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W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wykształcenie i kwalifi kacje za-
wodowe stanowią rodzaj potencjału tkwiącego w jednostkach i grupach społecz-
nych, a zarazem jeden z głównych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego 
i kulturowego. Znaczenie to ujawnia się zwłaszcza w gospodarce opartej na 
wiedzy. Wzrastająca rola nauki i wykształcenia wpływa na jej przekształcenia 
strukturalne, co wyzwala zapotrzebowanie na pracę i zainteresowanie konkret-
nymi zawodami czy specjalnościami, kształtując też rynek pracy (Hryniewicz, 
Jałowiecki 1994: 5). Wśród cech tej gospodarki zazwyczaj wymienia się konku-
rencyjność i dynamikę, wypracowanie zasad wdrażania innowacji technicznych 
i technologicznych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych, oferowanie atrak-
cyjnych miejsc pracy dla wykształconych i wykwalifi kowanych kadr. Po 1989 
roku w Polsce dokonał się bezprecedensowy w światowej wręcz skali rozwój 
szkolnictwa wyższego: kilkakrotnie zwiększyła się liczba uczelni1 oraz liczba 
studentów i absolwentów. W rezultacie nastąpiło znaczące podwyższenie po-
ziomu wykształcenia w społeczeństwie. Przeobrażenia dokonywały się zarówno 
w wymiarze systemowym i instytucjonalnym – obejmując strukturę i zadania 
szkolnictwa wyższego, ofertę kierunków studiów – jak i świadomościowym. 
W społeczeństwie obserwowano wzrost aspiracji edukacyjnych i orientacji me-
rytokratycznych, a także oczekiwań łączonych z wpływem wykształcenia na sy-
tuację pracy jednostek. Szczególnego znaczenia nabierały problemy określania 
relacji między sferą edukacji i sferą gospodarki, jak również zasady realizacji do-
stosowywania wiedzy i umiejętności zawodowych pracobiorców do wymogów 
rynku pracy. Implikacją stały się wyzwania kierowane wobec szkół wyższych, ich 
funkcji oraz efektów kształcenia.

Zasadnicze cele niniejszego opracowania, rozumianego jako całość kon-
cepcyjna, badawcza i analityczna, koncentrują się wokół problemu wartości 

1 Pojęcia „szkoła wyższa” i „uczelnia” są w tym opracowaniu używane zamiennie. Szkoły 
wyższe (uczelnie) publiczne i niepubliczne są tu rozumiane jako szkoły prowadzące studia wyż-
sze, utworzone i działające w sposób określony w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 
27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tą ustawą 
uczelnie wchodzą w skład systemu szkolnictwa wyższego, a poprzez prowadzenie badań i kształ-
cenie studentów stanowią integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.
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wyższego wykształcenia na rynku pracy. Kategoria – wartość wyższego wykształ-
cenia – występuje tu w szerokim i wielowymiarowym ujęciu, o czym decyduje 
kontekst rynku pracy oraz uwzględnienie dwóch perspektyw: popytu i podaży 
pracy. Rynek pracy jest tu traktowany jako instytucja życia społecznego, obej-
mująca działania pracobiorców i pracodawców, którzy wchodzą w relacje wymia-
ny. Jej podstawą są cechy, które mają znaczenie dla obu stron i zaspokajają ich 
potrzeby oraz są oceniane ze względu na społeczną wartość (Kozek 1994: 11). 
Przyjęto założenie, że ów rynek określa możliwości wykorzystania posiadanych 
przez jednostki zasobów (społecznych, kulturowych i ekonomicznych), a także 
weryfi kuje wartość wykształcenia i kwalifi kacji zawodowych.

Formułowanie celów opracowania przebiegało w kilku etapach, co stano-
wi konsekwencję złożonej struktury przedmiotowej, zastosowania podejścia po-
równawczego, a przede wszystkim wykorzystania bardzo obszernego materiału 
źródłowego. Na materiał empiryczny – określany tu mianem badań własnych 
– złożyły się wyniki projektów zrealizowanych przez autorkę na przestrzeni kil-
kunastu lat na terenie województwa lubelskiego. Cykl ten został zapoczątkowany 
udziałem w zespołowym projekcie „Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euro-
regionu Bug” (1995–1997), którym kierował prof. zw. Leon Dyczewski OFM 
Conv. Kolejne etapy to dziesięć projektów indywidualnych, wykonanych głównie 
w ramach zadań badawczych Instytutu Socjologii, Wydziału Filozofi i i Socjologii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dalej: IS UMCS). W latach 
1998–2012 objęto nimi łącznie ponad 6,4 tysiąca respondentów2. Byli to studen-
ci szkół wyższych, pracodawcy i przedstawiciele zakładów pracy, osoby prowa-
dzące samodzielną działalność gospodarczą i pracownicy najemni. Zasadnicze 
miejsce – jeżeli chodzi o materiał empiryczny – przypada czterem edycjom badań 
zrealizowanych w latach 2001–2010 w podmiotach gospodarki (narodowej). 
Pomimo wielokrotnie czynionych zastrzeżeń i wyjaśnień dotyczących sposobów 
nazywania tego zbioru, dominuje określenie „badania pracodawców” lub cykl 
„badań pracodawców”3, ale stosowane jest też uogólnienie „Projekt – Pracodaw-
cy”. Poszczególne edycje wykonano w następującym czasie: I – 2001 rok, II – lata 
2005–2006; III – lata 2007–2008; IV – 2010 rok. Zamysł przeprowadzenia tych 
badań wynikał z zainteresowań naukowo-badawczych i celów natury poznawczej, 

