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Szanowni Państwo,
Województwo małopolskie podejmuje działania w celu poprawy jakości kształcenia
zawodowego i jego lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy. Służą temu badania i oparte o ich wyniki projekty: modernizujące szkoły, wzmacniające praktyczny
wymiar kształcenia, tworzące warunki współpracy szkół zawodowych i uczelni wyższych. Ciągle jednak szkoły zawodowe pozostają raczej szkołami „drugiego wyboru”
i borykają się z problemami w rekrutacji kandydatów.
Wiele do poprawy jest także w zakresie współpracy na linii biznes-szkoły. Firmy nie
zgłaszają szczególnych zastrzeżeń do poziomu nauczania. Problemem pozostaje zbyt
mała liczba gotowych do pracy absolwentów szkół zawodowych, posiadających potwierdzone kwaliﬁkacje. Przedstawiciele biznesu bardzo liczą na uzdrowienie i popularyzację szkolnictwa zawodowego, z drugiej jednak strony niezbyt chętnie przejawiają inicjatywę w zakresie organizacji praktyk zawodowych. Wyzwaniem pozostaje
także duże rozproszenie kierunków kształcenia. Bardzo wiele w tym kontekście zależy
od strategii władz samorządowych.
Na zaproszenie Urzędu Miasta Krakowa Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie od trzech
lat współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim przy tworzeniu „Bilansu kompetencji”, określającego zapotrzebowanie kluczowych branż na kompetencje absolwentów
oraz stopień jego zaspokojenia ze strony uczelni i szkół. Tegoroczne badania po raz
kolejny pokazały, że rozwój kapitału intelektualnego oparty jest na skomplikowanym
systemie, w którym jedynym sposobem na przeprowadzenie pozytywnych zmian jest
ścisła współpraca pomiędzy sektorem gospodarki, edukacji oraz władz publicznych.
Liczę na to, że wyniki przeprowadzonych badań oraz płynące z nich wnioski staną się
jednym z elementów tej współpracy i przysłużą się do opracowywania i wdrożenia
systemowych rozwiązań.

Andrzej Martynuska
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
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I. Streszczenie
W niniejszym raporcie prezentujemy efekty prac badawczych przeprowadzonych w ramach projektu „Bilans kompetencji szkolnictwa zawodowego i technicznego w branży
budowlanej”. Badania realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie stanowią pionierską inicjatywę w zakresie analizy przepływu kapitału intelektualnego pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi a biznesem. Projekt swoje podstawy
metodologiczne czerpie z przeprowadzanych od dwóch lat na zlecenie Urzędu Miasta
Krakowa i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie badań „Bilans kompetencji krakowskiego ośrodka naukowego”, stanowiąc ich rozwinięcie, a w przypadku branży budowlanej – również uzupełnienie w zakresie szkolnictwa wyższego.
Branża budowlana, ze względu na ogromne znaczenie dla rozwoju miasta oraz funkcjonowania lokalnego i regionalnego rynku pracy, jest i powinna być traktowana jako
sektor strategiczny. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto nieco zawężającą
deﬁnicję budownictwa, skupiając się na ﬁrmach zajmujących się realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budową dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnych
oraz mostów i tuneli.
W ramach przeprowadzonych prac, na podstawie analizy ogłoszeń o pracę, podstawy
programowej kształcenia w zawodach oraz wywiadów pogłębionych z liderami opinii
i przedstawicielami ﬁrm, zinwentaryzowano ponad 70 kompetencji oczekiwanych od
absolwentów krakowskich zasadniczych szkół zawodowych i techników. Kompetencje
te mają zróżnicowane znaczenie dla rozwoju branży. Zostały podzielone na cztery obszary: wiedza i umiejętności specjalistyczne (33 kompetencje), wiedza i umiejętności biznesowe (12 kompetencji), umiejętności miękkie (14) oraz umiejętności
językowe i inne wymagania (13). W kolejnym kroku przeprowadzono badania ilościowe popytu na kompetencje (uwzględniono wyniki 14 ﬁrm zatrudniających łącznie
powyżej 1 500 pracowników). Następnie uzyskane wyniki w ramach bilansu zestawio-
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no z rezultatami dotyczącymi podaży kompetencji (7 zasadniczych szkół zawodowych
i techników, które w 2015 roku ukończy łącznie około 500 absolwentów).
Jeśli chodzi o analizę popytu, to raport zawiera informacje na temat najważniejszych
kompetencji poszukiwanych obecnie przez pracodawców. Są to m.in. uczciwość,
troska o jakość/sumienność, bezpieczeństwo pracy, organizowanie pracy własnej, zaangażowanie, uczenie się, konstrukcja budynków i instalacje oraz znajomość materiałów budowlanych. W perspektywie pięciu najbliższych lat, oprócz
wymienionych wyżej kompetencji, które pozostaną ważne, szczególnie istotne będą
również m.in. współpraca, zaangażowanie, podstawowa obsługa komputera, dokumentacja techniczna i projektowa, instalacje wody użytkowej i kanalizacji,
montaż konstrukcji oraz izolacje.
Spośród ważnych umiejętności na rynku pracy najtrudniej przedstawicielom branży znaleźć te, które związane są z troską o jakość/sumienność, organizowaniem
pracy własnej, zaangażowaniem, uczeniem się, a także instalacjami centralnego ogrzewania oraz instalacjami elektrycznymi.
Co ważne, przedsiębiorcy w branży budowlanej, pomimo pewnych problemów, są
dość optymistycznie nastawieni, jeśli chodzi o przyszłość i przewidują wzrost dynamiki zatrudnienia zarówno pośród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
i techników, jak i szkół wyższych. Raport zawiera również informacje dotyczące stanowisk, na które najczęściej rekrutują krakowscy pracodawcy.
W przypadku analizy podaży prezentowane są informacje dotyczące uzyskiwania ważnych z punktu widzenia pracodawców efektów kształcenia w zasadniczych szkołach
zawodowych i technikach (deﬁnicje kompetencji zostały przetłumaczone na ogólne
efekty kształcenia). Spośród ważnych dla pracodawców kompetencji najczęściej, zdaniem szkół, uzyskiwane są m.in. znajomość zasad bezpieczeństwa pracy, podstawowa obsługa komputera, współpraca, etykieta i kultura osobista, uczciwość,
organizowanie pracy własnej, zaangażowanie, znajomość materiałów budowlanych, dokumentacja techniczna i projektowa oraz wiedza o branży.
Całościowa kondycja szkolnictwa zawodowego nie jest najlepsza, choć zdaniem
przedstawicieli szkół widać już pewne symptomy pozytywnych zmian. Ciągle jednak
placówki tego typu pozostają raczej szkołami drugiego wyboru i borykają się z problemami w rekrutacji kandydatów. Wiele do życzenia pozostawia także współpraca
na linii biznes–szkoły. Z jednej strony przedstawiciele ﬁrm bardzo liczą na uzdrowienie i popularyzację szkolnictwa zawodowego, z drugiej jednak niezbyt chętnie
przejawiają inicjatywę np. w kontekście praktyk zawodowych. Wyzwaniem pozostaje
także duże rozproszenie kierunków kształcenia związanych z budownictwem. Bardzo wiele w tym kontekście zależy od strategii władz samorządowych.
Przedstawiciele ﬁrm nie zgłaszają szczególnych zastrzeżeń do poziomu nauczania,
ale ogromnym problemem pozostaje zbyt mała liczba absolwentów, szczególnie
w przypadku zasadniczych szkół zawodowych. Na końcu raportu prezentowane są
wnioski wynikające z przeprowadzanych analiz wraz z sugestiami działań nakierowanych na rozwój szkolnictwa zawodowego i ﬁrm działających w branży.
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II. Wprowadzenie
1. O „Bilansie kompetencji”
Od roku 2012 dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta Krakowa (UMK) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (WUP) mamy przyjemność opracowywać kolejne „Bilanse kompetencji”, podejmujące tematykę relacji pomiędzy popytem a podażą kompetencji w różnych branżach. W poprzednich edycjach prace koncentrowały się na
branżach outsourcingowych (BPO i ITO), lifescience, energetycznej, kreatywnej oraz
budownictwa pasywnego i energooszczędnego. W roku 2014 na zlecenie UMK przeprowadzone zostały badania w branży budowlanej, architektonicznej oraz informatycznej. Wszystkie wymienione analizy zrealizowano na poziomie szkolnictwa wyższego. Zupełnie innowacyjnym i unikalnym na skalę ogólnopolską pomysłem
było rozszerzenie badań w branży budowlanej na stanowiska pracy wymagające wykształcenia na poziomie techników i szkół zawodowych. Zdobyta w ten
sposób wiedza w znakomity sposób uzupełnia i dopełnia analizy uczelniane. Z tego
też powodu gorąco zachęcamy czytelników zainteresowanych branżą budowlaną do
zapoznania się z obydwoma opracowaniami.
Innowacyjny projekt „Bilans kompetencji”, realizowany od samego początku dzięki
wspólnej inicjatywie i zaangażowaniu Urzędu Miasta Krakowa oraz Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Krakowie, swoim zasięgiem oddziaływania dawno przekroczył granice regionalne. Wyniki prowadzonych w ostatnich dwóch latach prac oraz sposób
analizy popytu i podaży kompetencji zdążyły już zyskać uznanie na skalę krajową.
Jak pisze Jarosław Górniak1 we wprowadzeniu do raportu z badań „Bilans kapitału
ludzkiego”, w którym opisywane były badania krakowskie, stosowane tu podejście
„daje […] klucz do <<czarnej skrzynki>> o nazwie <<specyﬁczne branżowo kompeten1

