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Wprowadzenie 
 

Jedno z wyzwań stojących przed polską gospodarką jest związane z szybko zmieniającymi 

się wymaganiami rynku pracy, w szczególności z rosnącym zapotrzebowaniem na 

wykwalifikowanych pracowników fizycznych
1
. Jednocześnie w związku z poważnym kryzysem 

społecznym, którego przejawem jest wysoki poziom bezrobocia wśród młodych ludzi, coraz 

większego znaczenia nabierają wyniki badań losów zawodowych absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych. Wyniki te stanowią m.in. podstawę do oceny efektywności kształcenia 

zawodowego. System edukacji zawodowej nie funkcjonuje bowiem dla zaspokojenia swoich 

potrzeb, lecz zadaniem szkoły zawodowej jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla 

gospodarki
2
. 

Złożone procesy społeczne i ekonomiczne stawiają więc wiele wyzwań również przed 

rzemiosłem, które ogrywa istotną rolę w procesie kształcenia zawodowego. Obecna 

i prognozowana rola kształcenia zawodowego w zdobywaniu umiejętności potrzebnych na rynku 

pracy powoduje konieczność podjęcia działań na rzecz rozwiązania takich problemów, jak:  

 brak efektywnej promocji rzemiosła i kształcenia zawodowego,  

 niedopasowanie oferty edukacyjnej i szkoleniowej do potrzeb regionalnego i lokalnego 

rynku pracy,  

 brak stałego monitoringu potrzeb pracodawców oraz prognoz zapotrzebowania na określone 

kwalifikacje i umiejętności,  

 brak stałego monitoringu losów absolwentów szkół zawodowych, w tym absolwentów nauki 

zawodu w rzemiośle, 

 brak kompleksowych działań służących prezentacji perspektyw na rynku pracy dla 

wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem zawodowym,  

                                                 
1
 Por. M. Kocór, A. Strzebońska, M. Dawid–Sawicka, Pracodawcy o rynku pracy, Raport z badania pracodawców i 

ofert pracy realizowanych w 2012 r. w ramach III edycji projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 11, bkl.parp.gov.pl [dostęp: 11.02.2014], J. Górniak (red.), Młodość 

czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, Warszawa 

2013. 
2
 Por. np.: U. Jeruszka  (red.), Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, IPiSS, Warszawa 

2001.  
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 brak wsparcia ze strony przedsiębiorców i instytucji rynku pracy dla samorządów lokalnych 

odpowiedzialnych za organizację szkolnictwa,  

 niski poziom kapitału społecznego wśród pracodawców wpływający na ograniczenia we 

wzajemnej współpracy. 

W niniejszym raporcie przedstawiono koncepcję metodologiczną badania mającego na celu 

wieloaspektową analizę i ocenę losów zawodowych absolwentów nauki zawodu w rzemiośle 

w województwie wielkopolskim. Badanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Społecznie 

odpowiedzialne rzemiosło”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry 

gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 

– Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. Głównym celem projektu jest 

zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców i pracowników firm rzemieślniczych 

w województwie wielkopolskim poprzez wypracowanie strategii społecznej odpowiedzialności 

biznesu (CSR) dla rzemiosła. Istotnym elementem strategii CSR dla rzemiosła będzie innowacyjny 

model monitoringu losów absolwentów nauki zawodu w rzemiośle w kontekście dostosowania 

oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.  Celem monitoringu jest nie tylko weryfikacja efektów 

kształcenia na rynku pracy i dostarczenie nowych argumentów dla prowadzenia polityki 

edukacyjnej, ale również promocja szkół poprzez przedstawienie sylwetek absolwentów, którzy 

odnieśli sukces zawodowy. 

W raporcie przedstawiono kolejno: 

 cele i zakres badania oraz główne problemy badawcze, 

 kontekst badania, 

 podstawowe ustalenia terminologiczne, 

 źródła informacji, 

 podstawowe założenia metod i technik badawczych, 

 sposoby doboru, struktury, wielkości i operatu próby badawczej, 

 wytyczne dotyczące badania pilotażowego, 

 sposób przekazu wyników badań, 

 narzędzia badawcze (patrz: aneks).  
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1. Kontekst badania 

 

Współczesna gospodarka, w tym rynek pracy funkcjonują w bardzo złożonych 

uwarunkowaniach zewnętrznych. Nasilające się procesy integracyjne i globalizacyjne, ciągłe 

zmiany w otoczeniu, uzależnienie wzrostu gospodarczego w coraz większym stopniu od produkcji, 

dystrybucji i wykorzystania wiedzy, stawiają przed młodymi ludźmi szukającymi pracy coraz 

większe wyzwania w zakresie kompetencji, umiejętności oraz postaw społecznych.  

Istotą współczesnego przedsiębiorstwa jest pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy 

praktycznie w każdym aspekcie jego funkcjonowania. Stosując procesy organizacyjnego uczenia 

się, przedsiębiorstwa podwyższają swój poziom adaptacyjności i dążą do uzyskania zdolności 

proaktywnego wykorzystania okazji pojawiających się w otoczeniu
3
. Zwraca się uwagę, że 

„kształcenie w ujęciu gospodarki opartej na wiedzy pojmuje się jako proces, który polega na 

uzyskiwaniu kwalifikacji i umiejętności (a nie wyłącznie wiedzy), prowadzących do osiągnięcia 

większego sukcesu w realizacji celów jednostek lub organizacji. Z punktu widzenia kształcenia 

gospodarka oparta na wiedzy ma stanowić gospodarkę ludzi uczących się”
4
. Na tych założeniach 

oparte jest pojęcie kapitału ludzkiego. 

Zważywszy na poważny kryzys społeczny, którego przejawem jest wysoki poziom 

bezrobocia wśród młodych ludzi, należy podkreślić, że państwa, w których istnieją atrakcyjne 

systemy kształcenia i szkolenia zawodowego, zwłaszcza te z ustabilizowanymi systemami 

przyuczania do zawodu i rozbudowanymi możliwościami uczenia się poprzez praktykę, osiągają 

lepsze wyniki w zakresie ułatwiania przejścia od edukacji do zatrudnienia i utrzymania niskiego 

poziomu bezrobocia wśród osób młodych
5
. Komisja Europejska potwierdziła tę zależność 

w przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE, w którym stwierdzono, że 

przyuczenie do zawodu i staż stanowią często wstęp do stałego zatrudnienia
6
.  

Na niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w Polsce wskazują m.in. 

wyniki badań realizowanych przez międzynarodową Agencję Pracy Tymczasowej Manpower oraz 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”. 

                                                 
3
 B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce 

opartej na wiedzy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007. 
4
 Z. Chojnicki, T. Czyż, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo 

Naukowe, Poznań 2006, s. 19. 
5 

Kwartalny przegląd zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE: korzyści ze staży oraz najnowsze trendy migracyjne, 

Komunikat prasowy, Bruksela 25 czerwca 2013, dostępny: europa.eu/rapid/press-release_IP-13-601_pl.htm, [data 

dostępu: 27.08.2013]. 
6
Ibidem. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-601_pl.htm
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Wyniki ósmej edycji badania ManpowerGroup „Niedobór talentów”
7
 wskazują, że w Polsce jeden 

pracodawca na trzech (32%) zgłasza, że nie może znaleźć pracowników posiadających kompetencje 

niezbędne na danym stanowisku. Odsetek ten jest niższy niż w poprzednich latach, niemniej nadal 

wskazuje na istotny problem na polskim rynku pracy (rysunek 1). Wynik dla Polski jest bardzo 

zbliżony do średniej globalnej, która wynosi 35%. Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy 

w historii badania odsetek pracodawców w Polsce jest niższy niż wynik globalny, jednak jest 

wyższy od średniej dla regionu EMEA, która wynosi 26%
8
. Wyniki badań w skali globalnej 

wskazują, że coraz więcej firm ma świadomość tego, jak ważny jest dostęp do odpowiednich 

pracowników. Prawie 40% badanych uważa, że niedobór talentów spowoduje spadek 

konkurencyjności i produktywności. Jednocześnie coraz więcej pracodawców ma świadomość 

zagrożenia, jakie niesie ze sobą wstrzymywanie perspektywicznych strategii zarządzania talentami: 

prawie 80% badanych firm deklaruje, że podjęło kroki, aby powiększyć swoje zasoby talentów 

i zapewnić sobie dostęp do umiejętności niezbędnych w osiąganiu pozytywnych wyników
9
.  

 

Rysunek 1. Trudności w obsadzaniu stanowisk z powodu niedoboru talentów w latach 2006-2013 (%) 
 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Niedobór talentów. Wyniki badań, 

dostępny:  http://www.manpowergroup.pl. 
 

Również wyniki badań przedstawione w raporcie podsumowującym III edycję badań BKL z 2012 

roku ujawniły m.in., że wielu pracodawców systematycznie narzeka na problemy związane 

z rekrutacją osób do pracy – rokrocznie trzy czwarte pracodawców poszukujących dodatkowych 

                                                 
7
 Niedobór talentów. Wyniki badań, dostępny:  

http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Niedobor/PL/2013_Niedobor_talentow_Raport_ManpowerGroup.pd

f [data dostępu: 7.01.2014]. 
8
 Ibidem, s. 20. 

