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PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DOT. PLANÓW ZAWODOWYCH  

I ŻYCIOWYCH MATURZYSTÓW I STUDENTÓW W STALOWEJ WOLI 
 

Ankieta, badająca plany zawodowe i życiowe maturzystów i studentów w Stalowej Woli, 

została przeprowadzona w formie elektronicznej w okresie 3-14 luty 2020 r. Zastosowano metodę 

sondażu diagnostycznego. Celem badania było uzupełnienie wiedzy na temat planów zawodowych  

i edukacyjnych młodzieży oraz ich opinii odnośnie atrakcyjności Stalowej Woli jako miejsca do życia. 

Badanie jest elementem realizowanego przez miasto projektu pt.: „MODELOWE 

ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej 

Woli”, w ramach programu „Rozwój lokalny”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-

2021, którego głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej, poprzez 

podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności oraz standardu życia mieszkańców.  

W ankiecie wzięli udział uczniowie, słuchacze, studenci z 12 podmiotów o charakterze 

edukacyjnym, w tym: 

• 746 uczniów z klas maturalnych (w tym 51,47% kobiet), ze szkół ponadpodstawowych  

dla młodzieży. Łącznie ankietą objęto 66% badanej populacji uczniów (spośród 1134 os.). 

• 55 słuchaczy z klas maturalnych (w tym 38,18% kobiet), ze szkół ponadpodstawowych  

dla dorosłych. Łącznie ankietą objęto 52,38% badanej populacji słuchaczy (spośród 105 os.). 

• 58 studentów ostatnich roczników studiów (w tym 24,14% kobiet), na kierunkach 

prowadzonych w Stalowej Woli. Łącznie ankietą objęto 47,93% badanej populacji studentów 

(spośród 121 os.). 

 

Ankieta zawierała łącznie 28 pytań badawczych dla uczniów, 27 pytań dla słuchaczy, 26 pytań dla 

studentów oraz metryczkę. Kluczowe zagadnienia badawcze obejmowały: 

• Ocenę atrakcyjności Stalowej Woli.  

• Podejmowanie decyzji, co do wyboru miejsca do rozpoczęcia i spędzenia swojego dorosłego 
życia. 

• Plany zawodowe i edukacyjne młodzieży. 
Podstawowym zadaniem badania było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania główne: 

• Czy Stalowa Wola jest dobrym miejscem do życia i rozwoju dla młodych ludzi? 

• Co zachęca młodzież do mieszkania w Stalowej Woli, a co do jej opuszczenia? 

• Z czym najczęściej jest kojarzona Stalowa Wola? 

• Jakie życzenia roszczą młodzi ludzie względem Stalowej Woli? 

• Z czyich rad korzysta najczęściej młodzież? 

• Jakie są plany życiowe i zawodowe młodzieży, po zakończeniu edukacji? 

• Jak młodzi ludzie postrzegają swoją szkołę/uczelnię? 

• Jakie, dalsze potrzeby edukacyjne ma młodzież? 

• Co, zdaniem młodzieży, decyduje o znalezieniu dobrej pracy w Stalowej Woli? 

• Czego, zdaniem młodzieży, oczekują pracodawcy od młodych pracowników? 

• Jakie miejsca pracy uważane są przez młodych ludzi za najbardziej atrakcyjne? 

• Czy młodzież jest skłonna rozpocząć własną działalność gospodarczą? 

• Czy młodzi ludzie są skłonni pracować w firmie rodzinnej? 

• Ile czasu, młode pokolenie jest w stanie poświęcić na dojazd do atrakcyjnej pracy? 

• Czy młodzi ludzie mają już doświadczenia związane z pracą zarobkową? 

• Kogo najczęściej młodzież darzy zaufaniem? 

• W jaki sposób, abiturienci i studenci najczęściej spędzają czas wolny? 

• W jaki sposób, uczniowie spędzają czas wolny poza Stalową Wolą? 

• Jakie są najważniejsze aspekty życia dla młodzieży? 

 



Zaprezentowane powyżej pytania pozwoliły na postawienie hipotez badawczych, które zostały 

poddane próbie weryfikacji w badaniach empirycznych.  

Przyjęte zostały niżej wymienione hipotezy (H): 

• H1: Miasto Stalowa Wola jest dobrym miejscem do życia i rozwoju dla młodych ludzi. 

• H2: Młodzież najczęściej jest skłonna opuścić Stalową Wolę ze względu na niskie zarobki i mało 

atrakcyjny rynek pracy. 

• H3: Miasto Stalowa Wola kojarzone jest najczęściej z Hutą Stalowa Wola S.A i Centralnym 

Okręgiem Przemysłowym. 

• H4: Młodzież, planując edukację i rozwój zawodowy, najczęściej korzysta z porad rodziny, 

kolegów, przyjaciół, sympatii. 

• H5: Młodzież ma w większości sprecyzowane plany, odnośnie własnej przyszłości zawodowej. 

• H6: Młodzież, w przypadku problemów ze znalezieniem odpowiedniej pracy, często jest 

skłonna podjąć decyzję o wyjeździe za granicę. 

• H7: Młodzi ludzie są przekonani, że o uzyskaniu w przyszłości satysfakcjonującej pracy 

decydujące znaczenie będzie miało wykształcenie. 

• H8: Młodzi ludzie uważają za atrakcyjne prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

• H9: Młodzież chce pracować w firmie rodzinnej. 

• H10: Młodzi ludzie chętnie podejmują pracę zarobkową.  

• H11: Młodzi ludzie spędzają głównie czas na rozrywce. 

• H12: Ważnym aspektem życia młodych ludzi jest rodzina. 

• H13: Młodzi ludzie chcą być sławni, posiadać władzę i wpływy. 

Dla potwierdzenia (odrzucenia) hipotez sformułowanych powyżej, posłużono się podwójną formą 

argumentacji: 

• Pierwsza forma argumentacji opiera się na analizie danych uzyskanych w badaniach. 

• Druga, polega na odwołaniu się do innych badań, polegających na weryfikacji spostrzeżeń 

dyrektorów szkół i władz uczelni, których uczniowie/studenci, brali udział w ankiecie oraz 

Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia w Urzędzie Miasta Stalowej Woli. 

W analizie wykorzystano zarówno statystykę opisową, jak i indukcyjną. Istniejące współzależności, 

zaprezentowane zostały w formie wykresów. Podstawową miarą statystyczną, stosowaną w badaniu 

była frakcja (procent). Cały etap opracowania dotyczy głównie obliczenia i analizy statystycznej.  

 

I ANALIZA DANYCH UZYSKANYCH W BADANIACH 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż wśród respondentów najwięcej było mieszkańców 

Stalowej Woli. Stanowili oni 34,99% uczniów, 41,82% słuchaczy i 36,21% studentów objętych 

badaniem. Zaobserwowano również znaczny odsetek mieszkańców powiatu wśród uczniów (31,64%) 

i słuchaczy (36,36%) oraz liczną grupę studentów zarówno z powiatu (20,69%) jak i spoza powiatu 

(36,20%). Powyższe dane potwierdzają, iż Stalowa Wola jest znaczącym ośrodkiem edukacyjnym, 

szczególnie dla młodych mieszkańców miasta i powiatu stalowowolskiego, którzy kształcą się  

w szkołach i uczelniach zlokalizowanych na terenie Stalowej Woli. 

W ramach kolejnego pytania, ankietowani przedstawili swoją sytuację materialną. Aż 53,48% 

uczniów, 52,73% słuchaczy i 48,28% studentów wskazało, iż mogą sobie pozwolić na pewien luksus lub 

że środków finansowych starcza im na wiele bez specjalnego oszczędzania. Nikły odsetek badanych 

przedstawił natomiast odpowiedzi, wskazujące na występowanie problemów finansowych w rodzinie. 

Jedynie 1,07% uczniów i 1,82% słuchaczy wskazało, iż nie starcza im na podstawowe potrzeby. 

Większość ankietowanych z każdej grupy deklaruje, iż jest w bardzo dobrej sytuacji materialnej. 

Należy jednak zaznaczyć, że pytanie to jest pytaniem wrażliwym i z tego względu udzielone na nie 

odpowiedzi mogą nie w pełni pokrywać się z rzeczywistością. 

Na początku ankiety, respondenci z każdej z grup zostali poproszeni o wskazanie, dla kogo 

Stalowa Wola jest dobrym miejscem do życia i rozwoju. Rozkład odpowiedzi, a co za tym idzie 

postrzeganie naszego miasta, było nieco inne w poszczególnych grupach badanych. Według 



przeważającej części uczniów Stalowa Wola jest dobrym miejscem do życia dla osób starszych (59,79% 

opinii), rodzin z dziećmi (42,49% opinii) i dzieci (34,58% opinii). Zupełnie inaczej postrzegają nasze 

miasto studenci, według których Stalowa Wola jest dobrym miejscem dla osób z wykształceniem 

technicznym, branżowym, mających fach w ręku (67,24% opinii) oraz dla osób starszych (44,83% opinii) 

i rodzin z dziećmi (44,83% opinii). Słuchacze byli natomiast bardziej zrównoważeni w swoich osądach  

i w przypadku tej grupy nie obserwowano tak znacznej rozpiętości odpowiedzi. Według słuchaczy 

Stalowa Wola jest dobrym miejscem do życia i rozwoju dla młodzieży, studentów (43,64% opinii), dla 

osób starszych (41,82% opinii) oraz dla osób z wykształceniem technicznym, branżowym, mających 

fach w ręku (32,73% opinii). Warto zauważyć, że śladowa liczba osób z każdej grupy wskazała, iż 

Stalowa Wola jest dobrym miejscem do życia i rozwoju dla osób z wyższym wykształceniem (uczniowie 

4,29%, słuchacze 10,91%, studenci 8,62%). Niewielu uczniów uważa także, iż miasto jest dobrym 

miejscem do życia i rozwoju dla młodzieży i studentów (20,91%). Ponadto, głównie uczniowie (12,47%)  

i słuchacze (12,73%), w małym stopniu uważają, że miasto to dobre miejsce dla osób przedsiębiorczych. 
 

Wykres 1 

 
 

Z analizy odpowiedzi ankietowanych wynika, iż młode pokolenie postrzega Stalową Wolę jako dobre 

miejsce do życia głównie dla osób starszych i rodzin z dziećmi. Ponadto, młodzi ludzie uważają, iż 

miasto nie jest dobrym miejscem do życia i rozwoju dla osób z wyższym wykształceniem oraz dla 

osób przedsiębiorczych. 

Następnie, ankietowani zostali poproszeni o wydanie bardziej spersonalizowanej opinii  

i wskazanie, czy dla nich Stalowa Wola jest dobrym miejscem do życia i rozwoju. Uczniowie, 

w zdecydowanej większości twierdzili, że nie. Takiego zdania było 66,76% uczniów. Rozkład odpowiedzi 

słuchaczy kształtował się niemal po połowie. Dla 47,27% z nich  Stalowa Wola jest dobrym miejscem. 

Z kolei zdecydowana większość studentów – aż 70,69% postrzega nasze miasto, jako dobre miejsce do 

życia i rozwoju. 

Wykres 2 
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Odpowiedzi poszczególnych grup młodzieży w różnym wieku pokazują, jak inne jest postrzeganie 

miasta na danym etapie rozwoju młodego człowieka. Wiek respondentów różnicuje bowiem 

postrzeganie Stalowej Woli, jako dobrego miejsca do życia i rozwoju. Odpowiedzi na powyższe 

pytanie wskazują, iż potrzeby/oczekiwania młodego pokolenia, głównie uczniów i słuchaczy nie są 

w pełni zaspokajane w Stalowej Woli. Biorąc pod uwagę łączną liczbę respondentów ze wszystkich 

badanych grup, należy stwierdzić znaczną przewagę negatywnych opinii (63,33%), wskazujących, iż 

Stalowa Wola nie jest dobrym miejscem do życia i rozwoju. Z tego względu, przyjęta w badaniach 

hipoteza, zakładająca, iż: „Miasto Stalowa Wola jest dobrym miejscem do życia i rozwoju dla 

młodych ludzi”, została negatywnie zweryfikowana.  

Badani ocenili również poszczególne aspekty życia miasta określając, czy w ich opinii dany 

aspekt stanowi atut, zachęcający do zamieszkania w Stalowej Woli, czy też wadę, zniechęcającą do 

powiązania swojego życia i rozwoju ze Stalową Wolą, lub czy dany aspekt nie jest brany przez 

oceniających pod uwagę. Uczniowie w największej skali wskazali, iż do mieszkania w Stalowej Woli 

najbardziej zachęcają ich relacje z przyjaciółmi, znajomymi (68,63%), więzi rodzinne (60,32%) oraz 

atrakcyjność terenów rekreacyjnych (50,80%). Słuchacze, za najbardziej zachęcające uznali zupełnie 

inne czynniki: możliwości do kontynuowania nauki (63,64%), ofertę kulturalną i sportową (61,82%), 

estetykę miasta i jakość przestrzeni publicznych oraz relacje z przyjaciółmi, znajomymi (obie kategorie 

zostały uznane przez 58,18% badanych za zachęcające). Z kolei studenci, w dużej mierze, mają podobne 

poglądy jak słuchacze. Studenci wskazali, iż do mieszkania w Stalowej Woli w największym stopniu 

zachęcają ich możliwości kontynuowania nauki (63,79%), relacje z przyjaciółmi, znajomymi (62,07%) 

oraz atrakcyjność terenów rekreacyjnych i więzi rodzinne (obie kategorie zostały uznane przez 60,34% 

badanych za zachęcające). 
 