Górniak Jarosław, Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję
badań BKL z 2013 r., Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014.
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cje zawodowe>>, której wieko w przypadku <<Bilansu kapitału ludzkiego>> może być
co najwyżej uchylane”. Naturalnie, jak w przypadku wszystkich prac analitycznych,
stosowana metodologia wiąże się z różnymi ograniczeniami, które należy wziąć pod
uwagę wykorzystując wyniki w praktyce.
W przypadku „Bilansu kompetencji” na poziomie szkolnictwa zawodowego i technicznego prezentować będziemy zapotrzebowanie krakowskich ﬁrm na określoną
wiedzę i umiejętności oraz ich podaż po stronie szkół zawodowych i techników ze
stolicy Małopolski. W porównaniu do badań na poziomie szkolnictwa wyższego nie
uległy zmianie zasadnicze cele postawione przed zespołem badawczym. Koncentrują
się one wokół odpowiedzi na pytania dotyczące oczekiwań pracodawców wobec absolwentów krakowskich szkół zawodowych i technicznych oraz poziomu kształcenia
kompetencji pożądanych przez pracodawców.
Zastosowana metodologia bazuje na osiągnięciach poprzednich edycjach „Bilansu
kompetencji”. Wprowadzone modyﬁkacje miały na celu dopasowanie jej do kontekstu badań na niższych szczeblach edukacji formalnej oraz zmniejszenie obciążeń
czasowych po stronie respondentów, przy zachowaniu wysokiej jakości zbieranych
danych.
Wnioski prezentowane w raportach zostały sformułowane na podstawie badań kwestionariuszowych oraz kilkudziesięciu wywiadów z ekspertami branżowymi, przedstawicielami ﬁrm, uczelni wyższych oraz szkół zawodowych i techników. Przedmiotem analizy były również ogłoszenia rekrutacyjne oraz, w mniejszym stopniu,
dokumenty związane z programami nauczania na wybranych kierunkach uczelni
wyższych i szkół ponadgimnazjalnych w przypadku branży budowlanej.
W roku 2014 komplementarne projekty zlecone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa zrealizowane zostały we współpracy z Centrum
Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) oraz Interdyscyplinarnym Centrum Badań i Rozwoju Organizacji przy Instytucie Psychologii
UJ. Przeprowadzenie obydwu dopełniających się projektów nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie życzliwość i profesjonalna pomoc ze strony przedstawicieli UMK,
WUP, biznesu, przedstawicieli krakowskich uczelni, krakowskich szkół zawodowych
i techników oraz instytucji otoczenia biznesu. Chcielibyśmy szczególnie podziękować, biorąc jednocześnie, jako zespół badawczy, pełną odpowiedzialność za wszelkie
ewentualne niedoskonałości i mankamenty raportów, Stowarzyszeniu ASPIRE (pomoc
przy bilansie w branży informatycznej), Stowarzyszeniu Architektów Polskich (bilans
w branży architektonicznej) oraz Galicyjskiej Izbie Budownictwa (bilans w branży
budowlanej). Bez ich wsparcia oraz profesjonalizmu przeprowadzenie badań byłoby
niemożliwe.
Szczególne podziękowania należą się, w kolejności alfabetycznej:

 Ekspertom branżowym i osobom, które umożliwiły nam zrozumienie istoty funkcjonowania wszystkich analizowanych branż w szerszym kontekście oraz zgłosiły swe, nierzadko bardzo krytyczne, uwagi poprawiające jakość stosowanych
narzędzi i deﬁnicji. Znaleźli się wśród nich: Marian Bednarek (Zespół Szkół Budowlanych PDP Chemobudowa-Kraków), Adam Biernat (Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie), David Carton (ITEKNA), Paul Chen (K’Sup), Łukasz Ciesielski (Making
Waves), Jacek Ewy (Ingarden&Ewy), Marek Filipczyk (Centrum Kształcenia Praktycznego), Matthias Funke (IBM Lab), Marek Gajowniczek (Ericpol), Przemysław
Gawor (SARP), Andrew Hallam (ASPIRE), Katarzyna Hodor (Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej), Piotr Hrabia (Galicyjska Izba Budownictwa), Zbigniew
Jabłoński (Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych), Artur Jasiński (Wy-
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dział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii), Stanisław Kaczmarczyk (Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), Kazimierz Koterba
(Biuro Rozwoju Krakowa), Paweł Kubik (Projektsystem), Rafał Kulczycki (Urząd
Miasta Krakowa), Maria Leńczuk (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), Bohdan
Lisowski (SARP), Richard Lucas (OpenCoﬀee etc.), Elżbieta Madej (Hive53), Eoin
McCoy (GE Healthcare), Andrzej Mielczarek (Zespół Szkół Budowlanych Nr 1), Andrzej R. Pach (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej), Michał Pazdanowski (Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki
Krakowskiej), Wojciech Przybylski (Krakowski Park Technologiczny), Stanisław Rybicki (Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej), Małgorzata Ulmaniec (Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej), Andrzej Witkowski
(Galicyjska Izba Budownictwa, Paal Metal), Aleksander Wojnarowicz (Innovation
Nest), Katarzyna Wysocka (Urząd Miasta Krakowa), Tadeusz Zając (Galicyjska Izba
Budownictwa, KrakChem).

 Przedstawicielom ﬁrm z branży budowlanej2: CPRE Sp. z o.o., DOM-BUD M. Szaﬂarski, Fewaterm, Firmie Remontowo-Budowlanej Adam Motłoch, Grupie CMP, KrakChem, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych, P.U. M Projekt Kazimierz Mączka, Termice Igor Pawłyk.

 Przedstawicielom zasadniczych szkół zawodowych i techników związanych
z branżą budowlaną: Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska, Zespołowi
Szkół Budowlanych Nr 1, Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie, Zespołowi Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „Chemobudowa-Kraków” SA.
Mamy nadzieję, że niniejszy raport oraz inne, które powstały w ramach projektu „Bilans kompetencji”, okażą się materiałem użytecznym. Podobnie jak w latach ubiegłych
staraliśmy się pisać je w taki sposób, aby z jednej strony możliwe było ich niezależne
wykorzystanie przez pracodawców, uczelnie i szkoły, władze publiczne oraz studentów i absolwentów, z drugiej zaś, aby mogły one stanowić pomiędzy tymi grupami
pomost i medium komunikacji. Wierzymy, że prezentowane efekty prac badawczych
pozostaną jednym z trwałych elementów dyskusji na temat relacji pomiędzy rynkiem
pracy a sektorem edukacyjnym w Polsce.

2. Zespół badawczy
Eksperci wiodący:
Jarosław Górniak – prof. dr hab., dziekan Wydziału Filozoﬁcznego UJ, kierownik
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ. Socjolog i ekonomista, specjalista w zakresie metod badań społecznych i analizy danych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych oraz socjologii gospodarki i organizacji.
Kierownik naukowy systemowego projektu badawczego „Bilans kapitału ludzkiego”,
a przedtem kierownik wielu projektów badawczych i autor opracowań dotyczących
rynku pracy i polityk publicznych. Członek Rady Konsultacyjnej przy Prezydium Miasta Krakowa.
Małgorzata Kossowska – prof. dr hab., prodziekan Wydziału Filozoﬁcznego UJ do
spraw naukowych, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w latach 2008–2011 i 2011–2013, Prezes Zarządu
Interdyscyplinarnego Centrum Badań i Rozwoju Organizacji przy Instytucie Psychologii UJ (ICBRO). Prowadzi prace badawcze dotyczące takich zagadnień jak: różnice
2

Lista uwzględnia wyłącznie podmioty, które wyraziły zgodę na umieszczenie ich nazwy w raporcie. Zarówno
w przypadku ﬁrm, jak i szkół obejmuje ona wszystkie instytucje, które wypełniły częściowo lub w całości
kwestionariusz badawczy lub wzięły udział w wywiadach pogłębionych.
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indywidualne, postawy i przekonania polityczne, uwarunkowania przekonań politycznych, sztywność poznawcza. Laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.
Autorka licznych publikacji książkowych oraz artykułów naukowych.
Członkowie zespołu:
Piotr Prokopowicz – doktor nauk humanistycznych, absolwent socjologii i psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adiunkt w Instytucie Socjologii UJ, analityk
w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, koordynator Zespołu ds. Monitoringu Wdrażania Strategii UJ. Współpracownik i wykładowca Cologne Business
School i Uniwersytetu Jagiellońskiego, visiting fellow w Saint Mary’s University w Halifax. Specjalista w zakresie badań organizacji oraz analizy danych. Pracując jako
konsultant metodologiczny dla Great Place to Work Institute Europe w Kopenhadze,
brał udział w przygotowaniu listy 100 najlepszych pracodawców w Europie oraz Ameryce Południowej. Autor i redaktor wielu opracowań, książek i artykułów na temat
socjologii i psychologii zarządzania.
Grzegorz Żmuda – doktor nauk społecznych, psycholog i socjolog, dyrektor zarządzający ICBRO, członek zespołu do spraw monitorowania wdrażania strategii rozwoju UJ. Specjalizuje się w psychologii zarządzania i organizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem psychologicznej diagnozy organizacyjnej, zarządzania partycypacyjnego oraz psychologii personelu. Zajmuje się tworzeniem innowacyjnych narzędzi rozwoju organizacyjnego. Pracuje nad doktoratem z zakresu kształtowania się
preferencji stylu zarządzania wśród młodych przedsiębiorców, jest autorem wielu
publikacji i wystąpień z zakresu psychologii organizacji.
Maciej Sekerdej – doktor nauk humanistycznych, psycholog. Adiunkt w Instytucie
Psychologii UJ. Specjalizuje się w psychologii społecznej i psychologii organizacji.
Jego naukowe zainteresowania skupiają się głównie wokół relacji międzygrupowych,
zwłaszcza w kontekście narodowym i religijnym. Interesuje się również działaniem
kultur organizacyjnych, a także ekonomią behawioralną. Jest członkiem European
Association of Social Psychology oraz International Society of Political Psychology.
Karolina Dukała – psycholog, doktorantka w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii UJ. Specjalizuje się w psychologii przesłuchań i kłamstwa. Dyplomowany trener metodą treningu grupowego, prowadzi szkolenia głównie z dziedziny
rozwoju osobistego oraz zastosowania umiejętności miękkich w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji. Jako prezes Towarzystwa Doktorantów UJ zajmuje się popularyzacją nauki oraz stworzeniem platformy współdziałania pomiędzy
przedstawicielami biznesu a naukowcami UJ.
Maciej Taraday – psycholog, doktorant w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej
UJ. Uczestnik projektu studiów doktoranckich w zakresie pomiaru edukacyjnego. Zainteresowania naukowe: związek pamięci roboczej z inteligencją, kontrola poznawcza, metodologia badań i statystyka. Laureat wielu nagród i stypendiów. Specjalizuje
się w analizach statystycznych z wykorzystaniem środowiska programistycznego R,
SPSS, STATISTICA oraz AMOS.
Marianna Król – psycholog, doktorantka w Zakładzie Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako trener i coach specjalizuje się
w prowadzeniu programów rozwojowych dla ﬁrm i organizacji, w ramach których
prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do skutecznego
działania w złożonym środowisku biznesowym oraz indywidualne sesje coachingowe skoncentrowane na zwiększaniu efektywności i motywacji pracowników.
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3. Podstawowe założenia bilansu3
W zakresie podstawowych założeń oraz wykorzystanej metodologii, w porównaniu
do badań z 2013 roku, w prezentowanym badaniu nie zaszły większe zmiany. Wszystkie stosowane narzędzia zostały dostosowane do specyﬁki edukacji w zasadniczych
szkołach zawodowych oraz technikach.
Jednym z najważniejszych celów raportu jest prezentacja (bez nadmiernych uproszczeń i wartościowania) opinii ekspertów branżowych, przedstawicieli ﬁrm i szkół
na temat poziomu kompetencji absolwentów szkół krakowskich. Choć stanowiło to
znaczne wyzwanie, dołożyliśmy wszelkich starań, aby w sposób obiektywny ukazać
temat przepływu kapitału intelektualnego ze szkół i uczelni do biznesu, wzajemne
oczekiwania i przyjmowane perspektywy.
Podobnie jak w latach ubiegłych bilans kompetencji wychodzi od analizy zapotrzebowania krakowskich przedsiębiorstw. W tym zakresie staraliśmy się utrzymać przyjęte wcześniej założenie o braku konieczności bezwzględnego dopasowywania oferty
edukacyjnej do obecnego kształtu rynku pracy. W naszej opinii wymagania pracodawców powinny być jednym z głównych czynników, ale z pewnością nie jedynym.
Podobnie nie do utrzymania w naszej opinii jest pogląd, że ewentualne problemy
we współpracy wynikają wyłącznie z braku gotowości pracodawców i ich możliwości
wykorzystania potencjału, którym dysponują uczelnie i szkoły. Tegoroczne badania
po raz kolejny pokazały, że rozwój kapitału intelektualnego oparty jest na skomplikowanym systemie, w którym jedynym sposobem na przeprowadzenie pozytywnych
zmian jest ścisła współpraca pomiędzy sektorem gospodarki, edukacji oraz władz
publicznych. Liczymy na to, że wyniki przeprowadzonych badań oraz płynące z nich
wnioski staną się jednym z elementów tej współpracy i przysłużą się do opracowywania i wdrożenia systemowych rozwiązań.
Podobnie jak w ubiegłym roku, termin „kompetencja” rozumiany będzie w tym raporcie jako zbiór zachowań należących do wspólnej kategorii, umożliwiających skuteczną realizację celów organizacji i zadań na określonym stanowisku pracy, determinowanych przez różnorodne czynniki psychologiczne.
W tym rozumieniu kompetencje stanowią zbiory zachowań związanych z charakterystykami oczekiwanymi na określonym stanowisku pracy. Dla uproszczenia w bieżącym roku zdecydowaliśmy o połączeniu kategorii wiedzy i umiejętności specjalistycznych. Poniższa lista obejmuje ich kategorie identyﬁkowane w analizie popytu:

 wiedza – wiadomości zdobyte w trakcie uczenia się (np. wiedza z zakresu przepływu ciepła w budynku, wiedza z zakresu prawa branżowego)

 umiejętności – wyuczone działania w określonym obszarze (np. obsługa pakietu
MS Oﬃce, komunikowanie się)

 zdolności – wrodzone predyspozycje w określonym obszarze (np. zdolności analityczne)

 inne – te właściwości, których nie można przypisać do wymienionych kategorii
(np. mobilność, uczciwość itp.).
W dalszej części raportu słowem „kompetencje” określać będziemy zbiorczo behawioralne przejawy oczekiwań wyrażonych w powyższych kategoriach (np. posiadana
wiedza z danego obszaru, umiejętność wykonania zadania, określona postawa itp.).
3

Opracowano na podstawie „Bilansu kompetencji” z 2012 i 2013 roku. Czytelników zainteresowanych szczegółowymi założeniami odsyłamy do zeszłorocznych publikacji. Bardziej szczegółowo metodologię badań oraz
wykorzystywane narzędzia opisano w rozdziale VII ninejszego raportu.

www.obserwatorium.malopolska.pl

13

Branża budowlana

Jest to zgodne zarówno z polską tradycją badawczą, jak i powszechnie przyjętą konwencją międzynarodową.
Kompetencje, będące jednym z podstawowych pojęć w instytucjach biznesowych,
znajdują swój edukacyjny odpowiednik w postaci efektów kształcenia. Pomimo subtelnych różnic pomiędzy światem szkolnictwa wyższego a światem edukacji ponadgimnazjalnej można uznać, że istota efektów kształcenia wyrażona przez Kraśniewskiego4 jest bardzo podobna i „sprowadza się do stwierdzenia (…) co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i być zdolny zrobić po zakończeniu pewnego okresu (procesu) kształcenia”. Efekty kształcenia zwykło dzielić się w Polsce na trzy kategorie:
wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne (choć nie zawsze są to kategorie rozdzielne). Jest to zgodne z zaleceniem Parlamentu Europejskiego5. W ramach
przeprowadzonych prac dokonaliśmy upraszczającego przełożenia oczekiwanych
kompetencji na język efektów kształcenia. Podobnie jak w poprzednich badaniach
zdecydowaliśmy się na zastosowanie dość ogólnego katalogu efektów, tak aby mogły być one z łatwością uszczegóławiane i dostosowywane do specyﬁki konkretnych
kierunków nauczania. Efekty kształcenia zaproponowane dla zawodów budowlanych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej6 odegrały w prezentowanych tu badaniach dużo większą rolę. Zostały one wykorzystane przy budowie wstępnego katalogu kompetencji oczekiwanych przez biznes. Miało to związek z tym, że ogłoszenia
o pracę są dość ubogie, jeśli chodzi o specyﬁkację wymagań.

4

5

6
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Zob. też: Kraśniewski Andrzej, Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram
Kwaliﬁkacji dla Szkolnictwa Wyższego, Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011; Chmielecka Ewa, Autonomia programowa uczelni. Ramy kwaliﬁkacji dla szkolnictwa wyższego, Warszawa: Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010; Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 02.11.2011
w sprawie Krajowych Ram Kwaliﬁkacji dla Szkolnictwa Wyższego.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich
ram kwaliﬁkacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01); zob. też: Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik
dla autorów szkolnych planów nauczania, Warszawa: KOWEZiU, 2012.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
(Dz.U. z 2012 r., poz. 184).
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III. Analiza popytu:
zapotrzebowanie branży
na kompetencje
Branża budowlana stanowi jeden z najbardziej złożonych sektorów gospodarki. Łączy w sobie wiele różnych typów działalności gospodarczej, jest również niezwykle
ważna w kontekście strategii rozwoju miasta oraz lokalnego rynku pracy. W prezentowanym tu badaniu do ﬁrm działających w branży budowlanej zaliczono przedsiębiorstwa, które realizują projekty budowlane polegające na wznoszeniu budynków
i wykonują roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budową dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnych oraz mostów
i tuneli7. Przyjęta deﬁnicja jest dość szeroka, choć z pewnością nie wyczerpuje całego
spektrum podmiotów, które identyﬁkują się z omawianą branżą. Obejmuje ona praktycznie każdą ﬁrmę zajmującą się działalnością budowlaną, włącznie z tymi, które
realizują prace wykończeniowe. Z pewnością można mówić o kilku segmentach budownictwa, np. budownictwo mieszkaniowe, biurowe, drogowe, mostów czy tuneli.
Rodzi to pewne problemy, jako że każdy z tych segmentów może mieć nieco inną
specyﬁkę. W raporcie, nie zapominając o tej specyﬁce, staramy skupiać się na kompetencjach wspólnych dla wszystkich przedsiębiorstw, działających w szeroko pojętym
budownictwie8.
Opis wyników badania związanych z zapotrzebowaniem branży budowlanej na kompetencje kształcone w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach rozpoczynamy od prezentacji listy stanowisk, na które najczęściej prowadzone są rekrutacje.
7

8

PKD: 41.10.Z „Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków”; 41.20.Z „Roboty
budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych”; 42.11.Z „Roboty związane z budową dróg i autostrad”; 42.12.Z „Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej”;
42.13.Z „Roboty związane z budową mostów i tuneli”.
Obszerniejsze informacje na temat lokalnej specyﬁki branży budowlanej zawarto w raporcie „Bilans kompetencji branży budowlanej i architektonicznej w Krakowie” z 2014 roku.
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Stanowiska, na które rekrutowani są absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
i techników w branży budowlanej:

 pracownik budowlany
 monter, instalator, montażysta, monter suchej zabudowy, monter konstrukcji budowlanych






















operator, operator sprzętu, operator maszyn
murarz
zbrojarz, betoniarz
kierowca
kierownik budowy, inżynier budowy
technik budowlany
ślusarz
spawacz
tokarz
tynkarz
malarz
cieśla
dekarz
elektryk
automatyk
frezer
informatyk
asystent inspektora nadzoru
ekonomista
rozkładacz masy bitumicznej.

Plany zatrudniania absolwentów na rok 2015 i 2020 wyglądają optymistycznie, choć
część ﬁrm zaznacza wyraźnie, że na pracę liczyć mogą raczej osoby posiadające już
doświadczenie, niekoniecznie spełniające formalne kryteria deﬁnicji absolwenta (12
miesięcy od ukończenia edukacji). Wspomniany optymizm wyraża się w przewidywanym wzroście zatrudnienia w perspektywie pięciu lat. Dynamika przyjmowania do
pracy absolwentów prezentuje się następująco:

Tabela 1. Dynamika zatrudnienia absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych i techników w branży budowlanej
zatrudnienie absolwentów w 2015 roku

zatrudnienie absolwentów w 2020 roku

9,0%*

12,6%*
wzrost dynamiki zatrudniania absolwentów

* Absolwenci, którzy zatrudnieni będą w roku 2015 i 2020 jako procent obecnego całkowitego stanu
zatrudnienia (uwzględnia wszystkie formy prawne).

