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Małopolscy pracodawcy szukają ludzi posiadających kwalifi kacje i doświadczenie. Choć 
umiejętności zawodowe są niezwykle ważne, to cechy osobowościowe: uczciwość, chęć do 
pracy, odpowiedzialność za zadania i chęć doskonalenia umiejętności, decydują o szansach 
na rynku pracy i o powodzeniu fi rmy.

Kapitał ludzki – mieszkańcy i ich kompetencje – są najcenniejszym zasobem naszego regionu. 
Musimy wiedzieć, jak go rozwijać, by jak najlepiej wykorzystać środki dostępne do roku 2020 
i zbudować potencjał dla dalszego rozwoju w kolejnych dekadach.

Odpowiednia dostępność wykwalifi kowanych kadr jest warunkiem efektywnej absorpcji 
środków z programu regionalnego. To również czynnik, który przyciąga do Małopolski pra-
codawców, także zagranicznych. Chcę, żeby nie była to tylko tymczasowa obecność – rozwi-
jamy się, by oferować najlepsze warunki rozwoju zarówno dla fi rm rodzimych, jak i innych, 
które mogą przyczynić się do wzrostu innowacyjności Małopolski.

Samorząd Województwa Małopolskiego, realizując poprzedni i nowy program regionalny, 
wspiera pracodawców zarówno przez oferowane wsparcie fi nansowe, rozbudowę nowocze-
snej infrastruktury i poprawę jakości usług publicznych, jak i poprzez tworzenie warunków 
do kształcenia kompetencji potrzebnych na rynku pracy.

W ramach dotychczasowych działań, dzięki współpracy z takimi instytucjami jak Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński czy Urząd Miasta Krakowa, 
wypracowano m.in. metodologię badania zapotrzebowania na pracowników i kwalifi kacje 
oraz opracowano sposób zaspokojenia tego zapotrzebowania przez instytucje edukacyjne 
w regionie.

Badania pracodawców traktujemy jako dialog – sposobność, by dowiedzieć się, jak najlepiej 
możemy wesprzeć ich działalność i jak odbierają sytuację w regionie. Dlatego doceniam czas, 
jaki poświęcili na udział w badaniach. Wyniki są wykorzystywane do oceny skutków dotych-
czas podjętych działań, jak i do defi niowania nowych kierunków i programów. Rezultaty za-
prezentowane w tym raporcie również będą wykorzystane do podejmowania decyzji w in-
stytucjach publicznych. Zachęcam przedstawicieli szkół i uczelni, instytucji rynku pracy, jak 
i samych pracodawców do zapoznania się z nimi.

  dr hab. Stanisław Sorys
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 



6 www.wup-krakow.pl

Wstęp
Rok 2015 stanowi podsumowanie projektu „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edu-
kacji”. Przez siedem lat badaliśmy małopolski rynek pracy, poszukując zarówno informacji, 
jak i najbardziej adekwatnych metod jego obserwacji i opisu.

W zakresie badania zapotrzebowania pracodawców na pracowników przeszliśmy drogę od sa-
modzielnego badania opinii pracodawców w Małopolsce do zaangażowania się w inicjatywę 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). Pozwoliło to 
nam uzyskać bogaty materiał porównawczy – rzetelne badania ogólnopolskie. Jednocześnie 
środki fi nansowe zaplanowane w budżecie projektu na badanie pracodawców mogliśmy prze-
znaczyć na analizy pogłębiające tematykę zapotrzebowania na pracowników w regionie.

Jednocześnie od 2011 roku na zaproszenie Urzędu Miasta Krakowa uczestniczyliśmy w two-
rzeniu bilansu kompetencji dla miasta Krakowa. Bilans miał dostarczyć wiedzy na temat klu-
czowych kwalifi kacji i umiejętności, poszukiwanych przez pracodawców działających na naj-
większym w naszym regionie rynku pracy. Od początku celem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Krakowie jako partnera projektu było wypracowanie takiej metodologii, którą można by 
zastosować nie tylko do badania zapotrzebowania pracodawców z Krakowa na kwalifi kacje 
absolwentów szkół wyższych w kluczowych branżach lokalnej gospodarki. Chcieliśmy, aby 
powstało rozwiązanie znajdujące zastosowanie w badaniu zapotrzebowania na kwalifi kacje 
pracowników wszystkich branż, niezależnie od poziomu wykształcenia i na każdym lokal-
nym i regionalnym rynku pracy.

W ostatniej edycji badania pracodawców, przeprowadzonej w drugiej połowie 2014 roku, po-
łączyliśmy obie metodologie. Wykorzystaliśmy wyniki badania pracodawców, przeprowadzo-
nego w ramach projektu BKL i opisaliśmy ogólną kondycję małopolskich pracodawców, zmia-
ny w poziomie zatrudnienia, zapotrzebowanie na pracowników, wymagania stawiane kandy-
datom do pracy oraz trudności występujące w procesie rekrutacji. Analizę wyników badania 
pracodawców BKL zawiera rozdział drugi tego raportu. Jednocześnie, bazując na metodologii 
„Bilansu kompetencji dla miasta Krakowa”, przeprowadziliśmy badanie kompetencji kluczo-
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wych i defi cytowych w trzech branżach istotnych dla gospodarki regionu: branży chemicznej 
i produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcji spożywczej oraz handlu.

Celem badania zrealizowanego w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy 
i Edukacji” była identyfi kacja popytu na kadry wśród pracodawców województwa małopol-
skiego. Za pomocą pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) oraz zbudowanego na ich 
podstawie narzędzia do wywiadów telefonicznych (CATI) zebrano informacje na temat po-
ziomu umiejętności pracowników, kondycji zatrudnieniowej fi rm, dotychczas prowadzonych 
rekrutacji i planów zatrudniania nowych ludzi, poszukiwanych kompetencji, a także defi cy-
tów w zakresie kwalifi kacji i umiejętności dostrzeganych przez pracodawców wśród osób 
dostępnych na rynku pracy (w tym pracowników zatrudnionych w badanych fi rmach).

Respondentami byli przedstawiciele fi rm z podregionów: krakowskiego (produkcja artyku-
łów spożywczych, PKD 2007 dział 10.), nowosądeckiego (handel detaliczny oraz hurtowy, 
PKD 2007 działy 46. i 47.), oświęcimskiego oraz tarnowskiego (branża chemiczna i produkcja 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, PKD 2007 działy: 20. oraz 22.). W ramach poszcze-
gólnych podmiotów o opinię na temat polityki kadrowej fi rmy poproszono osoby najlepiej 
zorientowane w tych kwestiach (tj. osoby posiadające najpełniejszą wiedzę o polityce perso-
nalnej podmiotu, np. kierowników działów zajmujących się zatrudnieniem, specjalistów do 
spraw personalnych, dyrektorów).

Wyniki tego badania zaprezentowano w rozdziałach od drugiego do siódmego niniejszego 
raportu.

Niewątpliwą zaletą podejścia stosowanego w „Bilansie kompetencji...” jest możliwość tworze-
nia list kompetencji, przypisywanych do konkretnych branż, a nawet stanowisk. Dla branż 
objętych prezentowaną edycją badania spis takich kompetencji wraz z defi nicjami zamiesz-
czono w rozdziałach szóstym i siódmym tego raportu.

Najważniejsze wnioski płynące z raportu to:
Kondycja przedsiębiorstw poprawiła się, zwłaszcza w branżach wymagających od pra-1. 
cowników kompetencji na poziomie szkoły wyższej, takich jak „Informacja i komunika-
cja”, „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” oraz „Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna”.
W porównaniu z 2013 rokiem w roku 2014 nastąpił wzrost zainteresowania pracodawców 2. 
rekrutacją pracowników, a co się z tym wiąże – zwiększaniem zatrudnienia.
W procesie rekrutacji większą wagę niż w latach poprzednich przykładano do doświad-3. 
czenia zawodowego i wykształcenia pracowników. Działo się tak, choć jednocześnie jed-
na piąta pracodawców była gotowa całkowicie przygotować kandydatów do wykonywa-
nia obowiązków służbowych.
Nadal za najważniejsze w procesie rekrutacji uznawane były kompetencje indywidualne 4. 
i psychologiczne, gdyż pracodawcy uważają je za niewyuczalne u osób dorosłych (w od-
różnieniu od kwalifi kacji zawodowych, które można według nich podnosić).
Choć najważniejszymi dla pracodawców kompetencjami kandydatów do pracy są kom-5. 
petencje indywidualne i psychologiczne, powodem niezatrudnienia kandydatów był naj-
częściej brak w umiejętności zawodowych.
Pozyskiwanie najbardziej poszukiwanej na rynku w 2014 roku grupy zawodowej, to jest 6. 
specjalistów, nie sprawiało pracodawcom tyle problemu, co zatrudnienie odpowiednio 
wykwalifi kowanych robotników przemysłowych. Dotyczyło to przede wszystkim robot-
ników budowlanych. Spore trudności występowały również przy rekrutacji pracowników 
usług i sprzedawców.
 Główne problemy w rekrutacji pracowników w branżach chemicznej i tworzyw sztucz-7. 
nych, spożywczej i handlowej, wynikały z:

braku specjalistów na lokalnych rynkach pracy �

trudności w weryfi kacji kompetencji deklarowanych przez kandydatów �

różnic międzypokoleniowych �
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niskich kompetencji absolwentów szkół zawodowych. �
 Większość fi rm uczestniczących w indywidualnych wywiadach pogłębionych korzystało 8. 
przy pozyskiwaniu pracowników ze wsparcia powiatowych urzędów pracy (PUP). Jeśli 
chodzi o współpracę z urzędami, to opinie pracodawców na jej temat były bardzo różne 
– od bardzo dobrych, podkreślających profesjonalizm urzędników i korzyści ze wzajem-
nych kontaktów, przez wskazujące na brak informacji i inicjatywy ze strony urzędu, po 
postrzeganie PUP jako instytucji, która istnieje sama dla siebie, a pracodawcom przysyła 
osoby niedopasowane do ich potrzeb lub niezainteresowane podjęciem pracy.

Oba projekty bilansów realizowane były pod kierunkiem naukowym prof. Jarosława Górnia-
ka, Dziekana Wydziału Filozofi cznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownika działające-
go na tym uniwersytecie Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych. Chcemy serdecznie 
podziękować Panu Profesorowi za współpracę, życzliwość oraz chęć dzielenia się z nami wie-
dzą ekspercką. Podobne słowa kierujemy do członków obu zespołów badawczych – Bilansu 
Kapitału Ludzkiego i „Bilansu kompetencji dla miasta Krakowa”, w szczególności: dr Marcina 
Kocóra, dr Szymona Czarnika, dr Grzegorza Żmudy oraz dr Piotra Prokopowicza.
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 Sytuacja małopolskich I. 
pracodawców w 2014 roku

Dane prezentowane w tym rozdziale pochodzą z V edycji „Badania pracodawców” prowadzone-
go w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego w okresie od marca do czerwca 2014 roku1.

Ogólna kondycja fi rm

Sytuacja małopolskich pracodawców w połowie 2014 roku była zauważalnie lepsza niż w roku 
2013. 40% badanych zadeklarowało wzrost zysku fi rmy w porównaniu do poprzedniego roku, 
w przypadku jednej trzeciej zysk się zmniejszył, a jedna czwarta zarobiła tyle samo. W 2013 
roku aż 40% pracodawców stwierdziło, że przychód ich przedsiębiorstwa w ujęciu rocznym 
spadł. Wzrost przychodu w tym samym czasie zadeklarował jedynie co czwarty respondent.

Zmiana zysku przedsiębiorstwa w 2014 roku w porównaniu z rokiem Wykres 1. 
2013

zwiększył się

40%

zmniejszył się

33%

pozostał bez
zmian

27%

Opracowanie własne na podstawie danych z „Badania pracodawców” BKL, V edycja.

1 Dane prezentowane w tym rozdziale pochodzą z V edycji Badania pracodawców prowadzonego w ramach pro-
jektu Bilans Kapitału Ludzkiego, w okresie od marca do czerwca 2014 roku. Informacje na temat metodologii 
badania oraz wyników poprzednich edycji można znaleźć na stronie projektu: http://bkl.parp.gov.pl/.
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Wzrost zysków nie był równomierny we wszystkich branżach. Dotyczył przede wszystkim 
fi rm z sekcji „Informacja i komunikacja”, „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”, 
„Opieka zdrowotna i pomoc społeczna”, a także częściowo z sekcji „Działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”. W ramach dwóch pierwszych sektorów 
działają fi rmy świadczące usługi biznesowe oraz fi rmy informatyczne. Wobec silnego rozwo-
ju tych branż w Małopolsce większe zyski nie dziwią. W ramach przetwórstwa przemysłowe-
go tyle samo pracodawców odnotowało lepsze wyniki fi nansowe co gorsze. Spadki zysków 
pojawiły się natomiast w branżach budownictwo, transport i gospodarka magazynowa, a tak-
że handel hurtowy i detaliczny. 

O poprawie ogólnej kondycji fi rm w 2014 r. może świadczyć wzrost udziału pracodawców, 
którzy wdrożyli innowacyjne rozwiązania w swojej działalności (43% w stosunku do 37% 
w 2013 r.). Innowacyjność, rozumiana jako wprowadzenie nowych lub ulepszonych produk-
tów/usług na rynek, cechowała fi rmy z branż „Informacja i komunikacja”, „Transport”, „Prze-
twórstwo przemysłowe” oraz „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”. Ponad poło-
wa przedsiębiorców deklarowała, że w kolejnym roku również będzie otwarta na nowości.

Zmiany w poziomie zatrudnienia

Lepsza sytuacja fi nansowa przedsiębiorstw przełożyła się na ich politykę kadrową oraz plany 
w tym zakresie. W 2014 roku liczba zatrudnionych wzrosła w prawie co trzeciej małopolskiej 
fi rmie. W 2013 r. dotyczyło to zaledwie co czwartego podmiotu. Widocznie spadł również 
odsetek tych pracodawców, którzy zmniejszyli ogólny poziom zatrudnienia (14% w stosunku 
do 24% w 2013 r.).

Zmiany w poziomie zatrudnienia w roku poprzedzającym badanieWykres 2. 

51%

24%

25%

55%

14%

32%

bez zmian

spadek

wzrost

edycja 2013 edycja 2014

Opracowanie własne na podstawie danych z „Badania pracodawców” BKL, V edycja.

Wzrost liczby pracowników cechował częściej fi rmy z sekcji: „Informacja i komunikacja”, 
„Działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa”, „Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi”, „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna”, „Działalność profe-
sjonalna, naukowa i techniczna” oraz „Przetwórstwo przemysłowe” i „Edukacja”. Mniej opty-
mistyczne dane dotyczące dynamiki zatrudnienia w 2014 r. pochodzą z branż budowlanej 
i transportowej. Niemniej jednak i w tych przypadkach liczba pracodawców deklarujących 
spadek całkowitego zatrudnienia w fi rmie była mniejsza niż tych deklarujących wzrost.