Wykres 3 

 

26,81%

27,35%

60,32%

68,63%

21,72%

35,79%

48,66%

38,47%

42,76%

50,80%

46,38%

20,51%

14,48%

32,57%

39,41%

8,31%

15,42%

38,18%

38,18%

52,73%

58,18%

38,18%

49,09%

47,27%

36,36%

47,27%

56,36%

58,18%

41,82%

63,64%

43,64%

61,82%

16,36%

30,91%

34,48%

41,38%

60,34%

62,07%

27,59%

36,21%

46,55%

34,48%

53,45%

60,34%

50,00%

32,76%

63,79%

36,21%

50,00%

27,59%

53,45%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I WSPÓŁDZIAŁANIE MIESZKAŃCÓW

RELACJE Z SĄSIADAMI

WIĘZI RODZINNE

RELACJE Z PRZYJACIÓŁMI, ZNAJOMYMI

DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ MIESZKAŃ

SKOMUNIKOWANIE Z WIĘKSZYMI MIASTAMI

KOMUNIKACJA W MIEŚCIE

JAKOŚĆ POWIETRZA

BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE

ATRAKCYJNOŚĆ TERENÓW REKREACYJNYCH

ESTETYKA MIASTA I JAKOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

WARUNKI DO OTWARCIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY

MOŻLIWOSCI DO KONTYNUOWANIA NAUKI

OFERTA ROZRYWKOWA, KOMERCYJNA

OFERTA KULTURALNA I SPORTOWA

WYSOKOŚĆ ZAROBKÓW

ATRAKCYJNOŚĆ OFERT PRACY

Co zachęca Ciebie do mieszkania w Stalowej Woli?

Studenci ostatnich roczników Słuchacze z klas maturalnych Uczniowie z klas maturalnych



Powyższe wyniki wskazują, iż młodzi ludzie, za atuty zachęcające do mieszkania w Stalowej Woli, 

uważają przede wszystkim możliwości do kontynuowania nauki, relacje z przyjaciółmi, znajomymi, 

więzi rodzinne, atrakcyjność terenów rekreacyjnych, ofertę sportową i kulturalną, a także estetykę 

miasta i jakość przestrzeni publicznych.  

Równocześnie, za aspekty zniechęcające do mieszkania w Stalowej Woli uczniowie uznali  

w największym stopniu: wysokość zarobków (75,60%), możliwości do kontynuowania nauki (71,72%), 

więzi rodzinne (67,43%), atrakcyjność ofert pracy (62,20%) oraz warunki do otwarcia i prowadzenia 

własnej firmy (50,94%). Słuchacze, stwierdzili iż do opuszczenia miasta skłaniają przede wszystkim: 

wysokość zarobków (63,64%), jakość powietrza (43,64%), atrakcyjność ofert pracy (40%) oraz 

dostępność i jakość mieszkań (38,18%). Według studentów za opuszczeniem Stalowej Woli 

przemawiają natomiast czynniki takie jak: oferta rozrywkowa, komercyjna (44,83%), wysokość 

zarobków (43,10%), jakość powietrza (41,38%) oraz dostępność i jakość mieszkań (37,93%). 

 

Wykres 4 

  
 

Z odpowiedzi respondentów można wyciągnąć wnioski, iż są oni skłonni opuścić Stalową Wolę, 

głównie ze względu na niewystarczające możliwości kontynuowania nauki i rozwoju zawodowego, 

wynikające m.in. ze zbyt małej atrakcyjności ofert pracy i zbyt niskich zarobków, oferowanych  

w Stalowej Woli, a także z uwagi na nieodpowiednią jakość powietrza. Według młodych ludzi, istotny 
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wpływ na podejmowanie decyzji o wyjeździe ze Stalowej Woli, mają również: zbyt słaba oferta 

rozrywkowa, komercyjna w mieście, słaba dostępność/jakość mieszkań oraz warunki do otwarcia  

i prowadzenia własnej firmy. Czynniki te są niezwykle istotne przy dokonywaniu wyboru miejsca do 

życia i rozwoju przez ludzi młodych. Przyjęta w badaniach hipoteza, iż „Młodzież najczęściej jest 

skłonna opuścić Stalową Wolę ze względu na niskie zarobki i mało atrakcyjny rynek pracy” została 

więc w całości zweryfikowana pozytywnie.  

Ankietowanym zadano również dwa pytania otwarte, w których poproszono o wskazanie: 

• co wyróżnia Stalową Wolę, co jest jej cechą charakterystyczną i z czym się kojarzy, 

• jakie mają marzenia, życzenia dotyczące Stalowej Woli. 

Uczniowie, wskazywali przeważnie na następujące skojarzenia związane ze Stalową Wolą: 

• Huta Stalowa Wola - 151 osób 

• Z niczym - 64 osoby 

• Zielone tereny rekreacyjne, tj. park miejski, błonia nadsańskie - 56 osób 

• Pomnik Patrioty  - 43 osoby 

• Galeria Vivo i ogólnie galerie handlowe - 43 osoby 

• Strefa przemysłowa - 42 osoby 

• Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego, modernistyczny styl zabudowy – art déco -  

20 osób 

• Z miastem rowerów - 42 osoby, 

• Ze szkołą - 41 osób 

• Z domem rodzinnym - 36 osób 

• Ze znajomymi i przyjaciółmi - 24 osoby 

• Z brakiem miejsca dla młodych - 18 osób 

• Z prezydentem miasta - 17 osób 

• Z Miejskim Domem Kultury - 10 osób 

Słuchacze wskazali, iż ze Stalową Wolą kojarzy im się głównie: 

• Huta Stalowa Wola – 9 osób 

• Zielone tereny rekreacyjne, tj. park miejski, błonia nadsańskie – 7 osób 

• Moje życie, tj. dzieciństwo, szkoła, dom, praca – 7 osób 

• Z klubem sportowym/drużyną piłkarską – 6 osób 

• Brak zdania – 5 osób 

• Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego – 4 osoby 

• Kojarzy się z szybkim rozwojem miasta – 4 osoby 

• Znane osoby, tj. Justyna Steczkowska, Agata Steczkowska, Maciej Zakościelny - 3 osoby 

• Galerie handlowe – 3 osoby 

• Fabryka felg/aluminium – 2 osoby 

• Kultura/Miejski Dom Kultury – 2 osoby 

• Osiedle Młodynie – 2 osoby 

• Przyjazne, spokojne miasto – 2 osoby 

Z kolei studenci mieli najczęściej takie skojarzenia z miastem jak: 

• Huta Stalowa Wola - 13 osób 

• Strefa przemysłowa - 12 osób 

• Kojarzy się z rozwojem - 10 osób 

• Z dobrą komunikacją - 7 osób 

• Z historią Centralnego Okręgu Przemysłowego - 5 osób 

• Z miastem rodzinnym - 4 osoby 

• Z miastem rowerów - 3 osoby 

• Z ludźmi, którzy tutaj mieszkają - 3 osoby 

• Z możliwością studiowania - 3 osoby 

• Ze spokojem - 3 osoby 



• Z klubem sportowym - 2 osoby 

• Z zielonym miastem/otoczeniem lasów - 2 osoby 

Wszystkie trzy grupy ankietowanych, kojarzyły miasto głównie z Hutą Stalowa Wola, historią 

Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz terenami zielonymi i sferą przemysłową/rozwojem. 

Skojarzenia te stanowią wspólny mianownik postrzegania cech charakterystycznych Stalowej Woli 

przez młodych ludzi. Zauważyć należy, że hipoteza, która zakładała, iż „Miasto Stalowa Wola 

kojarzone jest najczęściej z Hutą Stalowa Wola S.A i Centralnym Okręgiem Przemysłowym” została 

pozytywnie zweryfikowana, gdyż potwierdziły to wyżej przeprowadzone badania. Równocześnie, 

warto zwrócić uwagę, na dużą liczbę uczniów (64 os.) i słuchaczy (5 os.), objętych badaniem, którzy 

z niczym nie kojarzą Stalowej Woli lub nie mają zdania w tej kwestii. Dla tej, dość znacznej, grupy 

osób Stalowa Wola niczym się nie wyróżnia. Młodzież ta nie chce, czy też nie potrafi przytoczyć nic  

z historii miasta lub jego istotnych zasobów lokalnych.   

Ponadto, uczniowie wśród życzeń związanych ze Stalową Wolą wymieniali najczęściej: 

• Dostępność w mieście większej liczby różnego rodzaju atrakcji i rozrywek dla młodzieży, takich 

jak: kluby, parki rozrywki, aquapark, wrotkarnia, park trampolin, czy nowoczesne lokale 

gastronomiczne z różnorodną kuchnią (Starbucks, Pizza Hut, restauracje sushi), czynne 

zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem, niezależnie od pory roku – 183 osoby 

• Lepszy rozwój miasta polegający na m.in. poszerzeniu oferty i poziomu edukacji szkół średnich, 

studiów, poprawie możliwości znalezienia pracy w różnych branżach, a także na zwiększeniu 

liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym – 135 osób 

• Poprawę jakości komunikacji miejskiej oraz pozamiejskiej, np.: zwiększenie ilości połączeń, 

remont dworca PKS – 67 osób 

• Brak życzeń lub brak zdania – 65 osób 

• Wyższe wynagrodzenie za pracę oraz możliwość otrzymania mieszkania – 48 osób 

• Poprawa estetyki miasta oraz budowa niezbędnej infrastruktury i budynków, tj. drogi, parkingi, 

biurowce, fontanny, pomniki – 42 osoby 

• Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rozszerzenie oferty zajęć sportowych dla młodzieży 

– 35 osób 

• Dbałość o środowisko naturalne w mieście, tj. m.in. czyste powietrze, dużą ilość zieleni w tym 

drzew, niezaśmiecanie, dostępność miejsc do wypoczynku na świeżym powietrzu – 22 osoby 

• Większa liczba, lepszych galerii handlowych oraz ekskluzywnych sklepów odzieżowych, 

dotychczas dostępnych tylko w większych miastach – 21 osób 

• Zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych i atrakcji turystycznych w mieście – 21 osób 

• Bezpieczeństwo w mieście i skuteczne działanie odpowiednich służb porządkowych – 20 osób 

• Chęć wyprowadzki z miasta – 17 osób 

Słuchacze mieli natomiast wskazane poniżej marzenia związane z miastem: 

• Możliwość znalezienia pracy i wyższych zarobków – 9 osób 

• Dostępność w mieście większej liczby różnego rodzaju miejsc spotkań i rozrywki, np. kręgielnia, 

park trampolin, galerie handlowe – 8 osób 

• Rozwój i rozbudowa miasta oraz renowacja zaniedbanych miejsc – 5 osób 

• Brak życzeń lub brak zdania – 17 osób 

Studenci, kierunkowali swoje życzenia związane ze Stalową Wolą na następujące kwestie: 

• Lepsze oferty pracy po studiach/dla inżynierów - 14 osób 

• Szersza oferta kierunków studiów - 7 osób 

• Powstanie w Stalowej Woli miejskiego zoo - 6 osób 

• Więcej atrakcyjnych miejsc spotkań dla młodych - 4 osoby 

• Poprawa komunikacji miejskiej - 3 osoby 

• Powstanie/remont starówki - 2 osoby 

• Poprawa jakości powietrza - 2 osoby 

• Lepsze wyniki sportowe Stali Stalowa Wola - 2 osoby 



Z marzeń o Stalowej Woli, przedstawionych przez wszystkie badane grupy, wyłaniają się trzy główne 

życzenia młodego pokolenia. Chciałoby ono m.in, aby zapewniono w Stalowej Woli: 

1) lepszy dostęp do edukacji na poziomie średnim i wyższym, 

2) lepszy dostęp do dobrze płatnej pracy w różnych branżach, w tym dla inżynierów i osób po 

studiach, 

3) lepszy dostęp do różnego rodzaju miejsc spotkań i spędzania wolnego czasu dla młodych. 

W kolejnym pytaniu, uczniowie i słuchacze zostali zapytani o to, z czyich rad korzystają 

najczęściej, planując edukację i rozwój zawodowy. Odpowiedzi uczniów i słuchaczy układały się w tej 

kwestii bardzo podobnie. Zarówno uczniowie (65,42%), jak i słuchacze (69,09%) wskazywali najczęściej 

na korzystanie z pomocy rodziny w zakresie planowania edukacji i rozwoju zawodowego, na drugim 

miejscu uwzględniając opinie kolegów, przyjaciół, sympatii (uczniowie 50%, słuchacze 54,55%). 