9
 Ibidem, s. 3. 
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osób do pracy wskazywało na takie trudności
10

. Główną ich przyczynę stanowiły niespełnione 

wymagania stawiane kandydatom, szczególnie w zakresie posiadanych kompetencji (kandydatom 

brakowało najczęściej kompetencji zawodowych [związanych ze specyfiką pracy na 

poszczególnych stanowiskach], samoorganizacyjnych oraz interpersonalnych)
11

. Jak wynika 

z danych zamieszczonych w tabeli 1, we wszystkich województwach najbardziej poszukiwaną 

kategorią zawodową byli robotnicy wykwalifikowani (średnio: 32,7%), oraz, w mniejszym 

zakresie, specjaliści (17,8%) i operatorzy (11,9%)
12

. Analiza struktury popytu na wymienione grupy 

zawodów w województwie wielkopolskim ujawniła różnice w porównaniu ze strukturą dla kraju – 

odpowiednio: 37,7%, 18,5% i 17,6%. Zestawienie potrzeb pracodawców z podażą (tabela 2) 

wskazuje, że największe niedobory pracowników dotyczyły wymienionych powyżej grup 

zawodów, przy czym w województwie wielkopolskim różnice między podażą i popytem 

w odniesieniu do robotników wykwalifikowanych oraz operatorów były znacznie większe niż 

w skali kraju. 
 

Tabela 1. Zawody poszukiwane przez pracodawców w 2012 r. (%) 
 

Województwo 
 

Specjaliści 
 

Pracownicy 
usług 

Robotnicy 
wykwalifi-

kowani 

 
Operatorzy 

Robotnicy 
niewykwa- 
lifikowani 

Dolnośląskie 
Kujawsko-pomorskie 
Lubelskie 
Lubuskie 
Łódzkie 
Małopolskie 
Mazowieckie 
Opolskie 
Podkarpackie 
Podlaskie 
Pomorskie 
Śląskie 
Świętokrzyskie 
Warmińsko-mazurskie 
Wielkopolskie 
Zachodniopomorskie 

15,1 
6,6 

14,2 
10,6 
17,1 
14,3 
31,0 
7,7 

15,2 
10,4 
23,1 
16,8 
8,6 

10,7 
18,5 
9,4 

15,5 
7,5 

11,2 
18,1 
10,5 
28,4 
17,7 
15,2 
13,7 
10,6 
19,7 
20,1 
14,1 
11,4 
10,2 
9,9 

24,7 
33,0 
27,7 
35,3 
42,4 
24,5 
27,5 
43,9 
36,4 
46,5 
31,5 
30,1 
54,2 
44,4 
37,6 
39,4 

13,9 
15,1 
16,3 
15,0 
15,3 
13,9 
4,6 

15,9 
11,8 
15,4 
9,3 

10,8 
10,0 
12,4 
17,6 
11,9 

7,5 
7,4 

13,0 
0,9 
8,5 
6,4 
4,1 
4,0 

10,4 
8,5 
4,0 
6,4 
3,8 
8,7 
5,8 
8,8 

Ogółem 17,8 16,2 32,7 11,9 6,5 
 

Źródło: J. Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, Raport podsumowujący III edycję badań 
BKL z 2012 roku, Warszawa 2013, s. 33. 

 

                                                 
10

 J. Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, Raport podsumowujący III edycję badań 

BKL z 2012 roku, Warszawa 2013, s. 11. 
11

 Ibidem. 
12 Ibidem, s. 33-34. 
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Tabela 2. Różnice między podażą i popytem na zawody (w p.p.)  
 

Województwo 
 

Specjaliści 
 

Pracownicy 
usług 

Robotnicy 
wykwalifi-

kowani 

 
Operatorzy 

Robotnicy 
niewykwa- 
lifikowani 

Dolnośląskie 
Kujawsko-pomorskie 
Lubelskie 
Lubuskie 
Łódzkie 
Małopolskie 
Mazowieckie 
Opolskie 
Podkarpackie 
Podlaskie 
Pomorskie 
Śląskie 
Świętokrzyskie 
Warmińsko-mazurskie 
Wielkopolskie 
Zachodniopomorskie 

-7,1 
-5,0 
-2,9 
-0,5 
-9,3 
1,1 

-20,0 
5,3 
-4,7 
0,7 

-12,8 
-7,8 
3,0 
0,8 
-5,1 
-0,9 

8,5 
26,5 
12,5 
5,8 

18,1 
-3,7 
5,7 

10,3 
9,8 

19,2 
8,9 

18,5 
10,9 
17,6 
25,2 
11,9 

2,0 
-5,3 
-7,5 
-9,6 

-25,2 
-7,7 
-6,9 

-20,9 
-6,4 

-34,9 
-15,9 
-15,8 
-27,3 
-28,4 
-26,8 
-22,5 

-9,1 
-3,4 
-2,5 

-10,6 
-5,5 
-5,3 
2,1 
-9,2 
-4,6 
-6,0 
6,4 
-7,8 
-8,7 
-7,0 

-10,9 
-3,1 

13,7 
2,6 
-2,1 
10,8 
7,6 
8,8 

10,1 
5,7 
2,9 
6,9 

15,5 
7,3 

15,9 
14,1 
2,7 
9,0 

Ogółem -7,4 11,7 -13,3 -4,4 8,5 

Źródło: J. Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, Raport podsumowujący III edycję badań 
BKL z 2012 roku, Warszawa 2013, s. 34. 

 

Warto przytoczyć również wybrane wnioski dotyczące korelacji szkolnictwa zawodowego 

i rynku pracy w Wielkopolsce, zawarte w opracowaniach przygotowanych przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Poznaniu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu:  

 Niedopasowanie kierunków kształcenia do faktycznych potrzeb zgłaszanych przez 

pracodawców znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbie bezrobotnych absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych. Mimo że obserwowany jest ciągły brak osób wykształconych 

w konkretnych zawodach, to absolwenci zasadniczych szkół zawodowych od wielu lat 

znajdują się w czołówce, z technikami i szkołami wyższymi, szkół wprowadzających na rynek 

pracy znaczną liczbę pozostających bez zatrudnienia
13

.  

 Analiza zawodów pod względem liczby absolwentów, wykazuje, że niezmiennie  

w zasadniczych szkołach zawodowych, problemem pozostaje niedopasowanie kierunków 

kształcenia do potrzeb rynku pracy. W dalszym ciągu bowiem, młodzi ludzie najliczniej 

wybierają te same zawody, które nadwyżkowo występują na wielkopolskim rynku pracy,  

tj. sprzedawca, kucharz małej gastronomii oraz mechanik pojazdów samochodowych (…) 

                                                 
13

 Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół 

ponadgimnazjalnych i wyższych,  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań, lipiec 2013, dostępny: 

http://www.wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/korelacja_szkolnictwa_i_rynku_pracy.pdf [data dostępu: 

22.02.2014]. 
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W lepszej sytuacji (…) znajdują się osoby wykształcone w zawodach takich jak murarz, 

ślusarz czy elektryk, na które niezmiennie występuje duże zapotrzebowanie wśród 

wielkopolskich pracodawców. Mimo że pracę, absolwenci w tych zawodach znajdą o wiele 

łatwiej to w każdym z tych zawodów notuje się w 2012 roku zmniejszoną liczbę absolwentów 

w stosunku do poprzedniego roku
14

.  

 Szkolnictwo zawodowe, osłabione po reformie edukacji na rzecz kształcenia ogólnego, 

powoli odradza się. Młodzi ludzie zaczynają dostrzegać korzyści płynące z posiadania 

zawodu, który pozwala na szybsze usamodzielnienie się oraz daje większe możliwości 

znalezienia zatrudnienia. Jednocześnie realizowane są projekty i programy, mające na celu 

unowocześnienie kształcenia zawodowego i dostosowanie go do wymogów rynku pracy. 

Niedopasowanie zawodów, w których kształci się na poziomie szkół zawodowych, do potrzeb 

rynku pracy, stanowi jednak nadal znaczący problem. Jedną z przyczyn tego są wysokie 

koszty, jakie generuje uruchamianie nowych kierunków, odpowiadających potrzebom rynku 

pracy i wykorzystujących nowoczesne technologie
15

. 

 Z obserwacji WUP w Poznaniu, po wielu latach doświadczeń w tym zakresie, wynika, że 

wzrasta zainteresowanie decydentów odpowiedzialnych za szkolnictwo, dopasowaniem 

kształcenia do potrzeb rynku pracy i związanymi z tym dalszymi losami absolwentów na tym 

rynku. Poprawa obecnej sytuacji wymaga jednak współpracy szkół z pracodawcami oraz 

nowych inwestycji przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia na lokalnych rynkach 

pracy
16

.  

W Wielkopolsce od kilku lat występuje zjawisko dużej przewagi kształcenia ogólnego nad 

zawodowym i związany z tym deficyt osób wykwalifikowanych w konkretnych zawodach, a w 

roku 2012 liczba osób, które ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe jeszcze uległa zmniejszeni
 17

. 

                                                 
14

 Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2011/2012 na rynku pracy, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań, czerwiec 2013, dostępny: http://wup.poznan.pl/dzialania-rynku-

pracy/opracowania-i-analizy [data dostępu: 22.02.2014]. 
15

 Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce…, op. cit. 
16

 Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego…, op. cit. 
17 

Opracowano na podstawie: Ocena sytuacji absolwentów szkół rocznik 2009-2010, Wojewódzki Urząd Pracy 

w Poznaniu, Poznań, maj 2011, dostępny: http://wup.poznan.pl/dzialania-rynku-pracy/opracowania-i-analizy [data 

dostępu: 22.02.2014]; Ocena sytuacji absolwentów szkół rocznik 2010-2011, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, 

Poznań, maj 2012, dostępny: http://wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/ocena_absolwentow_2010_2011_pop.pdf 

[data dostępu: 22.02.2014]; Ocena sytuacji absolwentów szkół rocznik 2011-2012, Wojewódzki Urząd Pracy w 

Poznaniu, Poznań, czerwiec 2013, dostępny: http://wup.poznan.pl/dzialania-rynku-pracy/opracowania-i-analizy [data 

dostępu: 22.02.2014]. 