Bardziej optymistyczne były też plany zatrudnieniowe pracodawców na kolejny rok. W po-
łowie 2014 r. aż 30% z nich zakładało, że zatrudnienie w ich fi rmie będzie w kolejnym roku 
wzrastać. Jedynie 8% spodziewało się spadku w tym zakresie.
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Przewidywane zmiany w poziomie zatrudnienia w kolejnym rokuWykres 3. 

edycja 2013 edycja 2014

23%

12%

65%

30%

8%

62%

wzrost

spadek

bez zmian

Opracowanie własne na podstawie danych z „Badania pracodawców” BKL, V edycja.

Zapotrzebowanie na pracowników

W pierwszej połowie 2014 r. pracowników poszukiwało 19% małopolskich pracodawców. Tym 
samym wskaźnik ten powrócił do poziomu z lat 2010–2012. W 2013 r. odsetek rekrutujących 
w momencie badania był niższy i wyniósł 13%. Co ważne, z prowadzonych wówczas rekru-
tacji jedynie 16% dotyczyło zupełnie nowych stanowisk w fi rmie – takich, które nie istniały 
wcześniej.

W momencie realizacji ostatniej edycji badania rekrutowali przede wszystkim pracodawcy 
z sekcji: „Informacja i komunikacja”, „Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi”, „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna”.

Zapotrzebowanie dotyczyło w największej mierze specjalistów (30%) oraz robotników prze-
mysłowych (22%). Poszukiwani byli również pracownicy usług i sprzedawcy (15%) oraz średni 
personel (11%).

Poszukiwani pracownicy według grup zawodówWykres 4. 

22%15%

11%

9%

8%

4%

30%

specjaliści

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
pracownicy usług i sprzedawcy

technicy i inny średni personel

pracownicy biurowi

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

pracownicy przy pracach prostych
kadra menedżerska 1%

Opracowanie własne na podstawie danych z „Badania pracodawców” BKL, V edycja.

W grupie specjalistów stanowiska oferowano najczęściej specjalistom do spraw technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, w tym programistom aplikacji oraz projektantom stron in-
ternetowych. Szukano również projektantów grafi ki i multimediów. W zawodach medycznych 
na brak ofert nie mogli narzekać lekarze specjaliści, dentyści, fi zjoterapeuci i położne.
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W kategorii pożądanych zawodów robotniczych znaleźli się m.in. mechanicy pojazdów samo-
chodowych i ciężarowych, spawacze, elektromechanicy, a także stolarze, tynkarze, monterzy 
instalacji i urządzeń sanitarnych.

Rekrutacje pracowników usług dotyczyły przede wszystkim sprzedawców, kucharzy i kel-
nerów.

W ramach grupy techników i średniego personelu poszukiwano takich zawodów jak: księgo-
wi, agenci do spraw rynku nieruchomości, spedytorzy, przedstawiciele handlowi oraz asy-
stenci stomatologiczni.

Pracownicy poszukiwani w Małopolsce w połowie 2014 rokuWykres 5. 

12%

10%

8%

8%

8%

8%

6%

6%

5%

5%

5%

19%

specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych

specjaliści do spraw zdrowia

pracownicy usług osobistych

robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń

specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych

sprzedawcy i pokrewni

średni personel do spraw biznesu i administracji

robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna

kierowcy i operatorzy pojazdów

robotnicy budowlani i pokrewni

sekretarki

pozostali

Opracowanie własne na podstawie danych z „Badania pracodawców” BKL, V edycja.

Pracodawcy oferowali przede wszystkim zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony. 
Umowy na czas nieokreślony proponowano znacznie rzadziej. Jest to trend obserwowany 
w badaniach pracodawców od kilku lat.

Wymagania względem kandydatów do pracy

Jedna trzecia małopolskich pracodawców oczekiwała, że kandydaci do pracy będą posiadali 
pełne przygotowanie do jej wykonywania. Pozostałe dwie trzecie było skłonnych doszkolić 
pracowników w różnym zakresie, w tym co piąty pracodawca był gotów całkowicie przygoto-
wać kandydata do wykonywania obowiązków.
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Oczekiwania pracodawców dotyczące stopnia wyszkolenia Wykres 6. 
kandydatów do stanowiska

33%

31%

16%

21%
w pełni przygotowani do pracy

Pracodawcy oczekują, że kandydaci do pracy będą...

wymagali niewielkiego doszkolenia

wymagali większego doszkolenia

wymagali pełnego doszkolenia

Opracowanie własne na podstawie danych z „Badania pracodawców” BKL, V edycja.

Pełnego przygotowania oczekiwali przede wszystkim pracodawcy z branży transportowej 
oraz ochrony zdrowia, a także spora część przedstawicieli branży budowlanej, przetwórstwa 
przemysłowego oraz informacji i komunikacji. Najbardziej skłonni do doszkalania pracowni-
ków byli przedsiębiorcy z sekcji „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”.

Pracodawcy przykładali różną wagę do poziomu wykształcenia i doświadczenia zawodowego 
kandydatów do pracy. Niemniej jednak porównanie danych z dwóch edycji badania (2013 
i 2014 r.) pokazuje wzrost odsetka deklarujących, że te czynniki mają znaczenie w procesie 
rekrutacji. Ponad połowa przedsiębiorców poszukujących nowych pracowników zwracała 
uwagę na poziom i dziedzinę wykształcenia kandydata, a prawie dwie trzecie brało pod uwa-
gę doświadczenie zawodowe.

Odsetek pracodawców oceniających dany czynnik jako ważny Schemat 1. 
w procesie rekrutacji

waga
wykształcenia

55%

waga
doświadczenia

63%

Opracowanie własne na podstawie danych z „Badania pracodawców” BKL, V edycja.

43% pracodawców, którzy w momencie badania prowadzili rekrutacje, stwierdziło, że na ofe-
rowane przez ich stanowisko wymagane jest posiadanie certyfi katów. Najczęściej wskazywano 
na prawo jazdy lub certyfi katy wymagane przez prawo. 40% poszukujących pracownika oczeki-
wało również znajomości języka obcego. W przeważającej mierze był to język angielski.

Pracodawcy byli proszeni także o podanie trzech najważniejszych kompetencji, jakich by 
sobie życzyli u kandydatów do pracy na oferowane przez nich stanowiska. Największa liczba 
wskazań dotyczyła kompetencji i postaw indywidualnych (psychologicznych) – 36%. Wskazy-
wano na: odpowiedzialność, dyscyplinę pracy, uczciwość, wiarygodność, sumienność, obo-
wiązkowość, rzetelność; chęć do pracy, pracowitość, zaangażowanie, energiczne działania; 
kreatywność, bycie innowacyjnym, wymyślanie nowych rozwiązań; zarządzanie czasem – 
organizację czasu pracy; odporność na stres – zachowanie cierpliwości, pracę pod presją; sa-
modzielność; staranność, skrupulatność, dokładność, dbałość o szczegóły, systematyczność, 
precyzję, jakość wykonywanej pracy oraz punktualność.
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Kompetencje interpersonalne (20%), których oczekiwali pracodawcy, to przede wszystkim 
umiejętność budowania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi, komunikatywność 
(klarowne przekazywanie myśli) oraz umiejętność współpracy w grupie.

Najważniejsze kompetencje kandydatów do pracyWykres 7. 

3%
3%
4%
4%

6%

7%

17%

20%

36% indywidualne, psychologiczne

interpersonalne

typowo zawodowe

pozostałe

techniczne

komputerowe
kierownicze
kognitywne
języki obce

Opracowanie własne na podstawie danych z „Badania pracodawców” BKL, V edycja.

Fakt, że kompetencje typowo zawodowe uzyskały mniejszą sumaryczną liczbę wskazań (17%) 
niż kompetencje miękkie, nie oznacza że nie mają one znaczenia dla pracodawców. Mają, 
a często kandydatom do pracy ich brakuje. Różnica polega na tym, że według przedsiębior-
ców są one możliwe do wyuczenia na stanowisku pracy w krótszym czasie niż kompetencje 
miękkie. Część rekrutujących wręcz wątpi w możliwość wyposażenia osób dorosłych w kom-
petencje indywidualne lub interpersonalne.

Pozostałe kategorie umiejętności pojawiały się w wypowiedziach pracodawców rzadziej. Były 
to m.in. kompetencje techniczne, tzn. posługiwanie się urządzeniami technicznymi oraz do-
konywanie napraw tych urządzeń (8%), a także kompetencje komputerowe (4%). Jeśli chodzi 
o te ostatnie, to w większości przypadków wystarczyła podstawowa umiejętność obsługi 
komputera.

Odsetek rekrutujących, którzy w grupie najważniejszych kompetencji wskazali minimum 
jedną z danej kategorii, zaprezentowano na schemacie 2.

Odsetek rekrutujących pracodawców, którzy oczekują od kandydatów Schemat 2. 
do pracy kompetencji danej kategorii

kompetencje
indywidualne

66%

kompetencje
interpersonalne

52%

kompetencje
zawodowe

43%

Opracowanie własne na podstawie danych z „Badania pracodawców” BKL, V edycja.
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Trudności w procesie rekrutacji

Odsetek pracodawców deklarujących trudności z pozyskaniem odpowiednich pracowników 
spadł – z 82% w 2013 roku do 67% w 2014. Niemniej jednak po raz kolejny ponad dwie trze-
cie przedsiębiorców stwierdziło, że wybór odpowiedniego kandydata do pracy nastręcza im 
wiele trudności. Niepowodzenia w procesie rekrutacji wynikały najczęściej z tego, że osoby 
biorące w nim udział nie spełniały oczekiwań. 

Przyczyny trudności w rekrutacji pracownikówWykres 8. 

8% 87% 5%

praktycznie nikt nie odpowiedział na ofertę pracy

osoby, które odpowiedziały nie spełniały oczekiwań

osobom spełniającym oczekiwania nie odpowiadała oferta pracodawcy

Opracowanie własne na podstawie danych z „Badania pracodawców” BKL, V edycja.

Pracodawcy skarżyli się przede wszystkim na to, że kandydaci nie mieli odpowiedniego do-
świadczenia zawodowego. W stosunku do poprzednich edycji badania odsetek pracodawców 
wskazujących na tę barierę wzrósł. Przeszkodą był również brak wymaganych umiejętności 
i kompetencji.

Warto zwrócić jednak uwagę, że trudności rekrutacyjne nie dotyczyły w tym samym stopniu 
wszystkich kategorii pracowników. Na przykład pozyskiwanie z rynku specjalistów – najczę-
ściej poszukiwanej grupy zawodowej w 2014 r. – nie sprawiało pracodawcom tyle problemu, 
co zatrudnienie odpowiednio wykwalifi kowanych robotników przemysłowych. Szczególnie 
kłopotliwą w rekrutacji grupą byli robotnicy budowlani, w tym cieśle, hydraulicy, murarze, 
dekarze, monterzy urządzeń energii odnawialnej.

Pracodawcy mieli również spore trudności przy rekrutacji pracowników usług i sprzedaw-
ców. Wskazywali na takie zawody jak: sprzedawcy, kosmetyczki i fryzjerzy, kucharze, dorad-
cy klienta. Dość często trudni do pozyskania byli również pracownicy średniego szczebla, 
m.in. spedytorzy i przedstawiciele handlowi.

Trudności rekrutacyjne według grup zawodówWykres 9. 

39%

35%

19%

13%

12%

6%

5%

5%

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

pracownicy usług i sprzedawcy

technicy i inny średni personel

specjaliści

operatorzy i monterzy maszyn

pracownicy przy pracach prostych

kadra menedżerska

pozostałe

% nie sumują się do 100 ponieważ badani mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź.
Opracowanie własne na podstawie danych z „Badania pracodawców” BKL, V edycja. 
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Pracodawcy, mówiąc o kompetencjach, których brakowało kandydatom do pracy, wskazywali 
przede wszystkim na umiejętności typowo zawodowe. Dopiero w drugiej kolejności pojawia-
ły się głosy dotyczące postaw czy też kompetencji indywidualnych, takich jak zarządzanie 
czasem (organizacja czasu pracy); kultura osobista, uprzejmość, autoprezentacja; odpowie-
dzialność, dyscyplina pracy, uczciwość, wiarygodność, sumienność, obowiązkowość; chęć do 
pracy, pracowitość, zaangażowanie.

Jeśli chodzi o kompetencje interpersonalne, to kandydaci mieli, w opinii pracodawców, pro-
blemy z komunikatywnością (klarownym przekazywaniem myśli).

Kompetencje, których brakuje kandydatom do pracyWykres 10. 

6%

6%

7%

9%

10%

16%

46% typowo zawodowe

indywidualne, psychologiczne

inne

interpersonalne

kierownicze

komputerowe

techniczne

Opracowanie własne na podstawie danych z „Badania pracodawców” BKL, V edycja.
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Ogólne informacje II. 
o sytuacji zatrudnieniowej 

w branżach: handlowej, 
spożywczej i tworzyw 

sztucznych
Charakterystyka branż

Badaniem pracodawców w Małopolsce objęto podmioty gospodarcze z trzech branż: handlowej 
(działy 46. „Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi” i 47. „Handel 
detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi” Polskiej Klasyfi kacji Działal-
ności 2007) oraz dwóch produkcyjnych – spożywczej (dział 10. PKD 2007: „Produkcja artyku-
łów spożywczych”) oraz chemicznej i tworzyw sztucznych (działy 20. „Produkcja chemikaliów 
i wyrobów chemicznych” i 22. „Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych”).

Na koniec grudnia 2013 roku w tych branżach działało prawie 82 tys. fi rm, czyli ponad 23% 
wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Małopolsce. Były to na ogół mi-
krofi rmy – zatrudniające do dziewięciu osób (prawie 96%). Firmy małe (ze stanem zatrudnie-
nia od 10 do 49 osób) stanowiły nieco ponad 3,5%, fi rm średnich (50–249 pracowników) było 
około 0,5%, zaś dużych (250 zatrudnionych i więcej) – mniej niż 1‰ (promil!).

Według „Biuletynu statystycznego województwa małopolskiego”2 w trzecim kwartale 2014 
roku w fi rmach z badanych branż pracowała jedna trzecia osób pracujących w sektorze 
przedsiębiorstw w Małopolsce. Około 29 tys. osób pracowało w produkcji artykułów spożyw-
czych (dział 10.), niespełna 13 tys. w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (dział 
22.), 35 tys. w handlu hurtowym (dział 46.) i 76 tys. w handlu detalicznym (dział 47.)3.

2 Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego, Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie, 2014.
3 W Biuletynie... nie opublikowano danych dla działu 20. PKD 2007.
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Obszar działalności badanych fi rm

W branży chemicznej na 17 badanych fi rm osiem produkowało substancje chemiczne (m.in. 
gumę, tworzywa sztuczne), dziesięć zajmowało się przetwórstwem substancji chemicznych. 
Była to głównie produkcja na potrzeby przedsiębiorstw z innych branż (np. elementy obuw-
nicze, meblarskie, tapicerskie, części samochodowe, opakowania, różnorodne elementy dla 
branży budowlanej, w tym drogowej), rzadziej – dla klientów końcowych (np. środki czysto-
ści, środki ochrony roślin). Przedstawiciele pięciu fi rm z branży chemicznej wśród głównych 
obszarów działalności wskazali również sprzedaż swoich produktów.

