
Losy zawodowe absolwentów 

Absolwenci 2016-2017 

Pomiar po roku od ukończenia studiów 

Prezentacja uzyskanych wyników 



WPROWADZENIE 

Niniejszy raport jest kontynuacją projektu badawczego poświęconego losom zawodowym absolwentów, zapoczątkowanego na Uniwersytecie Śląskim przez 

Biuro Karier w 2009 roku. Prezentuje on wyniki badania przeprowadzonego w grupie absolwentów roku akademickiego 2016/2017 po roku od ukończenia 

przez nich studiów.  

Badanie losów zawodowych absolwentów przeprowadzono techniką sondażową z wykorzystaniem internetowego kwestionariusza ankiety składającego się 

z sześciu części: 

 

Część ogólna – skierowana do wszystkich absolwentów  

↓ 

• Część skierowana do osób pracujących w organizacjach (przedsiębiorstwa i instytucje)  

• Część skierowana do respondentów prowadzących własną działalność gospodarczą 

• Cześć skierowana do absolwentów pracujących w charakterze freelancera 

• Część dla osób bezrobotnych i szukających pracy 

• Część dla osób niepracujących, które nie poszukują pracy 

 

Dołożyliśmy starań aby prezentowane treści miały uniwersalny charakter. Prezentowane wyniki są uogólnione.   

Mamy nadzieję, że niniejszy raport pozwoli wyciągnąć czytelnikom wartościowe wnioski. 

Zespół Biura Karier 
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Absolwenci i respondenci 
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W roku akademickim 2016-2017 studia ukończyło 6809 absolwentów. 
W badaniu udział wzięło 845 respondentów reprezentujących różne kierunki 

i wydziały Uniwersytetu Śląskiego. 
(Do udziału w badaniu zaproszono 4949 osób, które kończąc studia wyraziły zgodę na udział w badaniach zapisując się 

do Bazy Absolwentów)    

Komentarz metodologiczny: 
W trosce o efektywność zebranych danych na przełomie października i listopada 2018 roku przeprowadzono trzy kampanie promocyjne, 
podczas których zaproszenie do badania skierowano do wszystkich absolwentów, którzy pozostawili swoje dane w Bazie Absolwentów 
UŚ. Każdy absolwent miał zatem równą szansę by znaleźć się w próbie. Założony cel zakładał uzyskanie jak największej liczby odpowiedzi 
od absolwentów.  Próba nie pozwala zatem na matematyczne określenie takich parametrów związanych z reprezentatywnością, jak błąd 
statystyczny, ale uzyskanie odpowiedzi przyjętą metodą doboru pozwala na wnioskowanie o dominujących bądź sporadycznie 
występujących cechach i opiniach, także w odniesieniu do wyodrębnionych podgrup (np. na podstawie aktualnego statusu na rynku 
pracy). 



Absolwenci i respondenci 
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Charakterystyka respondentów 
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Czy kończąc studia absolwenci wiedzieli… 
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Wiedza o
stanowiskach pracy

Wiedza o firmach na
rynku

Wiedza o
wymaganiach
pracodawców

Gdzie szukać pracy

Wartość maksymalna 
(wartość 1 uzyskiwana  gdy wszyscy 

respondenci odpowiedzą 
„zdecydowanie tak”) 

Wartość średniej samooceny  
respondentów na skali  

od -1 (zdecydowanie nie)  
przez 0 (trudno powiedzieć) 
do  +1 (zdecydowanie tak).  

Ankietowani absolwenci kończąc studia na ogół 
posiadali wiedzę nt. swoich możliwości na rynku 
pracy. Znalazły się jednak osoby, którym takiej 
wiedzy brakowało – zwłaszcza w zakresie 
znajomości wymagań pracodawców. 