 

http://wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/Absolwenci_2009_2010.doc
http://wup.poznan.pl/dzialania-rynku-pracy/opracowania-i-analizy
http://wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/ocena_absolwentow_2010_2011_pop.pdf
http://wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/Ocena_sytuacji_absolwentow_szkol_wojewodztwa_wielkopolskiego_rocznik_2011_2012_na_rynku_pracy.doc


                                                 
 

 

 

                                       Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                                           

S
tr

o
n

a
 9
 

Absolwentami tego typu szkół w roku szkolnym 2011/2012 zostało 8235 osób, tj. o 267 osób mniej 

(3,1%) niż w roku szkolnym 2010/2011 oraz o 762 osób (8,5%) mniej niż w roku szkolnym 

2009/2010. Liczba bezrobotnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zmniejszyła się 

odpowiednio o 446 osób (20,1%) oraz 491 osób (21,9%). Udział osób pozostających bez 

zatrudnienia w ogólnej liczbie absolwentów zasadniczych szkół zawodowych wprawdzie 

zmniejszył się, ale w dalszym ciągu wynosił ponad 20% (z 26,1% rocznika 2010/2011 do 21,3% 

rocznika 2011/2012). Dla porównania, na rysunkach 2-3 przedstawiono dane o sytuacji 

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych na rynku pracy aglomeracji poznańskiej (Poznań 

i powiat poznański). Należy zwrócić uwagę, że wskaźnik bezrobocia absolwentów tego typu 

szkół wzrósł w latach 2011-2012 z 15,8% do 19,9%.   

 

Rysunek 2. Wskaźnik bezrobocia dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych uczelni 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu według typu szkoły   

   

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: danych PUP w Poznaniu. 

 
 

Rysunek 3. Liczba bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu według typu szkoły 

 

2009 2010 2011 2012 

zasadnicze szkoły zawodowe 18,5 16,8 15,8 19,9 

technika i szkoły równorzędne 14,3 16,5 13,9 13,6 

licea profilowane 11,4 11,1 11,7 9,8 

policealne studia zawodowe 4 4,1 3,9 3,9 

licea ogólnokształcące 3,4 3 3 3 

wyższe uczelnie 3,3 3,1 2,3 2,3 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Poznaniu. 

 

Reasumując, badanie losów absolwentów szkół zawodowych, w tym losów absolwentów 

nauki zawodu w rzemiośle powinno być uznane za priorytet w zwiększaniu efektywności 

kształcenia, a w efekcie zwiększaniu szans młodych osób na rynku pracy i przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu. 
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2. Cele i zakres badania. Główne problemy badawcze 

 

 

Badanie zrealizuje następujące cele:  
 

1) cel poznawczy, obejmujący  

 ogólną analizę i ocenę sytuacji absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, osób 

z wykształceniem zawodowym oraz absolwentów nauki zawodu w rzemiośle na 

wielkopolskim rynku pracy w latach 2009-2013; 

 wieloaspektową analizę i ocenę losów zawodowych absolwentów nauki w rzemiośle 

na obszarze działania Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z lat 2009-

2013; 

2) cel teoretyczny, obejmujący sformułowanie założeń innowacyjnego modelu monitoringu 

losów absolwentów nauki zawodu w rzemiośle; 

3) cel praktyczny, obejmujący dostarczenie nowych argumentów dla prowadzenia polityki 

edukacyjnej. 

Badanie losów absolwentów nauki zawodu w rzemiośle ukierunkowano na rozwiązanie 

ośmiu zasadniczych problemów, które sformułowano w postaci następujących pytań poznawczych: 

1) Jakie były motywy wyboru zawodu oraz szkoły przygotowującej do wykonywania zawodu? 

Jak respondenci oceniają ten wybór? Jaką decyzję podjęliby, gdyby istniała możliwość 

ponownego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu?  

2) Czy i w jakim stopniu ukończona szkoła spełniła oczekiwania respondentów w zakresie 

teoretycznego przygotowania do zawodu oraz wykształcenia umiejętności poszukiwania 

pracy? Jak respondenci oceniają swoje umiejętności w tym zakresie? Jak oceniają je 

mistrzowie szkolący? 

3) Czy i w jakim stopniu przedsiębiorstwa przyjmujące na praktyczną naukę zawodu spełniły 

oczekiwania w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu oraz 

rozwoju umiejętności miękkich? Jak respondenci oceniają swoje umiejętności w tym 

zakresie? Jak oceniają je mistrzowie szkolący?  

4) Czy i w jakim zakresie absolwenci po ukończeniu nauki zawodu podejmują dalszą naukę 

oraz jakie inne umiejętności – obok wyuczonego zawodu  - posiadają? 
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5) Jaki jest stopień realizacji planów zawodowych oraz jakie są typowe ścieżki karier 

w rzemiośle?  

6) Jakie korzyści wynikają z posiadanych kwalifikacji zawodowych? Jaką wartość ma 

wykształcenie zawodowe/praca w rzemiośle dla mistrzów i czeladników? Jaki jest 

wizerunek osób pracujących w rzemiośle? 

7) Jakie są plany edukacyjno-zawodowe absolwentów nauki zawodu w rzemiośle?   

8) Jak oceniana jest ścieżka kształcenia w rzemiośle w kontekście potrzeb pracodawców-

rzemieślników? 

W nawiązaniu do problemu badawczego obejmującego analizę i ocenę stopnia realizacji 

planów zawodowych absolwentów nauki w rzemiośle oraz identyfikację ścieżek karier w rzemiośle 

(pytanie 5), na rysunku 4 sprecyzowano zakres badań.   
 

Rysunek 4. Zakres badań obejmujących analizę i ocenę stopnia realizacji planów zawodowych 
absolwentów nauki zawodu w rzemiośle oraz identyfikację ścieżek karier w rzemiośle   

 

 
                                                                           Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Problem badawczy: 

Jaki jest stopień realizacji 
planów zawodowych 
absolwentów nauki 

zawodu w rzemiośle oraz 
jakie są typowe ścieżki 

karier w rzemiośle?   

Poszukiwanie pracy: gotowość 
do podjęcia pracy poniżej 
posiadanych kwalifikacji, 
wymagającej 
przekwalifikowania się itp., 
sposoby znalezienia pierwszej 
pracy 

Podjęcie zatrudnienia: spełnienie 
oczekiwań w wyniku podjęcia 
pierwszej pracy,  zgodność  z 
wyuczonym zawodem, przydatność 
kompetencji, bezpieczeństwo i 
elastyczność zatrudnienia, zmiany 
miejsca pracy 

Własna działalność gospodarcza: 
czynniki wpływające na założenie 
działalności gospodarczej;  szanse               
i bariery w prowadzeniu/rozwoju 
firmy 
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Przyjmując założenie, że innowacyjny model monitoringu losów absolwentów nauki 

zawodu w rzemiośle jest jednym z elementów strategii CSR dla rzemiosła, przeprowadzone badania 

pozwolą ponadto określić stopień wdrażania idei społecznej odpowiedzialności biznesu 

w przedsiębiorstwach, w których absolwenci nauki zawodu w rzemiośle pracują lub które 

prowadzą, oraz w przedsiębiorstwach, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu, tj. udzielić 

odpowiedzi na pytanie: Jaką rolę odgrywają firmy rzemieślnicze w tworzeniu nowych standardów 

relacji między pracodawcą a pracownikiem oraz w obszarze relacji z klientami, ochrony środowiska 

i rozwoju społeczności lokalnych? Szczególną uwagę zwrócono na relacje z pracownikami oraz 

zakres współpracy firm rzemieślniczych ze szkołami zawodowymi (tabela 3). 
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Tabela 3. Zakres badań obejmujących analizę i ocenę stopnia wdrażania idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu w firmach rzemieślniczych 

 
 

Obszar CSR 
 

Działania w zakresie CSR 

 

 

 

 

 

 

 

RELACJE  

Z PRACOWNIKAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizowanie/współorganizowanie, finansowanie/współfinansowanie programów 
szkoleniowych (np. szkolenia podnoszące poziom kwalifikacji zawodowych, szkolenia 
przekwalifikowujące, szkolenia ogólnorozwojowe, kursy językowe); 

 Umożliwienie awansu/wzrostu wynagrodzenia w efekcie podniesienia poziomu kwalifikacji 
przez pracownika;  

 Umożliwienie odbycia stażu/praktyk zawodowych; 
 Stosowanie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego (przykłady: 

możliwość pracy w domu, jeżeli stanowisko na to pozwala, indywidualny rozkład czasu 
pracy, system skróconego tygodnia, możliwość negocjacji obowiązków, dofinansowanie 
opieki nad dziećmi lub członkami rodziny wymagającymi opieki, opieka nad dziećmi 
w miejscu pracy, dłuższy urlop wypoczynkowy); 

 Stosowanie rozwiązań na rzecz równości kobiet i mężczyzn (przykłady: równy dostęp do 
zaawansowanych szkoleń, równy dostęp do awansów, równe wynagrodzenie na tych 
samych stanowiskach i za pracę o tym samym zakresie obowiązków); 