W branży chemicznej zbadano zarówno fi rmy operujące wyłącznie na polskim rynku, jak 
i takie, które współpracują z fi rmami z całego świata, również o zasięgu globalnym. 

W branży handlowej przebadano 15 podmiotów, z czego osiem zajmowało się wyłącznie 
handlem. Pozostałe fi rmy prowadziły również działalność usługową (głównie transportowo-
logistyczną) albo produkcyjną (głównie piekarnie i cukiernie). Dwie trzecie respondentów 
handlowało produktami spożywczymi, a połowa również przemysłowymi (chemia gospodar-
cza, AGD, sprzęt sportowy, materiały budowlane i inne). Dominowały podmioty prowadzące 
handel detaliczny – zaliczono tu zarówno sieci sklepów i marketów, jak i spółdzielnie.

Firmy handlowe obsługiwały głównie klientów indywidualnych. Niespełna dwie trzecie z nich 
współpracowało również z innymi podmiotami (głównie sklepami oraz fi rmami z sektora ga-
stronomii i zakwaterowania). Była to przede wszystkim działalność w skali lokalnej lub regio-
nalnej. Zaledwie dwa z badanych podmiotów miały nielicznych kontrahentów zagranicznych.

Badane fi rmy z branży spożywczej produkowały przede wszystkim pieczywo i wyroby cu-
kiernicze (15 z 20). Inne produkty wytwarzane przez podmioty, które wzięły udział w wywia-
dach, to: wyroby garmażeryjne, mięso i wędliny, słone przekąski, artykuły dietetyczne (bezglu-
tenowe, niskobiałkowe i bez skrobi pszennej). Ponad połowa fi rm miała własną sieć dystrybucji. 
Trzy fi rmy prowadziły równocześnie działalność w innych branżach – zakwaterowania i gastro-
nomii (kawiarnia, dom weselny) oraz handlowej (handel samochodami i opałem). Głównymi 
odbiorcami produktów i usług były placówki handlowe – od własnych sklepów, przez lokalne 
fi rmy (sklepy, hotele, restauracje, kawiarnie) po hurtownie i sieci handlowe. 

Jedna czwarta fi rm uczestniczących w wywiadach wskazała, że miała kontrahentów ogólno-
polskich i zagranicznych. Większość działała tylko na rynku lokalnym lub regionalnym.

Wielkość i struktura zatrudnienia

W branży chemicznej przebadano siedem fi rm małych (zatrudniających do 49 osób), sześć 
fi rm średnich (z liczbą pracowników z przedziału 50–249) oraz cztery fi rmy duże (zatrudnia-
jące 250 i więcej osób). Personel tych fi rm posiadał na ogół umowę o pracę. Ponadto 11 pod-
miotów stosowało również inne formy zatrudnienia. W takich wypadkach najczęściej zatrud-
niano pracowników dorywczo lub na umowę o dzieło – np. w przypadku spiętrzenia zleceń, 
do wykonania napraw i prac serwisowych w zakładzie lub u klienta.

W branży handlowej przebadano siedem fi rm małych (w tym jedną mikro) i tyle samo śred-
nich. W jednym przypadku respondent (reprezentujący oddział dużej fi rmy) nie był w stanie 
podać liczby pracujących w Małopolsce. Dziewięć z 15 przebadanych podmiotów zatrudniało 
dodatkowych pracowników na umowy-zlecenia. Były to głównie prace sezonowe. Przedstawi-
ciele branży podkreślali, że nie stosowali samozatrudnienia.

Firmy prowadzące produkcję spożywczą na ogół należały do kategorii małych, choć bada-
niem objęto również trzy fi rmy średnie i dwie duże. Osiem zatrudniało wyłącznie na umowę 
o pracę. Jedna duża korzystała z outsourcingu pracowników, głównie w sezonie urlopowym. 
Wówczas liczba wynajętych pracowników dochodziła do jednej trzeciej normalnego stanu 
kadrowego. Pozostałe podmioty zlecały pracę głównie w sezonie (który na ogół przypadał 
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w wakacje), chociaż dwoje respondentów przyznało, że taka forma zatrudnienia wykorzysty-
wana była przez cały rok. Wiązało się to z niemożnością zapewnienia pracownikom stałego 
etatu. W kilku fi rmach liczba pracowników posiadających umowy o pracę oraz osób zatrud-
nionych na innych umowach była podobna. Cztery podmioty (z 20) organizowały praktyki 
lub przygotowanie zawodowe uczniów młodocianych pracowników.

Wymóg kwalifi kacji i doświadczenia

W branży chemicznej w pięciu z przebadanych 17 fi rm większość stanowisk (od 80% do 
99%) miało charakter podstawowy (nie wymagało konkretnego wykształcenia czy uprawnień). 
W kolejnych pięciu podmiotach od 50% do 100% stanowisk wiązała się z określonymi kwali-
fi kacjami. W pozostałych siedmiu fi rmach stanowiska podstawowe stanowiły większość, ale 
nie więcej niż trzy czwarte ogółu. Często jednak nawet na tych podstawowych wymagane 
było doświadczenie. Byli jednak i tacy pracodawcy, którzy poszukiwali bardzo specjalistycz-
nych kompetencji, trudno dostępnych na lokalnym rynku pracy. Zakładali oni, że każdy nowy 
pracownik doświadczenie nabędzie już w fi rmie, w okresie próbnym. Dlatego też kluczowymi 
umiejętnościami były chęć do pracy i umiejętność uczenia się.

Większość badanych z branży chemicznej wymagało specjalistycznych kompetencji od osób 
na stanowiskach kierowniczych, związanych z nadzorem, pracami badawczymi czy marke-
tingiem i sprzedażą.

W handlu ponad połowa ankietowanych oferowała głównie stanowiska podstawowe, przede 
wszystkim sprzedawców. W takich wypadkach od kandydatów na ogół nie wymagano posia-
dania kwalifi kacji. Kilkoro respondentów stwierdziło wręcz, że woli zatrudniać osoby bez 
doświadczenia, bo łatwiej ich nauczyć zasad obowiązujących w fi rmie. Nie przenoszą też 
błędów z poprzedniego miejsca pracy. Z większymi oczekiwaniami mierzyli się kasjerzy oraz 
kierowcy. Te osoby musiały posiadać odpowiednie uprawnienia i umiejętności. Dodatkowym 
atutem było doświadczenie. Pracodawcy wymagali od nich również większych kompetencji 
miękkich i ogólnych (jak umiejętność myślenia, liczenia, obsługi klienta).

Połowa fi rm spożywczych oferowała głównie stanowiska podstawowe (stanowiły one u nich 
od ponad 50% do 90% ogółu). Wymagane w tym przypadku kwalifi kacje pracodawcy rozumie-
li szerzej niż w pozostałych badanych branżach. Ponieważ do wykonywania pracy w sektorze 
nie potrzeba na ogół specjalnych uprawnień, a wiele osób zatrudnionych w nim nie posiada 
kierunkowego wykształcenia, fi rmy przykładają dużą wagę do szkolenia i doświadczenia pra-
cowników.

Przyczyny odejść

W branży chemicznej, z uwagi na wspomnianą powszechność umów o pracę na czas nie-
określony, respondenci wskazywali na dużą stabilność zatrudnienia. Rotacja – jeśli występo-
wała – dotyczyła zwykle pracowników fi zycznych i obsługi maszyn. Głównymi powodami 
odejść były przejścia na emeryturę lub sytuacje losowe. Zdarzały się również zwolnienia 
dyscyplinarne lub nieprzedłużenie umów z pracownikami wykonującymi pracę poniżej ocze-
kiwań. Kilkoro badanych jako przyczynę odejść wskazywało oczekiwania płacowe, które 
przewyższały kwalifi kacje danej osoby lub możliwości fi rmy. Przedstawiciele dwóch pod-
miotów wspomnieli o odejściach związanych z migracją zarobkową, przy czym w jednym 
ze wspomnianych przedsiębiorstw powód ten w ostatnim okresie zdecydowanie stracił na 
znaczeniu.

W branży handlowej zatrudnienie również miało stabilny charakter. Niektóre z badanych 
fi rm zatrudniały ludzi przez niemal cały okres ich życia zawodowego. Główną przyczyną 
rotacji były odejścia i powroty związane z urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi. Wy-
nikało to z feminizacji siły roboczej zatrudnionej w branży. Głównym stanowiskiem rotują-
cym był oczywiście sprzedawca. Z kolei rotacja na stanowisku magazyniera i kierowcy miała 
związek z wyjazdami zagranicznymi (jako przyczynę zwolnień wskazała je jedna trzecia 
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badanych fi rm). Pracodawcy zdawali sobie również sprawę, że ich problemem były niskie 
płace i atrakcyjniejsze warunki oferowane w innych fi rmach (wspomniała o tym jedna trzecia 
respondentów). Wśród innych powodów odpływu kadry znalazły się: emerytury, założenie 
własnej fi rmy, niezadowolenie z pracownika.

Podobnie jak w pozostałych badanych branżach przedstawiciele fi rm spożywczych mówili 
o dużej stabilności zatrudnienia. Jednocześnie jednak podawali dużo bardziej różnorodne 
przyczyny odejść swoich pracowników. Do najpopularniejszych należały: zagraniczne mi-
gracje zarobkowe (zarówno do pracy w zawodzie wykonywanym w Polsce, jak i do innych 
zajęć; łącznie sześć wskazań), duża konkurencja ze strony innych piekarni oraz marketów 
i dyskontów oferujących pieczywo z własnego wypieku (trzy wskazania), zwolnienia dys-
cyplinarne (pijaństwo, kradzież; łącznie trzy wskazania), lepsza oferta innej pracy w kraju 
(przede wszystkim położonej bliżej miejsca zamieszkania; również trzy wskazania), w końcu 
problemy zdrowotne czy zła atmosfera wśród współpracowników (po dwa wskazania).

Procesy rekrutacyjne i wdrażanie pracowników

Najbardziej popularną formą rekrutacji stosowaną przez fi rmy z branży chemicznej było 
korzystanie z pośrednictwa powiatowych urzędów pracy (PUP) – i to pomimo rozbieżnych 
opinii na temat skuteczności takiej rekrutacji. Pośrednictwo PUP cieszyło się niemal taką 
samą popularnością jak internet, czyli ogłoszenia umieszczane na portalach rekrutacyjnych, 
w innych serwisach ogłoszeniowych (płatnych i bezpłatnych) lub na własnej stronie interne-
towej. Mniej niż połowa fi rm korzystała z baz CV osób, które same się do nich zgłosiły. Pięć 
podmiotów, które wzięły udział w wywiadach pogłębionych, zatrudniało osoby z polecenia. 
Firm, które chciałyby przyjąć rekomendowane osoby, było więcej, ale nie miały kandydatów 
z polecenia. Kilka podmiotów dawało ogłoszenia w prasie – zwykle lokalnej. Wśród innych 
form rekrutacji stosowanych w branży były: udział w targach pracy, współpraca z akade-
mickimi biurami karier, zatrudnienie fi rmy rekrutacyjnej, nabory wewnętrzne (awansowanie 
sprawdzonych pracowników na wyższe stanowiska), pośrednictwo związków zawodowych.

W części fi rm z branży chemicznej istotnym elementem rekrutacji był okres próbny – dopiero 
po jego odbyciu podejmowano decyzję o zatrudnieniu pracownika.

Z pośrednictwa pracy PUP chętnie korzystano również w handlu. Tę formę rekrutacji sta-
le stosowało niemal dwie trzecie badanych fi rm, a kilka kolejnych korzystało z niej spora-
dycznie, np. przy poszukiwaniu osób o kwalifi kacjach zawodowych specyfi cznych i rzadkich 
na lokalnym rynku pracy. Połowa podmiotów sięgała po własną bazę kandydatów, podobna 
liczba polegała na rekomendacjach obecnych pracowników. Niewiele fi rm dawało ogłoszenia 
prasowe czy internetowe. Jedna wskazała, że wywiesza informacje o rekrutacji we własnych 
sklepach. W branży handlowej nie korzysta się z usług fi rm rekrutacyjnych, żaden respon-
dent nie wspomniał też o rekrutacjach wewnętrznych.

Okres próbny nie stanowił w branży handlowej tak istotnego elementu rekrutacji jak w che-
micznej. Zdarzało się natomiast, że sposobem oceny przydatności pracownika był staż fi nan-
sowany przez PUP albo przygotowanie zawodowe uczniów.

W branży spożywczej najpopularniejszym kanałem rekrutacji był PUP, ale korzystała z nie-
go mniejsza część badanych niż w przypadku pozostałych badanych sektorów. Za to duży był 
udział zatrudniających z polecenia. Pracodawcy zauważyli, że takie osoby były na ogół bar-
dziej chętne do pracy i można było zweryfi kować ich doświadczenie. Podobne zalety miała 
rekrutacja osób, które same zgłaszały się do fi rmy: czy to przysyłając CV, czy to odpowiadając 
na ogłoszenie wyeksponowane w sklepie. Branża spożywcza korzystała również z ogłoszeń 
prasowych i internetowych. Tylko jeden ankietowany podmiot wspomniał o usługach fi rm 
rekrutacyjnych (jak również agencji pracy). Żaden nie wskazał na okres próbny jako istotny 
element rekrutacji, choć kilka osób mówiło o zatrudnianiu osób na zlecenie, by sprawdzić ich 
kompetencje, oraz o szybkich odejściach pracowników, którzy się nie sprawdzili: czy to z ich 
własnej inicjatywy, czy decyzją przełożonego.
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Dla pracodawców główne problemy w rekrutacji to:

Brak specjalistów na lokalnych rynkach pracy – problem ten występuje w branży che-
micznej oraz w produkcji spożywczej. Specjaliści albo pracują w innych fi rmach i nie są za-
interesowani zmianą pracodawcy, albo nie posiadają wszystkich kompetencji, które są klu-
czowe dla respondentów, albo też ich oczekiwania płacowe przekraczają założony budżet 
na wynagrodzenia na danym stanowisku. Z kolei w branży spożywczej występuje nadmiar 
chętnych do pracy biurowej przy znaczącym niedoborze wykwalifi kowanych robotników. 

Kilka fi rm, które rekrutują niepełnosprawnych, wskazuje na defi cyt osób z tej grupy (nie 
ma wystarczającej liczby osób z orzeczeniem o niepełnosprawności gotowych podjąć pracę 
w badanych branżach).