2 Szczegółowy opis projektów – zob. rozdział V.
3 Precyzyjne określenie powinno brzmieć: badań pracodawców oraz przedstawicieli pra-

codawców i zakładów pracy. Wynika to ze zróżnicowania zbiorowości – podmiotów gospodarki 
(jednostek doboru prób), a zwłaszcza osób, które wystąpiły jako respondenci. W celu uniknięcia 
rozbudowanych wyjaśnień w odniesieniu do tego typu badań, szczególnie własnych, jest stoso-
wana kategoria „badania pracodawców”. Ujęcie w cudzysłów wskazuje na uproszczenie, uwzględ-
niając defi nicje pojęcia „pracodawca” i dobór respondentów, ale jednocześnie wyróżnia ten zbiór 
badań i usprawnia opis. Zagadnienia te są sukcesywnie omawiane w opracowaniu.
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ale miał też ważny kontekst społeczny, związany z dynamicznym rozwojem szkol-
nictwa wyższego i wzrostem wskaźników wykształcenia w społeczeństwie, przy 
jednoczesnym narastaniu problemów wchodzenia młodych, wykształconych 
ludzi na rynek pracy. Analiza literatury wykazywała niedobory wiedzy na temat 
popytu na pracę, zwłaszcza w przypadku zapotrzebowania dotyczącego pracow-
ników z wyższym wykształceniem, jak i oczekiwań formowanych z perspektywy 
pracodawców. Wzmacniało to przekonanie o potrzebie przeprowadzenia tego 
typu badań i o ich społecznym znaczeniu. Szczególną uwagę zwracała kwestia 
użyteczności informacji, w tym jako podstawy dostosowania programów i efek-
tów kształcenia w uczelniach do wymogów rynku, a także podejmowania decyzji 
edukacyjnych przez młodzież. W ramach zadań badawczych ważne miejsce przy-
padło problemom metodologicznym, które wraz z realizacją kolejnych projektów 
były rozbudowywane, wpisując się w podejście analityczne i krytyczne „badań 
nad badaniami”, a szerzej w nurty empirycznej metodologii.

Przyjęcie perspektywy rynku pracy i charakter cyklu „badań pracodawców” 
zadecydowały o strukturze niniejszego studium, układzie omawianych zagad-
nień, analiz i opisu. Badania surveyowe zrealizowane w podmiotach gospodar-
ki uznano za ważne źródło informacji na temat właściwości popytu na pracę, 
jednego z mniej rozpoznanych obszarów wiedzy o rynku pracy. Założono też, 
że na podstawie danych pozyskanych w tych podmiotach, tworzących własne 
struktury i strategie działania, budujących potencjał rozwoju i konkurencyjności 
rynkowej, możliwe będzie ustalenie kryteriów oceniania zasobów pracowników 
z wyższym wykształceniem. Przypuszczano, że tego rodzaju ujęcie, zwłaszcza 
ze względu na zakres materiału empirycznego, dostarczy odpowiedzi na wie-
le pytań dotyczących wartości wyższego wykształcenia nie tylko w kontekście 
rynków wewnętrznych, ale i ogólnie – rynku pracy. Złożony charakter przed-
miotowych zjawisk i wielowymiarowość determinant zadecydowały o włączeniu 
drugiej perspektywy – pracobiorców. Celem było zestawienie obrazu warunków 
panujących na rynku pracy, znaczenia przypisywanego wyższemu wykształce-
niu i postrzegania jego roli w formowaniu sytuacji pracy jednostek, tak jak to 
funkcjonuje w różnych kategoriach uczestników tego rynku. Zaważyły też inne 
względy. Było to koncepcyjne i czasowe powiązanie pierwszej edycji „badań 
pracodawców” (2001) z projektami wykonanymi wśród studentów lubelskich 
uczelni (1998–1999; 2000–2001). W skład problematyki tych ostatnich badań 
weszły między innymi takie kwestie, jak: motywacja edukacyjna i zawodowa, 
oczekiwania łączone z procesem nauki i funkcjami uczelni, ocena efektów kształ-
cenia w kontekście rynku pracy. Pytania natury naukowo-badawczej łączyły się 
z ważnymi problemami społecznymi. Skłaniało to do podjęcia działań w kierunku 
pozyskania wiedzy na temat na rynku pracy, charakteryzowanej z perspekty-
wy podmiotów zatrudniających. W rezultacie, chociaż o zakresie problematyki 