 Stosowanie rozwiązań na rzecz integracji pracowników (przykłady: organizacja 
spotkań/wyjazdów integracyjnych, wspólnych firmowych imienin, spotkań świątecznych – 
zarówno dla pracowników, jak i ich rodzin, oferowanie udziału w wydarzeniach 
sportowych); 

 Stosowanie mechanizmów włączających pracowników w podejmowanie decyzji 
dotyczących rozwoju firmy (przykład: organizacja spotkań, podczas których każdy 
pracownik ma możliwość przedstawienia opinii w sprawach istotnych dla firmy); 

 Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zaufania pracowników do firmy, 
zwiększenie komfortu fizycznego i psychicznego, poczucia bezpieczeństwa pracowników, 
satysfakcji z pracy; 

 Stworzenie dostępu w miejscu pracy do zdrowej żywności (świeżych owoców i warzyw, 
mleka itp.); 

 

RELACJE                          

Z KLIENTAMI 

 

 Stosowanie rozwiązań na rzecz zwiększenia poziomu satysfakcji klientów (przykłady: 
system rabatowy, preferencyjne ceny, programy lojalnościowe, możliwość zwrotu towaru 
bez podania przyczyny, rozmowy z klientami na temat ich potrzeb i satysfakcji 
z oferowanych produktów/usług, dodatkowe usługi); 

 

 

OCHRONA  

ŚRODOWISKA 

 

 

 

 Efektywne wykorzystywanie energii (baterie oszczędzające wodę, energooszczędne 
żarówki, urządzenia energooszczędne); 

 Stosowanie segregacji odpadów; 
 Promowanie postaw ekologicznych wśród pracowników (np. dojazdy do pracy na 

rowerach, oszczędzanie energii); 
 Korzystanie z usług instytucji specjalizującej się w doradztwie z zakresu ochrony 

środowiska; 
 Wspieranie organizacji działających na rzecz środowiska naturalnego; 

 

RELACJE 

MIĘDZYSEKTOROWE 
 

ZAANGAŻOWANIE 

SPOŁECZNE 

 

 Współpraca ze szkołami zawodowymi (np. organizacja zajęć praktycznych/praktyk 
zawodowych, prowadzenie przez pracodawców szkoleń dla nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, doposażenie pracowni szkolnych w ramach tzw. sponsoringu, organizacja 
spotkań z młodzieżą, konsultacje w zakresie tworzenia programów nauczania w zawodzie); 

 Współpraca z PUP w zakresie organizacji stażu i praktyk zawodowych; 
 Inwestycje społeczne dotyczące działalności kulturalnej, sportowej). 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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3. Podstawowe ustalenia terminologiczne 

 

 

W celu uniknięcia niejasności terminologicznych niezbędne jest uściślenie podstawowych 

terminów uwzględnionych w postępowaniu badawczym.  

Badanie losów absolwentów wymaga przede wszystkim uściślenia pojęcia absolwent, które 

w polskim prawie pracy nie zostało bezpośrednio określone
18

. W badaniach statystycznych 

statystyki publicznej przyjmuje się, że absolwent to „osoba, która ukończyła klasę programowo 

najwyższą w danym typie szkoły i otrzymała świadectwo ukończenia tej szkoły - dotyczy 

absolwentów w szkołach objętych systemem oświaty”
19

.  W postępowaniu badawczym przyjęto, że 

absolwent to osoba, która ukończyła naukę zawodu w rzemiośle w latach 2009-2013. Przez 

ukończenie nauki rozumie się zdanie egzaminu czeladniczego.  

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika 

umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji 

zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Świadectwo czeladnicze 

umożliwia zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych w Polsce i krajach 

UE. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych zgodnie ze 

standardami ustalonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego. Młodociani, którzy wybrali 

dokształcanie teoretyczne w szkole uzyskują dodatkowo świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły 

zawodowej, co umożliwia im kontynuację nauki w szkole średniej i przystąpienie do egzaminu 

maturalnego. 

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części: 

 praktycznej - zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym (zajęcia praktyczne z 

młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy 

posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. Uprawnienia do szkolenia reguluje 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej 

nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz. 988 ze zmianami w 2003 r. Dz.U. Nr 192, poz. 1875); 

 teoretycznej - zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających. 

 

                                                 
18

 M. Bosak, Prawne regulacje dotyczące absolwentów,  dostępny: 

http://www.law.uj.edu.pl/~kppips/index.php?cat=0,23,25&article=38 [data dostępu: 27.02.2014]. 
19

 http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1.htm. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Rzemios%C5%82a_Polskiego
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Istotne znaczenie mają ponadto następujące pojęcia
20

: 

 Rzemiosło – zgodnie z Ustawą o rzemiośle:  

o „zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, 

z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej 

rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników – zwaną dalej rzemieślnikiem”; 

o „zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki 

cywilnej osób fizycznych, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu 

własnym tych wspólników i na ich rachunek, zatrudniających do 50 pracowników”. 

 Czeladnik - jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez 

ucznia, młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu, umiejętności 

praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym oraz potwierdzający je 

dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego egzaminu czeladniczego. 

 Mistrz szkolący - pracodawca lub wyznaczony przez pracodawcę pracownik, który chce 

szkolić pracowników młodocianych, musi posiadać uprawnienia instruktora praktycznej 

nauki zawodu określone w rozporządzeniu MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626). Podstawowe prawa i obowiązki 

mistrza szkolącego to: 

o zatrudnić i szkolić młodocianego zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu 

(przyuczenia), 

o zaopatrzyć młodocianego w przewidziany na danym stanowisku sprzęt ochrony 

osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne 

urządzenia, 

o stosować się do przepisów o ochronie pracy i zdrowia młodocianego, 

o kierować młodocianego na badania lekarskie, zgodnie z przepisami i ponosić koszty 

z tym związane, 

o zgłosić młodocianego na dokształcanie teoretyczne w ustalonym terminie, 

o umożliwić młodocianemu regularne uczęszczanie na naukę teoretyczną oraz 

kontrolować wykonywanie obowiązku dokształcania teoretycznego, 

o sfinansować młodocianemu koszty pierwszego egzaminu czeladniczego. 

                                                 
20

 Opracowano na podstawie: http://www.irpoznan.com.pl; http://www.zrp.pl. 
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 Kształcenie dualne (dwutorowe) – system kształcenia łączący naukę w szkole równolegle 

z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy (patrz tabela 4). 

 

Tabela 4. Korzyści wynikające z wdrożenia dualnego systemu kształcenia 
 

 

 

KORZYŚCI DLA 

PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

 Kształcenie ucznia dostosowane do oczekiwań oraz potrzeb przedsiębiorców 
 Możliwość „wyboru” ucznia przyjmowanego na praktykę, co minimalizuje nietrafne 

decyzje popełniane często przy standardowej rekrutacji 
 Zapewnienie ciągłości zawodów, w szczególności zawodów rzemieślniczych (gdzie 

tradycje odgrywają szczególną rolę) 
 Postrzeganie udziału w kształceniu zawodowym jako długoterminowej inwestycji we 

własnych pracowników 

 
 
 
 

 
 

KORZYŚCI 
DLA UCZNIÓW 

 
 

 

 Zdobycie doświadczenia bezpośrednio u potencjalnego pracodawcy 
 Płynne przejście od edukacji do zatrudnienia 
 Niepodejmowanie przez większość uczniów nauki w zawodach, na które nie ma popytu 

ze strony pracodawców lub jest on bardzo niski 
 Odbycie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie, które spełnia wymogi współczesnego 

rynku  
 Umożliwienie uczniom czynnego uczestnictwa w cyklu wytwórczym przedsiębiorstwa, 

co stanowi wartość dodaną z punktu widzenia odbywanego procesu edukacyjnego 
 Kształcenie pożądanych postaw i kompetencji osobistych młodzieży związanych z pracą: 

dojrzałość emocjonalna, realizm życiowy, sterowanie własną karierą i rozwój aspiracji, 
poważny stosunek do pracy, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, bezpieczne 
eksperymentowanie na rynku pracy, lojalność wobec zakładu pracy, chęć dalszego 
kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 

 
 
 
 

 
KORZYŚCI DLA 
GOSPODARKI 

 

 Utrzymanie niskiego poziomu bezrobocia wśród osób młodych 
 Wzrost poziomu edukacji młodzieży 
 Dopasowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb przedsiębiorców 
 Ukształtowanie efektywnego systemu kształcenia zawodowego, który przygotowuje 

młodych ludzi do wykonywania konkretnego zawodu 
 Istnienie systemowego rozwiązania, które ułatwia zatrudnianie absolwentów szkół 

zawodowych 
 Uelastycznienie rynku pracy 
 Podjęcie współpracy między przedsiębiorcami i instytucjami edukacyjnymi w zakresie 

definiowania kierunków oraz form kształcenia zawodowego zgodnie z bieżącym 
zapotrzebowaniem na rynku pracy 

 Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego (funkcjonowanie lokalnych partnerstw) 
 Podział odpowiedzialności pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Zdański, Dualny system kształcenia zawodowego, dostępny: 
jasnyhoryzont.pl/stuff/dualnysystem.pdf [data dostępu: 17.10.2013]; M. Kabaj, Wpływ systemów kształcenia 
zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży. Projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia 
zawodowego w Polsce, IPiSS, Warszawa 2012. E. Lechman, Dualny system kształcenia zawodowego w Polsce - szanse i bariery 

wdrożenia, Gdańsk 2012, dostępny: http://mostwprzyszlosc.pl/documents/EkspertyzaEwaLechmanSystemdualny.pdf [data 
dostępu: 18.01.2014]; 
 
 

W związku z założeniem, że innowacyjny model monitoringu losów absolwentów nauki 

zawodu w rzemiośle jest jednym z elementów strategii CSR dla rzemiosła, konieczne jest 
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wyjaśnienie znaczenia pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social 

Responsibility - CSR). Pojęcie to jest używane w różnych znaczeniach i kontekstach, m.in. 

w zależności od lokalnej kultury, stopnia rozwoju kraju i branży, którą reprezentuje 

przedsiębiorstwo.  Oprócz pojęcia „społeczna odpowiedzialność biznesu”, pojawiają się takie 

określenia jak: „odpowiedzialność korporacyjna”, „odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw”, 

„korporacyjny zrównoważony rozwój”, „etyczna korporacja” czy „obywatelskie zaangażowanie 

przedsiębiorstw”. W ogólnym ujęciu społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to dobrowolna 

strategia rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniająca ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty. 