Wykres wiedzy 
absolwentów 

Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie Liczba

na jakich stanowiskach szukać pracy? 35% 44% 9% 8% 4% 843

jakie firmy mogą być pracodawcą? 31% 39% 11% 13% 5% 842

czego wymagają pracodawcy? 16% 34% 19% 20% 10% 841

gdzie szukać pracy? 28% 37% 13% 15% 6% 840



Aktywność zawodowa podczas studiów  
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W Polsce Za granicą Nie

84% 9% 15%

Praca związana z kierunkiem studiów 38% 1%

Praca  niezwiązana z kierunkiem studiów 45% 6%

Staż związany z kierunkiem studiów 13% 1%

Staż niezwiązany z kierunkiem studiów 3% -

Praktyka nadobowiązkowa 12% 1%

Wolontariat 20% 1%

"Czy w czasie studiów podejmowałaś/eś 

aktywność zawodową?"

Szkolenia Twarde 20%

Szkolenia Miękkie 19%

Nie 67%

"Czy w trakcie lub po ukończeniu studiów brałaś/brałeś 

udział w dodatkowych kursach/szkoleniach?"

Liczba: 845 
(wyniki nie sumują się do 100% ze względu na możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi) 

Liczba: 845 

Zdecydowana większość respondentów 
w czasie studiów podejmowała aktywność 
zawodową. Rzadko wiązało się to 
z wyjazdem za granicę.  
Największa grupa osób wykonywała 
w czasie studiów pracę niezwiązaną 
z kierunkiem, jednak pracę związaną 
z kierunkiem wykonywała także znacząca 
grupa. Pojawiły się osoby, które podczas 
studiów decydowały się na wolontariat. 

Tylko część absolwentów brała 
udział w dodatkowych kursach lub 
szkoleniach. 



Absolwenci, którzy zmieniliby swój wybór studiów 
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20% 

3% 

2% 

11% 

kierunek

tryb studiów

nie podjąłby studiów

uczelnię

Tak - co bys zmienił(a)? 

Liczba : 845 Liczba: 845 

Wśród ankietowanych znalazła się grupa osób (35%), która wolałaby zmienić swój wybór dotyczący studiów. 
Ci, którzy dokonaliby innego wyboru najczęściej zmieniliby kierunek, niemal dwukrotnie rzadziej respondenci 
zmieniliby uczelnie, a niewielka grupa osób w ogóle nie podjęłaby ponownie studiów na uczelni wyższej. 



Zapotrzebowanie na absolwentów - samoocena 
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22% 

38% 
19% 

16% 

5% 

Czy na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na 
zdobytą na studiach wiedzę i umiejętności? 

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Choć zdania były podzielone, większość ankietowanych 
absolwentów była zdania, że istnieje zapotrzebowanie na zdobyte 
przez nich w trakcie studiów umiejętności  i wiedzę. 



Zapotrzebowanie na absolwentów – samoocena 
Wyniki dla przykładowych kierunków studiów 
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Powyżej zaprezentowano wyniki dla kierunków, w przypadku których uzyskano powyżej 20 ważnych odpowiedzi od respondentów. 
Średnią ocenę obliczono przyznając 1 punkt za odpowiedź  „zdecydowanie tak”,  0,5 za odpowiedź „raczej tak” i analogiczne punkty ujemne za odpowiedzi „raczej nie” oraz „zdecydowanie nie” i dzieląc 
uzyskaną liczbę przez ilość ważnych odpowiedzi (bez braków danych).  

Absolwenci takich kierunków jak praca socjalna czy psychologia najczęściej byli zdania, że 
na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na zdobyte przez nich umiejętności, ale 
absolwenci informatyki wyrazili silniejsze przekonanie o przydatności zdobytej wiedzy 
(odpowiedź „zdecydowanie tak”). 

Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie

Praca socjalna 0,6 42% 46% 4% 8% 0% 24

Psychologia 0,5 34% 46% 3% 14% 3% 35

Informatyka 0,4 48% 10% 23% 16% 3% 31

Filologia angielska 0,3 21% 41% 25% 9% 4% 56

Pedagogika 0,3 14% 56% 16% 10% 4% 90

Prawo 0,3 18% 45% 18% 15% 4% 89

Administracja 0,3 8% 55% 24% 11% 3% 38

Chemia 0,2 22% 35% 13% 17% 13% 23

Filologia polska 0,2 22% 25% 25% 22% 6% 32

Socjologia -0,1 3% 31% 24% 28% 14% 29

KIERUNEK Średnia ocena w skali od -1 do 1
Czy na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na zdobytą na studiach wiedzę i umiejętności?