14 Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne

„badań pracodawców” zadecydowały głównie cele poznawcze, do ich wykona-
nia przyczyniły się też cele praktyczne. Rozszerzanie zakresu oglądu roli „badań 
pracodawców”, ich wymiaru informacyjnego i diagnostycznego, jak również po-
dejmowanie kolejnych edycji, dokonywało się zatem pod wpływem wyników 
projektów realizowanych wśród studentów, następnie pracowników najemnych 
(2004), a przede wszystkim osób prowadzących samodzielną działalność go-
spodarczą (2002–2003, 2010–2012), określanych też mianem przedsiębiorców. 
Ogólnie ujmując, problematyka tych badań dotyczyła wartości pracy, wykształ-
cenia i zawodów dla jednostek, przedsiębiorczości, jak też recepcji sytuacji na 
rynku pracy. W zbiorze badań własnych znalazły się więc niejednorodne projekty 
badawcze, lecz zawierające replikacje o charakterze teoretycznym i metodolo-
gicznym. Pomimo specyfi ki każdego z projektów w ich koncepcjach stosowano 
podobne podstawy defi niowania konstruktów pojęciowych, układy analizowa-
nych kategorii badawczych, rozwiązania metodologiczne i techniczne, zestawy 
wskaźników. Stało się to podstawą prowadzenia analiz porównawczych.

W związku z założeniami badawczymi, w tym odnoszącymi się do relacji 
między przedstawicielami stron popytu i podaży pracy, jak również ze względu 
na rodzaj badanych zbiorowości, szczególny charakter ma kategoria: pracodawcy. 
Samo pojęcie „pracodawca”, podobnie jak w innych tego typu badaniach, jest tu 
rozumiane jako podmiot dający pracę, zatrudniający, zatem może to być osoba 
fi zyczna lub prawna. Warto zwrócić uwagę, że w czterech edycjach składających 
się na „Projekt – Pracodawcy” respondentami byli właściciele fi rm, członko-
wie zarządu, ale też kierownicy różnych szczebli, specjaliści czy inni pracow-
nicy najemni. Wobec tego badane zbiorowości (na poziomie respondentów) 
trafniej byłoby określać mianem pracodawców i przedstawicieli pracodawców 
(i/lub zakładów pracy). Z kolei w badaniach drobnych przedsiębiorców, wzięli 
udział faktyczni pracodawcy, nawet gdy zatrudniano tylko jednego pracownika. 
Mimo wyodrębnienia dwóch perspektyw (popytu i podaży) występuje pewna 
nieostrość podziałów, jeżeli chodzi o osoby biorące udział w badaniach. Nie za-
wsze przynależały one do jednej tylko kategorii: pracodawców lub pracobiorców 
– tak porównując różne projekty, jak i respondentów w ramach każdego z nich. 
Zastosowane podejście badawcze, zwłaszcza w zakresie porównawczym, uzna-
no za obiecujące poznawczo i umożliwiające analizę czynników określających 
pozyskiwanie wyników znaczących.

Zasadnicze cele niniejszego studium mają charakter poznawczy w za-
kresie substantywnym i metodologicznym4, ale odnoszą się też do zagadnień 

4 Podział nawiązuje do koncepcji Antoniego Sułka, który charakteryzuje zasady „uprawia-
nia metodologii przez socjologów” i postawę analityczną skierowaną na własny warsztat pracy, 
a także wskazuje na znaczenie analiz metodologicznych prowadzonych na podstawie badań 
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praktycznych aplikacji badań. Koncepcja opracowania jest więc złożona i wielo-
poziomowa, co ujawnia się w konstrukcji oraz w sposobach prowadzenia omó-
wień teoretycznych, metodologicznych i empirycznych, w toku analiz i opisu 
wyników oraz interpretacji. Pierwszy poziom to cele poszczególnych badań 
pierwotnych, swoiste, ale i wspólne dla kategorii projektów, co umożliwia ze-
stawienia następnych edycji. Poziom drugi to cele podejścia porównawczego 
i analiz porównawczych5, które były rozbudowywane w ramach realizacji ko-
lejnych badań. Trzeci – stanowią cele sformułowane w efekcie oglądu całości 
zebranego materiału. Ostatecznie układ problemowy wynika z założeń teoretycz-
nych i metodologicznych oraz poszukiwań badawczych, występujących w każ-
dym z projektów, jak również tych, które zostały przyjęte ze względu na zadania 
porównawcze. Zaproponowane ujęcie przedmiotowych zagadnień, podejście 
badawcze i analityczne, jest rzecz jasna tylko jednym z możliwych. Wypada też 
zaznaczyć, że część problemów sformułowano ex post factum, lecz z zastrzeże-
niem, iż polegało to głównie na rozszerzaniu ich zakresu, zaś nowe rozwiązania 
były konsekwencją określenia całościowego konceptu. Wielość perspektyw oraz 
złożoność celów i problematyki badań, wykonanie analiz porównawczych na 
podstawie cyklu „badań pracodawców” i projektów zrealizowanych w innych 
zbiorowościach decydują o szczególnym charakterze materiału empirycznego 
i samego opracowania. Przemawiają za tym dodatkowo cele metodologiczne, 
zwłaszcza dotyczące czynników kształtujących proces badań społecznych i wpły-
wających na osiągane rezultaty.