Pozostałe, odpowiedzi w przypadku słuchaczy już się tak bardzo nie odznaczały. Uczniowie natomiast 

(31,5%), kierowali się także dość często radami pozyskanymi z mediów (Internet, TV, prasa). Ponadto, 

warty odnotowania jest fakt, iż bardzo mały odsetek respondentów kieruje się radami profesjonalistów 

np. doradców zawodowych (uczniowie 8,45%, słuchacze 10,91%) oraz pracodawców (uczniowie 

15,55%, słuchacze 12,73%). 
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Powyższe dane pokazują, iż młodzież, która nie ma rozeznania rzeczywistej sytuacji na rynku pracy, 

planując edukację i rozwój zawodowy, korzysta głównie z porad rodziny, kolegów, przyjaciół, 

sympatii. Te środowiska mają największy wpływ na wybór ścieżki edukacji i kariery przez młodych 

ludzi. Dodatkowo, młodzi dość często kierują się tym, co usłyszą w mediach. Niepokojący jest 

natomiast fakt, iż w powyższym procesie niewielką rolę odgrywają profesjonaliści np. doradcy 

zawodowi oraz pracodawcy, a także nauczyciele, przez co wyobrażenia młodzieży dot. kariery 

zawodowej często nie przystają do realiów obserwowanych na lokalnym rynku i potrzeb/oczekiwań 

przedsiębiorców. Analiza, przedstawionych powyżej danych badawczych, pokazuje pozytywną 

weryfikację kolejnej postawionej hipotezy, zakładającej, iż „Młodzież, planując edukację i rozwój 

zawodowy, najczęściej korzysta z porad rodziny, kolegów, przyjaciół, sympatii”.  
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W kolejnym pytaniu, wszystkie badane grupy wskazały, jakie plany mają po ukończeniu 

szkoły/studiów. Uczniowie wskazywali najczęściej, iż chcą kontynuować naukę i pracować (41,15%) lub 

tylko kontynuować naukę (29,09%). Słuchacze, podobnie jak uczniowie, chcieliby kontynuować naukę  

i pracować (32,73%) lub podjąć pracę (27,27%), a studenci podjąć pracę (44,83%) lub kontynuować 

naukę i pracować (20,69%).  
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Wielu ankietowanych, oprócz pracy wskazało na chęć kontynowania nauki, przy czym 

uczniowie najchętniej chcieliby kształcić się dalej do uzyskania tytułu magistra (42,63%) lub 

licencjata/inżyniera (14,34%). Słuchacze w znacznej mierze nie wiedzieli, gdzie chcieliby kontynuować 

naukę (18,18%), wskazując jedynie dość często na chęć ukończenia kursów (7,27%). Z kolei studenci 

przeważnie planują kontynuować naukę na studiach magisterskich w Stalowej Woli (20,69%) lub 

skończyć kursy (12,07%).  
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Na podstawie analizowanych danych, widać wyraźnie, iż młode pokolenie z jednej strony, w znacznej 

mierze planuje dalszą edukację, a z drugiej dość szybko chce być aktywne zawodowo, nawet tuż po 

ukończeniu szkoły ponadpodstawowej. W przypadku kontynuowania nauki uczniowie najczęściej 

wskazywali na chęć dalszego kształcenia do uzyskania tytułu licencjata/inżyniera lub magistra, 

słuchacze na chęć ukończenia kursów, a studenci na kontynuację nauki na studiach magisterskich  

w Stalowej Woli lub realizację kursów. Zebrane na podstawie ankiety informacje wskazują, iż młodzi 

ludzie mają już sprecyzowane plany związane z dalszym etapem edukacji i rozwoju zawodowego. 

Niewiele osób wskazało, iż nie wie, czy chciałoby pracować, kształcić się, a jeśli tak, to w jaki sposób. 

Tym samym potwierdzono założoną hipotezę, iż „Młodzież ma w większości sprecyzowane plany, 

odnośnie własnej przyszłości zawodowej”. 

 W ramach następnego pytania, respondenci wskazali atuty swojej szkoły/uczelni. Uczniowie, 

za mocne strony swojej szkoły uznawali przeważnie nauczanie przedmiotów ścisłych (32,04%), 

praktyki, staże, warsztaty, aktywności pokazujące jak wykorzystać wiedzę w praktyce, współpracę  

z przedsiębiorcami (28,28%) oraz sport, drużyny sportowe (24,26%). Warto zauważyć, iż bardzo 

niewielka grupa badanych doceniła doradztwo zawodowe w szkole (6,97%). 
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Większość słuchaczy, za atut szkoły uznała nauczycieli (47,27%) oraz praktyki, staże, warsztaty, 

aktywności pokazujące jak wykorzystać wiedzę w praktyce, współpracę z przedsiębiorcami (30,91%). 

Równocześnie, stosunkowo niewielki odsetek słuchaczy (14,55%) za mocną stronę swojej szkoły uznał 

doradztwo zawodowe/Biuro Karier. Warto także zaznaczyć, iż dość duża grupa słuchaczy (27,27%) nie 

potrafiła wskazać, co stanowi mocną stronę ich szkoły.  
 

Wykres 11 

 
 

Studenci również zdecydowanie docenili praktyczne elementy nauczania na swojej uczelni (58,62%), 

stypendia, wyjazdy zagraniczne (51,72%) oraz kadrę nauczycielską (51,72%). W przypadku tej grupy 

badanych, podobnie jak w przypadku pozostałych grup, doradztwo zawodowe i działalność 

studenckiego Biura Karier rzadko były uznawane za mocną stronę uczelni (8,62%). 
 

Wykres 12 

 
 

Młodzi ludzie, przeważnie uważają, iż mocnymi stronami ich szkół są praktyki, staże, warsztaty, 

aktywności pokazujące jak wykorzystać wiedzę w praktyce i współpraca z przedsiębiorcami. 

Ponadto, doceniono również nauczanie przedmiotów ścisłych oraz kadrę nauczycielską. Młodzież, 

nisko ocenia natomiast doradztwo zawodowe i działalność Biur Karier. Niewielu respondentów 

uznało bowiem te czynniki za mocną stronę szkoły/uczelni. 

 Ankietowani podzielili się także opinią na temat tego, w jakim zakresie potrzebują uzupełnić 

lub pogłębić wiedzę/kompetencje, aby znaleźć wymarzoną pracę. Wszystkie badane grupy najczęściej 

wskazywały na potrzebę rozwoju kompetencji w zakresie języków obcych (uczniowie 59,65%, 

słuchacze 61,82%, studenci 60,34%) oraz praktycznych umiejętności związanych z zawodem (uczniowie 

48,79%, słuchacze 36,36%, studenci 58,62%). Dodatkowo, w przypadku uczniów i studentów wyraźnie 

rysowała się także potrzeba pogłębienia wiedzy specjalistycznej, związanej z zawodem, możliwej do 
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Studenci ostatnich roczników



zdobycia na dalszych etapach edukacji (uczniowie 38,87%, studenci 32,76%). Ponadto, dość duża grupa 

uczniów dostrzega potrzebę pogłębienia wiedzy w zakresie planowania i prowadzenia firmy (29,49%).  
 

Wykres 13 

 
 

Młodzi ludzie w znacznej mierze uważają, iż aby zdobyć wymarzoną pracę muszą pogłębić swoją 

wiedzę związaną z nauką języków obcych oraz zdobyć większe umiejętności praktyczne i większą 

wiedzę specjalistyczną, związane z zawodem. Dostrzegają również potrzebę podniesienia poziomu 

wiedzy w zakresie planowania i prowadzenia własnej firmy. 

 Respondenci, wskazali również, co zrobiliby w przypadku problemów ze znalezieniem 

odpowiedniej pracy po ukończeniu nauki. Odpowiedzi uczniów i słuchaczy były w tej kwestii bardzo 

podobne. Przedstawiciele tych grup, w zdecydowanej większości wyjechaliby za granicę by podjąć 

pracę (uczniowie 32,57%, słuchacze 27,27%) lub kontynuowaliby naukę i zapisaliby się na kursy 

dokształcające (uczniowie 17,29%, słuchacze 23,64%). Z kolei studenci przede wszystkim skupiliby się 

na podniesieniu kompetencji poprzez dalszą naukę/kursy (25,86%) lub założyliby własną firmę 

(13,79%), przenieśliby się za pracą do innej miejscowości (13,79%) i poszliby na staż/praktykę (13,79%). 
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Studenci ostatnich roczników Słuchacze z klas maturalnych Uczniowie z klas maturalnych



Wyniki tego badania pokazują, iż w razie problemów ze znalezieniem zatrudnienia, uczniowie, 

słuchacze i studenci, nie chcą pozostać bierni i rejestrować się jako bezrobotni. Równocześnie, 

szczególnie młodsi ankietowani (uczniowie i słuchacze), deklarują najczęściej w takiej sytuacji wyjazd 

za granicę w poszukiwaniu pracy. Częściej gotowi są wyjechać za granicę, niż dokształcać się. 

Powyższe dane potwierdzają pozytywną weryfikację hipotezy, zakładającej, że „Młodzież,  

w przypadku problemów ze znalezieniem odpowiedniej pracy, często jest skłonna podjąć decyzję  

o wyjeździe za granicę”.  

 Kolejne pytania ankiety pokazały, iż uczniowie najchętniej pracowaliby (27,08%) i mieszkali 

(24,40%) za granicą lub w innym województwie (chęć pracy 21,31%, chęć zamieszkania 22,39%). Wśród 

uczniów, jedynie 5,36% badanych wskazało na chęć pracy i 4,96% na chęć zamieszkania w Stalowej 

Woli. Słuchacze najchętniej również pracowaliby za granicą (27,27%), ale często wskazywali także na 

chęć pracy w Stalowej Woli (27,27%). Równocześnie, jako preferowane miejsce zamieszkania grupa ta 

wskazywała najczęściej województwo podkarpackie (27,27%) lub inny region w Polsce (21,82%). Z kolei 

studenci, przeważnie chcieliby pracować i mieszkać w innym regionie w Polsce (chęć pracy 39,66%, 

chęć zamieszkania 44,83%) lub w Stalowej Woli (chęć pracy 27,59%, chęć zamieszkania 22,41%).  
 

Wykres 14          Wykres 15 

Bardzo mały odsetek uczniów (największej grupy badanych) chciałby pracować i mieszkać  

w Stalowej Woli. Najwięcej osób z tej grupy wskazało na chęć mieszkania i pracy poza granicami 

kraju, biorąc ewentualnie pod uwagę inne regiony w Polsce. Słuchacze w przeważającej mierze 

chcieliby mieszkać i pracować w Stalowej Woli, albo wyjechać za granicę. Na każdą z tych opcji 

wskazało bowiem nieco ponad ¼ badanych słuchaczy. Z kolei studenci najchętniej mieszkaliby  

i pracowali w regionie (województwie) lub w Stalowej Woli. W niewielkim stopniu grupa ta byłaby 

skłonna żyć i pracować za granicą.  

Ankietowani przedstawili także swoje przemyślenia na temat tego, co według nich decyduje  

o znalezieniu dobrej pracy w Stalowej Woli. Uczniowie, wskazywali przeważnie, iż decydujące 

znaczenie w tej kwestii mają powiązania rodzinne, znajomości (36,60%) oraz przypadek, szczęście 

(18,63%). Słuchacze i studenci, są natomiast w większości przekonani, iż o znalezieniu dobrej pracy 

decyduje doświadczenie zawodowe (słuchacze 30,91%, studenci 31,03%) oraz powiązania rodzinne  

i znajomości (słuchacze 23,64%, studenci 31,03%).  
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Wykres 16 

 
 

Powyższe dane wskazują, iż młodzież dość stereotypowo postrzega możliwości zdobycia dobrej 

pracy w Stalowej Woli, uzależniając je w znacznej mierze od powiązań rodzinnych i znajomości. 

Dodatkowo, uczniowie i słuchacze bardzo często uzależniali znalezienie dobrej pracy od 

przypadku/szczęścia. Niewielki odsetek respondentów był zdania, iż o dobrej pracy decyduje 

wykształcenie oraz determinacja i czas poświęcony na szukanie pracy. Wśród uczniów, niewielu 

wskazało także na doświadczenie zawodowe, jako czynnik wpływający na znalezienie dobrego 

zatrudnienia. Zebrane dane, jednoznacznie wskazują na negatywną weryfikację hipotezy, 

zakładającej, iż: „Młodzi ludzie są przekonani, że o uzyskaniu w przyszłości satysfakcjonującej pracy 

decydujące znaczenie będzie miało wykształcenie”.  