Obecnie najczęstszą formą zatrudnienia w ﬁrmach, które wzięły udział w badaniu, są
umowy o pracę: 71% wobec 29% pracujących w oparciu o umowy cywilno-prawne lub
samozatrudnienie (patrz wykres 1).
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Wykres 1. Struktura zatrudnienia w branży budowlanej ze względu na
charakter umowy

29%

71%
umowa o pracę
umowy cywilno-prawne

1. Kompetencje dzisiaj i kompetencje jutra
Analizowane kompetencje zostały wyodrębnione na podstawie wywiadów z liderami
opinii i ﬁrmami oraz analizy ogłoszeń o pracę. Aby zwiększyć czytelność, zostały one
podzielone na cztery grupy: wiedza i umiejętności specjalistyczne (zawodowe), umiejętności i wiedza biznesowa, umiejętności miękkie, języki obce i inne wymagania.
Lista kompetencji, choć rozbudowana, nie musi być wyczerpująca. Na rynku
zapewne funkcjonuje bardzo wiele ﬁrm, które posiadają zapotrzebowanie na inne
umiejętności, często specyﬁczne i wyjątkowe. Jest to w branży budowlanej bardzo
wyraźnie widoczne. Duża część oczekiwanych kompetencji wiąże się również
z wymaganiem formalnego potwierdzenia kwaliﬁkacji.
W ramach prac przygotowawczych podjęto próbę sprowadzenia poszukiwanych kompetencji do podobnego poziomu ogólności. Nie zawsze było to jednak możliwe czy
nawet pożądane, w związku z czym będą się one różnić poziomem szczegółowości. Do pewnego stopnia oddaje to specyﬁkę branży.
Firmy biorące udział w badaniu odpowiadały między innymi na pytania dotyczące
ważności każdej z kompetencji obecnie oraz w przyszłości. W związku z segmentowym charakterem branży istnieją, co naturalne, dość duże różnice w tym względzie
w zależności od proﬁlu działalności i specjalizacji danego podmiotu. Przyjęliśmy
więc perspektywę całego sektora. Punktem odniesienia staje się w takim przypadku rynek pracy dla absolwentów szkół zawodowych i technicznych jako
całość. Interpretując wyniki, należy wziąć to pod uwagę. Na przykład relatywnie
nisko oceniona została ważność robót drogowych czy pomiarów geodezyjnych. Nie
oznacza to, że na rynku brak jest ﬁrm, dla których kompetencje te mają znaczenie
absolutnie kluczowe. Jednak z punktu widzenia całościowej liczby przyszłych absolwentów ich waga jest odpowiednio mniejsza.
Warto również zaznaczyć, że podobnie jak w raportach przygotowywanych dla szkolnictwa wyższego, prezentowane dane mają charakter opisu opinii osób, które
są odpowiedzialne za politykę kadrową lub zarządzają ﬁrmami działającymi
w branży, a co za tym idzie nie mają one charakteru normatywnego. Innymi
słowy, prezentujemy przekonania osób zarządzających ﬁrmami, wstrzymując się
z wartościowaniem, czy przekonania te są słuszne czy nie, oraz czy oparta na nich
strategia działania jest dobra.
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Tabela poniżej przedstawia zbiór 20 najważniejszych kompetencji (wymagań) dla
analizowanej branży w roku 2015 i 2020. Obecnie, z punktu widzenia rynku pracy, za
kluczowe uznane zostały m.in.: uczciwość, troska o jakość/sumienność, bezpieczeństwo pracy oraz organizowanie pracy własnej9. Wśród kompetencji stricte
zawodowych/specjalistycznych najważniejsze to: konstrukcja budynków i instalacje, znajomość materiałów budowlanych oraz zbrojarstwo i betoniarstwo.
Wyniki nie wskazują na bardzo duże przesunięcia w przyszłości. 15 najważniejszych
kompetencji w chwili obecnej pozostaje na liście kluczowych w przyszłości, a te, które z niej znikają, ciągle uznawane są za bardzo ważne. Pięć najbardziej istotnych
kompetencji w 2020 r. to: troska o jakość/sumienność, uczciwość, zaangażowanie, bezpieczeństwo pracy oraz umiejętność współpracy. Pośród kompetencji,
które pojawiają się na liście przyszłości, znalazły się: znajomość nowych trendów,
organizacja pracy małego zespołu, wiedza o branży, izolacje oraz umiejętność
obsługi branżowych programów komputerowych (patrz tabela 2).

Tabela 2. Kompetencje dzisiaj (uznane za ważne w roku 2015)
i kompetencje jutra (uznane za ważne w roku 2020)
branża budowlana: 20
najważniejszych kompetencji
(wymagań) obecnie
uczciwość

ważność
2015
4,92

branża budowlana: 20
najważniejszych kompetencji
(wymagań) w przyszłości
troska o jakość/sumienność

ważność
2020
5,00

troska o jakość/sumienność

4,83

uczciwość

4,92

bezpieczeństwo pracy

4,54

zaangażowanie

4,75
4,69

organizowanie pracy własnej

4,50

bezpieczeństwo pracy

zaangażowanie

4,50

współpraca

4,69

uczenie się

4,50

organizowanie pracy własnej

4,67

konstrukcja budynków i instalacje

4,46

znajomość materiałów
budowlanych

4,62

znajomość materiałów
budowlanych

4,46

podstawowa obsługa komputera

4,58

zbrojarstwo i betoniarstwo

4,45

dokumentacja techniczna
i projektowa

4,54

instalacje wody użytkowej
i kanalizacji

4,42

nowe trendy

4,54

podstawowa obsługa komputera

4,42

organizacja pracy małego zespołu

4,54

dokumentacja techniczna
i projektowa

4,38

uczenie się

4,50

roboty wykończeniowe

4,38

instalacje wody użytkowej
i kanalizacji

4,50

współpraca

4,38

montaż konstrukcji

4,50

montaż konstrukcji

4,33

wiedza o branży

4,50

sprawność ﬁzyczna

4,33

izolacje

4,50

instalacje centralnego ogrzewania

4,31

konstrukcja budynków i instalacje

4,46

instalacje elektryczne

4,31

roboty wykończeniowe

4,46

dyspozycyjność

4,27

programy komputerowe

4,46

instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji

4,25

zbrojarstwo i betoniarstwo

4,42

W tabeli wyróżniono kompetencje, które w perspektywie pięciu lat tracą miejsce wśród 20 najważniejszych i te, które w omawianej perspektywie dołączają do listy 20 najważniejszych.
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Dokładne deﬁnicje tych i innych kompetencji zamieszczono w słowniku kompetencji w aneksie.
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2. Grupy kompetencji
Na poniższych wykresach prezentowane jest znaczenie kompetencji w ich poszczególnych grupach (wiedza i umiejętności specjalistyczne, wiedza i umiejętności biznesowe, umiejętności miękkie, języki oraz inne wymagania), a także porównanie stanu
obecnego z perspektywą pięcioletnią.
W przypadku wiedzy i umiejętności specjalistycznych (wykres 2) w większości przypadków mamy do czynienia ze wzrostem ważności poszczególnych kompetencji
w najbliższych latach. Spośród obecnie najistotniejszych wzrost znaczenia przewiduje się w przypadku znajomości materiałów budowlanych, instalacji wody
użytkowej i kanalizacji oraz robót wykończeniowych. Duże wzrosty można też
zaobserwować w zakresie takich kompetencji jak: izolacje, znajomość terenu budowy, obsługa programów komputerowych, obsługa specjalistycznych maszyn
i urządzeń, dekarstwo, ciesielstwo oraz renowacja budynków i budowli.
Jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności biznesowe (wykres 3) to również większość
kompetencji notuje wzrost znaczenia. Może być to odczytywane jako kolejny sygnał
o chęci zwiększania zakresu prowadzonej przez ﬁrmy działalności. Najważniejsze
wyróżniające się obecnie i w przyszłości kompetencje z tego obszaru to: bezpieczeństwo pracy, wiedza o branży, znajomość nowych trendów oraz umiejętność organizacji pracy małego zespołu.
Umiejętności miękkie (wykres 4), średnio rzecz biorąc, mają większe znaczenie niż
umiejętności biznesowe. Najważniejsza jest i pozostanie w tym przypadku troska
o jakość/sumienność. Wzrośnie znaczenie współpracy, zaangażowania oraz organizowania pracy własnej. Ciekawym wynikiem jest relatywnie niska pozycja
orientacji na klienta, której znacznie wzrasta tylko nieznacznie.
W zakresie umiejętności językowych i innych wymagań (wykres 5) struktura oczekiwań pozostanie niemal niezmienna. Najbardziej wzrośnie waga języka angielskiego i technicznego języka angielskiego oraz mobilności. Niskie znaczenie języka
niemieckiego nie znajduje potwierdzenia w przeprowadzonych wywiadach pogłębionych. Oczywiście jest całkiem prawdopodobne, że jest on ważny dla węższej grupy
podmiotów, która realizuje zlecenia za granicą. Jako dodatkowy wymagany język
sporadycznie wskazywany był również język rosyjski.

www.obserwatorium.malopolska.pl
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Wykres 2. Ważność kompetencji z obszaru „Wiedza i umiejętności
specjalistyczne” w oczach pracodawców w latach 2015 i 2020
znajomość materiałów budowlanych
konstrukcja budynków i instalacje
zbrojarstwo i betoniarstwo
instalacje wody użytkowej i kanalizacji
roboty wykończeniowe
dokumentacja techniczna i projektowa
montaż konstrukcji
instalacje elektryczne
instalacje centralnego ogrzewania
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
murarstwo i tynkarstwo
ocena jakości
intalacje gazowe
organizacja i nadzór prac
naprawy i konserwacje
izolacje
teren budowy
znajomość maszyn, urządzeń i narzędzi
programy komputerowe
spawanie
metody pomiaru
rysunek techniczny
ogólna wiedza techniczna
specjalistyczne maszyny i urządzenia
dekarstwo
ciesielstwo
renowacja budynków i budowli
kosztorysowanie
architektura
blacharstwo
systemy mechatroniczne
pomiary geodezyjne
roboty drogowe
3

3,2

3,4

3,6

ważność 2015
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3,8

4

4,2

ważność 2020

4,4

4,6

4,8

5
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Wykres 3. Ważność kompetencji z obszaru „Wiedza i umiejętności
biznesowe” w oczach pracodawców w latach 2015 i 2020
bezpieczeństwo pracy
wiedza o branży
nowe trendy
organizacja pracy małego zespołu
etykieta i kultura osobista
prawo i przepisy prawne
zarządzanie inwestycją
perspektywa holistyczna
ekonomika
negocjacje
znajomość standardowych metodyk
zarządzania projektami
oferty biznesowe
2

2,5

3

3,5

ważność 2015

4

4,5

5

ważność 2020

Wykres 4. Ważność kompetencji z obszaru „Umiejętności miękkie”
w oczach pracodawców w latach 2015 i 2020
troska o jakość/sumienność
uczenie się
zaangażowanie
organizowanie pracy własnej
współpraca
komunikacja ustna
adaptacja
zdolności analityczne
komunikacja pisemna
inicjatywa/przedsiębiorczość
radzenie sobie ze stresem
orientacja na klienta
orientacja na cele
innowacyjność/kreatywność
3