Zaprezentowanie w jednym opracowaniu kilkunastu projektów badawczych 
– autorskich, niemniej jednak zróżnicowanych – stanowi niełatwe wyzwanie pod 
względem teoretycznym i metodologicznym, jak też analitycznym i interpre-
tacyjnym, a ostatecznie konstrukcyjnym. Problematyka badań skierowanych 
do pracodawców dotyczyła, między innymi, kwestii zapotrzebowania na pracę 
osób z wyższym wykształceniem, działań personalnych, w tym metod dobo-
ru nowych pracowników, zasad współpracy z otoczeniem instytucjonalnym. 
W skład kluczowych zagadnień weszły oceny przygotowania specjalistów i ab-
solwentów uczelni do wykonywania zadań w środowisku pracy, ale i znaczenie 
przypisywane wyższemu wykształceniu oraz postrzeganie jego funkcji na rynku 
pracy i roli w kształtowaniu warunków zatrudnienia jednostek. Zadania badaw-
cze i analityczne objęły cechy zjawisk przynależących do różnych poziomów. 

substantywnych (Sułek 2002: 19). Zagadnienia te zostały omówione w rozdziałach metodolo-
gicznych (II i V).

5 W ramach podejścia porównawczego (i analiz porównawczych) zastosowano dwa zasadni-
cze przekroje: jeden odnosi się do zakresu (węższe i szersze ujęcie), a drugi do wymiarów – sub-
stantywnego (czy inaczej merytorycznego, przedmiotowego) i metodologicznego.
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Każda z tych wiązek problemów może być badana przez przedstawicieli innych 
dziedzin naukowych w ramach charakterystycznych dla nich ujęć teoretycznych 
i metodologicznych. Należy zatem podkreślić, że opracowanie zostało skonstru-
owane według zasad pozwalających na zestawienie zrealizowanych na przestrzeni 
wielu lat badań własnych. Wynikało to z zamiarów podsumowania rezultatów 
badawczych, zwrócenia uwagi na interesujące zagadnienia o charakterze substan-
tywnym, a także – może przede wszystkim – metodologicznym. Kontekst rynku 
pracy i problematyka badań zadecydowały o tym, że osią całościowego konceptu 
jest sfera pracy, która stanowi też jeden z zasadniczych obszarów defi niowania 
i realizacji wartości wyższego wykształcenia. Z działaniami skierowanymi na 
efekty zestawień porównawczych łączono nadzieje uchwycenia podobieństw 
i różnic w postrzegania przedmiotowych kwestii w zależności od perspektywy 
oglądu oraz pozycji zajmowanej na rynku pracy. Prezentacja projektów stała się 
jednocześnie okazją do podjęcia rozważań na temat roli badań socjologicznych, 
a szerzej ujmując społecznych, w budowaniu wiedzy na temat właściwości za-
potrzebowania na pracę osób posiadających wyższe wykształcenie, jak również 
metodologicznych kontekstów osiąganych rezultatów. Przy czym, chociaż kon-
cepcje badań własnych zostały opracowane na gruncie socjologii, to zawierają 
odwołania do dorobku innych dziedzin6, a w pewnych zakresach przyjęte roz-
wiązania mają postać interdyscyplinarną.

Porównywanie wielu niejednorodnych projektów typu surveyowego mia-
ło zatem złożone konsekwencje, które musiały być systematycznie rozwiązywa-
ne. Do tego zakresu należy wskazywanie połączeń kolejnych sekwencji opisu 
wyników z poszczególnymi wymiarami (substantywnym i metodologicznym), 
zagadnieniami, projektami czy ich kategoriami, poziomami analizy. Ze względu 
na dokonywane w toku rozważań przejścia konieczne było stosowanie odwołań, 
dlatego nie zawsze można było uniknąć powtórzeń. Wymieniając trudności cało-
ściowo rozumianych zadań, trzeba także podkreślić kwestie techniczne analizy7.