Liczba



Status na rynku pracy  

76% 

4% 

5% 

7% 
8% Pracujący w

organizacji/firmie/instytucji

Prowadzący własna działalność
gospodarczą

Pracujący w charakterze freelancera

Niepracujący, poszukujący pracy

Niepracujący i nieposzukujący pracy
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W badanej grupie znalazło się 641 absolwentów pracujących 
w organizacji, 36 prowadzących własną działalność gospodarczą, 39 
pracujących w charakterze freelancera, 62 poszukujących pracy i 67 
biernych zawodowo. Do każdej z tych grup skierowany został zestaw 
odrębnych pytań. 



Absolwenci pracujący w organizacjach 
(firmach i instytucjach) 
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Do 3 miesięcy 3%

powyżej 3 do 6 miesięcy 5%

powyżej 6 do 12 miesięcy 13%

powyżej 12 miesięcy 79%

Staż pracy ogółem

Liczba: 471 

Liczba: 471 

pierwszą 43%

drugą lub trzecią 49%

czwartą lub piątą 7%

szóstą lub kolejna 1%

"Którą z kolei pracą  od ukończenia  studiów jest 

praca  wykonywana przez  Ciebie obecnie?"

Ankietowani z reguły w momencie badania posiadali już staż pracy 
dłuższy niż rok.  Więcej niż połowa absolwentów zdążyła już co najmniej 
raz zmienić pracę po studiach. 



Absolwenci pracujący w organizacjach 
(firmach i instytucjach) 
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Liczba: 467 

Przed rozpoczęciem studiów 8%

W trakcie studiów 28%

Po ukończeniu  studiów 64%

"Kiedy podjęłaś/podjąłeś obecnie wykonywaną  pracę?"

Do 3 miesięcy 33%

Powyżej 3 do 6 miesięcy 12%

powyżej 6 do 12 miesięcy 10%

powyżej 12 do 24 miesięcy 7%

powyżej 24 miesięcy 2%

 po ukończeniu studiów -"jak długo  po ukończeniu  

studiów szukałaś/eś  obecnej pracy?"

Liczba: 467 

Większość osób podjęła aktualnie wykonywaną pracę już po studiach – najczęściej 
poszukiwali jej w czasie krótszym niż 3 miesiące. 



Absolwenci pracujący w organizacjach 
(firmach i instytucjach) 
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Agencja pośrednictwa pracy 0,4%

Urząd pracy 3,0%

Targi pracy 1,3%

Biuro Karier UŚ 2,6%

Pracownik UŚ na moim wydziale 1,1%

Rodzina/znajomi 26,2%

Portale z ofertami pracy 25,4%

Strony www firm 9,6%

Prasa 0%

Bezpośredni kontakt z pracodawcą 15,4%

Kontynuacja praktyk/stażu 7,9%

INNE 7,2%

"Skąd dowiedziałaś/eś się o ofercie obecnie wykonywanej  pracy?"

Liczba: 469 

Na Śląsku
82%

W Polsce , w innym 

województwie 14%

Za granicą, w Europie
3%

Za granicą, poza Europą
1%

Gdzie obecnie pracujesz?

Liczba: 470 

 

Absolwenci za pomocą różnych źródeł znaleźli swoje miejsce zatrudnienia. Najczęściej znalezienie zatrudnienia 
umożliwili znajomi lub rodzina. Podobna grupa osób znalazła pracę dzięki skorzystaniu z portali internetowych 
z ofertami pracy.  
Ankietowani absolwenci Uniwersytetu Śląskiego z reguły pracują w regionie. 



Absolwenci – przedsiębiorcy i freelancerzy 
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Rozpoczęcie działalności Przedsiębiorcy Freelancerzy

Przed rozpoczęciem studiów 11% 21%

W trakcie 21% 46%

Po ukończeniu studiów 68% 32%

Większość absolwentów – przedsiębiorców 
rozpoczęła swoją działalność po ukończeniu 
studiów.  
 
Zarówno wśród przedsiębiorców oraz 
freelancerów, najczęściej wskazywanym 
motywem rozpoczęcia działalności była 
niezależność. Przedsiębiorcy jednak znacznie 
częściej niż freelancerzy wskazali osiąganie 
wysokich zarobków jako swój motyw. 