W prawidłowej interpretacji społecznej odpowiedzialności biznesu istotne jest zrozumienie, 

że działania realizowane w jej ramach są nie tylko elementem modelu biznesowego, ale powinny 

wynikać z wysokiej świadomości społecznej przedsiębiorców w zakresie wpływu tych działań na 

rozwiązanie istotnych problemów społecznych. Przyjęto, że badania mające na celu określenie 

stopnia wdrażania idei społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach, w których 

absolwenci nauki zawodu w rzemiośle pracują lub które prowadzą oraz w przedsiębiorstwach, 

w których odbywa się praktyczna nauka zawodu, będą dotyczyć czterech obszarów CSR, 

obejmujących różne grupy interesariuszy:  

1) pracownicy,  

2) klienci,  

3) środowisko naturalne,  

4) społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego.  
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4. Materiały źródłowe 

 

Podstawę realizacji celów badania będą stanowić następujące źródła informacji: 
 

1) źródła pierwotne: 

 wyniki badań ilościowych przeprowadzonych wśród absolwentów nauki zawodu 

w rzemiośle, z zastosowaniem techniki CAWI, 

 wyniki badań jakościowych przeprowadzonych z wykorzystaniem technik indywidualnego 

wywiadu pogłębionego wśród absolwentów nauki zawodu w rzemiośle i mistrzów 

szkolących oraz z wykorzystaniem studium przypadku;  

2) źródła wtórne: 

 bazy danych i publikacje Głównego Urzędu Statystycznego (m.in. Bank Danych 

Lokalnych), np. 

o Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, Warszawa 2013 

(publikacja jest kontynuacją wydanej w 2005 roku publikacji Ścieżki edukacyjne 

Polaków; badanie ankietowe jest badaniem cyklicznym, realizowanym jako moduł 

do badania budżetów gospodarstw domowych); 

o Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013 oraz publikacje z lat 2009-2012; 

o Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów; 

 publikacje i statystyki Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy, np. 

o Rynek zawodów w Wielkopolsce;  

o Oczekiwania kadrowe gospodarki i formy stymulowania zatrudnienia 

w Wielkopolsce; 

o Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na umiejętności i kwalifikacje; 

o Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce; 

o Region Wielkopolska w latach 2012-2020. Zapotrzebowanie na zawody; 

o Bezrobocie absolwentów wybranych zasadniczych szkół zawodowych 

w województwie wielkopolskim. Uwarunkowania i możliwości poprawy sytuacji, 

Poznań 2011; 

 publikacje i statystyki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, np.: 

o Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów 

wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, Poznań, lipiec 2013; 

http://obserwatorium.wup.poznan.pl/att/analizy/rynek_zawodow_w_Wielkopolsce_pub.pub
http://obserwatorium.wup.poznan.pl/att/publikacje/Oczekiwania_kadrowe_gospodarki_i_formy_stymulowania_zatrudnienia_w_Wielkopolsce.pdf
http://obserwatorium.wup.poznan.pl/att/publikacje/Oczekiwania_kadrowe_gospodarki_i_formy_stymulowania_zatrudnienia_w_Wielkopolsce.pdf
http://obserwatorium.wup.poznan.pl/att/publikacje/Zapotrzebowanie_wielkopolskiego_rynku_pracy_na_umiejetnosci_i_kwalifikacje.pdf
http://obserwatorium.wup.poznan.pl/att/analizy/Analizy_i_prognozy_rynku_pracy.pdf
http://obserwatorium.wup.poznan.pl/att/publikacje/Region_Wielkopolska_w_latach_2012-2020_prognoza_zapotrzebowanie_na_zawody.pdf
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o Ocena sytuacji absolwentów szkół rocznik 2011-2012, Poznań, czerwiec 2013; 

o Ocena sytuacji absolwentów szkół rocznik 2010-2011, Poznań, maj 2012; 

o Ocena sytuacji absolwentów szkół rocznik 2009-2010, Poznań, maj 2011; 

o Ocena sytuacji absolwentów szkół rocznik 2008-2009, Poznań 2010; 

 publikacje i statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, np. opracowania z cyklu: 

o Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie poznańskim;  

o Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu 

Poznańskiego;  

o Rynek pracy w Poznaniu i w powiecie poznańskim; 

 raporty z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wydane przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu; 

 publikacje i inne opracowania o charakterze teoretycznym, koncentrujące się na założeniach 

metod badania losów absolwentów szkół zawodowych
21

; 

 informacje prasowe oraz materiały zamieszczone na stronach internetowych projektów 

i portali tematycznych (np. www.absolwenci.poznan.pl). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Na przykład: A. Kowalska, Absolwenci w statystyce rynku pracy-doświadczenia GUS, w: U. Jeruszka (red.), 

Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, IPiSS, Warszawa 2001; M. Grewiński, Bezrobocie i 

dezaktywacja młodzieży jako problem polityki społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, TWP, Warszawa 2005; U. 

Jeruszka U. (red.), Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, IPiSS, Warszawa 

2000; U. Jeruszka (red.), Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, IPiSS, Warszawa 2001; U. 

Jeruszka (red.), Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2002; 

J. Figurski, Losy zawodowe absolwentów w świetle wyników badań prowadzonych w ramach projektu badawczego 

„optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, w: U. Jeruszka (red.), Metody badania 

losów i karier absolwentów szkół zawodowych, IPiSS, Warszawa 2001; J. Żyra, Analiza losów zawodowych 

absolwentów. Narzędzia i metody w krajach UE i Polsce, Wydawnictwo PK 2007. 

 

http://wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/Ocena_sytuacji_absolwentow_szkol_wojewodztwa_wielkopolskiego_rocznik_2011_2012_na_rynku_pracy.doc
http://wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/ocena_absolwentow_2010_2011_pop.pdf
http://wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/Absolwenci_2009_2010.doc
http://wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/absolwenci_2009.pdf
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5. Metodologia badania 
 

5.1. Triangulacja 

 

 

Dla pozyskania i przedstawienia rzetelnych
22

 wyników badania oraz udzielenia 

wyczerpujących odpowiedzi na postawione problemy badawcze, niezbędne będzie 

przeprowadzenie kompleksowego, wieloetapowego badania i zastosowanie już na etapie 

konceptualizacji postulatu tzw. triangulacji
23

, rozumianej jako zwielokrotnienie (rysunek 5). 

Zwielokrotnienie to będzie dotyczyło: 

 metod i technik badawczych (triangulacja metodologiczna) polegająca na kontrolowaniu 

spójności wniosków formułowanych przy wykorzystaniu różnych metod gromadzenia 

danych (w przypadku badania ilościowego wiązało się to z zastosowaniem zarówno 

zamkniętych, wystandaryzowanych pytań badawczych, jak i otwartych – jakościowych); 

 źródeł informacji (triangulacja źródeł informacji) polegająca na zwielokrotnieniu źródeł 

informacji w ramach tej samej metody ich gromadzenia (wywiady jakościowe 

przeprowadzone z różnymi kategoriami respondentów); 

 perspektyw badawczych osób realizujących badanie (triangulacja analityczna) związaną 

ze zwiększeniem liczby osób analizujących wnioski z badań i przedstawiających wnioski 

wraz z rekomendacjami. 

 

 

 

 

                                                 
22 Rzetelność będzie tu rozumiana dwojako: 1) na poziomie ogólnym jako generalnie uzyskanie wiarygodnych 

wyników dzięki poprawności postępowania na każdym etapie realizacji badania od konceptualizacji po fazę badań 

terenowych, 2) w sposób bliższy ścisłemu ujęciu statystycznemu, jako uzyskanie identycznych pod względem 

statystycznym (przy założonym określonym błędzie pomiaru p=0,05) wyników w przypadku ponownego pomiaru 

ilościowego na tej samej populacji generalnej (respondentów z tej samej kategorii, ale nie biorących wcześniej udziału 

w badaniu). Do określenia i weryfikacji zadowalającego poziomu rzetelności w ujęciu statystycznym służą 

odpowiednie algorytmy matematyczne, z których powszechnie stosowana w badaniach społecznych analiza metodą 

alpha Cronbacha gwarantuje odpowiednie rezultaty. 
23 Por. M. Jasiński, M. Kowalski,  Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa?, w: A. Haber 

(red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, Warszawa 2007, s. 101. 
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Rysunek 5.  Model triangulacji zastosowanej w badaniu 
 

 

                                                                         Źródło: opracowanie własne. 

