
Absolwent na rynku pracy
Przedsiębiorcy o kondycji branży 

i systemie kształcenia zawodowego
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Wywiad częściowo 

ustrukturyzowany 

(SSI)

Zogniskowany 

wywiad grupowy 

(FGI)

Liczba badanych N=60 N=30

Termin realizacji badania I-II 2012 XI 2011
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Fot. twodolla (www.Flickr.com)
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Kondycja i perspektywy wzrostu branży

Kondycja szkolnictwa zawodowego

Pozycja absolwenta na rynku pracy
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Kondycja branży

77%

57%

52%

22%

8%
uważają, że w perspektywie 12 miesięcy 

ich firmie grozi bankructwo 

wypracowali zysk netto w roku 2011

w ciągu ostatnich 3 lat rozszerzyli 

rynek zbytu swoich produktów 

w ciągu ostatnich 3 lat zastosowali w przedsiębiorstwie 

nowe lub ulepszone procesy technologiczne 

co najmniej dobrze oceniają sytuację 

ekonomiczną swojej firmy 

Odsetek przedsiębiorców, którzy:
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Przyszłość branży

Wysokie koszty 
działalności

Mały rynek zbytu

Brak płynności 
finansowej

Problemy kadrowe

„Wieczna branża”

Perspektywy wzrostu

Innowacyjność
i elastyczność

przedsiębiorstw

szanse zagrożenia
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Przyszłość branży

„Wieczna branża”

zaspokajanie podstawowych 
potrzeb życiowych

szanse zagrożenia
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Przyszłość branży

Perspektywy wzrostu

poprawa świadomości 
żywieniowej konsumentów

ekspansja na nowe rynki

szanse zagrożenia
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Przyszłość branży

Innowacyjność 
i elastyczność 

przedsiębiorstw

szanse zagrożenia
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Przyszłość branży

rosnące koszty pracownicze, 
w tym pozapłacowe

rosnące obciążenia podatkowe

wahania cen i jakości surowców 
pochodzenia naturalnego

Wysokie koszty 
działalności

wzrost cen usług i produktów 
pomocniczych

szanse zagrożenia



11

Przyszłość branży

koncentracja handlu 
(wyniszczająca polityka cenowa 

dużych sieci handlowych)

konkurencja 
(szara strefa, import)

Mały rynek zbytu

niska siła nabywcza 
konsumentów

szanse zagrożenia
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Przyszłość branży

trudności w egzekwowaniu 
terminowych płatności

sezonowość popytu 
na niektóre wyroby

Brak płynności 
finansowej

szanse zagrożenia
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Przyszłość branży

drenaż mózgów

luka pokoleniowa 

Problemy kadrowe

małe zainteresowanie 
kształceniem zawodowym

małe kompetencje zawodowe

niska motywacja do pracy

szanse zagrożenia
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Ocena szkolnictwa zawodowego
Dostępność absolwentów szkół zawodowych

Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że na rynku pracy 
brakuje absolwentów szkół zawodowych?

1%

12%

17%

22%

48%

Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam

Ani się zgadzam, 
ani nie zgadzam

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się 
zgadzam
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Ocena szkolnictwa zawodowego
Dostępność szkół kształcących na potrzeby branży

Czy szkoły zawodowe w powiecie, w którym ma siedzibę Pana(i) firma, 
kształcą obecnie w zawodach potrzebnych w Pana(i) firmie?

42%

40%

20%

50%

38%

10%

Tak Nie Nie wiem

Czy szkoły zawodowe w województwie łódzkim kształcą obecnie w zawodach 
potrzebnych w Pana(i) firmie?
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Ocena szkolnictwa zawodowego
Jakość kształcenia

1% 22%

47%

15% 15%

Bardzo dobrze Dość dobrze Niezbyt dobrze Źle Trudno powiedzieć

Jak ocenia Pan(i) stan szkolnictwa zawodowego na terenie województwa łódzkiego?

Odsetek przedsiębiorców, uważających że:

62%

53%

liczba godzin przeznaczonych na praktyki zawodowe

u pracodawcy w całym cyklu kształcenia jest za mała

szkoły kształcące w zawodach branży przetwórstwa rolno-

spożywczego uczą niezgodnie z potrzebami rynku pracy
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Wizja kształcenia

Odbudowa i wzmocnienie 
systemu kształcenia zawodowego

Zwiększenie udziału 
praktycznej nauki  

zawodu w cyklu kształcenia
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Co z tego wynika dla absolwenta?
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Kompetencje:

praktyczne 

umiejętności 

zawodowe

teoretyczna 

wiedza 

zawodowa

wiedza 

ogólna

1

2

3

4

5

6

Ocena znaczenia 

dla pracodawcy

Ocena obecności 

u typowego absolwenta3,253,162,80

5,38

4,57

3,85

Średnia arytmetyczna na skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza bardzo niską, a 6 – bardzo wysoką ocenę; 
z analizy wyłączono odpowiedzi „trudno powiedzieć”
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Kiedy ostatni raz Pana(i) firma zatrudniała 
absolwentów kierunków rolno-spożywczych 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych?

25%

10%23%

42%

Nigdy

W ciągu 
ostatnich 12 
miesięcy

W ciągu ostatnich 
2-3 lat

Wcześniej niż 
3 lata temu

Czy wśród zatrudnionych w ciągu ostatnich 
12 miesięcy osób był absolwent/ byli 

absolwenci kierunków rolno-spożywczych 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych?

58%

42%

(N=60)
(N=31)

Tak

Nie



21

Dziękuję za uwagę