W ramach kolejnego pytania, które było przedmiotem analizy, badani wskazali, czego według 

nich pracodawcy oczekują od młodych pracowników, starających się pracę. Wszystkie grupy 

respondentów uznały w największym stopniu, iż pracodawcy oczekują/zdecydowanie oczekują od 

młodych pracowników przede wszystkim umiejętności praktycznych (uczniowie 84,45%, słuchacze 

87,27%, studenci 93,10%). Znaczny odsetek uczniów uznał również, iż pracodawcy 

oczekują/zdecydowanie oczekują także dyspozycyjności/zaangażowania (84,45%), znajomości języków 

obcych (83,64%) i samodzielności/zaradności (82,44%). Słuchacze w znacznym stopniu uznali, iż 

pracodawcy oczekują/zdecydowanie oczekują dyspozycyjności/zaangażowania (81,82%), umiejętności 

pracy zespołowej i komunikatywności (81,82%), a także dobrej prezencji i kultury osobistej (81,82%).  

Z kolei według studentów, pracodawcy zwracają przede wszystkim uwagę na samodzielność/zaradność 

(89,65%), znajomość języków obcych (87,93%) oraz dyspozycyjność/zaangażowanie (86,20%).  

Wykres 17 
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Studenci ostatnich roczników Słuchacze z klas maturalnych Uczniowie z klas maturalnych



Wszystkie grupy respondentów uznały w największym stopniu, iż pracodawcy oczekują od młodych 

pracowników przede wszystkim umiejętności praktycznych. Ponadto, młodzież uważa, iż 

pracodawcy często oczekują także dyspozycyjności/zaangażowania, znajomości języków obcych, 

samodzielności/zaradności oraz komunikatywności i umiejętności pracy zespołowej. Te odpowiedzi 

pojawiały się dość często we wskazaniach respondentów.  

Kolejnym pytaniem badawczym było pytanie, jak respondenci oceniają atrakcyjność 

poszczególnych typów miejsc pracy. Wszystkie grupy ankietowanych bardzo wysoko oceniły pracę w 

międzynarodowej firmie. Za atrakcyjną uznało ją 69,84% uczniów, 70,90% słuchaczy i 75,86% 

studentów. Za bardzo atrakcyjną uznano także pracę w małej lub średniej firmie. Stwierdziło tak 

58,31% uczniów, 63,64% słuchaczy i 74,14% studentów. Równocześnie, 67,25% studentów doceniło 

także możliwość pracy w firmie lokalnej. Dla młodych ludzi atrakcyjne jest też prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej, na co wskazało 63,54% uczniów, 72,73% słuchaczy i 67,24% studentów. 
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Młodzież, za najbardziej atrakcyjną pracę, uważa zatrudnienie w międzynarodowej firmie 

(70,31%). W oczach ankietowanych, bardzo atrakcyjne jest także prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej (na co wskazało łącznie 64,38% z ogólnej liczby badanych ze wszystkich grup) oraz 

praca w małej lub średniej firmie (59,72%). Najmniejszym uznaniem respondentów cieszyły się 

natomiast praca w rolnictwie i prowadzenie gospodarstwa domowego. Na podstawie powyższych 

danych, pozytywnie zweryfikowano hipotezę, wskazującą, iż „Młodzi ludzie uważają za atrakcyjne 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej”, gdyż znaczna grupa osób młodych docenia tego 

typu zatrudnienie. 

W ramach dalszych pytań respondenci doprecyzowali także swój stosunek do prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej. Wielu z nich byłoby zainteresowanych (odpowiedzi zdecydowanie 

tak i raczej tak) prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (uczniowie 39,69%, słuchacze 

45,45%, studenci 44,83%). Równocześnie, zaobserwowano, iż znaczna grupa badanych nie była 

zdecydowana, czy  chce prowadzić własną firmę, czy też nie (uczniowie 29,36%, słuchacze 21,82%, 

studenci 32,76%).  
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Prowadzenie w przyszłości własnej działalności gospodarczej cieszy się dość dużym 

zainteresowaniem respondentów. Ponad 40% łącznej liczby ankietowanych ze wszystkich grup 

rozważa taką możliwość, a blisko 30% jeszcze nie wie, czy chciałoby być przedsiębiorcą, czy też nie.  

Kolejne pytanie badawcze pozwoliło zweryfikować, co przekonałoby respondentów do 

prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku uczniów (69,44%) i słuchaczy (72,73%), na 

decyzję o prowadzeniu firmy, w największym stopniu wpłynęłoby posiadanie odpowiednich środków 

finansowych „na start”, a w przypadku studentów (77,59%) posiadanie odpowiednich znajomości, 

kontaktów np. z klientami, dostawcami. Ponadto, dla uczniów dodatkową motywacją do założenia 

własnego biznesu byłoby również posiadanie odpowiednich znajomości, kontaktów (69,17%) oraz 

posiadanie odpowiednich umiejętności, wiedzy i doświadczenia w zawodzie (68,23%). Słuchaczy do 

prowadzenia działalności gospodarczej mogłyby przekonać jeszcze posiadanie dobrego pomysłu na 

biznes (70,90%) lub możliwość przejęcia istniejącej firmy rodzinnej (69,10%). A studenci, dodatkowo, 

byliby skłonni prowadzić swoją firmę, gdyby posiadali dobry pomysł na biznes oraz odpowiednią 

wiedzę i doświadczenie w zawodzie.  

Wykres 20 

 

6,97%

16,49%

29,36%

23,59%

16,09%

9,09%

23,64%

21,82%

20,00%

25,45%

10,34%

5,17%

32,76%

24,14%

20,69%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

ZDECYDOWANIE NIE

RACZEJ NIE

ANI TAK, ANI NIE

RACZEJ TAK

ZDECYDOWANIE TAK

Czy rozważasz prowadzenie własnej działaności gospodarczej?

Studenci ostatnich roczników Słuchacze z klas maturalnych Uczniowie z klas maturalnych

58,58%

66,49%

66,22%

69,44%

64,21%

59,92%

68,23%

69,17%

68,23%

67,02%

60,85%

52,41%

67,27%

65,45%

69,09%

72,73%

61,82%

65,45%

61,82%

67,27%

67,27%

70,90%

69,10%

61,82%

58,62%

70,69%

74,14%

68,97%

72,42%

65,52%

74,14%

77,59%

75,86%

77,58%

72,42%

65,51%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

POSIADANY PRZEZE MNIE LUB RODZINĘ LOKAL, SAMOCHÓD, ITP.

NISKIE PODATKI I INNE KOSZTY PROWADZENIA FIRMY

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE FIRMY

POSIADANIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW FINANSOWYCH "NA START"

MAŁA KONKURENCJA W BRANŻY, KTÓRA MNIE INTERESUJE

WSPARCIE INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MŁODYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW

POSIADANIE ODPOWIEDNICH PREDYSPOZYCJI, UMIEJĘTNOŚCI

POSIADANIE ODPOWIEDNICH ZNAJOMOŚCI, KONTAKTÓW NP. Z 
KLIENTAMI, DOSTAWCAMI

POSIADANIE ODPOWIEDNIEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA W ZAWODZIE

POSIADANIE DOBREGO POMYSŁU NA BIZNES

PRZEJĘCIE ISTNIEJĄCEJ FIRMY RODZINNEJ

TRUDNOŚCI W ZNALEZIENIU PRACY "U KOGOŚ"/NAJEMNEJ

Co i w jakim stopniu skłania/skłoniłoby Ciebie do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej? Na wykresie zaprezentowano odpowiedzi: 

zdecydowanie skłoniłoby/raczej skłoniłoby.

Studenci ostatnich roczników Słuchacze z klas maturalnych Uczniowie z klas maturalnych



Respondenci, najczęściej wskazywali, iż byliby skłonni prowadzić własną firmę, gdyby posiadali 

odpowiednie środki finansowe „na start”, znajomości, kontakty np. z klientami, dostawcami, 

umiejętności, wiedzę i doświadczenie w zawodzie oraz dobry pomysł na biznes. Motywatorem 

byłaby także możliwość przejęcia istniejącej firmy rodzinnej.  

 W ramach następnego pytania badani wskazali, czy ich najbliższa rodzina prowadzi firmę 

rodzinną. Jedynie 27,35% uczniów, 25,45% słuchaczy i 22,41% studentów wskazało, iż ich rodzina 

zajmuje się taką działalnością. Niewielu respondentów ma więc styczność z firmą rodzinną. 
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Równocześnie, jak pokazują odpowiedzi na kolejne pytanie ankiety, jedynie wobec 4,69% 

uczniów, 9,09% słuchaczy i 5,17% studentów rodziny mają oczekiwania, iż podejmą oni pracę w firmie 

rodzinnej. Niewiele rodzin oczekuje więc, aby młodzież zastąpiła je w prowadzeniu firmy rodzinnej. 
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Analiza kolejnych odpowiedzi respondentów wykazała, iż deklarację przejęcia lub pracy  

w firmie rodzinnej złożyło zaledwie 4,69% uczniów, 9,09% słuchaczy oraz 1,72% studentów. Świadczy 

to o tym, iż młodzi ludzie nie są zainteresowani przejęciem firmy rodzinnej. Młodzież woli wybrać 

własną drogę zawodową, niż kultywować rodzinne tradycje biznesowe. Powyższe dane wskazują na 

negatywną weryfikację hipotezy, iż „Młodzież chce pracować w firmie rodzinnej”. 
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 W ramach kolejnego pytania, ankietowani wskazali, ile czasu są gotowi poświęcić na dojazd do 

atrakcyjnej pracy. Większość badanych ze wszystkich grup stwierdziła, iż na dojazd do atrakcyjnej pracy 

mogłaby poświęcić do 30 min (odpowiedź taką wskazało 41,42% uczniów, 56,36% słuchaczy i 43,10% 

studentów). Równocześnie, dość duża grupa respondentów uznała, iż na dojazd do dobrej pracy byłaby 

w stanie przeznaczyć do 60 min (25,47% uczniów, 12,73% słuchaczy i 24,14% studentów). 
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Przedział czasowy 30-60 min na dojazd do pracy, jaki zadeklarowała badana młodzież, pozwala 

ulokować potencjalne miejsce zatrudnienia lub zamieszkania w odległości ok. 60-70 km od Stalowej 

Woli np. w Sandomierzu, Tarnobrzegu, Mielcu, Rzeszowie. Możliwe jest więc tworzenie w Stalowej 

Woli miejsc pracy dla specjalistów zamieszkałych w regionie, zapewniając im szybkie połączenia ze 

Stalową Wolą, umożliwiające łatwy dojazd do pracy w naszym mieście i/lub tworzenie dobrych 

warunków do życia i mieszkania w Stalowej Woli, oferując równocześnie szybki dostęp do Rzeszowa 

i innych ośrodków miejskich, zapewniających dobrze płatne miejsca pracy.   

  Odpowiedzi na następne pytania pozwoliły na stwierdzenie, iż znaczna większość 

respondentów ze wszystkich grup pracowała już kiedyś zarobkowo. Na takie doświadczenia wskazało 

aż 67,83% uczniów, 94,55% słuchaczy i 68,97% studentów. 
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Młodzież, w znacznej większości posiada już doświadczenia związane z pracą. Szczególnie zaskakuje 

wysoka aktywność maturzystów na rynku pracy, która jest niewiele mniejsza od aktywności 

zawodowej studentów. Pokazuje ona, iż nawet bardzo młodzi ludzie są chętni do pracy  

i stosunkowo łatwo mogą znaleźć zatrudnienie. Pozytywnie zweryfikowano więc hipotezę 

wskazującą, iż „Młodzi ludzie chętnie podejmują pracę zarobkową”. 

Ankietowani doprecyzowali także, jakiego rodzaju pracę zarobkową podejmowali.  

W przypadku uczniów (44,50%) i studentów (41,38%) była to głównie praca dorywcza, w okresie 

wolnym od nauki, a w przypadku słuchaczy praca stała w pełnym wymiarze godzin (54,55%). 
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Młodzi ludzie przeważnie podejmowali pracę dorywczą, w czasie wolnym od nauki. Wyjątkiem byli 

tutaj jedynie słuchacze, których ponad połowa pracowała na stałe, w pełnym wymiarze godzin. 

Analiza danych pokazała również, iż bardzo mała liczba respondentów brała udział w stażach  

i angażowała się w wolontariat.  

