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Wstęp 

 
Przekazujemy Państwu Raport z badań, których celem było poznanie opinii studentów na 

temat zatrudnienia w Polsce i innych krajach. Zostały one zrealizowane w 2018 r. przez dr hab. 

inż. Teresę Kupczyk, Prof. AWL, WSH w projekcie pt. „Badania naukowe na rzecz rozwoju usług 

OTTO Work Force Polska w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Mozart 2017/2018”. Badania 

zrealizowano w 2018 r. wśród 508 studentów. Byli to głównie Polacy (69%) i Ukraińcy (16%) 

studiujący na takich kierunkach studiów jak: zarządzanie, turystyka i rekreacja, logistyka, 

ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka oraz marketing. Większość wśród badanych 

stanowiły kobiety (56%). Podczas badań ustalono: 

 czy studenci po zakończeniu edukacji rozważają wyjazd do pracy do innego kraju niż 

Polska, 

 do jakiego kraju chcieliby wyjechać, 

 kiedy studenci planują wyjazd do pracy za granicę, 

 stopień znajomości języków obcych wśród studentów, 

 czy posiadają doświadczenie zawodowe, jeśli tak to jakie, 

 powody decyzji o wyjeździe do pracy do innego kraju, 

 argumenty, które zachęciłyby ich do pozostania i pracy w Polsce, 

 jakie benefity (świadczenia dodatkowe) oferowane przez pracodawcę byłyby dla nich 

atrakcyjne i motywujące. 
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1. Czy studenci planują wyjazd do pracy do innego kraju niż Polska po 
zakończeniu edukacji? 

 

Co trzeci badany student rozważa po zakończeniu studiów wyjazd do pracy do innego kraju niż 

Polska (21% rozważa, a 12% raczej rozważa), natomiast 30% ankietowanych jeszcze nie 

zdecydowało o wyjeździe. Spośród osób, które rozważają pracę za granicą 41% chce pojechać 

do Niemiec, 26%, do Wielkiej Brytanii, a do Norwegii (11%). Pozostałymi wskazanymi 

kierunkami były Włochy (7%) oraz do Francja (4%). Co ciekawe studenci planują wyjazd za 

granicę, mimo przeciętnej znajomość języków obcych. Uczestnicy badania przyznają, że przede 

wszystkim posługują się językiem angielskim. Średnia znajomość tego języka w badanej grupie 

wyniosła 3,16 (w skali od 1 do 5 gdzie, 1 oznacza „w ogóle nie znam tego języka”, a 5 „bardzo 

dobrze znam ten język”). Część badanych zna j. niemiecki (średnia 1,92) lub j. rosyjski (średnia 

1,8). Podczas badania zapytano studentów również o to, kiedy planują wyjazd do pracy za 

granicę. Okazało się, że 7% z nich w ciągu roku po ukończeniu studiów, 15% w ciągu 2 lat, 12% 

w ciągu 3 lat, a 44% jeszcze nie wie kiedy. Jak wynika z raportu zdecydowana większość 

studentów łączy edukację ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego. 83% badanych 

studentów podjęła w trakcie studiów pracę i posiada już pewne doświadczenie. Spośród nich 

24% pracowało jako sprzedawcy, 15% jako pracownicy biurowi, a 13% jako pracownicy 

produkcji. 7% studentów zatrudnionych było na stanowisku specjalisty, a 5% kierowniczym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna trzecia badanych studentów rozważa wyjazd do pracy do innego kraju  
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2. Powody decyzji badanych studentów o wyjeździe do pracy do innego 
kraju 

  

Do najważniejszych powodów, które skłoniły studentów do decyzji o wyjeździe do pracy do 

innego kraju należą: wyższe zarobki, łatwiejsze zdobycie zatrudnienia, możliwość bezpłatnej 

nauki języka w danym kraju, lepsza opieka socjalna, rodzina/znajomi, którzy mieszkają w tym 

kraju i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Studenci wymieniali również takie powody jak: 

większe zapotrzebowanie na kompetencje jakie posiadają studenci, niższe podatki, a nawet 

wyższy poziom edukacji dzieci w danym kraju. (Rys. 1).  

 

Rys. 1. Powody decyzji badanych studentów o wyjeździe do pracy do kraju innego niż Polska 

(N=347). 

 

Źródło: badania własne 
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3. Argumenty, które zachęciłyby studentów do pozostania i pracy 
w Polsce 

 

Podczas badania zwrócono się do studentów by wskazali argumenty, które zachęciłyby ich do 

pozostania i pracy w Polsce oraz o ocenę ich znaczenia w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało 

„zdecydowanie nie zachęcające”, a 5 „zdecydowanie zachęcające”. Z raportu wynika, że 

najważniejsze dla studentów są kolejno: wyższe zarobki, możliwość rozwoju zawodowego, 

gwarancja długotrwałego zatrudnienia, pozyskanie pracy pozwalającej wykorzystać posiadane 

przez nich kompetencje/wykształcenie oraz dodatkowe benefity np. opieka medyczna (Rys.2). 

 

Rys. 2. Argumenty, które zachęciłyby badanych studentów do pozostania i pracy w Polsce 

(N=508). 

 

Źródło: badania własne 
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z badana do najważniejszych benefitów zaliczamy: dodatkową opieką medyczną, kartę 

sportową (wstęp do fitness klubów, siłowni, itp.), bilety do kin/teatrów i dofinansowanie do 

posiłków w pracy.   

 
Rys. 3. Benefity (świadczenia dodatkowe) oferowane przez pracodawcę, które byłyby dla badanych 

studentów atrakcyjne i motywujące (N=508). 

 

 
Źródło: badania własne 

5. Wybrane wnioski z badań 
 

Całościowa analiza przeprowadzonych badań pozwala na sformułowanie kilku wniosków 

i postulatów. Znaczna część studentów rozważa po zakończeniu studiów wyjazd do pracy do 

innych krajów. Widać wyraźnie, że stawiają oni znacznie wyższe wymagania wobec pracy 

i pracodawców, a także funkcjonujących u nich systemów motywacyjnych. Wobec nadal 

utrzymujących się dużych braków pracowników na polskim rynku pracy stanowi to poważne 

wyzwanie dla polskiej gospodarki, rządu i polityki społecznej. Koniecznym zatem wydaje się 

zwrócenie większej uwagi na oczekiwania studentów i opracowanie strategii pozwalającej 

zatrzymać ich na polskim rynku pracy.  

 

Więcej informacji: 

dr hab. inż. Teresa Kupczyk, Prof. AWL, WSH 

teresa.kupczyk@gmail.com 
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