3,2

3,4

3,6
ważność 2015

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

ważność 2020

www.obserwatorium.malopolska.pl
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Wykres 5. Ważność kompetencji z obszaru „Języki obce i inne
wymagania” w oczach pracodawców w latach 2015 i 2020
uczciwość
podstawowa obsługa komputera
sprawność fizyczna
dyspozycyjność
obsługa pakietów biurowych
nastawienie na rozwój
prawo jazdy kat. B
język angielski
techniczny język angielski
mobilność
język niemiecki
prawo jazdy kat. B+E
techniczny język niemiecki
1,5

2

2,5
ważność 2015

3

3,5

4

4,5

5

ważność 2020

Poprosiliśmy również pracodawców o przedstawienie kompetencji, które mają kluczowe znaczenie w kontekście awansu zawodowego. Wskazali oni na:
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lojalność
zaangażowanie
uczciwość
chęć uczenia się, chęć rozwoju
inicjatywę
kreatywność
języki obce
dyspozycyjność
mobilność
posiadanie uprawnień
samokształcenie
obsługę komputera
terminowość
asertywność
prawo jazdy kategorii B
sprawność ﬁzyczną
sumienność
specjalizację w dziedzinie
znajomość branży.

www.wup-krakow.pl
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3. Kompetencje kluczowe dla branży
Jednym z najistotniejszych wskaźników percepcji rynku edukacyjnego przez pracodawców jest zestawienie ważności określonych oczekiwań z trudnością ich pozyskania. Jak pokazują dane zawarte w tabeli 3, wśród dwudziestu najważniejszych kompetencji występują zarówno łatwe, jak i trudne do pozyskania na rynku pracy. Idąc tym
tokiem myślenia, za kluczowe – z punktu widzenia popytu i podaży – można uznać te
kompetencje, które przedstawiciele branży uznają za istotne, ale jednocześnie trudne do pozyskania, jako że stanowią one szczególnie boleśnie odczuwany towar deﬁcytowy. Podobnie jak w przypadku wyników w branży budowlanej dla szkolnictwa
wyższego, również na poziomie szkolnictwa zawodowego i technicznego sytuacja
wygląda dość optymistycznie, a średnia trudność pozyskania 20 najważniejszych
kompetencji nie jest szczególnie wysoka.
Do kluczowych, deﬁcytowych kompetencji zaliczyć można: troskę o jakość/sumienność, umiejętność organizowania pracy własnej, zaangażowanie i gotowość do
uczenia się, a więc wymagania bezpośrednio związane z umiejętnościami miękkimi
i określonymi postawami. Łatwo dostępne, zdaniem pracodawców są sprawność ﬁzyczna, podstawowa obsługa komputera, dyspozycyjność i, w mniejszym zakresie, roboty wykończeniowe.

Tabela 3. Dwadzieścia najważniejszych kompetencji oraz trudność ich
pozyskania
kompetencje
uczciwość

trudność pozyskania
(dużamała)

ważność
4,92

3,33

troska o jakość/sumienność

4,83

3,89

bezpieczeństwo pracy

4,54

3,50

organizowanie pracy własnej

4,50

3,78

zaangażowanie

4,50

3,67

uczenie się

4,50

3,67

konstrukcja budynków i instalacje

4,46

3,61

znajomość materiałów budowlanych

4,46

3,50

zbrojarstwo i betoniarstwo

4,45

3,36

instalacje wody użytkowej i kanalizacji

4,42

3,45

podstawowa obsługa komputera

4,42

2,42

dokumentacja techniczna i projektowa

4,38

3,61

roboty wykończeniowe

4,38

3,10

współpraca

4,38

3,60
3,45

montaż konstrukcji

4,33

sprawność ﬁzyczna

4,33

2,33

instalacje centralnego ogrzewania

4,31

3,64

instalacje elektryczne

4,31

3,64

dyspozycyjność

4,27

3,00

instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

4,25

3,45

W dolnych komórkach znajdują się kompetencje najłatwiej dostępne na rynku pracy, w górnych te,
które zdobyć jest najtrudniej.

Poniżej prezentujemy wykresy odzwierciedlające ważność oraz trudność pozyskania
poszczególnych kompetencji w czterech wymienionych wcześniej grupach (wiedza

www.obserwatorium.malopolska.pl
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i umiejętności specjalistyczne, wiedza i umiejętności biznesowe, umiejętności miękkie, języki oraz inne wymagania).
Większość kompetencji z obszaru wiedzy i umiejętności specjalistycznych (wykres 6)
plasuje się zdaniem pracodawców na średnich poziomach trudności pozyskania. Jako
szczególnie trudno dostępne zostały ocenione między innymi: ocena jakości, obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz renowacja budynków i budowli. W dalszej kolejności, również powyżej średniego poziomu trudności, zakwaliﬁkowane zostały wiedza z zakresu architektury, kosztorysowanie, znajomość
terenu budowy, instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacje elektryczne.
Relatywnie łatwo pozyskać kompetencje związane z murarstwem i tynkarstwem,
robotami wykończeniowymi oraz ogólną wiedzą techniczną.
W obszarze wiedzy i umiejętności biznesowych (wykres 7) za najtrudniejsze do pozyskania pracodawcy uznali znajomość nowych trendów, prawa i przepisów prawnych oraz standardowych metodyk zarządzania projektami. Najbardziej dostępne to wiedza o branży, bezpieczeństwo pracy oraz negocjacje.
Jeśli chodzi o umiejętności miękkie (wykres 8), to bardzo trudno jest pozyskać osoby dbające o jakość pracy/sumienne, posiadające umiejętność organizowania
pracy własnej, zaangażowane i zorientowane na klienta. Znacznie łatwiej w tym
zakresie o wymagany poziom komunikacji ustnej, adaptacji, orientacji na cel
oraz radzenia sobie ze stresem.
W ostatniej analizowanej kategorii (umiejętności językowe oraz inne wymagania –
wykres 9), to trudno o pozyskanie technicznego języka niemieckiego i języka
niemieckiego, zaangażowania oraz uczciwości. Znacznie łatwiej zaś dostępne
są sprawność ﬁzyczna, prawo jazdy kategorii B, obsługa pakietów biurowych
oraz podstawowa obsługa komputera.
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Wykres 6. Ważność i trudność pozyskania kompetencji z obszaru
„Wiedza i umiejętności specjalistyczne” w opinii pracodawców
konstrukcja budynków i instalacje
znajomość materiałów budowlanych
zbrojarstwo i betoniarstwo
instalacje wody użytkowej i kanalizacji
dokumentacja techniczna i projektowa
roboty wykończeniowe
montaż konstrukcji
instalacje centralnego ogrzewania
instalacje elektryczne
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
murarstwo i tynkarstwo
ocena jakości
naprawy i konserwacje
organizacja i nadzór prac
intalacje gazowe
izolacje
znajomość maszyn, urządzeń i narzędzi
teren budowy
rysunek techniczny
metody pomiaru
spawanie
programy komputerowe
ogólna wiedza techniczna
specjalistyczne maszyny i urządzenia
ciesielstwo
dekarstwo
renowacja budynków i budowli
architektura
kosztorysowanie
blacharstwo
systemy mechatroniczne
pomiary geodezyjne
roboty drogowe
5

4

3

2

1

0

trudność pozyskania

1

2

3

4

5

ważność 2015

Wykres 7. Ważność i trudność pozyskania kompetencji z obszaru „Wiedza
i umiejętności biznesowe” w opinii pracodawców
bezpieczeństwo pracy
wiedza o branży
nowe trendy
organizacja pracy małego zespołu
etykieta i kultura osobista
prawo i przepisy prawne
zarządzanie inwestycją
perspektywa holistyczna
ekonomika
negocjacje
znajomość standardowych metodyk zarządzania projektami
oferty biznesowe
5

4

3

2

1

trudność pozyskania

0

1

2

3

4

5

ważność 2015
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Wykres 8. Ważność i trudność pozyskania kompetencji z obszaru
„Umiejętności miękkie” w opinii pracodawców
troska o jakość/sumienność
organizowanie pracy własnej
zaangażowanie
uczenie się
współpraca
komunikacja ustna
adaptacja
zdolności analityczne
komunikacja pisemna
inicjatywa/przedsiębiorczość
orientacja na cele
orientacja na klienta
radzenie sobie ze stresem
innowacyjność/kreatywność
5

4

3

2

1

0

trudność pozyskania

1

2

3

4

5

ważność 2015

Wykres 9. Ważność i trudność pozyskania kompetencji z obszaru „Języki
obce i inne wymagania” w opinii pracodawców
uczciwość
podstawowa obsługa komputera
sprawność fizyczna
dyspozycyjność
nastawienie na rozwój
obsługa pakietów biurowych
prawo jazdy kat. B
język angielski
techniczny język angielski
mobilność
język niemiecki
prawo jazdy kat. B+E
techniczny język niemiecki
5