 W ramach następnego pytania, badani wskazali, kto cieszy się ich zaufaniem. Wszystkie grupy 

respondentów najczęściej wskazywały, iż całkowite lub ograniczone zaufanie mają do rodziny 

(uczniowie 85,66%, słuchacze 92,73%, studenci 89,66%). Ponadto, dużym zaufaniem ankietowanych 

cieszyli się również sąsiedzi i znajomi (uczniowie 64,88%, słuchacze 67,27%, studenci 82,76%), osoby, 

z którymi badani uczą się lub pracują (uczniowie 69,57%, słuchacze 74,55%, studenci 82,76%) oraz 

nauczyciele ze szkoły/uczelni osób objętych ankietą (uczniowie 56,84%, słuchacze 78,18%, studenci 

77,59%). Analizując odpowiedzi badanych jedynie w kontekście całkowitego zaufania, we wszystkich 

grupach, na pierwszym miejscu również mamy rodzinę (66,49% uczniów, 76,36% słuchaczy, 81,03% 

studentów). Dodatkowo, uczniowie (8,98%), ale już w znacznie mniejszym stopniu, wskazali na 

całkowite zaufanie do osób, z którymi się uczą, a słuchacze i studenci do nauczycieli ze swojej szkoły 

(słuchacze 25,35%, studenci 25,86%). Ponadto, słuchacze mają całkowite zaufanie do 

sąsiadów/znajomych oraz Radnych Miasta Stalowa Wola (na każdą z tych opcji wskazało po 25,45% 

słuchaczy). Warto zauważyć, iż uczniowie w najmniejszym stopniu obdarzyli całkowitym zaufaniem 

lokalnych społeczników (2,95%) i przedsiębiorców (lokalnych – 4,02%, z kapitałem zagranicznym – 

4,42%), a słuchacze kapłanów ze swojej parafii, lokalnych społeczników oraz lokalnych przedsiębiorców 

(po 18,18% wskazań uzyskały te kategorie). Studenci również w najmniejszym stopniu, obdarzają 
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całkowitym zaufaniem lokalnych społeczników (5,17%) oraz lokalnych przedsiębiorców i Radnych 

Miasta Stalowa Wola (kategorie te uzyskały po 6,90% wskazań).  
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Na podstawie analizy zebranych danych należy stwierdzić, iż najczęściej młodzi ludzie mają zaufanie 

(łącznie: całkowite i ograniczone) przede wszystkim do członków swojej rodziny. To właśnie z ich rad 

przede wszystkim korzystają. Zaufaniem młodzieży cieszą się także sąsiedzi i znajomi, osoby  

z którymi młodzież uczy się lub pracuje oraz nauczyciele z ich szkoły. Młodzież ufa więc przeważnie 

osobom, które zna i których działalność ma okazję na co dzień obserwować. Najrzadziej, ankietowani 

obdarzali zaufaniem lokalnych społeczników i Radnych Miasta Stalowa Wola. Analizując materiał 

badawczy, zaobserwowano również, iż młodzież w najmniejszym stopniu obdarzała CAŁKOWITYM 

ZAUFANIEM lokalnych społeczników i przedsiębiorców, a także kapłanów ze swojej parafii i Radnych 

Miasta Stalowa Wola. Całkowitym zaufaniem młodych ludzi nie cieszą się więc aktywne grupy 

społeczne, które działają na rzecz lokalnego środowiska, a takimi właśnie są m.in. lokalni 

przedsiębiorcy, społecznicy, kapłani, politycy.  

 Kolejne pytanie pozwoliło poznać, w jaki sposób, w ciągu ostatnich kilku dni przed 

wypełnieniem ankiety, badani spędzili swój czas wolny poza szkołą/uczelnią. Uczniowie najczęściej 

spędzali czas w domu (35,52%), w kinie/pubie/restauracji (31,90%) oraz na nauce/lekcjach 

dodatkowych/kursach (28,28%). Słuchacze spędzali ten czas, najczęściej pracując zarobkowo (43,64%), 

przebywając w domu (29,09%) oraz na zakupach/w galerii handlowej (27,27%). Z kolei studenci 

najczęściej spędzali czas w domu (48,28%), na nauce/kursach (37,93%) oraz uprawiając sport (32,75%).  
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Ankietowani, w okresie ostatnich kilku dni przez wypełnieniem ankiety, najczęściej spędzali czas  

w domu, na nauce lub pracując zarobkowo. Stosunkowo mało badanych wskazało na spędzanie 

wolnego czasu na rozrywce. Mając na uwadze zaprezentowane powyżej dane należy stwierdzić, że 

hipoteza wskazująca, iż „Młodzi ludzie spędzają głównie czas na rozrywce” została zweryfikowana 

negatywnie. Bardzo duży odsetek młodzieży spędza bowiem czas na pracy, nauce lub w domu. 

Dodatkowe pytanie, skierowane wyłącznie do uczniów, pozwoliło uzyskać informację, w jaki 

sposób ta grupa najczęściej spędza swój wolny czas poza Stalową Wolą. Okazało się, iż wyjazdy uczniów 

w czasie wolnym poza miasto, wiążą się przeważnie z wizytą w kinie/pubie/restauracji (40,75%), 

zakupami/wizytą w galerii handlowej (32,25%) oraz przebywaniem na wycieczce (26,94%).  
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Wyniki niniejszego badania pokazują, iż młodzi ludzie (uczniowie) poszukują poza Stalową Wolą 

głównie oferty rozrywkowej (np. poprzez wizyty w kinach, pubach, restauracjach, w galerii 

handlowej itp., miejscach do rekreacji na wycieczki/spacery, miejscach do uprawiania sportu). 

Na koniec, wszystkie grupy badanych wskazały, jakie aspekty życia są dla nich najważniejsze. 

Ankietowani uczniowie, słuchacze i studenci byli w tej kwestii jednogłośni i na pierwszym miejscu 

postawili rodzinę (67,69% uczniów, 72,73% słuchaczy, 68,97% studentów). Dodatkowo, dla uczniów 

(57,24%) i studentów (62,07%) bardzo istotny okazał się dobrobyt, stabilność finansowa i niezależność 

ekonomiczna, a dla słuchaczy znajomi i przyjaciele oraz spokojne życie bez kłopotów, konfliktów (obie 

te kategorie uzyskały po 40% wskazań słuchaczy). Równocześnie, wszystkie grupy stwierdziły, iż 

najmniej istotne dla nich są aktywność społeczna i bycie użytecznym dla innych (uczniowie 9,65%, 

słuchacze 7,27%, studenci 1,72%). Małą wagę ma także dla ankietowanych osiągnięcie sukcesu  

w dziedzinie nauki lub sztuki (uczniowie 13,54%, słuchacze 9,09%, studenci 6,90%) oraz sława, zdobycie 

i posiadanie władzy, wpływu (uczniowie 10,59%, słuchacze 9,09%, studenci 8,62%). 
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Dla respondentów, najważniejszymi aspektami życia są: rodzina/małżeństwo/dzieci, dobrobyt, 

stabilność finansowa i niezależność ekonomiczna, znajomi i przyjaciele oraz spokojne życie bez 

kłopotów/konfliktów. Powyższe wyniki wskazują, iż młodzież preferuje stabilny, bezpieczny tryb 

życia, w gronie najbliższych i przyjaciół. Z analizy powyższych danych wyłania się dość egoistyczna, 

konsumpcyjna postawa młodych ludzi, których interesuje głównie własna wygoda, bez konieczności 

angażowania się w działania społeczne, na rzecz innych, czy też wymagające wiele wysiłku, jak 

dążenie do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie nauki lub sztuki lub osiągnięcie sławy, wpływów, 

władzy, co często wymaga ogromnego zaangażowania i wyrzeczeń. Na podstawie zaprezentowanych 

powyżej danych należy stwierdzić, że hipoteza wskazująca, iż „Ważnym aspektem życia młodych 

ludzi jest rodzina” została zweryfikowana pozytywnie, gdyż to rodzinę na pierwszym miejscu stawia 

młodzież. Z kolei hipoteza, iż „Młodzi ludzie chcą być sławni, posiadać władzę i wpływy” została 

zweryfikowana negatywnie, gdyż niewielki odsetek respondentów wskazał, iż aspekty te są dla nich 

w życiu istotne. 

 

10,59%

13,54%

26,68%

9,65%

36,06%

57,24%

36,46%

43,97%

67,69%

9,09%

9,09%

20,00%

7,27%

24,45%

34,55%

40,00%

40,00%

72,73%

8,62%

6,90%

15,52%

1,72%

34,48%

62,07%

48,28%

39,66%

68,97%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

SŁAWA, ZDOBYCIE I POSIADANIE WŁADZY, WPŁYWU

OSIĄGNIĘCIE SUKCESU W DZIEDZINIE NAUKI LUB SZTUKI

ŻYCIE BARWNE, PEŁNE ROZRWEK, PODRÓŻE, BOGATE ŻYCIE 
TOWARZYSKIE

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA, BYCIE UŻYTECZNYM DLA INNYCH

PRACA ZGODNA Z ZAINTERESOWANIAMI

DOBROBYT, STABILNOŚĆ FINANSOWA I NIEZALEŻNOŚĆ 
EKONOMICZNA

SPOKOJNE ŻYCIE BEZ KŁOPOTÓW, KONFLIKTÓW

ZNAJOMI I PRZYJACIELE

RODZINA, MAŁŻEŃSTWO, DZIECI

Które z poniższych aspektów życia są dla Ciebie najważniejsze?
(max 3 odpowiedzi)

Studenci ostatnich roczników Słuchacze z klas maturalnych Uczniowie z klas maturalnych



Podsumowanie wniosków z analizy danych, uzyskanych w ankiecie: 

• Stalowa Wola jest znaczącym ośrodkiem edukacyjnym, szczególnie dla młodych mieszkańców 

miasta i powiatu stalowowolskiego, którzy kształcą się w szkołach i uczelniach zlokalizowanych 

na terenie Stalowej Woli. 

• Niewielu respondentów ma problemy materialne w rodzinie.  

• Młode pokolenie postrzega Stalową Wolę, jako dobre miejsce do życia i rozwoju głównie dla 

osób starszych i rodzin z dziećmi. Ponadto, młodzi ludzie uważają, iż miasto nie jest dobrym 

miejscem do życia i rozwoju dla osób z wyższym wykształceniem oraz dla osób 

przedsiębiorczych. 

• Potrzeby/oczekiwania młodego pokolenia, głównie uczniów i słuchaczy nie są w pełni 

zaspokajane w Stalowej Woli. Aż 63,33% ankietowanych młodych ludzi wskazało, iż Stalowa 

Wola nie jest dla nich dobrym miejscem do życia i rozwoju.  

• Młodzież, za atuty zachęcające do mieszkania w Stalowej Woli, uważa przede wszystkim 

możliwości do kontynuowania nauki, relacje z przyjaciółmi, znajomymi, więzi rodzinne, 

atrakcyjność terenów rekreacyjnych, ofertę sportową i kulturalną, a także estetykę miasta  

i jakość przestrzeni publicznych.  

• Młodzi ludzie są skłonni opuścić Stalową Wolę, głównie ze względu na niewystarczające 

możliwości kontynuowania nauki i rozwoju zawodowego, wynikające m.in. ze zbyt małej 

atrakcyjności ofert pracy i zbyt niskich zarobków, oferowanych w Stalowej Woli, a także z uwagi 

na nieodpowiednią jakość powietrza. Według młodych ludzi, istotny wpływ na podejmowanie 

decyzji o wyjeździe ze Stalowej Woli, mają również: zbyt słaba oferta rozrywkowa, komercyjna 

w mieście, słaba dostępność/jakość mieszkań oraz warunki do otwarcia i prowadzenia własnej 

firmy.  

• Młodzież kojarzy miasto głównie z Hutą Stalowa Wola, historią Centralnego Okręgu 

Przemysłowego oraz terenami zielonymi i sferą przemysłową/rozwojem. 

• Dla wielu respondentów Stalowa Wola niczym się nie wyróżnia. Młodzież ta nie chce, czy też 

nie potrafi przytoczyć nic z historii miasta lub jego istotnych zasobów lokalnych. 

• Młode pokolenie chciałoby przede wszystkim, aby zapewniono w Stalowej Woli: lepszy dostęp 

do edukacji na poziomie średnim i wyższym, lepszy dostęp do dobrze płatnej pracy w różnych 

branżach, w tym dla inżynierów i osób po studiach oraz lepszy dostęp do różnego rodzaju 

miejsc spotkań i spędzania wolnego czasu dla młodych. 

• Młodzi ludzie, planując edukację i rozwój zawodowy, korzystają głównie z porad rodziny, 

kolegów, przyjaciół, sympatii. Te środowiska mają największy wpływ na wybór ścieżki edukacji 

i kariery przez młodych ludzi. Dość często, kierują się także tym, co usłyszą w mediach.  

W powyższym procesie niewielką rolę odgrywają natomiast profesjonaliści np. doradcy 

zawodowi oraz pracodawcy, a także nauczyciele, przez co wyobrażenia młodzieży dot. kariery 

zawodowej często nie przystają do realiów obserwowanych na lokalnym rynku  

i potrzeb/oczekiwań przedsiębiorców.  

• Młode pokolenie z jednej strony, w znacznej mierze planuje dalszą edukację, a z drugiej dość 

szybko chce być aktywne zawodowo, nawet tuż po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej.  

W przypadku kontynuowania nauki uczniowie najczęściej wskazywali na chęć dalszego 

kształcenia do uzyskania tytułu licencjata/inżyniera lub magistra, słuchacze na chęć ukończenia 

kursów, a studenci na kontynuację nauki na studiach magisterskich w Stalowej Woli lub 

realizację kursów. Zebrane na podstawie ankiety informacje wskazują, iż młodzi ludzie mają 

już sprecyzowane plany związane z dalszym etapem edukacji i rozwoju zawodowego. Niewiele 

osób wskazało, iż nie wie, czy chciałoby pracować, kształcić się, a jeśli tak, to w jaki sposób. 