 

Tego rodzaju połączenie pozwoli w kompleksowy sposób przyjrzeć się różnym aspektom 

przedmiotu badania. Zastosowanie metod ilościowych umożliwi np. analizę skali badanych zjawisk, 

natomiast dzięki wykorzystaniu metod jakościowych możliwe będzie głębsze zrozumienie specyfiki 

problemów. Ponadto użycie triangulacji umożliwi skuteczne wykorzystanie mocnych stron 

zastosowanych w projekcie metod badawczych, przy jednoczesnej neutralizacji ich 

niedoskonałości.  

 

5.2. Metody i techniki badawcze.  Dobór prób badawczych 

 

W badaniu zostaną zastosowane następujące metody i techniki badawcze: 

 analiza danych zastanych (ang. desk research), 

 ankieta internetowa (ang. Computer-Assisted Web Interviewing – CAWI),  

 indywidualny wywiad pogłębiony  (ang. Individual in-Depth Interview - IDI), 

 studium przypadku  (ang. case study). 

 

 

triangulacja 
analityczna 

triangulacja źródeł 
informacji 

triangulacja 
metodologiczna 
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5.2.1. Analiza danych zastanych 

 

Analiza danych (źródeł) zastanych (ang. desk research) opiera się na kwerendzie 

dostępnych danych pochodzących z różnych opracowań, raportów z badań, baz danych 

statystycznych, dokumentów, danych urzędów,  literatury przedmiotu itp.  

Narzędziem wykorzystanym przy użyciu metody analizy danych zastanych będzie wykaz 

poszukiwanych informacji związanych z problematyka badawczą. Wykaz ten będzie miał charakter 

listy poszukiwanych informacji wraz ze szczegółowym opisem wynikającym z postawionych celów 

i problemów badawczych. Do każdej z poszukiwanych informacji przyporządkowane zostaną 

źródła, na podstawie których pozyskiwany będzie materiał badawczy. 

Określenie listy poszukiwanych informacji wynikających wprost z postawionych celów 

i pytań badawczych pozwoli na adekwatny, celowy i spójny logicznie wybór materiału 

badawczego, który zostanie poddany dalszej analizie. Ponadto dokładne określenie źródeł materiału 

badawczego pozwoli na trafny i rzetelny dobór poszukiwanych informacji.  

Analiza danych zastanych zostanie wykorzystana w celu oceny sytuacji absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych, osób z wykształceniem zawodowym oraz absolwentów nauki 

zawodu w rzemiośle na wielkopolskim rynku pracy w latach 2009-2013. Przeprowadzana analiza 

pozwoli nie tylko na porównanie sytuacji absolwentów nauki w rzemiośle z sytuacją innych 

absolwentów z wykształceniem zawodowym, ale również na ocenę popytu na pracę i jej podaży 

w poszczególnych zawodach rzemieślniczych. Wykaz źródeł informacji, które zostaną 

wykorzystane do realizacji tego celu przedstawiono w rozdziale 4. 

 

5.2.2. Ankieta internetowa 

 

Technika CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interviewing) to technika badań ilościowych 

polegająca na przeprowadzeniu wywiadów za pośrednictwem kwestionariusza internetowego. 

Ankiety przygotowywane są na specjalnie do tego celu stworzonych serwerach lub stronach 

internetowych, a link do kwestionariusza przesyłany jest zazwyczaj do wybranej grupy docelowej, 

bądź trafia do niej za pośrednictwem banerów na stronach www. Respondenci samodzielnie 

odczytują i odpowiadają na pytania pojawiające się na ekranie komputera podłączonego do 

internetu. Ich odpowiedzi są rejestrowane na serwerze, a odpowiednio przygotowane 
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oprogramowanie komputerowe zapewnia zachowanie właściwej kolejności wyświetlania pytań 

i „dba” o poprawność logiczną wprowadzanych odpowiedzi.  

Mocną stroną CAWI jest ograniczenie czasu i kosztów badania, a także samej jego realizacji 

i przygotowania danych do analizy. CAWI umożliwia śledzenie zarówno przebiegu badania, jak 

i udziału w nim, niezależnie od miejsca pobytu badacza. Atutem CAWI jest także większy niż 

w przypadku np. wywiadów pogłębionych czy tradycyjnych wywiadów kwestionariuszowych, 

stopień anonimowości uczestników, co okazuje się niezwykle przydatne w przypadku poruszania 

kwestii trudnych czy drażliwych. Technika ta ułatwia także dostęp do respondentów, zwłaszcza 

w porównaniu z metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) z uwagi na coraz 

częściej spotykaną rezygnację z telefonów stacjonarnych lub tendencję do zastrzegania numerów 

telefonów. Ponadto zastosowanie omawianej techniki pozwala prowadzić jednocześnie dużą liczbę 

niezależnych pomiarów oraz zwalnia badacza z konieczności kodowania odpowiedzi - są one 

bowiem automatycznie rejestrowane w bazie danych. 

Technika CAWI, mimo wielu zalet, nie jest pozbawiona ograniczeń, które mogą pojawić się 

także w trakcie realizacji niniejszego badania. Najczęściej spotykane wady dotyczą niskiego 

poziomu zwrotności badań CAWI (zwykle kilka procent) oraz technicznej strony realizacji badań 

za pomocą tej metody - związanej z dostępem do internetu oraz jakością połączenia internetowego. 

W razie zerwania łączności z internetem, zawieszenia się ankieta, respondenci mogą odczuwać 

zniechęcenie i rezygnować z dalszego udziału w badaniu. Ponadto, mimo że ankieta jest kierowana 

do określonej grupy docelowej, nie gwarantuje ona stuprocentowej pewności co do tego, kto 

rzeczywiście wypełnił internetowy kwestionariusz. Ryzykiem ograniczającym responsywność 

badania tą techniką może być jakość i aktualność operatu badawczego (bazy danych adresów                        

e-mail). 

Ankieta internetowa stworzona zostanie za pomocą generatora ankiet internetowych, którym 

dysponuje Wykonawca badania. Ankieta zawierać będzie zaawansowane opcje wymuszające 

udzielenie odpowiedzi na postawione pytania oraz kierujące przebiegiem wypełniania ankiety 

w taki sposób, aby pomijane były pytania zbędne. 

Opracowanie optymalnej metody doboru próby względem celów badania miało miejsce 

w oparciu o dane Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu na temat liczby absolwentów 

nauki zawodu w rzemiośle – osób, które zdały egzamin czeladniczy w latach 2009-2013 (tabela 5) 

Przedstawione zestawienie uwzględnia także szczegółową strukturę tej kategorii osób ze względu 

na wyuczony zawód i datę egzaminu czeladniczego. 
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Tabela 5. Absolwenci nauki zawodu w rzemiośle w latach 2009-2013 według wyuczonego zawodu 
 

 
Zawód 

Liczba absolwentów Udział 
(%) 2013 2012 2011 2010 2009 Ogółem  

Fryzjer 558 593 542 507 423 2623 21,75 

Mechanik pojazdów samochodowych 437 503 471 424 396 2231 18,50 

Stolarz 182 . 212 237 229 217 1077 8,93 

Malarz tapeciarz 135 145 180 173 104 737 6,11 

Murarz 118 160 129 116 66 589 4,88 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 113 145 122 105 91 576 4,78 

Cukiernik 83 83 97 123 122 508 4,21 

Elektryk 95 113 102 117 74 501 4,15 

Lakiernik 102 113 103 95 83 496 4,11 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 120 88 96 91 63 458 3,80 

Ślusarz 60 100 117 113 66 456 3,78 

Blacharz samochodowy 47 57 60 63 47 274 2,27 

Tapicer 39 40 62 64 65 270 2,24 

Piekarz 43 49 42 44 63 241 2,00 

Elektromechanik 35 26 38 20 31 150 1,24 

Rzeźnik wędliniarz 20 31 33 31 34 149 1,24 

Posadzkarz 14 15 14 26 33 102 0,85 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 20 21 8 12 16 77 0,64 

Fotograf 11 22 16 17 9 75 0,62 

Cieśla 15 22 11 18 8 74 0,61 

Operator obrabiarek skrawających 8 10 14 14 17 63 0,52 

Monter elektronik 12 6 10 14 12 54 0,45 

Dekarz 9 10 11 16 4 50 0,41 

Krawiec 5 4 9 14 17 49 0,41 

Technolog robót wykończeniowych  w budownictwie 16 12 14     42 0,35 

Blacharz 9 5 12 7 7 40 0,33 

Drukarz 6 5 4 7 2 24 0,20 

Introligator 5 4 3 1 3 16 0,13 

Kamieniarz 2 5 2 2 2 13 0,11 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń 3 2 5 2 1 13 0,11 

Złotnik-jubiler 1 1 1 3   6 0,05 

Kominiarz 1   1   3 5 0,04 

Betoniarz zbrojarz 1     2 1 4 0,03 

Lakiernik samochodowy   1   1 1 3 0,02 

Wulkanizator         3 3 0,02 

Zdobnik ceramiki     1 2   3 0,02 

Zdun   1   1 1 3 0,02 

Koszykarz plecionkarz 1     1   2 0,02 

Kowal   1       1 0,01 

Razem 2326 2605 2567 2475 2085 12058 100,00 

% w wierszu 19,2901 21,604 21,289 20,526 17,29 100 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. 
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W badaniu ilościowym zakłada się przeprowadzenie minimum 548 ankiet online 

z absolwentami nauki zawodu w rzemiośle, którzy zdali egzamin czeladniczy, co stanowi 4,55% 

ogółu osób z tej kategorii (12 058) z lat 2009-2013. 