4

3

2

1

trudność pozyskania
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IV. Analiza podaży: efekty
kształcenia istotne dla branży
Analiza efektów kształcenia uzyskiwanych na kierunkach powiązanych z branżą jest
skomplikowana. Podobnie jak w przypadku szkolnictwa wyższego efekty kształcenia
z deﬁnicji dotyczą „przeciętnego ucznia”, co oznacza w praktyce, że mury zasadniczych szkół zawodowych i techników opuszczają zarówno absolwenci o wiele lepiej,
jak i gorzej przygotowani niż sugeruje to wynik przeciętny. Pewną formę standaryzacji zapewniają egzaminy potwierdzające uzyskanie kwaliﬁkacji zawodowych, nie
mają one jednak zastosowania do wszystkich kompetencji. Analizę ich podaży komplikują również trzy dodatkowe czynniki. Pierwszy z nich związany jest z wytycznymi ministerialnymi wyrażonymi w podstawie programowej. Z jednej strony stanowią one precyzyjnie opracowany zestaw wymagań, z drugiej jednak wydają się dość
mocno wpływać na charakter odpowiedzi respondentów, stanowiąc wyraźny punkt
odniesienia. W konsekwencji można zaobserwować bardzo konserwatywne podejście
i przypisywanie niskich ocen efektom kształcenia, które w podstawie programowej
nie są wymienione. Drugi czynnik utrudniający analizę faktycznej podaży kompetencji ze strony zasadniczych szkół zawodowych (w znacznie mniejszym stopniu
dotyczy to techników) to duże rozproszenie klas kształcących na potrzeby budownictwa. Klasy te nierzadko prowadzone są przez szkoły o zupełnie innych proﬁlach.
W ramach prowadzonych prac zdarzały się sytuacje, że szkoły odmawiały udziału
w badaniach. Nie identyﬁkowały się z branżą, mimo że prowadziły edukację w zawodach, które są z nią bezpośrednio związane.
Ostatnim czynnikiem, który utrudnia analizę podaży, jest występowanie klas łączonych. W rezultacie do interpretacji wyników należy podejść z ostrożnością, gdyż
mogą one być w sposób systematyczny zaniżone.
Według przedstawicieli szkół w kolejnych latach nie należy spodziewać się zmian
w zakresie liczby absolwentów, przy czym sytuacja ta dotyczy głównie techników. Jewww.obserwatorium.malopolska.pl
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śli chodzi o zasadnicze szkoły zawodowe, to zauważalna jest ogromna niepewność dotycząca rozwoju sytuacji w przyszłości. Z jednej strony według dyrektorów widać pewne optymistyczne sygnały w zakresie postrzegania użyteczności tego typu edukacji,
z drugiej zaś szkoły ciągle borykają się z ogromnymi problemami rekrutacyjnymi.
Uzyskiwanie poszczególnych efektów kształcenia w każdej z czterech grup kompetencji zaprezentujemy na kilku wykresach poniżej. Nie będą to średnie odpowiedzi
jak w przypadku popytu na kompetencje, a procent przebadanych kierunków, na których dany efekt kształcenia uzyskiwany jest w stopniu przynajmniej średnim. Ma to
związek z bardzo dużą specjalizacją poszczególnych programów nauczania, które
dopasowane są do specyﬁki pracy w wybranych zawodach. Zastosowanie średniej
lub średniej ważonej sztucznie obniżyłoby wyniki, nie dając pełnego obrazu podaży
kompetencji.
W zakresie wiedzy i umiejętności specjalistycznych (wykres 10) w przebadanych
szkołach zawodowych i technikach uczy się (w ramach programów nauczania lub
dodatkowych form kształcenia): rysunku technicznego, dokumentacji technicznej i projektowej oraz znajomości materiałów budowlanych. Powszechne jest
też przekazywanie ogólnej wiedzy technicznej oraz zaznajamianie z maszynami i urządzeniami, terenem budowy, obsługą programów komputerowych oraz
organizacją i nadzorem prowadzonych prac. Najmniej powszechne jest, co zrozumiałe, kształcenie w zakresie bardziej specjalistycznych, a co za tym idzie wąskich
dziedzin, takich jak: instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje gazowe, zbrojarstwo i betoniarstwo, blacharstwo budowlane, ciesielstwo,
dekarstwo, a także systemy mechatroniczne.
Jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności biznesowe (wykres 11) w przypadku wszystkich
lub niemal wszystkich kierunków w programach nauczania obecne są zagadnienia
związane z bezpieczeństwem pracy, etykietą i kulturą osobistą oraz ogólną
wiedzą o branży. Na przeciwnym biegunie plasuje się kształcenie w zakresie standardowych metodyk zarządzania projektami.
W obszarze umiejętności miękkich (wykres 12) wszystkie kompetencje są kształcone na więcej niż połowie kierunków związanych z branżą. Na wszystkich, zdaniem
przedstawicieli szkół, uczy się pracy w grupie. Najrzadziej wymieniano orientację
na klienta, komunikację pisemną oraz innowacyjność/kreatywność.
Jeśli chodzi o pozostałe wymagania (wykres 13), to na wszystkich analizowanych
kierunkach uczniowie zyskują umiejętność podstawowej obsługi komputera, a na
zdecydowanej większości kładzie się nacisk na kształtowanie uczciwości. Pozostałe
kompetencje: nastawienie na rozwój i obsługa pakietów biurowych są obecne na
więcej niż połowie kierunków. We wszystkich szkołach naucza się języka angielskiego (w tym w większości z uwzględnieniem podstaw języka technicznego), znacznie
rzadziej zaś języka niemieckiego, i tylko w pojedynczych przypadkach języka niemieckiego technicznego.
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Wykres 10. Procent kierunków, na których uzyskiwane są w stopniu
przynajmniej średnim efekty kształcenia z obszaru „Wiedza
i umiejętności specjalistyczne” (perspektywa szkół)
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Wykres 11. Procent kierunków, na których uzyskiwane są w stopniu
przynajmniej średnim efekty kształcenia z obszaru „Wiedza
i umiejętności biznesowe” (perspektywa szkół)
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Wykres 12. Procent kierunków, na których uzyskiwane są w stopniu
przynajmniej średnim efekty kształcenia z obszaru „Umiejętności
miękkie” (perspektywa szkół)
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Wykres 13. Procent kierunków, na których uzyskiwane są w stopniu
przynajmniej średnim efekty kształcenia z obszaru „Inne wymagania”
(perspektywa szkół)
podstawowa obsługa komputera
uczciwość
obsługa pakietów biurowych
nastawienie na rozwój
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Podsumowując, z analizy podaży kompetencji wynika, że szkoły i kierunki kształcenia biorące udział w badaniu są w stanie na poziomie co najmniej średnim uzyskać
około połowę efektów kształcenia związanych z wiedzą i umiejętnościami specjalistycznymi (w większości o charakterze bardziej ogólnym) oraz większość kompetencji z obszarów wiedzy i umiejętności biznesowych i kompetencji miękkich. Sytuacja
taka jest zupełnie naturalna i nie powinna dziwić, w związku z bardzo specjalistycznym charakterem części zawodów. W takim przypadku posiadanie przez absolwentów i kształcenie na danym kierunku wszystkich wymienionych wyżej kompetencji
byłoby po prostu bezzasadne. Warto w tym kontekście odwołać się do wyników części jakościowej przeprowadzonego badania, która dość wyraźnie wskazuje, że jeśli
chodzi o kształcenie w zasadniczych szkołach zawodowych i w znacznie mniejszym stopniu w technikach, to nie jego jakość (z pewnymi wyjątkami) stanowi
problem, ale liczba absolwentów.
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V. Bilans kompetencji: transfer
kompetencji ze szkoły do
biznesu
1. Informacje ogólne
Przeprowadzona przez nas analiza popytu wskazała na kluczowe z punktu widzenia
branży kompetencje, trendy dotyczące ich znaczenia w przyszłości oraz trudności
doświadczane przez pracodawców w zakresie rekrutacji absolwentów posiadających konkretną wiedzę i umiejętności. Analiza podaży pokazała z kolei, jakie efekty kształcenia uzyskiwane są na kierunkach w zasadniczych szkołach zawodowych
oraz technikach związanych z branżą oraz jaki jest stopień kompleksowości kształcenia w tym zakresie. W poniższym rozdziale prezentujemy zestawienie tych dwóch
perspektyw, koncentrując się na porównaniu trudności pozyskania kompetencji ze
średnim poziomem ich uzyskiwania w szkołach zawodowych i technikach. Podobnie
jak w badaniach prowadzonych na poziomie szkolnictwa wyższego poczyńmy w tym
kontekście jedno ważne zastrzeżenie, związane z obserwowanymi niezgodnościami
ocen trudności pozyskania i kształcenia w szkołach.
W przypadku idealnej zgodności opinii biznesu i szkół mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której trudne do pozyskania zdaniem pracodawców kompetencje nie są zdaniem szkół kształcone. W przypadku prezentowanych tu wyników zależność taka praktycznie nie występuje. Oprócz wymienionych już wcześniej
zastrzeżeń dotyczących możliwej specyﬁki badanych ﬁrm oraz szkół, warto rozważyć jeszcze kilka prawdopodobnych interpretacji tego zjawiska (były one opisywane
w zeszłorocznych raportach „Bilansu kompetencji”, ale dla ułatwienia przytoczymy
je ponownie).
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Pierwsza z nich wiąże się z zaobserwowanym zróżnicowaniem poziomu rozwoju
procesów personalnych w ﬁrmach. Kłopot z pozyskaniem odpowiednich kandydatów
może wynikać ze stosowania nieodpowiednich narzędzi rekrutacyjnych i selekcyjnych, polityki wynagradzania czy też programów wdrażania do pracy (onboarding).
Druga przyczyna może leżeć w sposobie, w jaki deﬁniowane są efekty kształcenia.
Odnoszą się one do kwaliﬁkacji zdobywanych przez przeciętnego ucznia – oznacza
to, że na rynku pracy pojawiają się zarówno absolwenci lepsi, jak i gorsi niż ten poziom. Kolejnej przyczyny można upatrywać w fakcie, że absolwenci kierunków krakowskich szkół zawodowych i techników znajdują również zatrudnienie w innych
sektorach gospodarki, w innych miastach, a nawet poza granicami kraju. Duża grupa,
szczególnie absolwentów techników, kontynuuje naukę. Poszczególne kompetencje
mogą być również inaczej rozumiane przez przedstawicieli szkół i biznesu – to co
dla jednych jest poziomem satysfakcjonującym, dla drugich może być poniżej akceptowalnego minimum.
Prezentowane wyniki bilansu kompetencji należy więc traktować jako narzędzie, które powinno zostać wykorzystane zarówno przez organy prowadzące, szkoły, centra
kształcenia praktycznego, jak i ﬁrmy do skuteczniejszego nawiązywania współpracy
i dyskusji na temat programów nauczania.
Wykres 14 przedstawia zależność pomiędzy trudnością pozyskania określonych kompetencji a uzyskiwanymi efektami ich kształcenia. Znalazło się w nim dwadzieścia
najważniejszych kompetencji, przy czym te, które nie były analizowane po stronie
podażowej (np. sprawność ﬁzyczna), zastąpiono kolejnymi z listy najważniejszych.
Na wykresie przyjęto arbitralnie zakres prezentowanych wartości, który pozwala
w czytelny sposób przedstawić podział na kompetencje najtrudniejsze i relatywnie
łatwiejsze do pozyskania wraz z podziałem na uzyskiwane w większym i mniejszym
stopniu efekty kształcenia.
Z wynikami wskazującymi na zbieżność ocen ﬁrm i szkół mamy do czynienia w przypadku takich kompetencji jak podstawowa obsługa komputera, komunikacja ustna oraz roboty wykończeniowe (kształcone i łatwo dostępne) oraz m.in. instalacje
elektryczne, instalacje centralnego ogrzewania, zbrojarstwo i betoniarstwo
i instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (trudniej dostępne i kształcone w mniejszym zakresie). Największe rozbieżności dotyczą kilku kluczowych
kompetencji, które są relatywnie trudne do pozyskania, a jednocześnie dość często
kształcone w szkołach. Taka sytuacja dotyczy m.in. troski o jakość/sumienności,
organizowania pracy własnej, współpracy oraz znajomości konstrukcji budowlanych i instalacji.
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Wykres 14. Trudność pozyskania określonych kompetencji (perspektywa
pracodawców) a uzyskiwane efekty kształcenia (perspektywa szkół)
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4,5
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współpraca

roboty wykończeniowe
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Dla większej czytelności na wykresie zastosowano obciętą skalę (od 2,5 do 4,0 dla trudności oraz od
2,0 do 4,5 dla uzyskiwanych efektów).