Liczba: 28 (możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi) 

Liczba: 28 

Motywy ropoczęcia działalności Przedsiębiorcy Freelancerzy

Trudności ze znalezieniem pracy 11% 29%

Mała atrakcyjność pracy etatowej 32% 43%

Pozytywne przykłady w otoczeniu 29% 7%

Chęć osiągania wysokich dochodów 61% 29%

Niezależność związana z takim 

charakterem pracy
64% 68%

Work-life balance 43% 46%

Możliwość pracy blisko miejsca 

zamieszkania
25% 46%

Możliwość wykonywania pracy 

zgodnej z ukończonym kierunkiem 

studiów

25% 29%

Możliwość wykonywania pracy 

zgodnej z zainteresowaniami
36% 50%

Możliwośćwykonywania pracy 

społecznie użytecznej/ doniosłej
4% 0%

Możliwość doboru zespołu wg 

uznania
14% 7%

Chęć wykorzystania kompetencji 

zawodowych/ dotychczasowego 

doświadczenia zawodowego

7% 4%

Inne 11% 18%



Absolwenci pracujący 
(zatrudnieni, przedsiębiorcy i freelancerzy) 
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Zdecydowanie tak 
25% 

Raczej tak 
49% 

Trudno powiedzieć 
13% 

Raczej nie 
10% 

Zdecydowanie nie 
3% 

„Czy jesteś zadowolona/y ze swojej sytuacji zawodowej?” 

Tak, 
całkowicie 

39% 

Tak, 
częściowo 

35% 

Nie 
26% 

„Czy wykonywana praca  jest zgodna z  ukończonym 
przez  Ciebie kierunkiem  studiów?” 

Liczba: 526 
Liczba: 525 

Zdecydowana większość pracujących absolwentów wyraziła zadowolenie 
z aktualnej sytuacji zawodowej. W momencie badania przeważająca część 
ankietowanych wykonywała pracę o przynajmniej częściowych związku 
z ukończonym kierunkiem. 



Absolwenci pracujący 
(zatrudnieni, przedsiębiorcy i freelancerzy) 
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16% 15% 14% 

28% 

13% 

7% 7% 

14% 

21% 

10% 

21% 

14% 14% 

7% 

11% 

14% 

7% 

36% 

7% 

4% 

21% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

W ogóle (0%) powyżej 0% do
25%

powyżej 25%
do 49%

Połowicznie
(50%)

powyżej 50%
do 75%

powyżej 75%
do 99%

Całkowicie
(100%)

„W jakim stopniu  wykorzystujesz w  swojej pracy wiedzę  zdobytą na studiach?” 

Zatrudnieni

Przedsiębiorcy

Freelancerzy

Wśród zatrudnionych, przedsiębiorców oraz freelancerów znalazły się zarówno osoby, które mało 
korzystają ze zdobytej wiedzy, jak i ludzie, którzy w znacznym stopniu wykorzystują wiedzę ze 
studiów. Freelancerzy jednak częściej niż inne grupy określili wykorzystywanie wiedzy ze studiów 
jako maksymalne („100%”). 



Zadowolenie z sytuacji zawodowej 
Wyniki dla przykładowych kierunków studiów 
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Powyżej zaprezentowano wyniki dla kierunków, w przypadku których uzyskano powyżej 10 ważnych odpowiedzi od respondentów. 
Średnią ocenę obliczono przyznając 1 punkt za odpowiedź „zdecydowanie tak”,  0,5 za odpowiedź „raczej tak” i analogiczne punkty ujemne za odpowiedzi „raczej nie” oraz 
„zdecydowanie nie” i dzieląc uzyskaną liczbę przez ilość ważnych odpowiedzi (bez braków danych i obserwacji osób niepracujących).  

Wśród ankietowanych absolwentów każdego z wyróżnionych kierunków przeważa zadowolenie 
z sytuacji zawodowej (średnie oceny powyżej zera). Jednakże w przypadku Dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej zaobserwowano wyraźny kontrast – osoby wyraźnie zadowolone obok 
osób niezadowolonych. 