Zamiarom opublikowania niniejszego materiału towarzyszyły również dy-
lematy innej natury. Badania empiryczne realizowano na przestrzeni kilkunastu 
lat, w warunkach przeobrażeń dokonujących się w sferze społecznej, politycz-
nej i gospodarczej, wielowymiarowych zmian sytuacji na rynku pracy, a także 

6 Oprócz subdyscyplin socjologii (socjologii gospodarki, socjologii pracy, socjologii kultury) 
i metodologii badań społecznych, w koncepcjach badań i zarazem w tym opracowaniu występują 
odwołania do dorobku ekonomii, teorii organizacji i zarządzania, jak też pedagogiki i psychologii.

7 Zbudowano ponad dwadzieścia podstawowych baz danych, jak też ich liczne wersje po-
mocnicze, przetwarzano te dane, a następnie wykonano bardzo dużą liczbę działań statystycz-
nych. Z powodu zakresu działań oraz ich charakteru przebieg pracy był trudny i czasochłonny. 
Wszystkie te czynności były wykonywane przez autorkę.
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w szkolnictwie wyższym. Tereny objęte badaniami w poszczególnych projek-
tach, pomimo usytuowania w województwie lubelskim, były niejednorodne 
pod względem cech administracyjnych i społeczno-gospodarczych, sytuacji 
zatrudnienia i bezrobocia. Owe dylematy dotyczyły też prezentacji wyników, 
uzyskanych na podstawie projektów posiadających w gruncie rzeczy lokalny cha-
rakter. Próby badawcze w większości nie spełniały kryteriów reprezentatywno-
ści, a ich rodzaj i trudności realizacji prób pobranych implikowały ograniczenia 
analizy danych, ekstrapolacji i zakresu wykorzystania rezultatów. Rozważenie 
argumentów przesądziło o podjęciu pozytywnej decyzji. Po pierwsze, zasad-
nicze znaczenie miała problematyka badań oraz ich przedmiot, zwłaszcza po-
wiązanie z kluczowymi problemami społecznymi. Po drugie, za istotne uznano 
możliwości przeprowadzenia analiz porównawczych w ramach kilku edycji badań 
skierowanych do pracodawców oraz projektów, którymi objęto różne kategorie 
mieszkańców województwa. Po trzecie, wyniki okazały się zbliżone do rezul-
tatów badań wykonywanych w innych częściach Polski, co wzmacniało ocenę 
ich rzetelności. Po czwarte, zebrany materiał okazał się pod wieloma względami 
unikatowy. Powstał w efekcie systematycznie realizowanych projektów na prze-
strzeni kilkunastu lat, z zastosowaniem replikacji elementów koncepcji w zakresie 
substantywnym i metodologicznym. Jakkolwiek wyniki tych badań były sukce-
sywnie analizowane i publikowane, dopiero ich zestawienie i łączne opracowanie 
w takiej postaci, a szczególnie ujęcie kluczowych zagadnień w zasadniczych na 
rynku pracy perspektywach – popytu i podaży – dopełniło podejście badawcze 
i charakterystykę przedmiotowych zjawisk. Wreszcie zadecydował o tym sam 
teren badań. W województwie lubelskim omawiane problemy mają szczególny 
charakter. Występuje tu kontrast między relatywnie wysokimi wskaźnikami po-
ziomu wykształcenia mieszkańców a słabą kondycją gospodarki, której strukturę 
cechuje duży udział tradycyjnego rolnictwa i sfery budżetowej. Determinuje to 
sytuację na rynku pracy. Przejawem jest chociażby wielkość bezrobocia w katego-
rii osób z wyższym wykształceniem, zwłaszcza wśród absolwentów uczelni. Pod 
tym względem województwo od lat zajmuje niekorzystne lokaty w porównaniu 
do innych rejonów Polski. Przede wszystkim jednak jakość zasobów ludzkich, 
potencjał wiedzy, wykształcenia i pracy znajdują tu nieproporcjonalnie niskie 
możliwości przełożenia na realizację indywidualnych celów zawodowych i eko-
nomicznych, jak również celów społeczno-gospodarczych. Wymienione kwestie 
implikują potrzeby prowadzenia badań diagnostycznych.