Trudności w weryfi kacji kompetencji deklarowanych przez kandydatów – w opinii du-
żej części respondentów rozmowa kwalifi kacyjna jest niewystarczająca. Zwłaszcza informa-
cje podawane w CV i podczas rozmowy, dotyczące posiadanych kompetencji miękkich i po-
staw, nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. W branży chemicznej oraz spożywczej 
ocena przydatności kandydata do pracy odbywa się podczas okresu próbnego. Część kandy-
datów rezygnuje w tym czasie, część nie nadaje się do pracy na danym stanowisku. W branży 
handlowej sposobem weryfi kacji postaw i umiejętności pracowników bywa zatrudnianie ich 
najpierw na zlecenie.

Różnice międzypokoleniowe – w branży handlowej część pracodawców zwracała uwagę na 
to, że obecni młodzi znacznie różnią się od osób rekrutowanych w poprzednich dekadach. 
Chodzi przede wszystkim o gotowość do pracy na oferowanych warunkach. Po pierwsze mło-
dzi pracownicy nie mają kondycji potrzebnej do pracy fi zycznej i część rezygnuje już pierw-
szego dnia. Po drugie częstsze są przypadki, kiedy pracownicy są nastawieni na zarobki, a nie 
na podjęcie pracy. Jedna z respondentek określiła to następująco: „Wydaje im się, że trzeba 
zarobić i nie narobić się, mają wygórowane żądania”. Choć podobne przypadki występowały 
także w branży chemicznej i tworzyw sztucznych, respondenci nie wiązali ich z wiekiem.

Niskie kompetencje absolwentów szkół zawodowych – dotyczy to szczególnie osób mło-
dych. W ostatnich kilkunastu latach selekcja do szkół zawodowych była raczej negatywna. 
Dlatego osobom, które posiadają podstawowe kwalifi kacje zawodowe, często brakuje elemen-
tarnych kompetencji ogólnych i miękkich, takich jak umiejętność liczenia, autoprezentacji, 
kontaktu z klientem. Choć takie przypadki zdarzają się również wśród osób starszych czy 
posiadających wyższe wykształcenie, tu są szczególnie częste i dotkliwe. Czasem okazuje 
się, że również szkolenie zawodowe było zaniedbane i absolwenci, pomimo odbytych prak-
tyk czy nawet praktycznej nauki zawodu oraz zdanych egzaminów zawodowych, nie potrafi ą 
wykonywać powierzonych obowiązków.

Główne problemy w rekrutacjiTabela 1. 

branża chemiczna handlowa spożywcza

brak specjalistów na lokalnych rynkach 
pracy

X – X

trudności w weryfi kacji kompetencji 
deklarowanych przez kandydatów

X X X

różnice międzypokoleniowe – X –

niskie kompetencje absolwentów szkół 
zawodowych

– X X
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Współpraca z powiatowymi urzędami pracy (PUP)

Wszystkie fi rmy reprezentujące w badaniu branżę chemiczną miały doświadczenia we 
współpracy z PUP. 14 z 17 podmiotów szukało pracowników z pomocą urzędu w momencie 
realizacji badania. Pozostałe trzy podmioty współpracowały z PUP w przeszłości. Jeden re-
spondent zadeklarował, że kontakty ustały ze względu na brak zapotrzebowania. W dwóch 
pozostałych przypadkach czynnikiem zniechęcającym do współpracy było restrykcyjne 
trzymanie się przez urząd pracy przepisów regulujących zasady udzielania wsparcia oraz 
brak specjalistów w rejestrze bezrobotnych. Połowa przedstawicieli branży chemicznej była 
w pełni usatysfakcjonowana współpracą z urzędami pracy.

Podobnie jak w branży chemicznej również w handlu wszystkie badane fi rmy miały do-
świadczenia we współpracy z urzędami pracy. Dwie zrezygnowały z niej jeszcze przed bada-
niem, a kolejne trzy – znacząco ją ograniczyły. Cztery fi rmy miały zastrzeżenia do PUP, przy 
czym dwie z nich współpracowały jednocześnie z dwoma urzędami i każdą z tych instytucji 
oceniały inaczej. Jeden z respondentów, choć poprzednia współpraca z PUP nie należała do 
udanych, zadeklarował chęć ponownego skorzystania z oferty urzędu, gdy pojawi się taka 
potrzeba w fi rmie. Z kilku wywiadów wynikało, że pracodawcy nie byli poinformowani o ofer-
cie PUP i nie wiedzieli, dlaczego jakaś forma wsparcia im nie przysługiwała.

W produkcji spożywczej na współpracę z PUP wskazało 15 osób, z czego 12 korzystało 
z pośrednictwa urzędu przy rekrutacji. To jedyna branża, w której zbadano fi rmy (5) nie-
korzystające dotąd z oferty urzędów pracy. Powodem było korzystanie ze wsparcia innych 
instytucji (OHP, PFRON) lub też brak zainteresowania wsparciem publicznym. 

W tej branży zaobserwowano osoby, które nawet jeśli współpracowały z PUP, nie znały ofer-
ty i otwarcie o tym mówiły, uznając to za słabość tej instytucji. Jednocześnie sporo fi rm 
współpracujących z urzędami pracy było ze współpracy zadowolonych (12 z 15 współpra-
cujących).

Mocne i słabe strony współpracy z PUP oraz defi cyty oferty urzędówTabela 2. 

branża plusy minusy czego brakuje

br
an

ża
 c

he
m

ic
zn

a 
i 
tw

or
zy

w
 s

zt
uc

zn
yc

h

wysoka efektywność staży  �
– stażyści dość często 
sprawdzają się w pracy i są 
zatrudniani na stałe
skuteczność pośrednictwa  �
pracy na stanowiska 
podstawowe, robotnicze
gotowość do współpracy  �
i aktywność urzędników

dużo formalności, które trzeba  �
załatwić, wysiłek oceniany 
przez pracodawców jako 
niewspółmierny do uzyskiwanej 
pomocy
niska jakość części  �
kandydatów – chodzi 
zarówno o brak specjalistów, 
dominację w rejestrach osób 
o kwalifi kacjach odpowiednich 
na podstawowe stanowiska, 
jak i o to, że część osób 
skierowanych przez PUP 
w odpowiedzi na oferty pracy 
nie jest gotowa podjąć pracy 
(„przychodzą po pieczątkę”)
mała otwartość niektórych  �
urzędów pracy – w kilku 
urzędach inicjatywa leży 
po stronie pracodawców, 
a urzędnicy raczej wskazują 
na przyczyny utrudniające 
udzielenie wsparcia niż szukają 
rozwiązań

większej dostępności  �
szkoleń (problem może 
rozwiązać uruchomienie 
środków z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego) 
większej aktywności  �
pracowników PUP 
w pośrednictwie pracy 
oraz w informowaniu 
o możliwych formach 
wsparcia 
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branża plusy minusy czego brakuje
ha

nd
el

profesjonalizm  �
pracowników PUP, 
udzielanie wyczerpujących 
informacji, przysyłanie 
kandydatów do pracy 
dopasowanych do potrzeb 
fi rmy
staże i prace interwencyjne  �
jako sposób na 
uzupełnienie kadr oraz 
sprawdzenie i wyszkolenie 
pracowników przed ich 
ostatecznym zatrudnieniem
szeroki wachlarz usług,  �
z których można skorzystać

brak środków w PUP  �
odpowiadających potrzebom 
pracodawców
brak inicjatywy po stronie  �
pracowników PUP, traktowanie 
pracodawcy jako problemu
nieznajomość potrzeb  �
fi rmy, udzielanie wsparcia 
bez zapoznania się z tymi 
potrzebami

środków na subsydiowane  �
zatrudnienie
większej dostępności  �
szkoleń (np. dla stażystów)
uelastycznienia form  �
zatrudnienia (np. możliwość 
zaoferowania pracy 
subsydiowanej w niepełnym 
wymiarze czasu dla kobiet 
opiekujących się dziećmi)

pr
od

uk
cj

a 
sp

oż
yw

cz
a

profesjonalizm  �
pracowników PUP, 
udzielanie wyczerpujących 
informacji, przysyłanie 
kandydatów do pracy 
dopasowanych do potrzeb 
fi rmy
szeroki wachlarz usług,  �
z których można skorzystać
wysoka efektywność staży  �
– stażyści dość często 
sprawdzają się w pracy i są 
zatrudniani po stażu

wiele osób skierowanych do  �
pracodawcy w odpowiedzi na 
ofertę pracy przychodzi tylko 
„po pieczątkę”
brak profesjonalizmu  �
pracowników niektórych PUP: 
przysyłanie bezrobotnych bez 
odpowiedniej selekcji

większej aktywności  �
pracowników PUP 
w pośrednictwie pracy 
oraz w informowaniu 
o możliwych formach 
wsparcia
możliwości sprawdzenia  �
umiejętności kandydata 
do subsydiowanego 
zatrudnienia przed 
zawarciem umowy (choćby 
jednodniowy okres próbny)
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Analiza kompetencji III. 
w branży chemicznej 

i produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych

W trakcie badania pracodawcy zostali zapytani o kluczowe zawody w ich fi rmie, takie, bez 
których na pewno nie mogliby prowadzić swojej działalności – fi rma nie funkcjonowałaby 
w prawidłowy sposób. Okazało się, że zawody te nie w pełni pokrywają się z najczęściej re-
krutowanymi z rynku. Dotyczy to przede wszystkim profesji wymagających wyższych kwa-
lifi kacji, tj. kadry kierowniczej. Na tych stanowiskach nie ma zbyt dużej rotacji, poza tym są 
one mniej liczne niż stanowiska niższego szczebla. W grupie zawodów kluczowych i rów-
nocześnie poszukiwanych znaleźli się operatorzy i ustawiacze maszyn, magazynierzy oraz 
technolodzy, laboranci. Oprócz tego pracodawcy rekrutowali pracowników produkcji i pako-
waczy, spawaczy i ślusarzy.
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Pracownicy najczęściej poszukiwani oraz pracownicy kluczowi Schemat 3. 
w branży chemicznej

zawody najczęściej poszukiwane

operatorzy i ustawiacze maszyn

pracownicy produkcji, pakowacze

magazynierzy

spawacze, ślusarze

technolodzy, laboranci

zawody kluczowe

operatorzy i ustawiacze maszyn

kadra kierownicza

technolodzy, laboranci

koordynatorzy sprzedaży,
przedstawiciele handlowi

magazynierzy

Analizę wymagań pracodawców przeprowadzono tworząc listę potrzebnych kompetencji, 
a następnie weryfi kując, na ile są one ważne zdaniem pracodawców oraz czy są trudne do 
pozyskania z rynku. Respondenci oceniali kompetencje na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało, 
że kompetencja jest zdecydowanie nieważna, a 5 – zdecydowanie ważna dla pracodawcy. 
W taki sam sposób oceniano trudność pozyskania osób posiadających daną kompetencję – 1 
oznaczało „bardzo łatwo pozyskać”, a 5 – „bardzo trudno pozyskać”. Kompetencje z wysokimi 
średnimi ocenami w obydwu kategoriach to kompetencje kluczowe – ważne w branży i jed-
nocześnie trudne do pozyskania.

Najważniejsze umiejętności w branży chemicznej i produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych zaprezentowano na wykresie. Większość z nich należy do kategorii kompetencji 
indywidualnych (postaw). Kompetencje specjalistyczne w zestawieniu pojawiają się rzadziej. 
Jako ważne pracodawcy ocenili również kilka umiejętności z kategorii biznesowych.

Najważniejsze dla pracodawców okazały się troska o jakość, lojalność, uczciwość oraz za-
angażowanie. Wszystkie te kompetencje oceniono jako umiarkowanie trudne do pozyskania 
z rynku. Zaangażowany i lojalny pracownik to najczęściej również taki, który chętnie się uczy 
oraz stara się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Nie ma się co dziwić, że takie postawy są 
przez pracodawców bardziej pożądane niż sama wiedza specjalistyczna, którą, przy odpo-
wiednim nastawieniu danej osoby, można uzupełnić.

W katalogu bardzo ważnych kompetencji znalazły się również dbałość o powierzony sprzęt 
i samodzielność – a więc praca bez konieczności stałego nadzoru i kontrolowania wyników. 
Nie zawsze łatwo pozyskać osoby, które spełniałyby takie wymagania. Relatywnie trudno 
zdaniem pracodawców pozyskać również pracowników innowacyjnych oraz z inicjatywą. 
Za to problemu nie stanowiły znajomość i przestrzeganie procedur BHP, a także orientacja 
w procedurach reklamacji towaru.
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Dwadzieścia najważniejszych kompetencji – branża chemicznaWykres 11. 

4,64

4,64

4,61

4,59

4,56

4,51

4,49

4,45

4,43

4,42

4,41

4,40

4,34

4,33

4,30

4,29

4,26

4,26

4,26

4,24

3,56

3,48

3,51

3,64

3,48

3,62

2,74

3,32

3,42

3,60

3,44

3,51

3,33

3,31

3,14

3,44

3,89

3,36

3,79

2,97

troska o jakość

lojalność

uczciwość

zaangażowanie

dbałość o powierzony sprzęt

samodzielność

BHP

uczenie się

ocena jakości produktu

rozwiązywanie problemów

organizowanie pracy własnej

tempo pracy

wiedza o produktach

instrukcje obsługi maszyn

znajomość procedur wewnętrznych

współpraca

innowacyjność

nastawienie na rozwój

inicjatywa

procedury reklamacji

ważność trudność pozyskania

W tabeli 3 zaprezentowano wszystkie kompetencje, które były ważne dla reprezentujących 
branżę chemiczną w podziale na cztery kategorie: specjalistyczne (typowe dla rodzaju wyko-
nywanej pracy), indywidualne, biznesowe oraz pozostałe.

Jeśli chodzi o kompetencje specjalistyczne, to pracodawcom szczególnie trudno było pozy-
skać z rynku osoby, które cechowała dbałość o powierzony sprzęt, które potrafi ły ocenić 
jakość produktu, nie miały problemu ze wskazaniem materiałów zamiennych w procesie pro-
dukcji, znały się na surowcach, umiały kontrolować cały proces produkcji, znały procedury 
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związane z rejestrowaniem produktów, rozumiały i stosowały odpowiednią technologię pro-
dukcji, a także receptury4.

Jeśli chodzi o kompetencje indywidualne i postawy, to kandydatom do pracy brakowało czę-
sto troski o jakość, uczciwości, zaangażowania, samodzielności, umiejętności rozwiązywania 
problemów oraz organizowania własnej pracy i wykonywania zadań w odpowiednim tempie. 
Trudności pojawiały się też przy poszukiwaniu pracowników innowacyjnych, z inicjatywą 
oraz posiadających kompetencje analityczne.

Pracodawcy dostrzegli również problemy z lojalnością pracowników (związaniem ich z fi r-
mą), a także z umiejętnościami zarządzania pracą innych (które są wymagane na niektórych 
stanowiskach).