Zdecydowanie 

tak
Raczej tak

trudno 

powiedzieć
Raczej nie

Zdecydowanie 

nie

Informatyka 0,6 42% 42% 8% 4% 4% 24

Filologia polska 0,5 27% 50% 18% 5% 0% 22

Organizacja produkcji 

filmowej i telewizyjnej
0,5 36% 36% 18% 9% 0% 11

Prawo 0,5 27% 54% 10% 8% 2% 52

Chemia 0,5 42% 33% 8% 8% 8% 12

Praca socjalna 0,4 25% 44% 25% 6% 0% 16

Pedagogika 0,4 22% 59% 7% 11% 2% 46

Psychologia 0,4 15% 63% 15% 4% 4% 27

Administracja 0,3 21% 50% 8% 17% 4% 24

Filologia angielska 0,3 16% 54% 5% 19% 5% 37

Socjologia 0,3 13% 56% 13% 13% 6% 16

Dziennikarstwo 

i komunikacja społeczna
0,3 42% 17% 0% 33% 8% 12

LiczbaKierunek Średnia ocena w skali od -1 do 1

Zadowolenie z sytuacji zawodowej



Związek pracy z ukończonym kierunkiem 
Wyniki dla przykładowych kierunków studiów 
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Powyżej zaprezentowano wyniki dla kierunków, w przypadku których uzyskano powyżej 10 ważnych odpowiedzi od respondentów. 
Średnią ocenę obliczono przyznając 1 punkt za odpowiedź „całkowicie”, oraz 0,5 za odpowiedź „częściowo” i dzieląc uzyskaną liczbę przez ilość ważnych odpowiedzi 
(bez braków danych i obserwacji osób niepracujących).  

Spośród ankietowanych absolwenci takich kierunków jak informatyka, prawo, 
pedagogika, praca socjalna, czy psychologia, przeważnie pracowali na stanowiskach 
zgodnych z ukończonym kierunkiem studiów. 

Całkowita Częściowa Brak zgodności

Informatyka 0,9 71% 29% 0% 24

Prawo 0,8 67% 25% 8% 52

Pedagogika 0,8 67% 15% 17% 46

Praca socjalna 0,8 69% 13% 19% 16

Psychologia 0,7 52% 44% 4% 27

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 0,6 36% 45% 18% 11

Administracja 0,6 42% 33% 25% 24

Filologia angielska 0,6 33% 44% 22% 36

Chemia 0,5 42% 25% 33% 12

Filologia polska 0,5 32% 36% 32% 22

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 0,3 33% 0% 67% 12

Socjologia 0,3 13% 31% 56% 16

Kierunek Średnia zgodność w skali od 0 do 1
Zgodność pracy z ukończonym kierunkiem

Liczba



Absolwenci niepracujący – poszukujący pracy  
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Nie 
38% 

Tak, do 3 
miesięcy 

17% 

Tak, powyżej 
3 do 6 

miesięcy 
13% 

Tak, powyżej 
6 do 12 

miesięcy 
11% 

Tak, 
powyżej 

12 
miesięcy 

21% 

„Czy pracowałaś/eś po  ukończeniu studiów?” 

do 3 miesięcy 
72% 

powyżej 3 do 6 
miesięcy 

4% 

powyżej 6 do 12 
miesięcy 

11% 

powyżej 12 do 
24 miesięcy 

9% 

powyżej 24 
miesięcy 

4% 

„Jak długo poszukujesz pracy?” 

Liczba: 47 Liczba: 47 

Znaczna grupa poszukujących pracy 
respondentów nie pracowała jeszcze po 
studiach, ale pozostałe osoby posiadały 
już różnej długości staż pracy osiągnięty 
po studiach. 

W większości przypadków,  dotychczasowy okres 
poszukiwania pracy przez respondentów nie 
przekroczył 3 miesięcy. 