• Młodzi ludzie, przeważnie uważają, iż mocnymi stronami ich szkół są praktyki, staże, warsztaty, 

aktywności pokazujące jak wykorzystać wiedzę w praktyce i współpraca z przedsiębiorcami. 

Ponadto, doceniono również nauczanie przedmiotów ścisłych oraz kadrę nauczycielską. 

Młodzież, nisko ocenia natomiast doradztwo zawodowe i działalność Biur Karier. 



• Młodzi ludzie w znacznej mierze uważają, iż aby zdobyć wymarzoną pracę muszą pogłębić 

swoją wiedzę związaną z nauką języków obcych oraz zdobyć większe umiejętności praktyczne 

i większą wiedzę specjalistyczną, związane z zawodem. Dostrzegają również potrzebę 

podniesienia poziomu wiedzy w zakresie planowania i prowadzenia własnej firmy. 

• W razie problemów ze znalezieniem zatrudnienia, młodzież, nie chce pozostać bierna  

i rejestrować się jako bezrobotna. Uczniowie i słuchacze, deklarują najczęściej w takiej sytuacji 

wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy. Częściej gotowi są wyjechać za granicę, niż 

dokształcać się.  

• Bardzo mały odsetek uczniów (największej grupy badanych) chciałby pracować i mieszkać  

w Stalowej Woli. Najwięcej osób z tej grupy wskazało na chęć mieszkania i pracy poza 

granicami kraju, biorąc ewentualnie pod uwagę inne regiony w Polsce. Słuchacze  

w przeważającej mierze chcieliby mieszkać i pracować w Stalowej Woli, albo wyjechać za 

granicę. Na każdą z tych opcji wskazało bowiem nieco ponad ¼ badanych słuchaczy. Z kolei 

studenci najchętniej mieszkaliby i pracowali w regionie (województwie) lub w Stalowej Woli.  

W niewielkim stopniu grupa ta byłaby skłonna żyć i pracować za granicą.  

• Młodzież dość stereotypowo postrzega możliwości zdobycia dobrej pracy, uzależniając je  

w znacznej mierze od powiązań rodzinnych i znajomości. Dodatkowo, uczniowie i słuchacze 

bardzo często uzależniali znalezienie dobrej pracy od przypadku/szczęścia. Niewielki odsetek 

respondentów był zdania, iż o dobrej pracy decyduje wykształcenie oraz determinacja i czas 

poświęcony na szukanie pracy. Wśród uczniów, niewielu wskazało także na doświadczenie 

zawodowe, jako czynnik wpływający na znalezienie dobrego zatrudnienia. 

• Wszystkie grupy respondentów uznały w największym stopniu, iż pracodawcy oczekują od 

młodych pracowników przede wszystkim umiejętności praktycznych. Ponadto, młodzież 

uważa, iż pracodawcy często oczekują także dyspozycyjności/zaangażowania, znajomości 

języków obcych, samodzielności/zaradności oraz komunikatywności i umiejętności pracy 

zespołowej.  

• Młodzi ludzie, za najbardziej atrakcyjną pracę, uważają zatrudnienie w międzynarodowej 

firmie (70,31%). W oczach ankietowanych, bardzo atrakcyjne jest także prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej (na co wskazało łącznie 64,38% z ogólnej liczby badanych ze 

wszystkich grup) oraz praca w małej lub średniej firmie (59,72%). Najmniejszym uznaniem 

respondentów cieszyły się natomiast praca w rolnictwie i prowadzenie gospodarstwa 

domowego. 

• Prowadzenie w przyszłości własnej działalności gospodarczej cieszy się dość dużym 

zainteresowaniem respondentów. Ponad 40% łącznej liczby ankietowanych ze wszystkich grup 

rozważa taką możliwość, a blisko 30% jeszcze nie wie, czy chciałoby być przedsiębiorcą, czy też 

nie.  

• Respondenci, najczęściej wskazywali, iż byliby skłonni prowadzić własną firmę, gdyby posiadali 

odpowiednie środki finansowe „na start”, znajomości, kontakty np. z klientami, dostawcami, 

umiejętności, wiedzę i doświadczenie w zawodzie oraz dobry pomysł na biznes. Motywatorem 

byłaby także możliwość przejęcia istniejącej firmy rodzinnej.  

• Rodziny niewielu respondentów prowadzą firmę rodzinną. Rodziny te nie oczekują, aby 

młodzież zastąpiła je w prowadzeniu firmy rodzinnej. 

• Młodzi ludzie nie są zainteresowani przejęciem firmy rodzinnej. Wolą wybrać własną drogę 

zawodową, niż kultywować rodzinne tradycje biznesowe.  

• Przedział czasowy 30-60 min na dojazd do pracy, jaki zadeklarowała badana młodzież, pozwala 

ulokować potencjalne miejsce zatrudnienia lub zamieszkania w odległości ok. 60-70 km od 

Stalowej Woli np. w Sandomierzu, Tarnobrzegu, Mielcu, Rzeszowie. Możliwe jest więc 

tworzenie w Stalowej Woli miejsc pracy dla specjalistów zamieszkałych w regionie, 

zapewniając im szybkie połączenia ze Stalową Wolą, umożliwiające łatwy dojazd do pracy  

w naszym mieście i/lub tworzenie dobrych warunków do życia i mieszkania w Stalowej Woli, 



oferując równocześnie szybki dostęp do Rzeszowa i innych ośrodków miejskich, 

zapewniających dobrze płatne miejsca pracy.   

• Młodzież, w znacznej większości posiada już doświadczenia związane z pracą. Jest chętna do 

pracy i stosunkowo łatwo może znaleźć zatrudnienie. 

• Młodzi ludzie przeważnie podejmowali dotychczas pracę dorywczą, w czasie wolnym od nauki. 

Wyjątkiem byli tutaj jedynie słuchacze, których ponad połowa pracowała na stałe, w pełnym 

wymiarze godzin. 

• Młodzież w nikłym stopniu bierze udział w stażach i angażuje się w wolontariat.  

• Młodzi ludzie, mają zaufanie (łącznie: całkowite i ograniczone) przede wszystkim do członków 

swojej rodziny. To właśnie z ich rad przede wszystkim korzystają. Zaufaniem młodzieży cieszą 

się także sąsiedzi i znajomi, osoby z którymi młodzież uczy się lub pracuje oraz nauczyciele  

z ich szkoły. Młodzież ufa więc przeważnie osobom, które zna i których działalność ma okazję 

na co dzień obserwować. Najrzadziej, ankietowani obdarzali zaufaniem lokalnych 

społeczników i Radnych Miasta Stalowa Wola. Analizując materiał badawczy, zaobserwowano 

również, iż młodzież w najmniejszym stopniu obdarzała CAŁKOWITYM ZAUFANIEM lokalnych 

społeczników i przedsiębiorców, a także kapłanów ze swojej parafii i Radnych Miasta Stalowa 

Wola. Całkowitym zaufaniem młodych ludzi nie cieszą się więc aktywne grupy społeczne, które 

działają na rzecz lokalnego środowiska, a takimi właśnie są m.in. lokalni przedsiębiorcy, 

społecznicy, kapłani, politycy. 

• Ankietowani, w okresie ostatnich kilku dni przez wypełnieniem ankiety, najczęściej spędzali 

czas w domu, na nauce lub pracując zarobkowo. Stosunkowo mało badanych wskazało na 

spędzanie wolnego czasu na rozrywce. 

• Młodzi ludzie (uczniowie) poszukują poza Stalową Wolą głównie oferty rozrywkowej  

(np. poprzez wizyty w kinach, pubach, restauracjach, w galerii handlowej itp., miejscach do 

rekreacji na wycieczki/spacery, miejscach do uprawiania sportu). 

• Dla respondentów, najważniejszymi aspektami życia są: rodzina/małżeństwo/dzieci, dobrobyt, 

stabilność finansowa i niezależność ekonomiczna, znajomi i przyjaciele oraz spokojne życie bez 

kłopotów/konfliktów. Młodzież preferuje stabilny, bezpieczny tryb życia, w gronie najbliższych 

i przyjaciół. Z analizy powyższych danych wyłania się dość egoistyczna, konsumpcyjna postawa 

młodych ludzi, których interesuje głównie własna wygoda, bez konieczności angażowania się 

w działania społeczne, na rzecz innych, czy też wymagające wiele wysiłku, jak dążenie do 

osiągnięcia sukcesu w dziedzinie nauki lub sztuki lub osiągnięcie sławy, wpływów, władzy, co 

często wymaga ogromnego zaangażowania i wyrzeczeń. 

 

 

 

 

 



II ODWOŁANIE SIĘ DO INNYCH BADAŃ 

 

Dla potwierdzenia (odrzucenia) hipotez, sformułowanych w niniejszym badaniu, odwołano się 

również do innych badań, polegających na weryfikacji spostrzeżeń dyrektorów szkół i władz uczelni,  

których uczniowie/studenci, brali udział w ankiecie oraz Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia  

w Urzędzie Miasta Stalowej Woli. 

Wyniki ujętego w niniejszej analizie badania ankietowego zostały poddane dyskusji wśród 

Dyrektorów szkół i władz uczelni, których uczniowie/studenci zostali objęci badaniem. Spotkanie w 

tej sprawie odbyło się 26.02.2020 r. W dyskusji tej wzięło udział 18 osób (Dyrektorzy szkół 

ponadpodstawowych dla młodzieży, Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych dla dorosłych, Dziekani 

uczelni wyższych w Stalowej Woli, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz inni przedstawiciele 

Zespołu Miejskiego ds. Rozwoju Lokalnego). Uczestnicy tego spotkania przedstawili swoje 

spostrzeżenia, odczucia, sugestie, rekomendacje, jakie nasunęły im się po zapoznaniu się z wynikami 

ankiety i w korespondencji do własnych obserwacji dokonanych przez nich, w ramach bieżącej pracy 

szkół/uczelni. Zostały one przedstawione poniżej: 

• Wyniki ankiety należy przedstawić nauczycielom i młodzieży, np. na lekcjach wychowawczych, 

tak, aby ankietowani poczuli, że ich głos ma wpływ na rozwój miasta oraz na możliwość 

pozyskania dofinansowania. 

• Młodzież z uwagi na brak odpowiedniego doświadczenia, odpowiadała na niektóre pytania 

najprawdopodobniej nie według własnych opinii, a tych zasłyszanych w domu. Pokazuje to, jak 

wielki wpływ na młodego człowieka ma rodzina i że to ona kształtuje głównie jego poglądy. 

Praca z młodzieżą wymaga również pracy z rodziną. – pozytywna weryfikacja hipotezy nr 4  

i hipotezy nr 12. 

• Miasto w zbyt małym stopniu dociera z informacją o swojej ofercie do młodego pokolenia i nie 

zaspokaja w pełni jego potrzeb/oczekiwań w zakresie spędzania czasu wolnego. Warto zapytać 

młodych ludzi, jakich konkretnie miejsc/obiektów brakuje im w Stalowej Woli, włączając ich 

tym samym w proces planowania rozwoju lokalnego. Dyrektorzy wskazali, iż młodzi potrzebują 

swojego miejsca spotkań, np. w celu przeprowadzenia prób lub nagrań amatorskich zespołów 

muzycznych, których jest coraz więcej w szkołach. Obecnie takich miejsc brakuje. 

• Konieczne jest zaangażowanie młodzieży w proces rozwoju miasta. 

• Zaproponowano powołanie Młodzieżowej Rady Miasta, której członkowie mieliby być 

wybierani przy wyborach do samorządu szkolnego.  

• Doradzono stworzenie Karty Młodego Człowieka, która byłaby formą zniżek, czy też bonifikat 

dla młodzieży szkolnej i studentów (zachęcających do korzystania z lokalnych pubów, rozrywek, 

atrakcji, oferty kulturalnej i sportowej w mieście). 

• Podkreślono, „że nie należy ustawiać młodym świata”. Chodzi o to, aby sami mogli podjąć 

decyzję/zaproponować, w jaki sposób chcieliby włączyć się w planowanie rozwoju miasta. Jak 

podkreślili dyrektorzy, dzięki temu młodzi ludzie poczują się docenieni, potraktowani poważnie 

(nie będą ustawiani pod dyktando dorosłych) i poczują większą odpowiedzialność za swoje 

decyzje.  

• Z odpowiedzi części młodych respondentów wynika zbyt mała znajomość miasta, jego historii, 

zasobów (wiele osób nie potrafi wskazać, co jest cechą charakterystyczną, co wyróżnia miasto). 

Młodzi ludzie często nie identyfikują się ze Stalową Wolą.  