Kompetencje ważne w branży chemicznej według kategoriiTabela 3. 

specjalistyczne indywidualne biznesowe inne

dbałość o powierzony 
sprzęt

troska o jakość lojalność dyspozycyjność czasowa

BHP uczciwość wiedza o produktach doświadczenie zawodowe

ocena jakości produktu zaangażowanie znajomość procedur 
wewnętrznych

instrukcje obsługi maszyn samodzielność zarządzanie 
personelem

procedury reklamacji uczenie się

materiały zamienne rozwiązywanie 
problemów

prowadzenie 
dokumentacji

organizowanie pracy 
własnej

zdolności manualne tempo pracy

znajomość surowców współpraca

kontrola procesu innowacyjność

rejestracja produktów nastawienie na rozwój

raportowanie inicjatywa

obsługa maszyn 
i urządzeń

orientacja na cele

technologia produkcji zdolności analityczne

stosowanie receptur adaptacja

radzenie sobie ze stresem

komunikacja ustna

orientacja na klienta

W tabeli zaprezentowano kompetencje, które uzyskały średnią ważność 4 lub więcej.
Pogrubioną czcionką wyróżniono te kompetencje, które są równocześnie ważne oraz względnie trudne 
do pozyskania z rynku.

Jak już zostało wspomniane, z punktu widzenia fi rm chemicznych kluczowi są operatorzy 
i ustawiacze maszyn. Na te stanowiska najczęściej też ogłasza się nabory. Analiza profi lu 
kompetencyjnego takich osób pokazuje, że część kompetencji trudnych do pozyskania z ryn-
ku sprawia trudności w skali całej branży niezależnie od stanowiska. Wśród tych, które nie 
wystąpiły w zestawieniu przygotowanym dla całej branży, a które uznane zostały przez pra-
codawców za ważne, znalazły się: znajomość instrukcji obsługi maszyn oraz umiejętność ich 

4 Szczegółowe defi nicje poszczególnych kompetencji znajdują się na końcu publikacji w części „Słowniki kom-
petencji”.
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praktycznego zastosowania, jazda samochodem, wiedza na temat materiałów zamiennych, 
obsługa specjalistycznych programów komputerowych oraz umiejętności manualne.

Najważniejsze kompetencje na stanowiskach operatorów maszyn Schemat 4. 
w branży chemicznej

operatorzy maszyn
w branży chemicznej –

najważniejsze
kompetencje

trudne
do pozyskania

łatwe
do pozyskania

lojalność

troska o jakość

instrukcje obsługi maszyn

znajomość procedur wewnętrznych

uczciwość

stosowanie receptur

jazda samochodem

procedury reklamacji

zarządzanie personelem

BHP

zaangażowanie

materiały zamienne

zdolności manualne

uczenie się

dbałość o powierzony sprzęt

ocena jakości produktu

samodzielność

kontrola procesu

rozwiązywanie problemów

obsługa specjalistycznych programów komputerowych

Bardziej szczegółowa lista kompetencji dla operatorów maszyn w branży chemicznej znajdu-
je się w aneksie tabelarycznym.
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Analiza kompetencji IV. 
w branży handlu detalicznego 

oraz hurtowego
Nie jest zaskoczeniem, że w branży handlowej kluczowymi stanowiskami (i równocześnie 
najczęściej poszukiwanymi) były stanowiska sprzedawców, kasjerów oraz w mniejszym za-
kresie przedstawicieli handlowych. Wśród zawodów bardzo ważnych dla branży, ale rzadziej 
rekrutowanych, znaleźli się specjaliści do spraw księgowości. Ponadto często poszukiwano – 
oprócz wspomnianych sprzedawców – magazynierów, kierowców, piekarzy, cukierników lub 
kucharzy, a także kierowników. Branżę handlową odróżnia od innych sektorów spora rotacja 
pracowników. Dotyczy ona również stanowisk kierowniczych w sprzedaży.

Pracownicy najczęściej poszukiwani oraz pracownicy kluczowi Schemat 5. 
w branży handlowej

zawody najczęściej poszukiwane

sprzedawcy i kasjerzy,
przedstawiciele handlowi

magazynierzy

kierowcy

kadra kierownicza

piekarze, cukiernicy, kucharze

zawody kluczowe

sprzedawcy i kasjerzy,
przedstawiciele handlowi

kadra kierownicza

specjaliści ds. księgowości

magazynierzy

kierowcy
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Jeśli chodzi o najważniejsze kompetencje w całej branży (bez względu na rodzaj stanowiska), 
to na pierwszym miejscu znalazły się kompetencje indywidualne (osobowościowe). Uczci-
wość, samodzielność, kultura osobista, orientacja na klienta oraz zaangażowanie są zdaniem 
większości badanych nieodzownym elementem pracy w handlu. I nic dziwnego, skoro praca 
w branży wiąże się z częstymi kontaktami z klientem, a także z prowadzeniem rozliczeń 
fi nansowych (stąd szczególny nacisk położony na uczciwość).

Bardzo ważne dla pracodawców uczestniczących w badaniu okazały się również: umiejętność 
oceny jakości towaru, troska o jakość produktu lub usługi oraz kompetencje organizacyjne, 
takie jak efektywne organizowanie pracy własnej czy też systematyczność. Przy częstych 
kontaktach z innymi ludźmi istotna jest też umiejętność rozwiązywania sporów. 

Wszystkie najważniejsze kompetencje są zdaniem pracodawców z branży handlowej umiar-
kowanie trudne do pozyskania z rynku. Relatywnie najmniejszych trudności przysparzała 
im rekrutacja pracowników, którzy potrafi li skontrolować, czy zamówienie jest poprawnie 
zrealizowane, a także umieli odpowiednio przygotować dokumentację transakcji. Poza tym 
stosunkowo łatwo było znaleźć osoby cechujące się wysoką kulturą osobistą.
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Dwadzieścia najważniejszych kompetencji – handelWykres 12. 

ważność trudność pozyskania

4,60

4,47

4,45

4,43

4,42

4,40

4,39

4,39

4,38

4,38

4,37

4,33

4,32

4,32

4,29

4,28

4,28

4,27

4,27

4,26

3,38

3,52

3,11

3,55

3,65

3,19

3,40

3,31

3,47

3,47

3,05

3,34

3,32

3,15

3,52

3,62

3,11

3,42

3,23

3,26

uczciwość

samodzielność

kultura osobista

orientacja na klienta

zaangażowanie

jakość towaru

organizowanie pracy własnej

systematyczność

troska o jakość

rozwiązywanie sporów

kontrola zamówienia

uczenie się

cierpliwość

komunikacja ustna

planowanie sprzedaży

wiedza o produktach

prowadzenie dokumentacji

radzenie sobie ze stresem

znajomość procedur wewnętrznych

obsługa specjalistycznych programów komputerowych

W tabeli 4 zebrano wszystkie kompetencje ważne w handlu. W grupie umiejętności specjali-
stycznych pracodawcy skarżyli się na braki w zakresie umiejętności oceny jakości towaru, 
planowania sprzedaży, w tym reagowania z wyprzedzeniem na stan zapasów w magazynie. 
Kandydaci do pracy często nie posiadali odpowiednich kompetencji komputerowych, wiedzy 
na temat zasad analizy fi nansowej oraz procedur HACCP. Szwankowała również wiedza z za-
kresu podstaw rachunkowości oraz procedur reklamacji.
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Jeśli chodzi o cechy indywidualne, to pracodawcy mieli czasem trudność z rekrutacją osób 
samodzielnych, zorientowanych na klienta, zaangażowanych, dobrze zorganizowanych oraz 
troszczących się o jakość swojej pracy i warunki jej wykonywania. Nie wszyscy kandydaci 
mogli pochwalić się umiejętnościami z zakresu rozwiązywania sporów i radzenia sobie ze 
stresem. Nie zawsze wykazywali się inicjatywą i innowacyjnością oraz wiedzą o tym, jak 
wpływać na innych. 

W kategorii kompetencji biznesowych trudności dotyczyły wiedzy o branży i konkretnych pro-
duktach, a także umiejętności zarządzania personelem w przypadku stanowisk kierowniczych. 
Ponadto nie zawsze dostępne były osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Kompetencje ważne w branży handlowej według kategoriiTabela 4. 

specjalistyczne indywidualne biznesowe inne

jakość towaru uczciwość wiedza o produktach doświadczenie 
zawodowe

kontrola zamówienia samodzielność znajomość procedur 
wewnętrznych

dyspozycyjność czasowa

planowanie sprzedaży kultura osobista zarządzanie 
personelem

uprawnienia 

prowadzenie 
dokumentacji

orientacja na klienta wiedza o branży

obsługa 
specjalistycznych 
programów 
komputerowych

zaangażowanie nowe trendy

analiza fi nansowa organizowanie pracy 
własnej

negocjacje

HACCP systematyczność

magazynowanie troska o jakość

BHP rozwiązywanie sporów

układanie towaru uczenie się

obsługa kasy i urządzeń 
okołokasowych 

cierpliwość

podstawy 
rachunkowości

komunikacja ustna

obsługa maszyn 
i urządzeń

radzenie sobie ze 
stresem

procedury reklamacji współpraca

inicjatywa

innowacyjność

adaptacja

wpływ na innych

podzielność uwagi

orientacja na cele

dobra pamięć

zdolności analityczne

nastawienie na rozwój

W tabeli zaprezentowano kompetencje, które uzyskały średnią ważność 4 lub więcej. Są one ułożone 
według ważności.
Pogrubioną czcionką wyróżniono te kompetencje, które są równocześnie ważne oraz względnie trudne 
do pozyskania z rynku.
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Najważniejsze kompetencje w przypadku sprzedawców pokrywały się w dużej mierze z tymi 
wskazanymi dla całej branży handlowej. W pierwszej dwudziestce pojawiły się dodatkowo 
umiejętność obsługi kasy fi skalnej i urządzeń okołokasowych, a także umiejętność odpowied-
niego układania i eksponowania towaru. Obydwie te kompetencje były zdaniem pracodawców 
łatwo dostępne na rynku. Pełną listę najważniejszych cech dobrych sprzedawców prezentuje 
wykres 13. Lista ta została uszeregowana według ważności poszczególnych pozycji.

Dwadzieścia najważniejszych kompetencji sprzedawcy w branży Wykres 13. 
handlowej

ważność trudność pozyskania

4,66

4,53

4,52

4,50

4,50

4,48

4,47

4,44

4,43

4,42

4,41

4,41

4,40

4,36

4,36

4,33

4,31

4,31

4,30

4,28

3,45

3,26

3,57

3,18

2,70

2,95

3,69

3,27

3,48

3,48

3,37

3,17

3,40

3,52

3,46

3,60

3,32

3,37

2,77

3,14

uczciwość

kultura osobista

orientacja na klienta

jakość towaru

obsługa kasy i urządzeń okołokasowych 

kontrola zamówienia

zaangażowanie

systematyczność

samodzielność

rozwiązywanie sporów

cierpliwość

komunikacja ustna

troska o jakość

planowanie sprzedaży

organizowanie pracy własnej

wiedza o produktach

uczenie się

radzenie sobie ze stresem

układanie towaru

HACCP
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Prawie połowa kompetencji, które pracodawcy oceniali jako ważne lub bardzo ważne, rów-
nocześnie uznana została przez nich za problematyczną (trudno było wyłowić z rynku kan-
dydatów, którzy je posiadali). Niepokojące jest szczególnie to, że pracodawcy deklarowali 
trudności w rekrutacji uczciwych sprzedawców, a także pracowników, którzy będą odpowied-
nio zmotywowani do pracy (zaangażowani) i samodzielni. Ten obraz warto skonfrontować 
z opiniami pracowników. Na pewno część z nich pracę w sprzedaży traktuje jako tymczasową 
i być może stąd wynika przekonanie przedsiębiorców o ich niedostatecznym zaangażowaniu. 
Warto podkreślić po raz kolejny, że handel charakteryzuje się dużą rotacją – ze względu na 
dużą liczbę miejsc pracy, a także jej charakter, warunki wykonywania oraz niskie płace.

Co ciekawe, pracodawcy nie najlepiej oceniali zorientowanie kandydatów na klienta, a prze-
cież cechę tę należy uznać za kluczową w branży sprzedażowej. Dodatkowo, o ile wiedza 
o produktach i o branży najczęściej nie stanowiła problemu, to już rozwój osobisty pracow-
ników oraz śledzenie przez nich nowych trendów na rynku nie były czymś powszechnym 
– mimo wagi, jaką do nich przykładali zatrudniający.

Kompetencje ważne na stanowisku sprzedawcy w branży handlowejTabela 5. 

specjalistyczne indywidualne biznesowe inne

jakość towaru uczciwość wiedza o produktach dyspozycyjność czasowa

obsługa kasy i urządzeń 
okołokasowych 

kultura osobista znajomość procedur 
wewnętrznych

kontrola zamówienia orientacja na klienta wiedza o branży

planowanie sprzedaży zaangażowanie nowe trendy

układanie towaru systematyczność zarządzanie 
personelem

HACCP samodzielność marketing

prowadzenie 
dokumentacji

rozwiązywanie sporów

analiza fi nansowa cierpliwość

BHP komunikacja ustna

obsługa maszyn 
i urządzeń

troska o jakość

magazynowanie organizowanie pracy 
własnej

podstawy 
rachunkowości

uczenie się

procedury reklamacji radzenie sobie ze stresem

oznaczanie towaru inicjatywa

obsługa 
specjalistycznych 
programów 
komputerowych

innowacyjność

współpraca

podzielność uwagi

dobra pamięć

orientacja na cele

wpływ na innych

adaptacja

zdolności analityczne

nastawienie na rozwój

Pogrubioną czcionką wyróżniono te kompetencje, które są równocześnie ważne oraz względnie trudne 
do pozyskania z rynku.
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Zapotrzebowanie na kompetencje w branży spożywczej różni się oczywiście w zależności 
od stanowiska. W tabeli 6 zebrano listy tych, które zostały uznane za najważniejsze w przy-
padku pozostałych (oprócz sprzedawcy) kluczowych stanowisk. Jeśli chodzi o kierowników 
sprzedaży, to pracodawcy kładli nacisk przede wszystkim na kompetencje związane z zarzą-
dzaniem i organizacją pracy, a więc: zarządzanie personelem, planowanie sprzedaży, kon-
trolowanie zamówień, organizowanie pracy własnej, rozwiązywanie sporów czy umiejętność 
negocjacji i wpływania na innych oraz współpracy. Nie bez znaczenia na tych stanowiskach 
była również kultura osobista, utrzymywanie dobrych relacji z klientami, a także cechy mo-
tywacyjne. Część z kompetencji menedżerskich została oceniona jako trudna do zdobycia.

W przypadku przedstawicieli handlowych oprócz uczciwości, samodzielności i zaangażowa-
nia najczęściej pożądano kompetencji związanych z wiedzą o branży i produktach, a także 
interpersonalnych, tj.: orientacji na klienta, efektywnej komunikacji ustnej, umiejętności ne-
gocjacji i rozwiązywania sporów, kultury osobistej. Przedstawiciele handlowi musieli rów-
nież posiadać uprawnienia do prowadzenia samochodu, ponieważ stanowi on nieodłączny 
element ich pracy.