Ze względu na rozłożenie akcentów, w tym opisywanie empirii w powią-
zaniu z komentarzami metodologicznymi, niniejsze opracowanie wpisuje się 
w obszar prac o charakterze metodologiczno-empirycznym. Składa się z dwu-
nastu rozdziałów, które uporządkowano według zadań teoretycznych, metodo-
logicznych i empirycznych, ze wstępu i zakończenia, z zestawienia cytowanej 
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i przywoływanej literatury oraz dokumentów, aneksów. W całościowo ujętej 
konstrukcji można by zatem wskazać części, chociaż nie wyodrębniono ich for-
malnie. W poszczególnych rozdziałach układ zagadnień, tok analiz i opisu czy 
sposoby prezentacji materiału wychodzą bowiem poza standardowo przyjmo-
wane zasady. Dotyczy to zwłaszcza powiązań między wymiarem substantyw-
nym i metodologicznym, co nie zawsze pozwalało na utrzymanie rozłączności 
podziałów w ramach przedstawianych kwestii. W samej formule wstępu zwra-
cano uwagę na tę logikę zamysłu i konteksty, na wielowymiarowość problemów 
badawczych i materiału źródłowego. Pierwszą część, złożoną z rozdziałów od 
pierwszego do piątego, można określić jako teoretyczno-metodologiczną, jak-
kolwiek zawiera ona również omówienia z zakresu przeglądów badań i analiz 
opartych na danych statystycznych. Na drugą część – empiryczną – składają 
się rozdziały od szóstego do dwunastego oraz aneksy, zwłaszcza pierwszy, który 
zawiera tabele uzupełniające.

W pierwszym rozdziale przedstawiono teorie rynku pracy, defi nicje i kon-
cepcje, analizę pojęć powiązanych z kategorią rynku pracy, w tym popytu i podaży 
pracy. Zadaniem przeglądu, dokonanego według klucza przydatności w stosunku 
do koncepcji badań własnych, było także przybliżenie problemów wykorzystania 
teorii w wyjaśnianiu zjawisk współczesnego rynku pracy, w tym relacji z system 
edukacyjnym. Szczególną uwagę poświęcono defi nicji rynku pracy oraz zagad-
nieniom jego struktury podmiotowej i przedmiotowej, jak również samej pracy 
w kontekście wymiany rynkowej, wraz z charakterystyką kluczowej kategorii: 
sytuacja pracy. Rozdział drugi ma przede wszystkim charakter metodologiczny. 
Punktem wyjścia było określenie problemów związanych z przygotowaniem i re-
alizacją badań społecznych, których przedmiotem są zjawiska zachodzące na 
rynku pracy. Omówiono rodzaje źródeł pozyskiwania informacji, w tym wybrane 
kwestie metodologiczne. Zasadniczym celem było umiejscowienie badań survey-
owych wykonywanych w podmiotach gospodarki na tle innych źródeł wiedzy 
na temat popytu na pracę, dokonanie ogólnej oceny zasobów „badań pracodaw-
ców” i wskazanie ich osobliwości w kontekście właściwości badań społecznych. 
Rozdział ten – poza wszystkim – pełni ważną rolę w stosunku do prezentacji 
rozwiązań metodologicznych przyjętych w badaniach własnych oraz zadań anali-
tycznych z zakresu empirycznej metodologii. W trzecim rozdziale przedstawiono 
rezultaty analiz wykonanych na podstawie materiałów zastanych, głównie w celu 
uzyskania kontekstu opisu badań własnych. Omówiono kwestie znaczenia przy-
pisywanego wyższemu wykształceniu i jego funkcji na rynku pracy, problemy 
relacji między systemem edukacji i rynkiem pracy – zgodnie z prezentacją w li-
teraturze przedmiotu z odniesieniami do ujęć badawczych. Zostało to ukazane 
na tle tendencji rozwoju szkolnictwa wyższego i zmian wskaźników poziomu 
wykształcenia w polskim społeczeństwie. Następnie przedstawiono zasoby 
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badań empirycznych wykonanych wśród pracodawców, ich podstawy metodo-
logiczne i najważniejsze wyniki odnoszące się do właściwości zapotrzebowania 
na pracę, dopełniając rozważania na temat osobliwości tego rodzaju projektów 
badawczych. Ostatni punkt został oparty na danych statystycznych i zawiera 
charakterystykę warunków rynku pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnie-
niem województwa lubelskiego (jako terenu realizacji badań własnych), głównie 
pod kątem zatrudnienia i bezrobocia osób z wyższym wykształceniem, w tym 
absolwentów uczelni.

