowanych jest do osób o kwalifikacjach technicz

8 Ibidem .
9 M inisterstwo G ospodarki i Pracy, M łodzi ludzie na rynku pracy  -  inform acja prasowa, 

W arszaw a 2005.
10 M. G rew ińsk i, Bezrobocie i dezaktyw izacja m łodzieży  ja k o  problem  po lityk i społecznej, 

[w:] C entrum  Innow acji Społecznej, M agazyn SIC  2005.
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nych oraz zawodowych z w ykształceniem  średnim  i zasadniczym . W  Polsce 
w ciągu 2005 roku najliczniejsza grupa wakujących miejsc pracy p rzezna
czona była dla pracowników z w ykształceniem  zasadniczym  zawodowym 
(41,6% ), w drugiej kolejności dla pracowników z w ykształceniem  wyższym 
(24,0% ). O ferty za trudnien ia dotyczyły pracowników o niższych kwalifi
kacjach zawodowych, a miejsca pracy oczekiwały na robotników  przem y
słowych, rzemieślników, operatorów , m onterów  maszyn i urządzeń. D la 
specjalistów o wysokich kwalifikacjach przeznaczonych było 8,8 tys. tj. 
21,6% wolnych miejsc pracy. Najwięcej w podm iotach prowadzących dzia
łalność w zakresie przetw órstwa przemysłowego, adm inistracji publicznej 
i obrony narodowej, ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, obsługi 
nieruchom ości i firm , ochrony zdrow ia i pomocy społecznej11.

W urzędach pracy przygotowano wiele programów, których celem jest 
aktywizacja zawodowa młodych ludzi, pom oc w znalezieniu zatrudnien ia 
oraz mobilizacja na rynku pracy. D odatkow e zmiany w prow adziła także 
ustawa o prom ocji za trudnien ia i instytuejach rynku pracy. Najważniejsze 
z nich to: zm iany w kwestii odbyw ania stażu, nowa form a aktywizacji bezro 
botnych w postaci przygotowania zawodowego w miejscu pracy, m ożli
wości zw rotu kosztów dojazdu i zakw aterow ania dla osób skierowanych na 
staż lub do pracy, stypendia na naukę dla bezrobotnych do 25 roku życia 
i bezrobotnych bez kwalifikacji oraz możliwość posiadania statusu  bezro
botnego także przez osoby, które podejm ują pracę w charak terze w olonta
riatu. Ustawa zm ieniła również zapis pozwalający starać się o pożyczki na 
w łasną firm ę i zastąpiła go bezzwrotnym i dotacjam i na rozpoczęcie działa l
ności gospodarczej. Ten nowy elem ent promujący postawy przedsiębiorcze 
został dodatkowo uzupełniony o możliwość refundacji kosztów na pom oc 
praw ną, doradztw o i konsultacje12. O ptym izm em  i nadzieją na poprawę 
sytuacji napawa znaczący w zrost aktyw ności młodych Polaków, którzy 
chętnie przystępują do oferowanych przez państwo, sam orządy oraz orga- 
nizaeje społeczne program ów  doradztw a, szkoleń i innych form wsparcia. 
W zrasta bowiem dynam ika i potencjał m łodzieży przekładający się na chęć 
kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. M łodzi ludzie w Polsce jak  
nigdy dotąd , nie byli tak chętni do nauki i poszerzania wiedzy oraz zm oty
wowani do podejm ow ania kształcenia w form ach pozaszkolnych, do stud io
w ania na dwóch, trzech kierunkach studiów i uczestnictwa w dodatkowych

GUS, Popyt na pracę  w 2005 r., W arszaw a 2006. 
Ź ró d ło : Pow iatow y U rząd  Pracy w Bydgoszczy.