Magazynierzy, poza uniwersalnymi cechami (uczciwość, samodzielność, kultura osobista), 
musieli wykazać się przede wszystkim znajomością jakości towaru, systematycznością, 
umiejętnością magazynowania, planowania sprzedaży, prowadzenia analizy fi nansowej. 
Trudne w pozyskaniu okazały się w tym przypadku, oprócz umiejętności planowania sprze-
daży, kompetencje indywidualne (postawy).

W przypadku specjalistów do spraw księgowości najważniejsze okazały się umiejętności 
formalne, czyli znajomość prawa i przepisów, wiedza na temat prowadzenia dokumentacji, 
znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, obsługa specjalistycznych programów kom-
puterowych oraz doświadczenie zawodowe. Księgowi musieli również posiadać stosowne 
uprawnienia. Większość z tych umiejętności i cech była według pracodawców trudna do po-
zyskania na rynku. 

Najważniejsze kompetencje na pozostałych stanowiskach w branży Tabela 6. 
handlowej

kierownik sprzedaży przedstawiciel handlowy magazynier
specjalista ds. 
księgowości

zarządzanie 
personelem

uczciwość uczciwość prawo i przepisy 
prawne

planowanie sprzedaży samodzielność samodzielność prowadzenie 
dokumentacji

orientacja na klienta orientacja na klienta jakość towaru podstawy rachunkowości

uczciwość wiedza o branży kultura osobista obsługa 
specjalistycznych 
programów 
komputerowych

analiza fi nansowa komunikacja ustna systematyczność doświadczenie 
zawodowe

samodzielność zaangażowanie magazynowanie kultura osobista

rozwiązywanie sporów organizowanie pracy 
własnej

orientacja na klienta analiza fi nansowa

organizowanie pracy 
własnej

analiza fi nansowa planowanie sprzedaży planowanie sprzedaży

kultura osobista negocjacje troska o jakość systematyczność

zaangażowanie wiedza o produktach analiza fi nansowa wiedza o branży

współpraca rozwiązywanie sporów prowadzenie samochodu obsługa pakietu MS Offi ce
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kierownik sprzedaży przedstawiciel handlowy magazynier
specjalista ds. 
księgowości

negocjacje inicjatywa organizowanie pracy 
własnej

dyspozycyjność czasowa

obsługa specjalistycznych 
programów 
komputerowych

uczenie się rozwiązywanie sporów cierpliwość

prowadzenie 
dokumentacji

uprawnienia do 
prowadzenia samochodu

komunikacja ustna troska o jakość

kontrola zamówienia planowanie sprzedaży kontrola zamówienia uprawnienia 

radzenie sobie ze stresem prowadzenie samochodu zaangażowanie uczciwość

cierpliwość radzenie sobie ze stresem nastawienie na rozwój znajomość procedur 
wewnętrznych

wpływ na innych kultura osobista znajomość procedur 
wewnętrznych

komunikacja ustna

znajomość procedur 
wewnętrznych

systematyczność adaptacja uczenie się

HACCP obsługa specjalistycznych 
programów 
komputerowych

uczenie się radzenie sobie ze stresem

Pogrubioną czcionką wyróżniono te kompetencje, które są równocześnie ważne oraz względnie trudne 
do pozyskania z rynku.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zapotrzebowania na kompetencje dla wymienio-
nych powyżej stanowisk można znaleźć w aneksie tabelarycznym.
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Analiza kompetencji V. 
w branży produkcji artykułów 

spożywczych
W branży produkcji artykułów spożywczych zawody kluczowe były równocześnie tymi najczę-
ściej poszukiwanymi, za wyjątkiem kadry kierowniczej. Kluczowi dla sektora byli przede wszyst-
kim pracownicy przygotowujący produkty spożywcze, a więc piekarze, cukiernicy lub masarze, 
a także osoby pomagające w tym procesie, czyli pracownicy produkcji czy pakujący gotowe wy-
roby. Ważne były również stanowiska odpowiedzialne za sprzedaż i magazynowanie.

Pracownicy najczęściej poszukiwani oraz pracownicy kluczowi Schemat 6. 
w branży spożywczej

zawody najczęściej poszukiwane

piekarze, cukiernicy, masarze

pracownicy produkcji, pakowacze

sprzedawcy,
przedstawiciele handlowi

magazynierzy

operatorzy maszyn,
elektromechanicy

zawody kluczowe

piekarze, cukiernicy, masarze

pracownicy produkcji, pakowacze

sprzedawcy,
przedstawiciele handlowi

kadra kierownicza

magazynierzy

W branży spożywczej na pierwsze miejsca listy najważniejszych kompetencji wysuwają się 
te związane z jakością w procesie produkcyjnym. Są to m.in. czystość i higiena, troska o ja-
kość, znajomość zasad przechowywania produktów, znajomość zasad HACCP. Na kolejnych 
pozycjach pojawiają się również wiedza na temat technologii produkcji, stosowanie się do 



Pracodawca – Rynek – Pracownik

www.wup-krakow.pl38

zasad obsługi stanowiska pracy, znajomość receptur w procesie produkcji, umiejętność kon-
troli tego procesu oraz oceny jakości produktu, a także znajomość stosowanych surowców. 
Kompetencje indywidualne czy też postawy uzyskały średnio niższą wagę. Pracodawcy naj-
chętniej widzieliby u siebie pracowników uczciwych, zaangażowanych, punktualnych oraz 
samodzielnych i zorganizowanych.

Dwadzieścia najważniejszych kompetencji – branża spożywczaWykres 14. 

ważność trudność pozyskania

4,69

4,66

4,62

4,52

4,50

4,46

4,44

4,42

4,42

4,40

4,39

4,39

4,38

4,34

4,34

4,33

4,33

4,32

4,26

4,24

4,24

2,81

3,56

3,41

3,02

3,43

3,49

3,01

3,56

2,86

3,50

3,71

3,42

3,39

3,44

3,53

3,98

3,50

3,47

3,26

3,31

3,43

czystość i higiena

troska o jakość

uczciwość

przechowywanie

HACCP

zaangażowanie

punktualność

technologia produkcji

obsługa stanowiska pracy

znajomość receptur

kontrola procesu

ocena jakości produktu

znajomość surowców

samodzielność

oszczędność

przygotowywanie receptur

kalkulacja ceny produktu

organizowanie pracy własnej

uczenie się

tempo pracy

orientacja na klienta

W tabeli 7 zaprezentowano pełną listę kompetencji ważnych w branży spożywczej. Jej przed-
stawiciele skupili się przede wszystkim na kompetencjach specjalistycznych (najwięcej z tej 
grupy zaliczyli do niezbędnych w pracy). Szczególnie trudne do pozyskania u kandydatów 
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były ich zdaniem: znajomość zasad zapewniania jakości HACCP, znajomość i rozumienie 
technologii produkcji, znajomość receptur oraz stosowanych surowców, umiejętność kontro-
li całego procesu, a także oceny jakości produktu. Ponadto trudno było ich zdaniem znaleźć 
kandydata, który by potrafi ł oszczędnie dysponować zasobami w procesie produkcji, samo-
dzielnie przygotowywać receptury, odpowiednio kalkulować cenę produktu oraz prowadzić 
analizę fi nansową sprzedaży, wyniku produkcyjnego itp.

Jeżeli chodzi o postawy pracowników, to pracodawcy dostrzegali brak troski o jakość, brak 
uczciwości, zaangażowania oraz samodzielności. Innymi kompetencjami, które zostały oce-
nione jako trudne do pozyskania, były umiejętności organizowania sobie pracy, a także te 
związane z kontaktami z klientem.

Przedstawiciele branży spożywczej wskazywali także na problemy z rekrutacją pracowni-
ków dysponujących odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Kompetencje ważne w branży spożywczej według kategoriiTabela 7. 

specjalistyczne indywidualne biznesowe inne

czystość i higiena troska o jakość znajomość procedur 
wewnętrznych

doświadczenie 
zawodowe

przechowywanie uczciwość wiedza o produktach uprawnienia  

HACCP zaangażowanie zarządzanie personelem  

technologia produkcji punktualność   

obsługa stanowiska pracy samodzielność   

znajomość receptur organizowanie pracy 
własnej

  

kontrola procesu uczenie się   

ocena jakości produktu tempo pracy   

znajomość surowców orientacja na klienta   

oszczędność współpraca   

przygotowywanie 
receptur

innowacyjność   

kalkulacja ceny 
produktu

komunikacja ustna   

układanie towaru radzenie sobie ze stresem   

sprawność fi zyczna wpływ na innych   

kasa fi skalna nastawienie na rozwój   

rozumienie 
specjalistycznej 
dokumentacji 

orientacja na cele   

podstawy rachunkowości adaptacja   

magazynowanie inicjatywa   

analiza fi nansowa    

obsługa specjalistycznych 
programów 
komputerowych 

   

raportowanie    

W tabeli zaprezentowano kompetencje, które uzyskały średnią ważność 4 lub więcej.
Pogrubioną czcionką wyróżniono te kompetencje, które są równocześnie ważne oraz względnie trudne 
do pozyskania z rynku.
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Najważniejsze kompetencje dla najpopularniejszych stanowisk w branży spożywczej, tj. pie-
karzy i cukierników, przedstawiono na schemacie. Najwyższą średnią ważność otrzymała 
umiejętność kalkulacji ceny produktu, troska o jakość, uczciwość oraz umiejętność kontrolo-
wania całości procesu. Trzy ostatnie z wymienionych kompetencji były ocenione jako trudne 
do pozyskania. W zawodzie piekarza lub cukiernika ważne było także posiadanie stosow-
nych uprawnień oraz doświadczenia zawodowego. O jedno i drugie na rynku nie było łatwo.

Najważniejsze kompetencje na stanowiskach piekarza i cukiernika Schemat 7. 
w branży spożywczej

najważenisze
kompetencje

piekarzy i cukierników
w branży spożywczej

trudne
do pozyskania

łatwe
do pozyskania

kalkulacja ceny produktu

czystość i higiena

technologia produkcji

znajomość surowców

uprawnienia  

znajomość receptur

obsługa stanowiska pracy

samodzielność

ocena jakości produktu

punktualność

przechowywanie

organizowanie pracy własnej

troska o jakość

uczciwość

kontrola procesu

orientacja na klienta

zaangażowanie

doświadczenie zawodowe

oszczędność

przygotowywanie receptur

Więcej kompetencji ważnych na stanowiskach piekarzy i cukierników można znaleźć w anek-
sie tabelarycznym.

Kompetencje uniwersalne

Analiza trzech branż pozwoliła wyłonić kompetencje uniwersalne, tj. ważne bez względu na 
rodzaj prowadzonej działalności. Okazały się nimi kompetencje osobiste i biznesowe oraz 
cenione przez pracodawców doświadczenie zawodowe. Na liście umieszczonej poniżej (sche-
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mat 8) znajdziemy umiejętności związane z organizacją własnej pracy, orientacją na osią-
gnięcie założonego celu oraz profesjonalną obsługą klienta. Bardzo ważne dla pracodawców 
były również umiejętność uczenia się, nastawienie na rozwój własny, adaptacyjność, innowa-
cyjność oraz wychodzenie z inicjatywą. Pojawiają się również kompetencje komunikacyjne 
oraz umiejętność współpracy w grupie. Pracodawcy oczekiwali więc, że pracownik będzie 
odpowiednio nastawiony do pracy, a wiedzę i umiejętności uzupełni, jeśli tylko wykaże od-
powiednie zaangażowanie.

W kategorii kompetencji biznesowych uniwersalne bez względu na branżę okazały się wiedza 
o produktach oferowanych przez fi rmę i znajomość procedur wewnętrznych, a także umiejęt-
ności zarządzania personelem (niezbędne na stanowiskach kierowniczych).

Kompetencje ważne dla pracodawców w trzech analizowanych Schemat 8. 
branżach

kompetencje ważne
dla pracodawców 

w trzech analizowanych
branżach

osobiste

biznesowe

inne

wiedza o produktach

zarządzanie personelem

znajomość procedur wewnętrznych

doświadczenie zawodowe

adaptacja

inicjatywa

innowacyjność

komunikacja ustna

nastawienie na rozwój

organizowanie pracy własnej

orientacja na cele

orientacja na klienta

radzenie sobie ze stresem

samodzielność

troska o jakość

uczciwość

uczenie się

współpraca

zaangażowanie

Na schemacie zaprezentowano kompetencje, które uzyskały średnią ważność 4 lub więcej.
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Aneks tabelarycznyVI. 

Kompetencje ważne na stanowiskach operatorów maszyn w branży Tabela 8. 
chemicznej

specjalistyczne indywidualne biznesowe inne

instrukcje obsługi maszyn troska o jakość lojalność dyspozycyjność czasowa

dbałość o powierzony 
sprzęt

uczciwość znajomość procedur 
wewnętrznych

 

ocena jakości produktu samodzielność zarządzanie 
personelem

 

stosowanie receptur rozwiązywanie 
problemów

wiedza o produktach  

jazda samochodem zaangażowanie   

procedury reklamacji uczenie się   

kontrola procesu tempo pracy   

BHP nastawienie na rozwój   

materiały zamienne zdolności analityczne   

obsługa 
specjalistycznych 
programów 
komputerowych

adaptacja   

zdolności manualne orientacja na klienta   

wiedza z zakresu 
mechaniki

organizowanie pracy 
własnej

  

znajomość surowców współpraca   

technologia produkcji    

obsługa maszyn 
i urządzeń

   

prowadzenie 
dokumentacji

   

raportowanie    

podstawy matematyki    
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specjalistyczne indywidualne biznesowe inne

wiedza z zakresu 
inżynierii

   

kalibrowanie maszyn    

planowanie produkcji    

wózek widłowy    

przygotowywanie 
instrukcji produkcji

   

W tabeli zaprezentowano kompetencje, które uzyskały średnią ważność 4 lub więcej.
Pogrubioną czcionką wyróżniono te kompetencje, które są równocześnie ważne oraz względnie trudne 
do pozyskania z rynku.