• Uczestnicy zgłaszali także problemy dotyczące edukacji zawodowej i współpracy  

z przedsiębiorcami t.j.: brak miejsc pracy w Stalowej Woli pod kierunki, w których są kształceni 

uczniowie/studenci, problem z przyjęciem na staż lub praktyki zawodowe (lokalni 

przedsiębiorcy niechętnie się na nie decydują, z uwagi na obawy o bezpieczeństwo, a jak 

wskazali Dyrektorzy, uczniowie/studenci kształcący się za granicą nie mają takich problemów  

z uwagi na większą świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu), brak chętnych do pracy 

w lokalnym przemyśle z uwagi na panujące stereotypy i postrzeganie tej pracy, jako wyłącznie 

pracy fizycznej, "brudnej", z niskimi zarobkami, bez perspektyw rozwoju, awansu. 



• Zawody techniczne/branżowe są niezwykle potrzebne, a równocześnie nie są zbyt popularne 

wśród młodych ludzi. Konieczna jest praca u podstaw, edukacja już od szkół podstawowych  

i pokazywanie zawodów, które są potrzebne w mieście, podkreślanie ich istotnej roli dla 

gospodarki. Dodano, iż z uwagi na rozwój technologii wiele stanowisk fizycznych zostało 

zastąpionych procesami mechanicznymi. Często praca w przemyśle wiąże się więc  

z nadzorowaniem pracy maszyn, a nie tylko z pracą fizyczną. Młodzi ludzie często nie mają  

w pełni takiej świadomości. Warto byłoby więc w większym niż dotychczas zakresie, 

organizować spotkania z młodzieżą i przedsiębiorcami celem zaprezentowania atutów pracy  

w lokalnym przemyśle. 

• W mieście, w niewystarczającym stopniu prowadzone są działania informacyjne o możliwych 
ścieżkach rozwoju zawodowego, szczególnie dla osób z wyższym wykształceniem (jakie 
wynagrodzenie można uzyskać na poszczególnych stanowiskach, jakie są możliwości rozwoju 
zawodowego i ewentualnego awansu w firmie itp.). 

• Wskazano, iż Stalowa Wola oferuje zbyt mały dostęp do dobrze płatnej pracy, szczególnie dla 

osób z wyższym wykształceniem, inżynierów i wykwalifikowanych pracowników umysłowych. 

To znacząco wpływa na odpływ młodych ludzi z miasta – pozytywna weryfikacja hipotezy  

nr 2. 

• Podkreślono, że należy także zadbać o zawody ekonomiczne. Pracownicy biurowi, w tym 

wysoko wykwalifikowani (np. doktorzy nauk) nie chcą wracać do Stalowej Woli z racji niskich 

zarobków, na czym traci Stalowa Wola. Niejednokrotnie są to bowiem wybitni specjaliści  

w swoich dziedzinach zawodowych, których można byłoby zagospodarować w lokalnych 

spółkach, przedsiębiorstwach i którzy mogliby wnieść do Stalowej Woli powiew „świeżego” 

spojrzenia na rozwój miasta. Warto tworzyć więc odpowiednie warunki, aby po ukończeniu 

studiów młodzi ludzie chcieli powrócić do Stalowej Woli. Sugerowano powstanie Funduszu 

Stypendialnego/Motywacyjnego dla absolwentów, którzy pozostaną w mieście i podejmą 

pracę w lokalnych przedsiębiorstwach, instytucjach (np. dodatek 400 zł dla osób, które 

rozpoczną pracę w zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie firm w Stalowej Woli). 

– pozytywna weryfikacja hipotezy nr 2. 

• Obserwowany jest duży wpływ mediów (Internet, TV, prasa), na kształtowanie poglądów 

młodzieży odnośnie edukacji i rozwoju zawodowego. Zbyt niski jest udział profesjonalistów w 

procesie edukacji i kształtowania planów zawodowych młodych ludzi, m.in. doradców 

zawodowych i pracodawców, tak aby wyobrażenia młodzieży dot. pracy bardziej przystawały 

do realiów współczesnego świata i potrzeb przedsiębiorców. 

• W zbyt małym stopniu realizuje się spotkania z przedsiębiorcami, spotkania z autorytetami dla 

osób młodych. 

• Uczniowie dość stereotypowo postrzegają możliwości zdobycia dobrej pracy, uzależniając je 

głównie od znajomości i szczęścia. Nie doceniają zupełnie istoty wymaganego przez 

pracodawców doświadczenia zawodowego oraz dobrego wykształcenia. – negatywna 

weryfikacja hipotezy nr 7. 

• Rozwój kompetencji kluczowych, edukacja na różnych szczeblach, powiązana z praktycznymi 

elementami nauczania i położeniem nacisku na rozwój kompetencji językowych, a także 

wysokie kompetencje nauczycieli są niezwykle istotne dla tworzenia odpowiedniej jakości 

oferty edukacyjnej w mieście dla młodzieży, dlatego też należy stale podejmować działania, 

wspierające rozwój tych aspektów w ścisłym powiązaniu z profilem kształcenia uczniów, 

słuchaczy i studentów. 

• Zwrócono również uwagę na problem z transportem dalekobieżnym do miast, w których osoby 

mieszkające w Stalowej Woli mogłyby podjąć pracę, tak aby nie zmieniać miejsca zamieszkania 

np. tworzenie szybkich połączeń z Rzeszowem. 

• Ogromy potencjał dla rozwoju miasta może przynieść stworzenie odpowiednich warunków, 

które pozwoliłyby zatrzymać w Stalowej Woli nie tylko osoby, które już na wstępie deklarują 

tutaj chęć pracy i mieszkania, ale także znaczne grono badanych, którzy chcieliby osiedlić się  

i mieszkać w regionie. Miasto mogłoby zaoferować takim osobom konkurencyjne, w stosunku 



do innych miast w województwie, warunki pracy zawodowej i rozwoju osobistego, aby 

zatrzymać ich w Stalowej Woli oraz zapewnić szybie połączenia komunikacyjne, z głównymi 

miastami w regionie i kraju. Przedział czasowy 30-60 min na dojazd do pracy, jaki 

zadeklarowała młodzież,  pozwala ulokować potencjalne miejsce zatrudnienia lub 

zamieszkania w odległości ok. 60-70 km od Stalowej Woli np. w Sandomierzu, Tarnobrzegu, 

Mielcu, Rzeszowie. Możliwe jest więc tworzenie w Stalowej Woli miejsc pracy dla specjalistów 

zamieszkałych w regionie, zapewniając im szybkie połączenia ze Stalową Wolą, umożliwiające 

łatwy dojazd do pracy w naszym mieście i/lub tworzenie dobrych warunków do życia i 

mieszkania w Stalowej Woli, oferując równocześnie szybki dostęp do Rzeszowa i innych 

ośrodków, zapewniających dobrze płatne miejsca pracy. 

• Młode osoby, w przypadku problemów ze znalezieniem pracy stosunkowo łatwo są skłonne 

podjąć decyzję o wyjeździe w celach zarobkowych za granicę. – pozytywna weryfikacja 

hipotezy nr 6. 

• Młode osoby interesuje głównie własna wygoda, zależy im przeważnie na tym, by nie musieli 

się angażować w jakiekolwiek działania np. społeczne lub wymagające wiele wysiłku, jak 

dążenie do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie nauki lub sztuki, czy też stanie się sławnym, 

wpływowym człowiekiem. – negatywna weryfikacja hipotezy nr 13. 

Ponadto, 8 kwietnia 2020 r. zwrócono się mailowo do Dyrektorów szkół ponadpodstawowych dla 

młodzieży, Dyrektorów szkół ponadpodstawowych dla dorosłych, Dziekanów uczelni wyższych  

w Stalowej Woli oraz Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia z prośbą o pisemne sformułowanie 

swoich przemyśleń i wniosków w kontekście wyników ankiety dla młodzieży. Odpowiedzi udzieliły 

cztery osoby, lokalni eksperci w dziedzinie edukacji, świetnie znający problemy młodzieży: 

• Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, 

• Dziekan Wydziału Mechaniczno – Technologicznego w Stalowej Woli Politechniki 

Rzeszowskiej, którego studenci brali udział w badaniu, 

• Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Stalowej Woli, którego uczniowie brali udział w badaniu, 

• Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, którego uczniowie brali 

udział w badaniu. 

Przesłane drogą mailową wnioski, przemyślenia oraz rekomendacje, wynikające z jednej strony  

z analizy danych uzyskanych w badaniu ankietowym, a z drugiej z własnych obserwacji i dialogu  

z młodymi ludźmi, prowadzonymi na bieżąco przez powyższe osoby, w ramach ich pracy zawodowej, 

prezentują się następująco: 

• Najwięcej obaw i negatywnego podejścia, dotyczącego przyszłości bliskiej i dalekiej, zarówno 

w obszarze prywatnym jak i społecznym, a zarazem miasta Stalowa Wola, mają maturzyści ze 

szkół dla młodzieży. Grupa ta ma niewystarczającą wiedzę o otoczeniu. Jeśli już taka wiedza 

jest, to jest zasłyszana lub czerpana z reklam oraz z  obserwacji charakterystycznych budynków 

lub miejsc w mieście. W dużej mierze uczniowie z klas maturalnych "żyją tylko tym, co media 

pokażą". Przekazują sobie często nawzajem niesprawdzone, nieprawdziwe, niepełne 

informacje o życiu, pracy i możliwościach rozwoju w mieście. Najlepiej przecież sprzedają się 

złe informacje, niezależnie, czy to jest poczta pantoflowa, Internet, TV, czy radio lub gazeta.  

O takich "złych" informacjach mówi się bardzo wiele i bardzo długo. Wzorce kreowane przez 

media tylko utwierdzają młodzież w przekonaniu, że wraz z otrzymaniem dowodu osobistego, 

świadectwa dojrzałości "wszystko im się należy" i już nic więcej nie trzeba robić: model życia to 

"American dream". 

• Równocześnie, obserwuje się bardzo niski poziom samooceny, głównie uczniów i słuchaczy. 

Konieczna jest zmiana świadomości i samooceny młodzieży.  

• Grupa słuchaczy jest dojrzała i obserwuje życie codzienne, ma potrzeby egzystencjalne  

i niematerialne, takie jak np.: sport, sztuka, rodzina. Interesuje się życiem społeczeństwa  

i grupy. 



• Wśród studentów widać zainteresowanie swoją przyszłością, możliwość pracy w rozwijającym 

się przemyśle i mieście. 

• Uczniowie/słuchacze maturzyści (największa grupa przebadanych osób), w przeważającej 

części, nie uważają, że Stalowa Wola to dobre miejsce do życia i rozwoju. Największe problemy 

dla nich wiążą się z możliwością kontynuacji nauki, znalezieniem pracy. Brak atrakcyjnych 

perspektyw dla rozwoju zawodowego, niedostatek dobrze płatnych miejsc pracy dla młodych, 

czy brak stabilnego gruntu dla rozwoju ich przedsiębiorczości, to ogromne ograniczenia, 

wpływające na dalsze życiowe decyzje. Jednak, prawie połowa zaznacza, że Stalowa Wola to 

dobre miejsce dla rodzin z dziećmi. Warto byłoby pomyśleć nad tym, jak tę młodzież zatrzymać 

w naszym mieście, do czasu, aż ich życie się ustabilizuje, założą rodziny albo jak ich zachęcić, by 

po okresie studiów wrócili do Stalowej Woli. – negatywna weryfikacja hipotezy nr 1  

i pozytywna weryfikacja hipotezy nr 2. 

• Istotą sprawy jest, aby młodzi ludzie chcieli tutaj wrócić, a wrócą, jak będzie gdzie mieszkać  

i gdzie pracować to jest podstawa bezpieczeństwa i funkcjonowania rodziny! Tereny pod 

budowę nowych osiedli domków jednorodzinnych, nowoczesne apartamentowce (ciekawa 

architektura, a nie bloki obłożone styropianem), przedszkola, żłobki dla dzieci to jest baza dla 

każdego miasta. Jak będą te zasoby, to i rozrywka będzie. Póki co, jak się już ktoś  

z wykształconych ludzi zdecyduje na powrót do Stalowej Woli, to na mieszkanie nie ma szans, 

więc często buduje dom, ale nie w Stalowej Woli, gdyż brak działek pod budownictwo 

mieszkaniowe, jednorodzinne, a w ościennej gminie itd. 

• Rekomenduje się wdrożenie działań, pokazujących pozytywne aspekty oraz korzyści: życia, 

nauki, pracy, rozwoju w Stalowej Woli, wykorzystując w tym celu np. zajęcia szkolne z techniki, 

lekcje wychowawcze, spotkania z absolwentami pracującymi, studiującymi w Stalowej Woli, 

pokazywanie sukcesów lokalnych mikro i małych przedsiębiorstw. 

• Należałoby pokazywać młodym ludziom plusy mieszkania w takim mieście jak nasze: jego 

kompaktowość, niskie koszty życia, dobre położenie komunikacyjne (autostrada, port lotniczy 

w Jasionce pod Rzeszowem, S19). Powyższe, może być zachętą do tego, by tu wracali  

i pracowali zdalnie.  