R. TOMASZEWSKA-LIPIEC • ABSOLWENT NA RYNKU PRACY... 267

kursach zwiększających ich konkurencyjność. W zrasta także świadomość 
na tem at planow ania własnej kariery zawodowej oraz przyjm owanie postaw 
aktywności, otw artości, adaptacyjności. M łodzi ludzie coraz częściej sam o
dzielnie stara ją  się o zdobycie bezpłatnej praktyki czy stażu. Szczególnie 
dużą dynam ikę aktyw ności widać w podejm ow aniu w olontariatu13. D uża 
część z 5,4 min wolontariuszy to w łaśnie uczniowie i studenci, szukający tym 
samym sposobu wejścia na rynek pracy14. M łodzież coraz aktywniej poszu
kuje pracy i zdaje sobie sprawę, że bierność jest rów noznaczna z obniżeniem  
szans życiowych, dlatego też sta ra  się zdobywać dośw iadczenia i um iejęt
ności oraz w sposób przemyślany budować swoją pozycję zawodową. W 2005 
roku w stosunku do roku 2002, w badanej grupie wiekowej zm alała liczba 
osób biernych zawodowo, które nigdzie nie uczą się ani nie pracują (spadek o 
dziewięć punktów  procentowych). D w ukrotnie powiększyła się grupa osób 
łączących naukę z pracą zawodową (to obecnie 24%  ogółu młodych w wieku 
19-26 lat), mniej osób ogranicza swoją aktyw ność wyłącznie do edukacji, 
a znacznie więcej pracuje na umowach czasowych: najczęściej na czas 
określony oraz na um ow ę-zlecenie. P racę dorywczą najczęściej podejm ują 
najm łodsi, w wieku 19-21 lat (30%  w tej grupie wiekowej). W iększą elastycz
ność w dostosowaniu się do wymogów rynku pracy coraz częściej dostrze
gają pracodawcy, którzy w yrażają przekonanie, że dzisiejsi m łodzi ludzie 
są bardziej pożądanym i pracow nikam i niż dorośli i łatwiej adaptu ją się do 
specyfiki danego zajęcia. W procesie rekrutacji pracodawcy coraz mniejszą 
wagę przyw iązują do w ykształcenia kierunkowego, baczniejszą zaś zwracają 
natom iast na predyspozycje osobowościowe i um iejętności m erytoryczne 
kandydatów. Największą dynam ikę w zrostu m ożna dostrzec w odniesieniu 
do takich cech charakterologicznych i predyspozycji, jak sam odzielność 
i pewność siebie, zdolność do planow ania i przewidywania, w iedza o sposo
bach panow ania nad procesam i pracy oraz elastyczność, czyli zdolność 
adaptacji do nowego środow iska i wyzwań. Ceniona jest także aktywność 
kandydata oraz jego pozam erytoryczna, ogólna w iedza o świecie15. O cze
kiwania te są oczywiście zróżnicowane. B adania wskazują, iż przedsiębior
stwa państwowe i instytucje publiczne najchętniej za trudniają  pracowników 
posiadających dośw iadczenie zawodowe niż absolwentów, z kolei firmy

13 M . G rew ińsk i, Bezrobocie i dezaktyw izacja m łodzieży  ja k o  problem  p o lityk i społecznej, 
[w:] C entrum  Innow acji Społecznej, M agazyn SIC  2005

14 M. G um kow ska, J. H erbst, J. W ygnański, Wolontariat, filantropia  -  raporty z  badań  
2004, W arszaw a 2004.

15 M łodzi 2005, ra p o rt G aze ty  W yborczej i A IG  O F E , czerw iec 2005.



268 KSZTAŁCENIE WOBEC WYMAGAŃ RYNKU PRACY

zagraniczne preferują ludzi młodych zaraz po studiach oraz szkolą ich we 
własnym zakresie. Prawie 1/3 pracodawców nie określa konkretnego typu 
studiów deklarując, iż potrzebuje takich pracowników, którzy sam i będą 
w stanie wykazać swoją przydatność na zajmowanych stanowiskach. Stąd 
wniosek, że o szansach na sukces zawodowy decyduje w spółcześnie speł
nienie mniej lub bardziej sprecyzowanych oczekiwań, odnoszących się 
w coraz większym stopniu do predyspozycji niż konkretnych kw alifi
kacji. W iększość pracodawców zarzuciła bowiem absolwentom : nadm iar 
ambicji zwłaszcza finansowych, słabą znajom ość języków obcych, nadm iar 
wiedzy teoretycznej i n ieum iejętność jej w ykorzystania, w iedzę zbyt ogólną 
w ram ach ukończonej specjalizacji, m ałą sam odzielność myślenia i rozw ią
zywania problem ów oraz brak  opanowanych technik  uczenia się16. W iną za 
ten stan często obarczany jest system kształcenia na poziom ie wyższym. 
Związek między potrzebami dzisiejszego i jutrzejszego rynku pracy a ofertą szkół 
nadal jest słaby i nie w pełni rozwija się zgodnie z trendam i zachodzącym i na 
rynku pracy, choć powoli ewoluuje w k ierunku, w jakim  podążają zmiany. 
Wydaje się, iż dwie podstawowe kwestie w tym zakresie to dostosowanie oferty 
programowej szkół, zwłaszcza wyższych, do obecnych warunków, jak i zmiana 
sposobu kształcenia, w którym punkt ciężkości powinien być położony na kompe
tencje17.