W dwóch kolejnych rozdziałach – czwartym i piątym – omówiono zagad-
nienia z zakresu koncepcji badawczych i analitycznych, w tym przyjęte w ramach 
badań własnych rozwiązania metodologiczne. Rozdziały te mają rozbudowaną 
strukturę, co wynika z potrzeb zestawienia kilkunastu projektów badawczych, 
z jednej strony niejednorodnych i wykonanych w różnym czasie, a z drugiej 
– potraktowanych jako całość koncepcyjna, metodologiczna i empiryczna. Każ-
dy z projektów był realizowany w standardowym ujęciu kolejności zadań (od 
konceptualizacji do operacjonalizacji), ale ze względu na cele podejścia i analiz 
porównawczych oraz „badań nad badaniami” należało wyodrębnić zarówno swo-
iste własności, jak i elementy zbieżne czy replikacje. Dlatego też wystąpiły prze-
sunięcia w stosunku do zazwyczaj przyjmowanych sekwencji opisu zagadnień 
natury substantywnej i metodologicznej. I tak, czwarty rozdział poświęcono pre-
zentacji przedmiotu badań i analiz, strukturalizacji, a także opisowi schematów 
analiz i kategorii badawczych. Stanowi to punkt wyjścia do wykazania podstaw 
operacjonalizacji, zmiennych i wskaźników. Takie holistyczne ujęcie, w rozumie-
niu koncepcyjnym i empirycznym, implikowało określenie celów i problematyki 
badań, założeń i hipotez w formie sekwencyjnej, ale i sumatywnej – jako pewnej 
wypadkowej. W rozdziale piątym przedstawiono historię realizacji projektów 
i ich ogólną charakterystykę wraz z zasadami doboru prób badawczych. Następ-
nie opisano podejścia badawcze i procedury, metody i techniki zbierania danych, 
sposoby analizy danych i prezentacji wyników. Szczególne miejsce przypadło 
omówieniu problemów i zadań podjętych w ramach nurtu „badań nad bada-
niami”. Należy podkreślić, że zachowywano zasadnicze ustalenia teoretyczne 
i metodologiczne z poziomu badań pierwotnych, ale konwencja podejścia po-
równawczego wymagała też uwzględnienia modyfi kacji, które były sukcesywnie 
wprowadzane w toku pracy nad kolejnymi projektami.

W części empirycznej, zawierającej omówienie rezultatów badań własnych, 
zastosowano strukturę problemową i układ zagadnień uporządkowany ze wzglę-
du na dominującą perspektywę popytu na pracę. W opisie materiału badaw-
czego szczególne miejsce przypada zatem „badaniom pracodawców”. Stanowiło 
to oś organizującą analizę, opis i interpretację w każdym z rozdziałów. Wszę-
dzie tam, gdzie w badaniach innych zbiorowości dysponowano analogicznymi 
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wskaźnikami lub wskaźnikami odnoszącymi się do cech w zakresie tych samych 
zjawisk, wykonywano analizę porównawczą. Rozważaniom dotyczącym warstwy 
substantywnej wyników towarzyszyły analizy natury metodologicznej, w tym 
prowadzone na metapoziomie. I tak rozdział szósty zawiera charakterystykę 
zbiorowości w cyklu „badań pracodawców”: właściwości podmiotów gospodarki 
i cech osób, które wystąpiły w roli respondentów. Omówiono działania wyko-
nane pod kątem sprawdzenia relacji między zmiennymi, wyodrębnienia kluczo-
wych zmiennych wyjaśniających i doprecyzowania ich roli w schematach analiz. 
Przedstawiono także opis podstawowych cech zbiorowości w projektach porów-
nawczych. Zawartość kolejnych rozdziałów tworzy pewne kontinuum i komple-
mentarną całość, ujętą w kilku przekrojach. Punktem wyjścia jest opis istotnego 
kontekstu, czyli stanu i zmian sytuacji kadrowej w podmiotach gospodarki oraz 
zapotrzebowania na pracowników z wyższym wykształceniem. Następnie przed-
stawiono kryteria i metody doboru kadr. W dalszym etapie analizowano rolę 
wyższego wykształcenia jako podstawy formowania kwalifi kacji i profi lu dobrego 
pracownika, warunków pracy i gratyfi kacji, by przejść do rozważań na temat 
znaczenia wykształcenia jako czynnika decydującego o sytuacji pracy jednostek 
i pozycjonowaniu na rynku pracy. W kolejnych rozdziałach akcent jest stopniowo 
przesuwany z zagadnień skoncentrowanych na rynkach wewnętrznych na zagad-
nienia rozpatrywania w kontekście rynku pracy. Ponadto, o ile w rozdziałach od 
szóstego do ósmego dominuje opis „badań pracodawców”, o tyle od rozdziału 
dziewiątego coraz większą część wypełniają całościowe analizy porównawcze. 
I tak w siódmym rozdziale opisano sytuację kadrową fi rm, w tym właściwości 
zapotrzebowania na pracowników z wyższym wykształceniem. Zastosowano też 
analizę powiązań między zmiennymi, tak w celu uchwycenia roli zmiennych wy-
jaśniających, jak i spójności w zakresie sprawozdań – obiektywnych i subiektyw-
nych8. W ósmym uwaga została poświęcona pozyskiwaniu nowych pracowników 
i współpracy z otoczeniem instytucjonalnym. Stanowi to punkt wyjścia do opisu 
wymagań kierowanych wobec pracowników i funkcji wykształcenia w procesie 
wymiany, a zarazem kryteriów oceny wykształcenia i kwalifi kacji pracobiorców 
(w tym absolwentów uczelni). W dziewiątym rozdziale następuje przejście do 
analiz w szerszym ujęciu problemów rynku pracy. Zawiera on charakterystykę 
atrybutów wyższego wykształcenia jako podstawy kształtowania relacji wymiany 
między stroną popytu i podaży pracy, ale ów obraz jest przedstawiany z perspek-
tywy różnych kategorii uczestników tego rynku. Dzięki temu uzyskano możli-
wość uchwycenia wielowymiarowości oglądu przedmiotowych kwestii, w tym 
kluczowego tu zagadnienia udziału kryteriów rynkowych w formowaniu miar 