Dobór próby będzie miał charakter warstwowo-proporcjonalny, co przy próbie N=548 

i 95% poziomie ufności gwarantuje uzyskanie maksymalnego błędu szacunku w wysokości +/-

4,1%, co jest standardowym, akceptowalnym rezultatem w praktyce sondażowych badań 

społecznych i ekonomicznych. 

Warstwy stanowić będą poszczególne roczniki absolwentów (warstwa I, patrz tabela 6) oraz 

grupy zagregowanych zawodów rzemieślniczych (zawody związane z pielęgnacją ciała człowieka, 

przetwórstwem żywności, zawody związane z motoryzacją, obróbką drewna, budownictwem, 

obróbką metalu, elektromechaniką i elektroniką, mechaniką maszyn, odzieżowe i włókiennicze, 

pozostałe). 

 

Tabela 6. Procentowy podział warstwy I w próbie badawczej według roczników absolwentów nauki 
zawodu w rzemiośle 2009-2013 

 Wyszczególnienie Lata 

Razem Warstwa I 2013 2012 2011 2010 2009 

% w wierszu 19,2901 21,604 21,289 20,526 17,29 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. 

 

Zaproponowany dobór próby ma charakter reprezentatywny dla całej badanej populacji – 

umożliwia uogólnianie wniosków z badania przy przyjętych założeniach przedstawionego poziomu 

ufności i poziomu błędu wnioskowania (tabela 7). 

 

Tabela 7. Podsumowanie własności zaproponowanego doboru próby badawczej 
 

Dobór warstwowo-
proporcjonalny 

Minimalne 
N 

(wielkość 
próby) 

Populacja 
badana 

Opis próby Warstwa 1 
Warstwa 2 

(opcjonalnie) 
Wnioskowanie 

Wariant optymalny 
w stosunku do 
założonej w 
projekcie liczby 
wywiadów 
kwestionariuszowych 

548 

12058 
(wszystkie 
roczniki 
razem) 

reprezentatywna 
dla wszystkich 
absolwentów 
ogółem 

4 warstwy 
według 
proporcjonalnego 
udziału każdego 
rocznika 

według  
proporcji 
udziału 
poszczególnych 
grup zawodów 
(zagregowanych 
zawodów) 

 o całym zbiorze           
(2009-2013)  

Źródło: Opracowanie własne. 
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W przypadku osób, które nie wypełnią kwestionariusza ankiety internetowej, zostanie 

przeprowadzony wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (ang. Computer Assisted 

Telephone Interviewing - CATI). Technika ta polega na przeprowadzaniu wywiadów 

telefonicznych realizowanych przy wsparciu programu komputerowego. Badania techniką CATI 

charakteryzują się pełną kontrolą i planowością każdej czynności badawczej. Zaletą CATI jest 

sprawna realizacja dużej liczby wywiadów w krótkim czasie. Zebrane informacje są na bieżąco 

wprowadzane przez ankietera do specjalnego programu komputerowego, dzięki czemu można 

szybko przeanalizować jak kształtują się opinie respondentów. Wadą wywiadu telefonicznego 

CATI jest wysoki koszt związany przede wszystkim z koniecznością zatrudnienia odpowiedniej 

liczby ankieterów, by w sposób efektywny zrealizować badanie. Ponadto należy zwrócić uwagę na 

następujące ograniczenia:  

 wywiad telefoniczny nie powinien trwać dłużej niż 20 minut; 

 zaleca się ograniczenie liczby pytań otwartych; 

 podjęte zagadnienia nie powinny być skomplikowane ze względu na ograniczenia 

percepcyjne respondenta przez telefon. 

 

5.2.3. Indywidualne wywiady pogłębione  

 

Istotą indywidualnego wywiadu pogłębionego o strukturze półotwartej (ang. Individual in-

Depth Interview - IDI) jest uzyskiwanie szczegółowych informacji od jednego respondenta, bez 

wpływu osób trzecich. Wywiady prowadzone są przez przeszkolonych badaczy o dużym 

doświadczeniu badawczym i rozeznaniu w przedmiotowej problematyce, według scenariusza 

wywiadu. 

Stosowanie pytań otwartych oznacza, że badacz w ograniczonym jedynie zakresie nadaje 

kierunek udzielanym odpowiedziom – to respondent decyduje w jaki sposób odnieść się do 

omawianych kwestii i zagadnień. Rolą przeprowadzającego wywiad jest natomiast maksymalne 

pogłębienie i uszczegółowienie czy pozyskanie relacji odwołujących się do przykładów zdarzeń 

i zjawisk dotyczących omawianej tematyki. Wypowiedzi badanych są w dużej mierze spontaniczne, 

dzięki czemu pozwalają na zrekonstruowanie rzeczywistych poglądów, sposobów myślenia czy 

postaw występujących w badanej zbiorowości.  
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Indywidualny wywiad pogłębiony jest jedną z częściej używanych technik jakościowych 

i technik w ogóle w badaniach społecznych. W literaturze przedmiotu
24

 wyróżnia się trzy rodzaje 

wywiadów pogłębionych ze względu na sposób pozyskiwania, analizy i interpretacji uzyskanych 

danych.  

Badacze zorientowani bardziej pozytywistycznie podchodzą do danych pozyskanych 

w drodze takiego wywiadu jako do twardych faktów dotyczących poruszanych tematów. Nacisk 

kładzie się w takim przypadku na trafność i rzetelność pozyskiwanych informacji, choć w ujęciu 

odbiegającym od stricte ilościowego, statystycznego. Pomimo to informacje są weryfikowane, 

sprawdzane i kontrastowane z podziałem na różne kategorie badanych a nawet poszczególnych 

respondentów. Zastosowanie tego podejścia pozwala zestawiać odpowiedzi w sposób nawiązujący 

do badań ilościowych, a więc w formie strukturalizowanej tabeli. Pytania w wywiadzie 

prowadzonym metodą pozytywistyczną dotyczą faktów, a więc konkretnych danych liczbowych, 

biograficznych, historycznych, ekonomicznych itp. Istotne jest również zbadanie przekonań 

respondentów odnośnie faktów. Jednak w tym przypadku bardzo ważnym jest odpowiednie 

przygotowanie badacza i prowadzenie wywiadu w taki sposób, aby wpływ badacza na uzyskiwane 

odpowiedzi był minimalny np. poprzez zadanie pytania, intonacje itp. Uzyskane odpowiedzi można 

w fazie analizy agregować i kategoryzować.  

Innym podejściem jest paradygmat nazywany podejściem rozumiejącym, humanistycznym. 

W tym wypadku analiza zebranych danych nie skupia się na samych faktach, a na doświadczeniu 

respondenta, jego interpretacji pewnych zdarzeń i zjawisk, które opisuje własnymi słowami. W tym 

ujęciu wywiady przybierają formę mniej strukturalizowaną, a bardziej swobodną – pogłębiane są 

kwestie najważniejsze z punktu widzenia respondenta. Akcentowanie, argumentacja, interpretacja 

badanego jest rzeczą kluczową. Badacz nie zastanawia się nad rzetelnością uzyskiwanych 

odpowiedzi w sensie formalnym. Prowadzący badania dąży do uzyskania dostępu do emocji 

i interpretacji, tym bardziej kluczowa jest jego rola jako stymulatora w trakcie wywiadu.  

Trzecie podejście jest podejściem konstruktywistycznym. W tym przypadku prowadzący 

wywiad są aktywnie zaangażowani w proces nadawania sensów, budowania i wyjaśniania 

kontekstu oraz konstruowanie znaczeń. Wywiady są traktowane raczej jako tematy, niż jako źródło 

danych dla badacza. Szczególne zainteresowanie budzi tu sposób, w jaki rozmówcy konstruują 

swoje narracje dotyczące poszczególnych wydarzeń i ludzi, a także na zmianę znaczenia omówienia 

analizy konwersacyjnej. 

                                                 
24 D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2009, s.114. 
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Wywiady w przedmiotowym badaniu będą realizowane z perspektywy komplementarnej, 

łączącej elementy omówionych paradygmatów w różnych proporcjach zależnie od danej kategorii 

badanych. Ostatecznie jednak to właśnie rola samego badacza jest decydująca w przypadku 

wywiadów.  

Dobór próby do badań jakościowych będzie miał charakter celowy, tj. związany z dotarciem 

do kompetentnych rozmówców z kategorii: 

 mistrzów szkolących, którzy na bazie swoich doświadczeń mogliby udzielić 

wyczerpujących informacji związanych z funkcjonowaniem uczniów w procesie praktycznej 

nauki zawodu i ze stosowaniem przez firmy tego rozwiązań CSR. Przewiduje się realizację 

20 wywiadów jakościowych na wpół ustrukturyzowanych z tą kategorią respondentów, 

które poza odpowiedzią na zasadnicze problemy badawcze projektu, przyniosłyby także 

przykłady z praktyki gospodarczej opatrzone pogłębionym komentarzem i interpretacją 

samych rozmówców. W związku z tym kryterium związane z długoletnim doświadczeniem 

zawodowym mistrza szkolącego będzie podstawowym kryterium selekcyjnym do 

wywiadów, co pozwoli na odniesienie się badanych do zmian sytuacji w dłuższym czasie w 

kontekście poruszanej problematyki. Przy rekrutacji respondentów do wywiadów 

jakościowych będzie także stosowana zasada maksymalnego zróżnicowania ze względu na 

reprezentowaną dziedzinę zawodową, odpowiadającą zakresowi rodzajów rzemiosł 

zaproponowanych jako II warstwa w badaniu ilościowym z absolwentami (zawody 

związane z pielęgnacją ciała człowieka, przetwórstwem żywności, zawody związane 

z motoryzacją, obróbką drewna, budownictwem, obróbką metalu, elektromechaniką 

i elektroniką, mechaniką maszyn, odzieżowe i włókiennicze, pozostałe); 

 absolwentów nauki zawodu w rzemiośle, którzy mogliby udzielić wyczerpujących 

informacji, z jednej strony na temat sytuacji zawodowych, które składają się na karierę w 

rzemiośle, a z drugiej – rozwiązań CSR stosowanych przez firmy rzemieślnicze. Przewiduje 

się realizację 20 wywiadów jakościowych na wpół ustrukturyzowanych. Podstawowym 

kryterium selekcyjnym do wywiadów będzie stopień realizacji planów edukacyjno-

zawodowych, w tym prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Ponadto, podobnie jak 

w przypadku rekrutacji respondentów do wywiadów jakościowych z mistrzami, będzie 

stosowana zasada maksymalnego zróżnicowania ze względu na reprezentowaną dziedzinę 
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zawodową, odpowiadającą zakresowi rodzajów rzemiosł zaproponowanych jako II warstwa 

w badaniu ilościowym z absolwentami.  