Na wykresach poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki dotyczące trudności pozyskania i dostępności w szkolnictwie kompetencji w każdym z czterech analizowanych obszarów.
W obszarze wiedzy i umiejętności specjalistycznych (wykres 15) brak jest większego
związku pomiędzy opiniami pracodawców na temat trudności pozyskania kompetencji i opiniami dyrektorów szkół na temat uzyskiwania efektów kształcenia. Największe rozbieżności dotyczą takich kompetencji jak dokumentacja techniczna i projektowa, znajomość materiałów budowlanych, rysunek techniczny oraz umiejętność korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych. Są one
zarówno trudno dostępne, jak i relatywnie często kształcone przez zasadnicze szkoły
zawodowe i technika. Kompetencje kształcone i łatwiej dostępne to wspomniane już
wcześniej roboty wykończeniowe, ogólna wiedza techniczna oraz murarstwo
i tynkarstwo. Wiedza i umiejętności, które rzadziej można zdobyć w szkołach i które
są równocześnie dość trudno dostępne, to renowacja budynków i budowli, obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz wiedza z zakresu architektury.
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Wykres 15. Trudność pozyskania kompetencji (perspektywa
pracodawców) a uzyskiwane efekty kształcenia (perspektywa szkół)
w obszarze „Wiedza i umiejętności specjalistyczne”
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znajomość materiałów budowlanych
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blacharstwo
metody pomiaru
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W przypadku wiedzy i umiejętności biznesowych (wykres 16) również mamy do czynienia z niewielkim związkiem pomiędzy uzyskiwaniem efektów kształcenia a dostępnością kompetencji na rynku pracy. Zwraca uwagę różnica pomiędzy bardzo mocnym
akcentowaniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w szkołach i trudnościami w pozyskiwaniu tej kompetencji przez pracodawców. Opinie pracodawców
i szkół zdają się być zgodne w przypadku prawa i przepisów prawnych oraz nowych trendów, które są trudno dostępne i relatywnie rzadko uczy się o nich.
Dość duże rozbieżności dotyczą umiejętności miękkich (wykres 17). W opinii szkół
raczej kształci się w zakresie troski o jakość/sumienności, współpracy, uczenia
się oraz organizowania pracy własnej. Tymczasem kompetencje te należą do najtrudniejszych do pozyskania na rynku pracy. Jeśli chodzi o inne wymagania (wykres 18) opinie są zgodne w zakresie podstawowej obsługi komputera i znajomości pakietów biurowych.
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Wykres 16. Trudność pozyskania kompetencji (perspektywa
pracodawców) a uzyskiwane efekty kształcenia (perspektywa szkół)
w obszarze „Wiedza i umiejętności biznesowe”
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Wykres 17. Trudność pozyskania kompetencji (perspektywa
pracodawców) a uzyskiwane efekty kształcenia (perspektywa szkół)
w obszarze „Umiejętności miękkie”
troska o jakość / sumienność
organizowanie pracy własnej
zaangażowanie
uczenie się
orientacja na klienta
inicjatywa / przedsiębiorczość
współpraca
innowacyjność / kreatywność
komunikacja pisemna
radzenie sobie ze stresem
zdolności analityczne
orientacja na cele
adaptacja
komunikacja ustna
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Wykres 18. Trudność pozyskania kompetencji (perspektywa
pracodawców) a uzyskiwane efekty kształcenia (perspektywa szkół)
w obszarze „Inne wymagania”
nastawienie na rozwój
uczciwość
obsługa pakietów biurowych
podstawowa obsługa komputera
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Podsumowując wyniki zestawiające trudność pozyskania kompetencji oraz ich obecność w programach nauczania należy stwierdzić, że na tle innych analizowanych
branż mamy do czynienia z bardzo wyjątkową sytuacją i pewnym paradoksem. Z jednej strony ﬁrmy zgłaszają trudności w rekrutacji na określone stanowiska pracy, np.
dekarza czy montera, a z drugiej strony deklarują relatywnie niską trudność pozyskania kompetencji związanych z tymi zawodami. Dużo luźniejszy związek między
pozyskiwaniem kompetencji a ofertą edukacyjną krakowskich szkół skłania do wyciągnięcia wniosków, że ﬁrmy zdobywają pracowników i kompetencje w dużej mierze
poza systemem formalnej edukacji. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest z pewnością dodatkowa podaż ze strony centrów kształcenia praktycznego i dodatkowych
kursów doszkalających. Ważne mogą być też migracje pracowników spoza regionu.
Wydaje się też, że na powstałą sytuację ma wpływ pewna specyﬁka ﬁrm uczestniczących w badaniu. Spośród wszystkich analizowanych do tej pory branż w budownictwie spotkaliśmy się z największym procentem bezpośrednich odmów udziału
w badaniu, i to już przy pierwszym kontakcie. Przekroczył on 60% ﬁrm z próby. Odmowy te miały nierzadko bardzo emocjonalny charakter, co może być również związane z obiektywnie trudną sytuacją podmiotów gospodarczych. Prawdopodobne jest
zatem, że ﬁrmy, które uczestniczyły w badaniu, znajdowały się w znacznie lepszej
kondycji niż przeciętnie w branży, a co za tym idzie mogą mieć również mniejsze
problemy z pozyskaniem pracowników. Innym wytłumaczeniem może być również
to, iż choć pracowników o formalnie potwierdzonych kwaliﬁkacjach brakuje, część
zadań realizowana jest przez osoby, które kompetencje zawodowe posiadają, ale nie
mogą ich udokumentować. O ile w przypadku najprostszych zadań taka sytuacja nie
jest problematyczna, o tyle w kontekście rozwoju technologicznego i coraz większego znaczenia precyzji wykonania może ona bardzo mocno negatywnie odbić się na
jakości prac.

2. Zadania szkół
Jednym z dodatkowych aspektów analizowanych w ramach „Bilansu kompetencji”
dla szkolnictwa zawodowego i technicznego są przekonania przedstawicieli biznesu
oraz szkół dotyczące tego, na ile kształcenie poszczególnych umiejętności powinno
być zadaniem tych drugich.
W sytuacji pełnej zgodności opinii pracodawców i szkół na temat tego, które
kompetencje powinny być kształcone, moglibyśmy oczekiwać sytuacji, w której opinie obu środowisk są ze sobą w wysokim stopniu skorelowane. W przypadku prezentowanych wyników w branży budowlanej bardzo mocna zależność tego
typu daje się zauważyć dla umiejętności miękkich (korelacja r=0,80) i biznesowych
(r=0,58), a umiarkowana – dla wiedzy i umiejętności specjalistycznych (r=0,30). Niższy wynik korelacji w zakresie umiejętności specjalistycznych i takiej samej wiedzy
związany jest ze specjalizacją poszczególnych kierunków kształcenia (pracodawca
może zadeklarować, że szkoły zawodowe powinny kształcić w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, ale takie samo zdanie ze strony przedstawiciela np. technikum geodezyjnego nie miałoby większego sensu).
W kontekście pozostałych wyników bilansu i ogólnej sytuacji szkolnictwa zawodowego to bardzo ważny wynik. Pokazuje on, że szkoły są gotowe i chcą kształcić na
potrzeby rynku pracy. Na drodze realizacji tych zamierzeń stają nierzadko czynniki
zewnętrzne – brak pełnej decyzyjności w zakresie proﬁlu otwieranych klas i kształcenia w wybranych zawodach, podstawa programowa czy też stereotypowe podejście
uczniów gimnazjum i ich rodziców do jakości szkolnictwa zawodowego. Oczywiście
po stronie samych zasadniczych szkół zawodowych czy techników również mamy do
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czynienia z pewnymi problemami, tym niemniej niekoniecznie muszą to być wyłączne i najważniejsze przyczyny występujących w sektorze kłopotów.
Na wykresie 19 prezentujemy opinię przedstawicieli ﬁrm i szkół na temat tego, na
ile kształcenie każdej z dwudziestu najważniejszych obecnie kompetencji należy
do zadań tych ostatnich. Dla czytelności zastosowano obciętą skalę, która pozwala
podkreślić różnice i podobieństwa pomiędzy opiniami obu środowisk. Bez takiego
zabiegu opinie na temat praktycznie wszystkich kompetencji można byłoby uznać
za zbieżne.

zadania szkół według zasadniczych szkół zawodowych i techników

Wykres 19. Postrzeganie kształcenia określonych kompetencji jako
zadania szkolnictwa zawodowego przez przedstawicieli biznesu i szkół

podstawowa obsługa komputera

znajomość materiałów budowlanych

5,0
dokumentacja techniczna i projektowa
uczciwość

troska o jakość/sumienność

współpraca

organizowanie pracy własnej
bezpieczeństwo pracy

uczenie się

wiedza o branży
konstrukcja budynków i instalacje

4,5

komunikacja ustna

roboty wykończeniowe

zaangażowanie

4,0

montaż konstrukcji
zbrojarstwo i betoniarstwo

instalacje elektryczne
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
instalacje wody użytkowej i kanalizacji

3,5

4,0

instalacje centralnego ogrzewania

4,5
zadania szkół według biznesu

5,0

Dla większej czytelności na wykresie zastosowano obciętą skalę (od 3,5 do 5.0).