8 Zagadnienia dotyczące podziału sprawozdań na obiektywne i subiektywne przedstawiono 
w rozdziale II i V.



Wstęp 21

atrakcyjności wyższego wykształcenia. Omówiono znaczenie różnych typów 
i poziomów wykształcenia oraz poszczególnych elementów kwalifi kacji w od-
niesieniu do potrzeb kadrowych i zatrudnienia, oczekiwania kierowane pod 
adresem potencjalnych kandydatów do pracy, jak również elementy składające 
się na profi l dobrego pracownika. Analizie poddano postrzeganie roli wykształ-
cenia na rynku pracy w powiązaniu z indywidualną motywacją edukacyjną i za-
wodową. Recepcję relacji wymiany skonfrontowano ze sferą decyzji i działań, 
które dotyczyły kształtowania zasobów pracowniczych i zasobów podmiotów 
gospodarki. W rozdziale dziesiątym zasadniczą płaszczyznę rozważań stanowi 
sytuacja pracy. W tym kontekście przeprowadzono wielowymiarową analizę 
oceniania wykształcenia (poziom, rodzaj) w zestawieniu z oczekiwaniami oraz 
zobowiązaniami dotyczącymi cech i warunków pracy, określanymi przez przed-
stawicieli strony popytu na pracę oraz innych uczestników rynku pracy. Rozdział 
jedenasty poświęcono omówieniu recepcji problemów zatrudnienia i bezrobo-
cia osób z wyższym wykształceniem. Głównym celem było jednak – ponownie 
– porównanie postrzegania roli wyższego wykształcenia na rynku pracy z wielu 
perspektyw, jak również uznanie weryfi kacyjnych funkcji tego rynku w stosunku 
do zasobów pracobiorców, w tym absolwentów uczelni. Ze względu na zakres 
przedmiotowy badań, zadania porównawcze w wymiarze substantywnym i meto-
dologicznym, a także obszerność materiału empirycznego, prezentacja osiągnię-
tych rezultatów okazała się przekraczać formułę zakończenia. Przedstawiono je 
zatem w rozdziale dwunastym, podsumowującym. W zakończeniu zamieszczo-
no już tylko najważniejsze wnioski dotyczące całościowego opracowania. Jeżeli 
chodzi o zakres przywoływanej literatury, przyjęto ogólną zasadę odwoływania 
się do wykazu publikacji, które wykorzystywano w przygotowaniu kolejnych 
projektów badawczych. W celu uniknięcia powielania treści opublikowanych już 
prac autorki – również w wypadku przeglądów zagadnień na podstawie literatury 
– wprowadzono odsyłacze i komentarze. Natomiast w ramach analiz porównaw-
czych zostały włączone niezbędne uzupełnienia bibliografi i.

* * *

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim Studentom studiującym 
w latach 1998–2012 w Instytucie Socjologii WFiS UMCS (w tym w Kolegium 
Licencjackim UMCS w Białej Podlaskiej), którzy wzięli udział w realizacji przed-
miotowych projektów badawczych. W kolejnych latach w ramach prowadzonych 
przeze mnie zajęć o charakterze metodologicznym i warsztatowym oraz praktyk 
zawodowych wykonywali oni niełatwą pracę ankieterów. Wielu spośród tych 
studentów uczestniczyło też w dyskusjach dotyczących problemów społecznych, 
do których odwoływały się badania, dzieląc się obserwacjami i przemyśleniami 
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na temat lokalnych uwarunkowań świata pracy. Te aspekty współpracy stano-
wiły kontekst interpretacyjny, pomagały również doskonalić narzędzia badaw-
cze. W takim ujęciu niniejsza książka stanowi formę zapisu oraz podsumowania 
wieloletniej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Poza wszystkim podstawę 
współdziałania tworzył doniosły problem społeczny – przygotowanie młodych 
ludzi do wejścia na rynek pracy.

Szczególne podziękowania kieruję do Recenzenta – dr. hab. Mariusza 
 Zemły, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – za wnikliwą lekturę ni-
niejszego opracowania, wszystkie uwagi merytoryczne i konstruktywną krytykę, 
za dyskusje na temat problemów związanych z podjętymi zadaniami badawczymi 
i analitycznymi. Pozwoliło to przygotować książkę w jej ostatecznym kształcie. 
Wszelkie niedoskonałości natomiast obciążają wyłącznie konto autorki.

Dziękuję również wszystkim Osobom, których decyzje i praca przyczyniły 
się do opublikowania tej książki.
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