 

5.2.4. Studium przypadku  

 

Studium przypadku (ang. case study) polega na wielowymiarowym opisie danego zjawiska 

pod względem zdefiniowanych wcześniej kryteriów. Prawidłowe przeprowadzenie procesu 

badawczego z wykorzystaniem tego podejścia pozwala m.in. na poznanie uwarunkowań 

i złożoności danego zjawiska oraz pozwala dostrzec wiele subtelnych różnic w postawach, opiniach 

i preferencjach uczestników badania. Studium przypadku jest powszechnie uznawane za skuteczną 

metodę całościowej analizy kompleksowych sytuacji. Główne cechy analityczne studium 

przypadku przedstawiono na rysunku 6. 

W teorii badań społecznych wyróżnia się wiele rodzajów studiów przypadków. Jedną 

z możliwych typologii jest ta zaproponowana przez Roberta Sake’a
25

. Jako czynnik różnicujący 

studia przypadku przyjmuje on stopień generalizacji wniosków na podstawie analizy 

poszczególnych przypadków
26

: 

1) Z wewnętrznym studium przypadku mamy do czynienia wtedy, kiedy przedmiotem 

zainteresowania badacza jest jedynie przypadek, który analizuje i nie planuje się żadnej 

próby uogólniania zdobytych wniosków oraz budowania na tej podstawie teorii. 

2) Instrumentalne studium przypadku polega na tym, że ciężar analityczny przeniesiony jest 

dogłębnego poznania konkretnego przypadku na dostarczenie ogólnych wniosków na temat 

określonych kwestii lub też weryfikację wcześniejszych uogólnień. W tym sensie przypadek 

traktowany jest instrumentalnie, jako środek do celu, a nie cel sam w sobie. 

3) Zbiorowe studium przypadku polega na tym, że pewna liczba przypadków analizowana 

jest w celu pokazania pewnego ogólnego zjawiska 

 

 

 

 

                                                 
25

 R. Stake, Case studies, w: N. Denzin, Y. Lincoln (red.), Handbook of qualitative research, Sage, Thousand 

Oaks CA 2000, s. 437-438.  
26

 Ibidem. 
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Rysunek 6. Studium przypadku – podstawowe założenia 
 

      

 
Źródło: K. Punch, Introduction to social research: Qualitative and Quantitative Approaches, Sage, London 1998, s. 153. 

 

W badaniu zostanie zastosowane wewnętrzne studium przypadku. Przedmiotem badania 

będzie 10 karier absolwentów nauki zawodu w rzemiośle. Będą one stanowić przykłady dobrych 

praktyk odnoszących się do ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej w rzemiośle oraz punkt wyjścia 

do opracowania strategii CSR dla rzemiosła. Wybór absolwentów zostanie dokonany w oparciu 

o wyniki badań z mistrzami szkolącymi i absolwentami. Zakres analizy karier absolwentów 

obejmie: 

 motywy wyboru zawodu i szkoły przygotowującej do wykonywania zawodu; 

 wpływ odbycia praktycznej nauki zawodu na kształcenie pożądanych postaw i kompetencji 

osobistych związanych z pracą (np. sterowanie własną karierą i rozwój aspiracji, poważny 

stosunek do pracy, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, bezpieczne eksperymentowanie na 

rynku pracy, chęć dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji); 

 stopień realizacji planów edukacyjno-zawodowych (priorytety przy wyborze pracodawcy, 

rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko, branża), dopasowanie kwalifikacyjne, przydatność 

kompetencji w pracy zawodowej, satysfakcja zawodowa, bezpieczeństwo i elastyczność 

zatrudnienia, założenie działalności gospodarczej). 

 dalsze plany zawodowo-edukacyjne. 

1. Każdy przypadek ma granice, które muszą zostać określone na wczesnym etapie badania. 

2. Każdy przypadek jest elementem większej całości, która jest przedmiotem zainteresowania badacza. 
Jednostka analizy musi być określona już na wstępie, aby sformułować wyraźną strategię badawczą. 

3. Studia przypadków mają na celu zachowanie kompletności i integralności przypadku. Jednakże aby 
osiągnąć pewien stopień skupienia uwagi, musi zostać wyznaczony ograniczony problem badawczy 
właściwy dla określonych cech przypadku. 
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6. Pilotaż narzędzi badawczych  

 

W ramach postępowania badawczego będzie zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe, 

którego głównym celem będzie weryfikacja zaproponowanych narzędzi badawczych. Procedurze 

pilotażu poddane zostaną zarówno narzędzia do badań ilościowych, jak i badań jakościowych. 

Dzięki badaniu pilotażowemu przed fazą właściwą badań możliwe będzie dokonanie zmian 

nie tylko w treści kwestionariuszy czy scenariuszy wywiadów, ale również w kwestii organizacji 

badań tak, by ułatwić dostęp do respondentów i usprawnić realizację badania. 

Po przeprowadzeniu pilotażu narzędzi każdorazowo sporządzony zostanie raport, który 

będzie miał następującą strukturę: 

 Wprowadzenie; 

 Przebieg badania pilotażowego; 

 Nastawienie respondentów do wywiadu kwestionariuszowego i ankieterów; 

 Wnioski z pilotażu wywiadu kwestionariuszowego (wraz z wykazem zmian); 

 Zmodyfikowane narzędzie badawcze. 

Za stworzenie raportów z pilotażu odpowiadać będzie koordynator badań, podobnie, jak za 

wdrożenie wniosków i ostatecznych zmian do właściwych narzędzi badawczych, czy ewentualne 

przeorganizowanie procesu badawczego.  
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7. Sposób przekazu wyników badań 

 

Raporty cząstkowe będą mieć następującą strukturę: 

 Streszczenie (nie więcej 5 stron formatu A4; będzie przedstawiać cele i zakres badania, 

zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wnioski); 

 Spis treści; 

 Wprowadzenie (opis przedmiotu badania, jego założeń i celów); 

 Opis zastosowanej metodologii (w tym opisy próby badawczej/źródeł pozyskiwanego 

materiału badawczego); 

 Opis wyników badania (analiza, interpretacja i prezentacja  wyników); 

 Wnioski; 

 Aneks (zestawienia i porównania danych, narzędzia badawcze, wykorzystane źródła). 

Raporty cząstkowe wraz ze streszczeniem będą liczyć od 30 do 90 stron. Każdy 

z rozdziałów będzie kończył się krótkim podsumowaniem.  

Raport końcowy będzie mieć następującą strukturę: 

 Streszczenie (nie więcej niż 5 stron formatu A4; będzie przedstawiać cel i zakres badania, 

zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wnioski i rekomendacje wynikające 

z badania); 

 Spis treści; 

 Wprowadzenie (opis przedmiotu i koncepcji badania badania); 

 Opis metodologii badania (w tym opis prób badawczych i materiałów źródłowych); 

 Opis wyników badania (analiza, interpretacja i prezentacja wyników);  

 Wnioski i rekomendacje;  

 Aneks (zestawienia i porównania danych, narzędzia badawcze, wykorzystane źródła). 

Raport końcowy będzie zawierał około 100 stron oraz aneksy tekstowe i graficzne. Każdy 

z rozdziałów będzie kończył się krótkim podsumowaniem. W raporcie końcowym wyniki badania 

zostaną przedstawione w sposób rzetelny, tzn. przedstawiona zostanie analiza oraz interpretacja 

danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania 

danych). Sformułowane wnioski będą stanowić rezultat przeprowadzonej przez zespół badawczy 

analizy i interpretacji wyników badania. Wnioski nie będą stanowić wyłącznie opinii 

poszczególnych respondentów badania. Sformułowane w raporcie końcowym rekomendacje 
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w sposób logiczny będą wynikać z wniosków. Rekomendacje zostaną przedstawione w formie 

tabelarycznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 

 

 

Obszar 

problemowy 

 

Wniosek 

 

Rekomendacja 

 

Status i sposób 

wdrożenia 

 

Podmiot 

odpowiedzialny 

     

 
Poszczególne raporty zostaną sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym, 

ortograficznym i wizualnym. Konstrukcja części raportów zawierających opis wyników badania 

będzie spełniać wymogi kompletności. Tytuły i odpowiadająca im treść rozdziałów będą z siebie 

wynikać, tworząc spoistą wewnętrznie i pozbawioną przypadkowości całość. 
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