Kompetencje ważne na stanowisku kierownika sprzedaży w branży Tabela 9. 
handlowej

specjalistyczne indywidualne biznesowe inne

planowanie sprzedaży orientacja na klienta zarządzanie 
personelem

doświadczenie 
zawodowe

analiza fi nansowa uczciwość negocjacje obsługa pakietu MS Offi ce

obsługa specjalistycznych 
programów 
komputerowych

samodzielność znajomość procedur 
wewnętrznych

dyspozycyjność czasowa

prowadzenie 
dokumentacji

rozwiązywanie sporów wiedza o produktach  

kontrola zamówienia organizowanie pracy 
własnej

wiedza o branży  

HACCP kultura osobista oferty biznesowe  

jakość towaru zaangażowanie marketing  

procedury reklamacji współpraca nowe trendy  

obsługa kasy i urządzeń 
okołokasowych 

radzenie sobie ze 
stresem

prawo i przepisy prawne  

układanie towaru cierpliwość   

magazynowanie wpływ na innych   

podstawy 
rachunkowości

systematyczność   

BHP uczenie się   

znajomość receptur troska o jakość   

oznaczanie towaru innowacyjność   

obsługa maszyn 
i urządzeń

komunikacja ustna   

 orientacja na cele   

 inicjatywa   

 zdolności analityczne   

 adaptacja   

 podzielność uwagi   

 dobra pamięć   

 nastawienie na rozwój   

W tabeli zaprezentowano kompetencje, które uzyskały średnią ważność 4 lub więcej.
Pogrubioną czcionką wyróżniono te kompetencje, które są równocześnie ważne oraz względnie trudne 
do pozyskania z rynku.
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Kompetencje ważne na stanowisku przedstawiciela handlowego Tabela 10. 
w branży handlowej

specjalistyczne indywidualne biznesowe inne

analiza fi nansowa uczciwość wiedza o branży uprawnienia do 
prowadzenia samochodu

planowanie sprzedaży samodzielność negocjacje prowadzenie samochodu

obsługa 
specjalistycznych 
programów 
komputerowych

orientacja na klienta wiedza o produktach doświadczenie 
zawodowe

jakość towaru komunikacja ustna nowe trendy obsługa pakietu MS Offi ce

kontrola zamówienia zaangażowanie oferty biznesowe  

procedury reklamacji organizowanie pracy 
własnej

znajomość procedur 
wewnętrznych

 

 rozwiązywanie sporów   

 inicjatywa   

 uczenie się   

 radzenie sobie ze stresem   

 kultura osobista   

 systematyczność   

 orientacja na cele   

 cierpliwość   

 troska o jakość   

 adaptacja   

 wpływ na innych   

 innowacyjność   

 zdolności analityczne   

 nastawienie na rozwój   

W tabeli zaprezentowano kompetencje, które uzyskały średnią ważność 4 lub więcej.
Pogrubioną czcionką wyróżniono te kompetencje, które są równocześnie ważne oraz względnie trudne 
do pozyskania z rynku.
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Kompetencje ważne na stanowisku magazyniera w branży handlowejTabela 11. 

specjalistyczne indywidualne biznesowe inne

jakość towaru uczciwość znajomość procedur 
wewnętrznych

prowadzenie samochodu

magazynowanie samodzielność wiedza o produktach wyszukiwanie 
w internecie

analiza fi nansowa kultura osobista negocjacje uprawnienia do 
prowadzenia samochodu

planowanie sprzedaży systematyczność wiedza o branży obsługa pakietu MS Offi ce

kontrola zamówienia orientacja na klienta oferty biznesowe uprawnienia 

prowadzenie 
dokumentacji

troska o jakość  doświadczenie zawodowe

obsługa 
specjalistycznych 
programów 
komputerowych

organizowanie pracy 
własnej

  

podstawy rachunkowości rozwiązywanie sporów   

układanie towaru komunikacja ustna   

BHP zaangażowanie   

procedury reklamacji nastawienie na rozwój   

 adaptacja   

 uczenie się   

 wpływ na innych   

 dobra pamięć   

 radzenie sobie ze stresem   

 współpraca   

 orientacja na cele   

 cierpliwość   

 innowacyjność   

 zdolności analityczne   

W tabeli zaprezentowano kompetencje, które uzyskały średnią ważność 4 lub więcej.
Pogrubioną czcionką wyróżniono te kompetencje, które są równocześnie ważne oraz względnie trudne 
do pozyskania z rynku.
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Kompetencje ważne na stanowisku specjalisty do spraw księgowości Tabela 12. 
w branży handlowej

specjalistyczne indywidualne biznesowe inne

prowadzenie 
dokumentacji

kultura osobista prawo i przepisy 
prawne

doświadczenie 
zawodowe

podstawy 
rachunkowości

systematyczność wiedza o branży obsługa pakietu MS Offi ce

obsługa 
specjalistycznych 
programów 
komputerowych

cierpliwość znajomość procedur 
wewnętrznych

dyspozycyjność czasowa

analiza fi nansowa troska o jakość zarządzanie 
personelem

uprawnienia 

planowanie sprzedaży uczciwość wiedza o produktach mobilność

BHP komunikacja ustna nowe trendy  

procedury reklamacji uczenie się negocjacje  

znajomość receptur radzenie sobie ze stresem oferty biznesowe  

 podzielność uwagi marketing  

 komunikacja pisemna   

 organizowanie pracy 
własnej

  

 dobra pamięć   

 samodzielność   

 zaangażowanie   

 zdolności analityczne   

 nastawienie na rozwój   

 wpływ na innych   

 adaptacja   

 współpraca   

 rozwiązywanie sporów   

 orientacja na cele   

 innowacyjność   

 orientacja na klienta   

W tabeli zaprezentowano kompetencje, które uzyskały średnią ważność 4 lub więcej. 
Pogrubioną czcionką wyróżniono te kompetencje, które są równocześnie ważne oraz względnie trudne 
do pozyskania z rynku.
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Kompetencje ważne na stanowiskach piekarza i cukiernika w branży Tabela 13. 
produkcji spożywczej

specjalistyczne indywidualne biznesowe inne

kalkulacja ceny 
produktu

troska o jakość zarządzanie 
personelem

uprawnienia 

kontrola procesu uczciwość wiedza o produktach doświadczenie 
zawodowe

czystość i higiena orientacja na klienta znajomość procedur 
wewnętrznych

 

technologia produkcji samodzielność   

znajomość surowców zaangażowanie   

znajomość receptur punktualność   

obsługa stanowiska pracy organizowanie pracy 
własnej

  

oszczędność współpraca   

ocena jakości produktu uczenie się   

przygotowywanie 
receptur

nastawienie na rozwój   

przechowywanie adaptacja   

raportowanie wpływ na innych   

HACCP radzenie sobie ze stresem   

sprawność fi zyczna innowacyjność   

układanie towaru tempo pracy   

podstawy rachunkowości komunikacja ustna   

rozumienie 
specjalistycznej 
dokumentacji 

orientacja na cele   

kasa fi skalna    

W tabeli zaprezentowano kompetencje, które uzyskały średnią ważność 4 lub więcej.
Pogrubioną czcionką wyróżniono te kompetencje, które są równocześnie ważne oraz względnie trudne 
do pozyskania z rynku.



48 www.wup-krakow.pl

Słowniki kompetencjiVII. 

Lista kompetencji specjalistycznych w branży chemicznej i produkcji Tabela 14. 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

kompetencja defi nicja

BHP Znajomość i umiejętność przestrzegania przepisów BHP.

dbałość o powierzony sprzęt Odpowiednia eksploatacja sprzętu, jego konserwacja, dbałość o sprzęt 
fi rmowy jak o swoją własność.

instrukcje obsługi maszyn Znajomość instrukcji obsługi maszyn oraz umiejętność ich stosowania.

jazda samochodem Prowadzenie samochodu zgodnie z przepisami, ekonomiczna, bezpieczna 
jazda, dojazd na czas, umiejętności dowozu nieuszkodzonego towaru.

kalibrowanie maszyn Umiejętność wprowadzania zmian w ustawieniach maszyny.

kontrola procesu Umiejętność kontroli całego procesu produkcji na każdym jego etapie; 
dbałość o poszczególne fazy produkcji, umiejętność rozwiązywania 
pojawiających się problemów.

magazynowanie Wiedza na temat zasad magazynowania i organizacji magazynu, 
umiejętność kontrolowania stanu magazynu, utrzymywania porządku 
w magazynie. 

materiały zamienne Posiadanie wiedzy nt. materiałów zamiennych; umiejętność ich 
wykorzystywania przy optymalizacji procesu produkcji.

obsługa maszyn i urządzeń Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie 
produkcji; podstawowa wiedza na temat zasad ich działania.

obsługa specjalistycznych 
programów komputerowych

Umiejętność obsługi specjalistycznych (innych niż podstawowe pakiety 
biurowe) programów komputerowych np. wykorzystywanych w procesie 
produkcji.

ocena jakości produktu Umiejętność oceny jakości produktu; obsługa urządzeń do badania jakości.

planowanie produkcji Umiejętność planowania produkcji, koordynowania jej z zasobami 
magazynowymi i zapotrzebowaniem kontrahentów.
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kompetencja defi nicja

podstawy matematyki Podstawowe umiejętności rachunkowe/matematyczne; umiejętność 
wykonywania prostych obliczeń.

procedury reklamacji Znajomość procedur reklamacji towaru.

prowadzenie dokumentacji Umiejętność odczytywania oraz przygotowywania specjalistycznej 
dokumentacji.

przygotowywanie instrukcji 
produkcji

Umiejętność samodzielnego tworzenia instrukcji produkcji lub receptur.

raportowanie Umiejętność przygotowywania raportów według obowiązujących w fi rmie 
wytycznych.

rejestracja produktów Znajomość normy i przepisów z zakresu rejestracji wyrobów, znaków 
towarowych, patentów.

rysunek techniczny Umiejętność czytania i posługiwania się rysunkiem technicznym.

stosowanie receptur Postępowanie zgodnie z obowiązującą recepturą; umiejętność doboru 
składników w odpowiedniej kolejności i proporcjach.

technologia produkcji Wiedza na temat technologii produkcji; znajomość poszczególnych 
elementów procesu powstawania produktu.

wiedza z zakresu chemii Posiadanie ogólnej i specjalistycznej wiedzy chemicznej.

wiedza z zakresu inżynierii 
materiałowej

Posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej.

wiedza z zakresu mechaniki Posiadanie podstawowej wiedzy związanej z budową i funkcjonowaniem 
maszyn.

wózek widłowy Umiejętność obsługi oraz drobnych napraw wózka widłowego.

zdolności manualne Posiadanie umiejętności manualnych wykorzystywanych w procesie 
produkcji.

znajomość surowców Wiedza na temat surowców oraz półproduktów używanych w procesie 
produkcji; znajomość ich właściwości.

Lista kompetencji specjalistycznych w branży handlu detalicznego Tabela 15. 
oraz hurtowego

kompetencja defi nicja

analiza fi nansowa Umiejętność obliczenia marży, ceny, sprawdzenia i korekty kalkulacji.

HACCP Znajomość przepisów związanych z zachowaniem czystości i higieny 
w całym procesie produkcji i sprzedaży.

jakość towaru Znajomość gatunków jakości i pochodzenia towaru, daty przydatności 
i ważności produktów; dbanie o jakość towaru.

kontrola zamówienia Sprawdzenie ilości, jakości, terminu przydatności, wyglądu towaru, 
zgodności zamówienia z dostawą.

magazynowanie Wiedza na temat zasad magazynowania i organizacji magazynu, 
umiejętność kontrolowania stanu magazynu, utrzymywania porządku 
w magazynie. 

obsługa kasy i urządzeń 
okołokasowych

Umiejętność obsługi kasy, terminali kart płatniczych, terminali doładowań 
telefonów.

obsługa maszyn i urządzeń Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w fi rmie, 
stosowania narzędzi; podstawowa wiedza nt. ich budowy i zasad działania, 
znajomość instrukcji obsługi oraz zasad BHP.

obsługa specjalistycznych 
programów komputerowych

Umiejętność obsługi programów komputerowych wykorzystywanych 
w fi rmie (kasowych, księgowych, grafi cznych itp.).

oznaczanie towaru Znajomość zasad metkowania i oznaczania towaru, treści, wielkości 
i miejsca metki na towarze, umiejętność obsługi metkownicy.
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kompetencja defi nicja

planowanie sprzedaży Umiejętność analizy sprzedaży i przewidywania zapotrzebowania w celu 
budowania planów zamówień; reagowanie na zbliżający się termin 
ważności i stan zapasów.

podstawy rachunkowości Znajomość zasad fakturowania, umiejętność wystawienia faktury 
i paragonu; umiejętność zsumowania raportów kasowych.

procedury reklamacji Znajomość procedur reklamacji towaru.

prowadzenie dokumentacji Znajomość dokumentów związanych z pracą na stanowisku, umiejętność 
postępowania z nimi (przygotowania, wypełniania, gromadzenia, 
przekazywania).

układanie towaru Umiejętność segregowania towaru z uwzględnieniem jego rodzaju 
i opakowań, estetycznego układania i ozdabiania ekspozycji; znajomość 
zasad ekspozycji w odpowiednich warunkach.

umiejętność pakownia Znajomość opakowań i zasad pakowania towarów.

zasady BHP Umiejętność pracy zgodnie z zasadami higieny, utrzymania porządku 
na stanowisku pracy i w obszarze ekspozycji towaru; znajomość 
zasad sprzątania i bezpiecznej obsługi urządzeń, stosowania ubiorów 
ochronnych.

znajomość receptur Wiedza na temat technologii produkcji, znajomość receptur i procedur 
przygotowywania produktów na terenie sklepu (np. pieczywa).

Lista kompetencji specjalistycznych w branży produkcji artykułów Tabela 16. 
spożywczych

kompetencja defi nicja

analiza fi nansowa Umiejętność analizowania i prognozowania sprzedaży/marży/wyniku 
produkcyjnego na podstawie zebranych danych.

budżetowanie Znajomość zasad i umiejętność kalkulacji elementów budżetu. 

czystość i higiena Dbanie o zachowanie czystości i higieny na stanowisku pracy.

gromadzenie danych Umiejętność zbierania danych dotyczących produkcji oraz wprowadzenia 
ich do systemu.

HACCP Znajomość zasad zapewniania jakości HACCP.

kalkulacja ceny produktu Umiejętność odpowiedniej kalkulacji ceny produktu oraz sprawdzenia 
i korekty kalkulacji.

kasa fi skalna Umiejętność obsługi kasy fi skalnej.

kontrola procesu Umiejętność kontroli całego procesu produkcji na każdym jego etapie; 
dbałość o poszczególne fazy produkcji, umiejętność rozwiązywania 
pojawiających się problemów.

magazynowanie Wiedza na temat zasad magazynowania; umiejętność kontrolowania stanu 
magazynu.

obsługa maszyn i urządzeń Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie 
produkcji; podstawowa wiedza na temat ich budowy i zasad działania.

obsługa specjalistycznych 
programów komputerowych

Umiejętność obsługi specjalistycznych (innych niż podstawowe pakiety 
biurowe) programów komputerowych, np. wykorzystywanych w procesie 
produkcji.

obsługa stanowiska pracy Umiejętność organizacji pracy na stanowisku pracy; umiejętność 
przygotowania i obsługi stanowiska.

ocena jakości produktu Umiejętność oceny wizualnej oraz smakowej produktu, określenia jego 
jakości, z uwzględnieniem terminu przydatności do spożycia.

oszczędność Umiejętność i chęć oszczędnego dysponowania zasobami w procesie 
produkcji; umiejętność oszacowania potrzebnej ilości składników 
i produktu.
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kompetencja defi nicja

podstawy rachunkowości Podstawowa wiedza matematyczno-rachunkowa niezbędna w procesie 
sprzedaży, fakturowanie, umiejętność sprawdzenia poprawności wyniku.

przechowywanie Znajomość zasad przechowywania produktów (czasu, temperatury itp.).

przygotowywanie receptur Umiejętność tworzenia nowych receptur wykorzystywanych w procesie 
produkcji żywności.

raportowanie Umiejętność przygotowywania raportów według obowiązujących w fi rmie 
wytycznych.

rozumienie specjalistycznej 
dokumentacji

Umiejętność czytania formalnych dokumentów związanych np. 
z zamówieniami, rozumienie instrukcji/schematów.

sprawność fi zyczna Zdolność do wykonywania pracy fi zycznej. 

technologia produkcji Wiedza na temat technologii produkcji; znajomość poszczególnych 
elementów procesu powstawania produktu.

tworzenie nowych produktów Wymyślanie i proponowanie nowych produktów lub nowych rozwiązań 
opakowaniowych.

układanie towaru Segregacja towaru z uwzględnieniem właściwości poszczególnych 
opakowań; odpowiednie rozmieszczenie na półkach; umiejętność 
ekspozycji towaru w sposób atrakcyjny dla klienta.

umiejętność pakowania Znajomość zasad pakowania towarów, ich odpowiedniego zabezpieczania.

wiedza nt. opakowań Wiedza na temat rodzajów opakowań, ich właściwości, czasu potrzebnego 
do ich produkcji.

zdolności manualne Posiadanie zdolności manualnych i zmysłu estetycznego, które są 
wykorzystywane w procesie produkcji żywności.

znajomość receptur Znajomość receptur wykorzystywanych w procesie produkcji żywności 
oraz umiejętność ich stosowania.

znajomość surowców Wiedza na temat surowców oraz półproduktów (artykułów spożywczych) 
używanych przy produkcji żywności.