Sytuacja społeczno-gospodarcza zm usza do aktywności i podejm o
w ania za trudnien ia już w trakcie nauki szkolnej czy akadem ickiej. W edług 
Elżbiety K ryńskiej z Insty tu tu  Pracy i Spraw Socjalnych, w spółczesna 
m łodzież musi wykazać się większą elastycznością, chętniej zm ieniać zawód 
i miejsce zatrudnien ia, czasem zam ieszkania, akceptować niestandardow e 
formy zatrudnien ia, czy godzić się na zm ianę swoich planów zawodowych. 
Z  kolei szkoły i uczelnie powinny zlecać badania, by wiedzieć, którzy absol
wenci będą potrzebni w Polsce i w krajach U E . Jeśli będziem y jedynie czekać 
na sygnały z rynku pracy, to  zapłacą za to m łodzi ludzie18. Korzystne zmiany 
zachodzące na rynku pracy w postaci spadku stopy bezrobocia młodzieży 
oraz bardziej niż w innych grupach widocznego spadku liczby bezrobot
nych młodych ludzi pozw alają przypuszczać, że sytuacja m łodzieży będzie 
ulegała dalszej popraw ie. Prognozy edukacyjne opierające się na progno-

16 A . B uchner-Jezio rska, Oczekiwania pracodaw ców  wobec absolwentów  wyższych  
uczelni, Ł ó d ź  1996.

17 T. Pom ianck, Co z  tą edukacją?  N ie do  końca  subiektyw na analiza stanu polskiej 
n a u k i i szkoln ictw a wyższego, R zeszów  2004.

18 K. Sadłow ska, Z  uczeln i na bezrobocie , „R zeczp o sp o lita” n r 265 z 13.11.2001.
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zach ludności GUS, wskazują na wzrost liczby absolwentów szkól zarówno 
dla młodzieży, jak  i dorosłych w roku 2006/2007. W  pozostałych latach do 
2010 roku statystyka ta  będzie wykazywała tendencję m alejącą. O d roku 
2008/2009 liczba studentów  i tym  samym absolwentów szkół wyższych 
będzie się zm niejszała. O sta tn ie  prognozy dem ograficzne wskazują bowiem, 
iż m aleć będzie liczba ludności w wieku 19-24 lat. Jednak  m im o stopnio
wego spadku w spółczynnik skolaryzacji nadal będzie dynam icznie w zrastał 
do 57% w roku 2010/201119.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że część młodych osób 
nie rejestru je się w urzędach pracy, nie wierząc, że poprzez te instytucje 
znajdzie za trudnienie. M oże to  oznaczać, że rzeczywiste bezrobocie absol
wentów jest znacznie wyższe od danych przedstawianych w opracow a
niach statystycznych. Co charakterystyczne, następuje zjawisko polaryzacji 
i pow staw ania wyraźnych różnic społecznych w śród młodych ludzi w Polsce. 
Im wyższe w ykształcenie i posiadane kw alifikacje zawodowe tym  większa 
szansa na osiągnięcie sukcesu. Z  kolei osoby, k tóre nie posiadają przygo
tow ania zawodowego często cechuje niski poziom  aktywności i mobilności, 
a ich sytuację dodatkowo pogłębia bezrobocie i b ierność obecne w domu 
rodzinnym . Polaryzacja ta  jest także zauw ażalna w grupie wykształconych 
absolwentów. Część osób po  studiach to  potencjaln i pracownicy, których 
średnia zarobków to około 1 000 czy 1 200 złotych brutto . D o grupy tej 
często należą absolwenci znający języki, wykształceni na studiach m agister
skich i podyplomowych. Pom im o podjęcia za trudn ien ia  często nie mogą 
się usam odzielnić i realizować w różnorodnych płaszczyznach życia i pracy 
zawodowej.

A naliza rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży pozwala 
stwierdzić, że n iezbędne jest w spólne działanie wszystkich sektorów  życia 
społecznego i gospodarczego w celu wypracowywania lokalnych i regional
nych rozw iązań na rzecz za trudn ien ia  oraz poszukiw ania nowych metod 
i instrum entów  rynku pracy. M łodzi ludzie po trzebują aktywnych 
programów, k tóre zwiększyłyby ich szanse zawodowe i konkurencyjność. 
W  ten sposób m ożna będzie wykorzystać potencjał m łodzieńczego zapału, 
entuzjazm u i energii, k tóry pow inien być spożytkowany przez polską gospo
darkę w kontekście konkurencyjności regionalnej i globalnej20.

19 M inisterstwo G ospodarki i Pracy, M łodzi ludzie na  rynku pracy -  inform acja prasow a , 
W arszaw a 2005.

20 Ibidem .
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F unkcjonując w struk tu rach  U nii Europejskiej, Polska musi być krajem  
ludzi wykształconych, a absolwenci pow inni zostać przygotowani do życia 
i pracy w większym poczuciu odpow iedzialności i w większej potrzebie 
aktywności. Najbardziej pożądaną cechą człowieka -  pracow nika jest dziś 
zdolność szybkiego przystosow ania się do zm ian. M łodzi ludzie ponoszą 
odpow iedzialność za swoje decyzje i wybory zawodowe, na k tóre jednak  
znaczący wpływ m a oferta edukacyjna szkół oraz sytuacja na rynku pracy. 
Nie udało  się dotychczas stworzyć optym alnego m odelu kształcenia, stąd 
też dyskusja nad dostosowaniem  edukacji do potrzeb rynku pracy pozostaje 
otw arta...