Absolwenci niepracujący – poszukujący pracy  
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Urząd Pracy 36%

Biuro Karier UŚ 21%

Agencje pośrednictwa pracy 17%

Rodzina/znajomi 36%

Targi pracy 13%

Strony WWW firm 70%

Serwisy z ofertami pracy 83%

Prasa 13%

Bezpośrednio u pracodawców 36%

Inne 4%

Gdzie zazwyczaj szukasz 

informacji o ofertach pracy?
Procent

Stabilność zatrudnienia 62%

Elastyczny czas pracy 32%

Stałe godziny pracy 23%

Work-life balance 43%

Atrakcyjne wynagrodzenie 72%

Prestiż firmy 4%

Bliskość od miejsca zamieszkania 38%

Zgodność z ukończonym kierunkiem studiów 34%

Zgodność z zainteresowaniami 47%

Praca społecznie użyteczna/doniosła 15%

Możliwość rozwoju kompetencji 36%

Dobra atmosfera w pracy 57%

Praca w młodym zespole 2%

Praca w środowisku specjalistów 9%

Inne 4%

Jakie czynniki  decydują o  postrzeganiu przez  Ciebie danej pracy, jako 

atrakcyjnej?

Absolwenci najczęściej wskazywali „atrakcyjne 
wynagrodzenie” jako cechę interesującej oferty pracy. 
Znacząca dla większości ankietowanych okazała się 
stabilność zatrudnienia, a także dobra atmosfera w zespole. 

Absolwenci, którzy poszukiwali pracy, najczęściej 
korzystali z serwisów z ofertami pracy oraz stron 
WWW firm. Liczba: 47 (możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi) 

Liczba:  47 (możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi) 



Absolwenci niepracujący – poszukujący pracy 

Tylko zgodnej z 
wykształceniem 

13% 

Najchętniej 
zgodnej z 

wykształceniem 
62% 

Jest mi to 
obojętne 

21% 

Niezgodnej z 
wykształceniem 

4% 

„Jakiej pracy, w kontekście ukończonego przez 
Ciebie kierunku studiów, szukasz?” 

22 

Większość absolwentów szukała pracy zgodnej z ukończonym 
kierunkiem. Dla garstki z nich zgodność przyszłej pracy 
z wykształceniem była koniecznym warunkiem jej podjęcia.    

Liczba: 47 



Absolwenci niepracujący – nieposzukujący pracy  

Nie 
80% 

Tak, do 3 
miesięcy 

18% 

Tak, powyżej 6 
do 12 miesięcy 

2% 

„Czy po ukończeniu studiów 
szukałaś/eś pracy?” 
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Kontynuuję naukę 73%

Jestem w ciąży/wychowuję dziecko 12%

Mam problemy zdrowotne 2%

Nie muszę pracować (jestem utrzymywany(a)) 2%

Utrzymuję się z renty 2%

Odbywam praktykę/staż/wolontariat 3%

Studia na kilku kierunkach i wychowanie dziecka 3%

Formacja w seminarium 2%

Pobyt za granicą w ramach programu Erasmus 2%

"Dlaczego nie szukasz pracy?"

Liczba: 59 Liczba: 59 

Większość absolwentów biernych zawodowo stanowiły w badanej grupie 
osoby, które nie poszukiwały jeszcze pracy po ukończeniu studiów – z reguły 
z powodu kontynuacji nauki. 



Podsumowanie i spostrzeżenia 

• W zebranej grupie absolwentów zdecydowaną większość stanowiły osoby zatrudnione, 

posiadające dłuższy niż rok staż pracy. Niemal wszyscy ankietowani już w czasie studiów 

podejmowali jakiś rodzaj aktywności zawodowej –  przypadku niecałej połowy z nich była to 

praca związana z obranym kierunkiem, podjęta już w czasie studiów. 

• Absolwenci UŚ szukają doświadczenia zawodowego już w czasie studiów. Rzadko jednak 

decydują się by wyjechać w tym celu za granicę.  Pracujący respondenci z reguły pozostają 

w regionie. 

• Niewielu absolwentów UŚ decyduje się założyć własną działalność gospodarczą czy pracować 

w charakterze freelancera. 

• Dla osób poszukujących pracy, oprócz zarobków, w przyszłej pracy liczy się stabilność i dobra 

atmosfera wśród współpracowników. 

24 



Opracowanie: 

Zespół Biura Karier UŚ 

www.bk.us.edu.pl 
Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 

40-007 Katowice 

Tel. 32 359 19 82/32 359 20 32 

 

Serwis z ofertami pracy, praktyk, staży: 

www.biurokarier.edu.pl 