Lista kompetencji indywidualnychTabela 17. 

kompetencja defi nicja

adaptacja Łatwość i szybkość działania w zmieniających się warunkach.

cierpliwość Cierpliwość w stosunku wymagań i potrzeb klienta.

dobra pamięć Umiejętność efektywnego zapamiętywania (np. kodów produktów).

inicjatywa Rozpoczynanie nowych działań i przyjmowanie związanej z tym 
odpowiedzialności.

innowacyjność Generowanie pomysłów, tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań 
usprawniających pracę.

komunikacja pisemna Przygotowanie i przedstawienie komunikatów pisemnych, sporządzanie 
klarownych raportów pisemnych.

komunikacja ustna Przedstawianie i przekazywanie informacji w formie werbalnej, płynne 
posługiwanie się mową.

kultura osobista Używanie zwrotów grzecznościowych, bycie miłym, przestrzeganie zasad 
grzeczności, szacunek dla klientów i współpracowników.

nastawienie na rozwój Chęć samodzielnego rozwijania własnej wiedzy i umiejętności, również 
w nowych dziedzinach i obszarach.

organizowanie pracy własnej Planowanie własnej pracy i organizacja działań zmierzająca do realizacji 
planu, nadawanie priorytetów zadaniom.

orientacja na cele Realizacja celów krótko- i długoterminowych, wyznaczonych dla 
stanowiska pracy.
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kompetencja defi nicja

orientacja na klienta Zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klienta, branie pod uwagę perspektywy 
klienta w oferowaniu rozwiązań; umiejętność utrzymywania efektywnych 
i skutecznych kontaktów z klientami fi rmy.

podzielność uwagi Umiejętność efektywnego wykonywania jednocześnie dwóch lub więcej 
zadań, np. rozmowy z klientem i liczenia pieniędzy.

punktualność Wykonywanie pracy w wyznaczonych ramach czasowych, niespóźnianie 
się.

radzenie sobie ze stresem Łatwość i skuteczność działania w sytuacjach trudnych, pod wpływem 
stresu; umiejętność działania pod presją (czasu, klienta itp.).

rozwiązywanie problemów Umiejętność radzenia sobie ze złożonymi i trudnymi zadaniami.

rozwiązywanie sporów Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami spornymi, mediacje klient-
sprzedawca.

samodzielność Umiejętność samodzielnej pracy, bez konieczności stałego nadzoru.

systematyczność Zdolność do regularnego wykonywania zadań.

tempo pracy Umiejętność szybkiego i sprawnego wykonywania zadań.

troska o jakość Działanie zgodne z zasadami przyjętymi w organizacji; dokładność, 
rzetelność i skrupulatność w realizacji zadań.

uczciwość Przestrzeganie uznawanych norm moralnych.

uczenie się Łatwość i szybkość przyswajania poleceń, instrukcji oraz nowej wiedzy 
i umiejętności.

wpływ na innych Oddziaływanie na innych, przekonywanie za pomocą rzeczowej 
argumentacji i innych środków wpływu, pewność siebie w przekazywaniu 
swojego punktu widzenia.

współpraca Efektywna praca w grupie, nastawienie na realizację celów grupowych.

zaangażowanie Entuzjazm i pasja do pracy, postawa „chcę i mogę”, dbałość o wizerunek 
fi rmy.

zdolności analityczne Łatwość, szybkość i niezawodność pobierania informacji oraz ich 
przetwarzania.

Lista kompetencji biznesowychTabela 18. 

kompetencja defi nicja

etykieta biznesowa Znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania zasad dobrego 
wychowania. Umiejętność zachowania się zgodnie ze standardami, 
wybór odpowiedniego stroju i adekwatnego do sytuacji języka, również 
w kontekście relacji z klientami i współpracy międzynarodowej.

lojalność Kierowanie się dobrem fi rmy i współpracowników.

marketing Wiedza na temat metod i technik marketingu; umiejętność stosowania tej 
wiedzy w praktyce.

negocjacje Umiejętność prowadzenia negocjacji biznesowych.

nowe trendy Wiedza na temat nowych produktów, trendów w branży, kierunków 
rozwoju oraz nowinek technologicznych specyfi cznych dla branży.

oferty biznesowe Umiejętność przygotowywania i analizy ofert handlowych i biznesowych, 
w tym diagnozy potrzeb i oczekiwań klienta, opracowywania wariantów 
rozwiązań itp. 

prawo i przepisy prawne Wiedza na temat i rozumienie prawa, przepisów, rozporządzeń, ustaw, 
norm i standardów specyfi cznych dla funkcjonowania branży.

wiedza o branży Wiedza na temat fi rmy i jej otoczenia, tj. funkcjonujących w branży 
podmiotów i ich otoczenia, rozumienie specyfi ki i kontekstu 
funkcjonowania branży.
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kompetencja defi nicja

wiedza o produktach Wiedza na temat produktów dostępnych na rynku oraz oferowanych przez 
fi rmę; znajomość cech i właściwości produktów.

zamówienia publiczne Wiedza na temat obowiązującego prawa w zakresie zamówień publicznych.

zarządzanie personelem Umiejętność kierowania pracą innych, delegowania zadań, motywowania 
i dyscyplinowania pracowników.

znajomość procedur wewnętrznych Znajomość procedur i regulacji (zasad postępowania) wewnętrznych fi rmy, 
umiejętność działania zgodnie z tymi procedurami.

Lista innych ocenianych kompetencjiTabela 19. 

kompetencja defi nicja

doświadczenie zawodowe Posiadanie doświadczenia zawodowego stosownego do branży i/lub 
stanowiska.

dyspozycyjność czasowa Elastyczność w zakresie godzin pracy, przyjmowanie nadgodzin 
z możliwością ich późniejszego odebrania.

język angielski B1 Umiejętność posługiwania się językiem obcym umożliwiającym 
prowadzenie komunikacji w sposób prosty, ale zrozumiały w formie ustnej, 
jak i pisemnej. (Poziom B1)

język angielski B2 Umiejętność posługiwania się językiem obcym umożliwiającym 
prowadzenie sprawnej i efektywnej komunikacji zarówno ustnej, jak 
i pisemnej. (Poziom B2)

język niemiecki B1 Umiejętność posługiwania się językiem obcym umożliwiającym 
prowadzenie komunikacji w sposób prosty, ale zrozumiały w formie ustnej, 
jak i pisemnej. (Poziom B1)

język niemiecki B2 Umiejętność posługiwania się językiem obcym umożliwiającym 
prowadzenie sprawnej i efektywnej komunikacji zarówno ustnej, jak 
i pisemnej. (Poziom B2)

mobilność Przyjmowanie propozycji wyjazdów związanych z wykonywaniem 
obowiązków służbowych lub uczeniem się (konferencje, szkolenia) poza 
miejscem pracy.

obsługa pakietu MS Offi ce, 
OpenOffi ce lub Google Docs

Wykorzystywanie w efektywny sposób możliwości podstawowych pakietów 
oprogramowania biurowego.

odpowiednia prezencja Schludny i dopasowany do okoliczności wygląd, umiejętność zachowania 
się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

prowadzenie samochodu Prowadzenie samochodu zgodnie z przepisami, ekonomiczna, bezpieczna 
jazda, dojazd na czas, umiejętności dowozu nieuszkodzonego towaru, 
prawidłowego rozładunku, wjazdu w trudne miejsca.

techniczny język angielski Umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym 
umożliwiającym prowadzenie rozumienie i tworzenie dokumentacji 
technicznej, sprawną i efektywną komunikację z innymi przedstawicielami 
branży, zarówno ustną, jak i pisemną.

techniczny język niemiecki Umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym 
umożliwiającym prowadzenie rozumienie i tworzenie dokumentacji 
technicznej, sprawną i efektywną komunikację z innymi przedstawicielami 
branży, zarówno ustną, jak i pisemną.

umiejętności trenerskie Umiejętność prowadzenia szkoleń, przekazywania wiedzy 
współpracownikom.

uprawnienia do prowadzenia 
samochodu

Posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii, uprawnień do przewozu 
rzeczy, badań lekarskich.

wyszukiwanie w internecie Umiejętność efektywnego korzystania z wyszukiwarek internetowych.



54 www.wup-krakow.pl

Spis tabel
Tabela 1. Główne problemy w rekrutacji 21
Tabela 2. Mocne i słabe strony współpracy z PUP oraz defi cyty oferty urzędów 22
Tabela 3. Kompetencje ważne w branży chemicznej według kategorii 27
Tabela 4. Kompetencje ważne w branży handlowej według kategorii 32
Tabela 5. Kompetencje ważne na stanowisku sprzedawcy w branży handlowej 34
Tabela 6. Najważniejsze kompetencje na pozostałych stanowiskach w branży handlowej 35
Tabela 7. Kompetencje ważne w branży spożywczej według kategorii 39
Tabela 8. Kompetencje ważne na stanowiskach operatorów maszyn w branży chemicznej 42
Tabela 9. Kompetencje ważne na stanowisku kierownika sprzedaży w branży handlowej 43
Tabela 10. Kompetencje ważne na stanowisku przedstawiciela handlowego w branży
handlowej 44
Tabela 11. Kompetencje ważne na stanowisku magazyniera w branży handlowej 45
Tabela 12. Kompetencje ważne na stanowisku specjalisty do spraw księgowości w branży 
handlowej 46
Tabela 13. Kompetencje ważne na stanowiskach piekarza i cukiernika w branży produkcji 
spożywczej 47
Tabela 14. Lista kompetencji specjalistycznych w branży chemicznej i produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych 48
Tabela 15. Lista kompetencji specjalistycznych w branży handlu detalicznego oraz
hurtowego 49
Tabela 16. Lista kompetencji specjalistycznych w branży produkcji artykułów spożywczych 50
Tabela 17. Lista kompetencji indywidualnych 51
Tabela 18. Lista kompetencji biznesowych 52
Tabela 19. Lista innych ocenianych kompetencji 53



55www.obserwatorium.malopolska.pl

Spis wykresów
Wykres 1. Zmiana zysku przedsiębiorstwa w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2013 9
Wykres 2. Zmiany w poziomie zatrudnienia w roku poprzedzającym badanie 10
Wykres 3. Przewidywane zmiany w poziomie zatrudnienia w kolejnym roku 11
Wykres 4. Poszukiwani pracownicy według grup zawodów 11
Wykres 5. Pracownicy poszukiwani w Małopolsce w połowie 2014 roku 12
Wykres 6. Oczekiwania pracodawców dotyczące stopnia wyszkolenia kandydatów do 
stanowiska 13
Wykres 7. Najważniejsze kompetencje kandydatów do pracy 14
Wykres 8. Przyczyny trudności w rekrutacji pracowników 15
Wykres 9. Trudności rekrutacyjne według grup zawodów 15
Wykres 10. Kompetencje, których brakuje kandydatom do pracy 16
Wykres 11. Dwadzieścia najważniejszych kompetencji – branża chemiczna 26
Wykres 12. Dwadzieścia najważniejszych kompetencji – handel 31
Wykres 13. Dwadzieścia najważniejszych kompetencji sprzedawcy w branży handlowej 33
Wykres 14. Dwadzieścia najważniejszych kompetencji – branża spożywcza 38



56 www.wup-krakow.pl

Spis schematów
Schemat 1. Odsetek pracodawców oceniających dany czynnik jako ważny w procesie
rekrutacji 13
Schemat 2. Odsetek rekrutujących pracodawców, którzy oczekują od kandydatów do pracy 
kompetencji danej kategorii 14
Schemat 3. Pracownicy najczęściej poszukiwani oraz pracownicy kluczowi w branży
chemicznej 25
Schemat 4. Najważniejsze kompetencje na stanowiskach operatorów maszyn w branży 
chemicznej 28
Schemat 5. Pracownicy najczęściej poszukiwani oraz pracownicy kluczowi w branży
handlowej 29
Schemat 6. Pracownicy najczęściej poszukiwani oraz pracownicy kluczowi w branży 
spożywczej 37
Schemat 7. Najważniejsze kompetencje na stanowiskach piekarza i cukiernika w branży 
spożywczej 40
Schemat 8. Kompetencje ważne dla pracodawców w trzech analizowanych branżach 41



Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

tel. 12 42 87 870, faks 12 42 29 785

e-mail: kancelaria@wup-krakow.pl

www.wup-krakow.pl

ISBN: 978-83-63961-22-0

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Publikacja współfi nansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji to projekt 

badawczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Obserwatorium prowadzi badania cykliczne, jednorazowe oraz 

analizy desk research małopolskiego rynku pracy.

Opracowuje również nowe rozwiązania w zakresie udostępniania 

i rozpowszechniania informacji o rynku pracy. Zarządza 

Internetową Biblioteką Małopolskich Obserwatoriów oraz 

serwisem „Barometr zawodów dla Małopolski”. Obserwatorium 

odpowiada również za wybrane wskaźniki prezentowane 

w Internetowym Obserwatorze Statystyk Społecznych.

Więcej informacji w serwisach:

www.obserwatorium.malopolska.pl

www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl

www.statystyki.obserwatorium.malopolska.pl.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest instytucją realizującą zadania 

Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie kreowania polityki 

rynku pracy. Inicjuje i wspiera skuteczne rozwiązania, które przyczyniają 

się do realizacji misji WUP w Krakowie „Kompetentny, wykwalifikowany 

i pracujący mieszkaniec Małopolski”.