• Badani podkreślają, że tym, co ich zachęca do mieszkania w Stalowej Woli, jest atrakcyjność 

terenów rekreacyjnych - park miejski, błonia nadsańskie i estetyka miasta. Przestrzenie 

wspólne i świadomie tworzone przestrzenie publiczne, to niektóre z wielu zjawisk 

kształtujących dziś strategiczne podejście do zarządzania miastami. Mieszkańcy doceniają nie 

tylko ich funkcję estetyczną, ale również wypoczynkowo-zdrowotną. 

• Należy zadbać o to, co dla młodych jest dziś bardzo ważne - środowisko. Stworzyć wizerunek 

miasta ekologicznego oraz dbać o czyste powietrze, tereny rekreacyjne, ekologiczny transport, 

tereny rekreacyjne, dobre i dostępne żłobki, przedszkola i szkoły, dostęp do kultury  

i rekreacyjnego sportu. Miasto posiada już spore zasoby w powyższym zakresie. 

• Architektura powstająca wokół powinna być piękna, dostosowana do charakteru Stalowej 

Woli. Nie może być tandetna i oderwana od tożsamości miasta (tu łabądek, tam świecący napis 

Stalowa Wola, a jeszcze gdzie indziej ławki ze śmietników). Musimy tworzyć spójny, także pod 

kątem dużej i małej architektury wizerunek miasta. Dający jasne przesłanie, iż działamy 

planowo, w konkretnym kierunku. 

• Być może potrzeba kontynuować pomysł cyfryzacji miasta, co często podoba się ludziom 

młodym np.: elektroniczna karta mieszkańca z wpisanymi możliwościami (czip) 

umożliwiającymi załatwienie różnych spraw, czy też korzystanie z różnych usług/oferty miasta 

(np. oferty MZK, MOSiR, MDK, dająca pierwszeństwo do żłobków, przedszkoli i innych usług, 

które na pewno kreatywna młodzież wymyśli).  

• Paradoksalnie, świat po pandemii, może wiele obszarów życia przenieść do sieci i już mówi się 

o tym, że wielu pracodawców zrezygnuje z drogich biurowców na rzecz pracy zdalnej z domu 

(tam, gdzie to możliwe). W związku z powyższym może warto powalczyć o sieć 5G w Stalowej 

Woli? Gdyby przekonać np. Polkomtel do inwestycji w takie miasto jak nasze, byłby to 



pozytywny eksperyment nie tylko technologiczny, ale i społeczny, który mógłby być bardzo 

pozytywnie odebrany przez młodych ludzi, chcących tu wrócić. Można byłoby dla nich stworzyć 

na przykład przestrzeń openspace, w nowoczesnym budynku wybudowanym w technologii 

Smart (inteligentny budynek), tak by był on miejscem, gdzie start up- y lub ludzie pracujący  

w różnych korporacjach, mogą wynająć powierzchnię i korzystać z technologii 5G. Wtedy to 

praca przyszłaby "za nimi". To miasto byłoby inwestorem tej powierzchni, a potem na 

preferencyjnych warunkach udostępniałoby ją w/w podmiotom. Byłaby to dobra wizytówka 

miasta. 

• Wszystkie grupy widzą brak miejsc rozrywki, jak np.: dyskoteka, klub, miejsca grupowych 

spotkań typu rynek, park, błonia gdzie oprócz młodych będą się też gromadzili mieszkańcy  

w różnym celu. Potrzebne jest miejsce, w pobliżu którego można utworzyć np. klub, kręgielnię, 

kilka pubów, scenę zewnętrzną - muszlę koncertową, plac do wykorzystania na kiermasze  

i happeningi.  

• Młodzież mówi w ankietach, że brak miejsc rozrywki, więc może należałoby stworzyć kluby 

dyskusyjne dobrej książki, filmu, muzyki (nie tylko disco polo). Mamy tylu ambasadorów, którzy 

kiedyś tutaj zostali zaszczepieni KULTURĄ, SZTUKĄ, a dzisiaj w świecie realizują się i fajnie, że 

możemy o nich słyszeć. Współczesna młodzież to nie tylko kibole piłki nożnej . Mamy wspaniałą 

młodzież, zdolną, mądrą, inteligentną. Jest też niestety jakiś procent po prostu takich, którzy 

nie mają żadnych pomysłów na siebie (jak w każdym społeczeństwie), ale nie oni stanowią trzon 

naszego miasta. Inwestujmy w tych, którzy mogą kiedyś powrócić i chcieć być częścią Stalowej 

Woli (istotną częścią), która narzuca rytm i tworzy nowe miejsca pracy, firmy.  

• Dostępność miejsc rozrywki, wiele możliwości spędzania wolnego czasu to istotne kwestie dla 

młodych ludzi. W ankietach wymieniają, że do stworzenia przyjaznej przestrzeni do życia 

potrzebują przede wszystkim większej liczby różnego rodzaju atrakcji takich jak: kluby, parki 

rozrywki, aquapark, wrotkarnia, park trampolin, galerie handlowe, czy nowoczesne lokale 

gastronomiczne z różnorodną kuchnią (Starbucks, Pizza Hut, restauracje sushi), czynne 

zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. 

• Chcąc zmienić postrzeganie miasta należy przede wszystkim zaprosić samą młodzież do 

partycypacji w planowanych rozwiązaniach np. przywrócenie Młodzieżowej Rady Miasta. 

• Pozytywnym zjawiskiem jest zwrócenie uwagi przez większość respondentów na fakt, że nasze 

miasto wyróżnia Huta Stalowa Wola. Może warto jeszcze częściej przypominać i akcentować 

niepowtarzalną historię, która buduje tożsamość, podkreśla zasoby i potencjały naszego 

miasta. – pozytywna weryfikacja hipotezy nr 3. 

• Dostrzegany jest brak wiedzy u młodzieży, jeśli chodzi o ofertę szkół średnich i wyższych, która 

jest dostosowana do potrzeb lokalnego specjalistycznego przemysłu. 

• Rzuca się w oczy, że miasto nie jest atrakcyjnym miejscem do życia zarówno dla uczniów jak  

i potem, zwłaszcza dla ludzi z wyższym wykształceniem. – negatywna weryfikacja hipotezy  

nr 1. 

• Dobrym rozwiązaniem mogłoby być namówienie pracodawców do przedstawienia młodzieży 

ścieżki kariery w kontekście różnych branż np.: 

✓ Absolwent - praca 1 rok – wypłata. 

✓ Pracownik - praca 2 lata - wypłata (w tym szkolenia specjalistyczne, zawodowe, 

podnoszenie kwalifikacji, studia niestacjonarne i podyplomowe - płatne przez firmę). 

✓ Pracownik wykwalifikowany - praca 2 lata – wypłata. 

✓ Pracownik specjalista - praca 2 lata – wypłata. 

• Uczniowie i studenci wskazali, że cenią sobie indywidualne podejście do ucznia/studenta. Idąc 

tym tropem należałoby każdemu uczniowi stworzyć w szkołach profil zawodowy, na podstawie 

wywiadu bezpośredniego z uczniem, informacji o kwalifikacjach i wykształceniu jego dziadków 

i rodziców (bo to oni kształtują jego świadomość), o jego hobby, czasie wolnym, 

zainteresowaniach, grupach przyjaciół, subkulturach. Te informacje pozwolą „trenerowi" 

dopasować do potrzeb ucznia/studenta adekwatną wizję jego przyszłości.  



• Sygnalizacja, przez młodzież, potrzeby zapewnienia lepszych ofert pracy w Stalowej Woli - czyli 

zwiększenia zarobków. – pozytywna weryfikacja hipotezy nr 2. 

• Problem, który widać z ankiet to problem niskich płac dla młodych wykształconych. Duże miasta 

oferują im zdecydowanie więcej. Tego problemu nie rozwiążemy administracyjnie. Stąd 

pomysł, by stworzyć warunki dla ludzi, którzy mieszkając tutaj, pracują w firmach takich 

samych, w jakich pracowaliby w dużych aglomeracjach. Możliwość taką może dać rozwój 

nowych technologii w Stalowej Woli (jeżeli nie Sieć 5 G to choćby szerokopasmowy Internet 

powszechnie dostępny). – pozytywna weryfikacja hipotezy nr 2. 

• Lepszy rozwój miasta kojarzy się młodzieży z poszerzeniem oferty edukacyjnej - szkoły średnie, 

studia. 

• Lokalna polityka gospodarcza powinna iść w kierunku wspierania miejsc pracy dla młodych, ale 

równolegle należy kierować maksymalny nacisk na tworzenie możliwości rozwoju 

przedsiębiorczości wśród młodzieży, organizując narzędzia jej wspierania oraz prowadząc 

również w powiecie edukację z zakresu przedsiębiorczości i innowacji. Uczniowie szkół średnich 

myślą o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, chcą działać i samodzielnie 

podejmować decyzje zawodowe i więcej zarabiać; są przekonani, że przedsiębiorczości można 

się nauczyć (biorą pod uwagę różne formy dokształcania). Własna działalność gospodarcza jest 

bardzo atrakcyjna dla znacznej grupy przebadanej młodzieży. – pozytywna weryfikacja 

hipotezy nr 8. 

• Warto więc może pomyśleć o silniejszym wspieraniu ludzi młodych w edukacji, w nabywaniu 

wiedzy i umiejętności praktycznych, związanych z wybranym zawodem - kursy, staże, konkursy 

itp. Przeciętny absolwent szkoły ogólnokształcącej nie ma wiedzy na temat zakładania  

i rozwoju własnego biznesu, brakuje mu wiedzy o działaniu ZUS-u, nie wie jak odprowadzać do 

niego składki, jak działa system ubezpieczeń zdrowotnych. Wsparciem dla uczniów mogłyby 

być zajęcia pozalekcyjne z zakresu podstaw ekonomii oraz praktycznych porad doświadczonych 

przedsiębiorców. Mile widziana byłaby możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie 

języków obcych. 

• Konieczne jest wykazanie, że nauka, samokształcenie i doskonalenie prowadzi do rozwoju  

i sukcesu. 

• Uczniowie i słuchacze często uważają, iż najlepsza praca i zarobki są za granicą albo  

w Warszawie. Wiele osób rozważa wyjazd za granicę lub do innego miasta, w przypadku 

problemów ze znalezieniem odpowiedniej pracy po zakończeniu nauki.  Wydaje się dużym 

problemem fakt, że najzdolniejsi wyjeżdżają. A przecież korzystnie byłoby mieć dobrego 

prawnika, dobrego lekarza i dobrego architekta u siebie. Ważne wydaje się więc zbudowanie 

wizerunku miasta atrakcyjnego do życia dla młodych, tak aby po zakończonej edukacji rodowici 

mieszkańcy oraz zamiejscowi uczniowie i studenci  chętniej niż obecnie podejmowali ryzyko 

startu zawodowego czy biznesowego, aby spróbowali rozpocząć dorosłe życie w Stalowej Woli. 

– pozytywna weryfikacja hipotezy nr 6. 

• Brak liderów, którzy pozytywnie zmotywują młodzież do działania.  

• Brak wzorcowych przykładów osób pracujących w Stalowej Woli.  

• Warto angażować młodzież w różnego rodzaju ogólnopolskie akcje, turnieje, działania 

organizacji społecznych np. STAL FICTION itp. 

 

  



III PODSUMOWANIE WYNIKÓW WERYFIKACJI POSTAWIONYCH HIPOTEZ 

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie postawionych hipotez wraz z informacją o wyniku ich weryfikacji. 

 

Lp. Hipoteza Sposób weryfikacji 

1 
H1: Miasto Stalowa Wola jest dobrym miejscem 
do życia i rozwoju dla młodych ludzi. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE 

2 
H2: Młodzież najczęściej jest skłonna opuścić 
Stalową Wolę ze względu na niskie zarobki i mało 
atrakcyjny rynek pracy. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

3 
H3: Miasto Stalowa Wola kojarzone jest 
najczęściej z Hutą Stalowa Wola S.A i Centralnym 
Okręgiem Przemysłowym. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

4 
H4: Młodzież, planując edukację i rozwój 
zawodowy, najczęściej korzysta z porad rodziny, 
kolegów, przyjaciół, sympatii. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

5 
H5: Młodzież ma w większości sprecyzowane 
plany, odnośnie własnej przyszłości zawodowej. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

6 
H6: Młodzież, w przypadku problemów ze 
znalezieniem odpowiedniej pracy, często jest 
skłonna podjąć decyzję o wyjeździe za granicę. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

7 
H7: Młodzi ludzie są przekonani, że o uzyskaniu w 
przyszłości satysfakcjonującej pracy decydujące 
znaczenie będzie miało wykształcenie. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE 

8 
H8: Młodzi ludzie uważają za atrakcyjne 
prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

9 H9: Młodzież chce pracować w firmie rodzinnej. Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE 

10 
H10: Młodzi ludzie chętnie podejmują pracę 
zarobkową.  

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

11 
H11: Młodzi ludzie spędzają głównie czas na 
rozrywce. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE 

12 
H12: Ważnym aspektem życia młodych ludzi jest 
rodzina. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

13 
H13: Młodzi ludzie chcą być sławni, posiadać 
władzę i wpływy. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE 

  