Jeśli chodzi o zadania szkół w zakresie wiedzy i umiejętności specjalistycznych (wykres 20), to przedstawiciele obu środowisk zgodnie przypisują im dużą rolę w przypadku takich kompetencji jak m.in. dokumentacja techniczna i projektowa,
znajomość materiałów budowlanych, obsługa specjalistycznych programów
komputerowych, znajomość maszyn, narzędzi i urządzeń oraz ogólna wiedza
techniczna. Szkoły biorą na siebie odpowiedzialność, jeśli chodzi o znajomość terenu budowy oraz organizację i nadzór prac. Tymczasem w opinii biznesu kompetencje te leżą raczej w domenie aktywności ﬁrm, a sektor edukacji powinien zająć
się kształceniem w zakresie oceny jakości, renowacji budynków i budowli, spawania, ciesielstwa, robót drogowych oraz różnego rodzaju instalacji budowlanych. Jednak jak już wspominaliśmy, niższe wyniki szkół w tym obszarze wynikają
w dużej mierze z rozproszenia kierunków kształcenia i ich specjalizacji.
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Wykres 20. Wiedza i umiejętności specjalistyczne
dokumentacja techniczna i projektowa
znajomość materiałów budowlanych
programy komputerowe
ocena jakości
renowacja budynków i budowli
murarstwo i tynkarstwo
roboty wykończeniowe
spawanie
zbrojarstwo i betoniarstwo
metody pomiaru
dekarstwo
znajomość maszyn, urządzeń i narzędzi
ciesielstwo
ogólna wiedza techniczna
blacharstwo
konstrukcja budynków i instalacje
instalacje centralnego ogrzewania
montaż konstrukcji
rysunek techniczny
instalacje wody użytkowej i kanalizacji
pomiary geodezyjne
izolacje
specjalistyczne maszyny i urządzenia
kosztorysowanie
instalacje elektryczne
intalacje gazowe
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
systemy mechatroniczne
roboty drogowe
organizacja i nadzór prac
naprawy i konserwacje
teren budowy
architektura
1,5

2

zadanie szkolnictwa zawodowego według szkół

2,5

3

3,5

4

4,5

5

zadanie szkolnictwa zawodowego według biznesu

Opinie szkół i biznesu na temat wiedzy i umiejętności biznesowych (wykres 21) są
w bardzo dużym stopniu zbieżne. Szkoły biorą na siebie większą odpowiedzialność
w zakresie kształtowania etykiety i kultury osobistej, a zdaniem ﬁrm jest to raczej
rola rodziny i wcześniejszych etapów edukacji. Za to nauczyciele powinni zająć się
nowymi trendami oraz umiejętnościami zarządzania inwestycją.
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Jeśli chodzi o umiejętności miękkie, (wykres 22) to podobnie jak we wszystkich analizowanych branżach sektor edukacji czuje się znacznie bardziej odpowiedzialny za
wiedzę i umiejętności młodzieży niż oczekuje tego biznes. Największe różnice w tym
obszarze dotyczą zaangażowania oraz inicjatywy/przedsiębiorczości. Podobnie
sytuacja wygląda w zakresie innych wymagań (wykres 23), z wyjątkiem obsługi pakietów biurowych, na naukę których w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach kładzie większy nacisk sektor biznesowy.

Wykres 21. Rola szkół w kształceniu kompetencji z obszaru „Wiedza
i umiejętności biznesowe”
bezpieczeństwo pracy
nowe trendy
prawo i przepisy prawne
wiedza o branży
perspektywa holistyczna
organizacja pracy małego zespołu
zarządzanie inwestycją
ekonomika
znajomość standardowych metodyk
zarządzania projektami
oferty biznesowe
etykieta i kultura osobista
negocjacje
2

2,5

zadanie szkolnictwa zawodowego według szkół

3

3,5

4

4,5

5

zadanie szkolnictwa zawodowego według biznesu
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Wykres 22. Rola szkół w kształceniu kompetencji z obszaru
„Umiejętności miękkie”
organizowanie pracy własnej
komunikacja pisemna
współpraca
troska o jakość/sumienność
uczenie się
komunikacja ustna
zdolności analityczne
orientacja na cele
adaptacja
radzenie sobie ze stresem
innowacyjność/kreatywność
inicjatywa/przedsiębiorczość
zaangażowanie
orientacja na klienta
2

2,5

3

3,5

zadanie szkolnictwa zawodowego według szkół

4

4,5

5

zadanie szkolnictwa zawodowego według biznesu

Wykres 23. Rola szkół w kształceniu kompetencji z obszaru „Inne
wymagania”
podstawowa obsługa komputera
obsługa pakietów biurowych
uczciwość
nastawienie na rozwój
2

2,5

zadanie szkolnictwa zawodowego według szkół
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3

3,5

4

4,5

5

zadanie szkolnictwa zawodowego według biznesu

VI. Wnioski końcowe
i rekomendacje
Branża budowlana ma ogromne znaczenie dla rozwoju miasta i lokalnego rynku pracy i słusznie traktowana jest jako jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju.
Pomimo występujących problemów przedstawiciele branży dostrzegają pozytywne
trendy rozwojowe dotyczące liczby i jakości prowadzonych inwestycji, co znajduje
swoje odzwierciedlenie w pozytywnej dynamice prognozowanego zatrudnienia (również absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników). O ile w przypadku
bilansu na poziomie szkół wyższych praktycznie nie występował problem z liczebnością absolwentów, o tyle na niższym poziomie edukacji jest to jedno z fundamentalnych wyzwań, które szczególnie boleśnie dotyka zasadnicze szkoły zawodowe.
Inne ograniczenia rozwoju branży wiążą się z barierami natury administracyjnej
oraz prawnej, które utrudniają realizację inwestycji oraz zniechęcają potencjalnych
inwestorów.
Analiza wyników dotyczących zapotrzebowania na kompetencje oraz trudności ich
pozyskania prowadzi do zaskakujących i częściowo paradoksalnych wniosków. Z jednej strony ﬁrmy zgłaszają trudności w rekrutacji na określone stanowiska pracy, np.
dekarza czy montera, a z drugiej deklarują relatywnie niską trudność w pozyskaniu
kompetencji związanych z tymi zawodami. Częściowo wpływ na taki wynik może
mieć specyﬁka ﬁrm, które uczestniczyły w badaniu. Mogą one charakteryzować się
lepszą niż przeciętna w branży kondycją ﬁnansową i organizacyjną, a co za tym idzie
mogą doświadczać mniejszych problemów w rekrutacji. Innym wytłumaczeniem
może być również to, że część zadań realizowana jest przez osoby, które posiadają
kompetencje zawodowe, ale nie mogą ich udokumentować. O ile w przypadku najprostszych zadań taka sytuacja nie jest problematyczna, o tyle w kontekście rozwoju
technologicznego i coraz większego znaczenia precyzji wykonania może ona negatywnie odbić się na jakości prac. Nie bez znaczenia pozostają z pewnością dodatkowa
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podaż kompetencji ze strony centrów praktycznego kształcenia i dodatkowych kursów doszkalających. Ważne mogą być też migracje pracowników spoza regionu.
Podsumowanie najważniejszych ustaleń „Bilansu w zakresie popytu i podaży kompetencji” prezentuje tabela 4:

Tabela 4. Podsumowanie wyników badań „Bilansu kompetencji” dla
branży budowlanej na poziomie szkolnictwa zawodowego
obszar analizy

kompetencje

najważniejsze kompetencje
poszukiwane obecnie przez
pracodawców

bezpieczeństwo pracy, konstrukcja budynków i instalacje,
organizowanie pracy własnej, troska o jakość/sumienność,
uczciwość, uczenie się, zaangażowanie, znajomość
materiałów budowlanych

największy relatywny wzrost
znaczenia kompetencji
w perspektywie pięciu lat

izolacje, mobilność, organizacja pracy małego zespołu,
specjalistyczne maszyny i urządzenia, techniczny
język angielski, znajomość nowych trendów, znajomość
specjalistycznych programów komputerowych, znajomość
standardowych metodyk zarządzania projektami

najtrudniej dostepne na rynku pracy,
a zarazem ważne kompetencje

instalacje centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne,
ocena jakości, organizowanie pracy własnej, troska
o jakość/sumienność, uczenie się, zaangażowanie,
znajomość nowych trendów

najłatwiej dostępne na rynku pracy,
a zarazem ważne kompetencje

dyspozycyjność, podstawowa obsługa komputera, roboty
wykończeniowe, sprawność ﬁzyczna

najczęściej uzyskiwane efekty
kształcenia ważne z perspektywy
pracodawców

bezpieczeństwo pracy, dokumentacja techniczna
i projektowa, etykieta i kultura osobista, organizowanie
pracy własnej, podstawowa obsługa komputera, uczciwość,
wiedza o branży, współpraca, zaangażowanie, znajomość
materiałów budowlanych

główne zadania szkolnictwa
zawodowego w zakresie
najważniejszych kompetencji według
biznesu

bezpieczeństwo pracy, dokumentacja techniczna
i projektowa, język angielski, nowe trendy, ocena jakości,
specjalistyczne programy komputerowe, techniczny język
angielski, znajomość materiałów budowlanych

główne zadania szkolnictwa
w zakresie najważniejszych
kompetencji według szkół

dokumentacja techniczna i projektowa, etykieta i kultura
osobista, ogólna wiedza techniczna, podstawowa obsługa
komputera, specjalistyczne programy komputerowe,
uczciwość, znajomość maszyn, narzędzi i urządzeń,
znajomość materiałów budowlanych

W branży budowlanej szczególne znaczenie mają różnego rodzaju uprawnienia oraz
praktyczna nauka zawodu. W tym drugim przypadku przedstawiciele szkół wskazują na niską otwartość ze strony biznesu. Znajduje to również potwierdzenie w opiniach przedstawicieli ﬁrm, dla których bardzo często praktyki zawodowe stanowią
zbędne, dodatkowe obciążenie, szczególnie uciążliwe w czasach gorszej koniunktury.
Taka sytuacja prowadzi do zamknięcia się błędnego koła i w rezultacie pogorszenia
i tak nienajlepszej kondycji kształcenia zawodowego. W tym obszarze szczególnie
potrzebna jest integracja środowiska i intensyﬁkacja już podejmowanych działań ze
strony władz publicznych. Korzyści może przynieść szersza akcja informacyjna pokazująca ﬁrmom korzyści, również ﬁnansowe, jakie mogą odnieść, nawiązując współpracę ze szkołami.
Bardzo dużą barierę rozwoju stanowi stereotypowe postrzeganie zasadniczych szkół
zawodowych, i w mniejszym stopniu techników, jako miejsca gorszej edukacji, dającej mniejsze perspektywy rozwoju kariery zawodowej. Placówki te, nie tylko zresztą
w branży budowlanej, borykają się z dużymi problemami rekrutacyjnymi, które czę-
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ściowo mają również wpływ na jakość nauczania. Widoczne jest spore rozproszenie
w zakresie kształcenia na potrzeby branży i np. otwieranie klas o proﬁlu budowlanym w szkołach, które pierwotnie w tym zakresie nie kształciły. Pozwala to w krótkiej perspektywie czasowej uratować część placówek, w dłuższej jednak prowadzi
do jeszcze większej konkurencji, tworzenia klas łączonych i pogłębienia problemów.
Wydaje się, że organ prowadzący powinien przyjąć odmienną strategię, polegającą
na integracji nauczania zawodowego w formie szkół branżowych, które mogą w ten
sposób wzmocnić swoją pozycję względem przedstawicieli biznesu oraz uczelni (tu
mamy do czynienia na przykład ze współpracą Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 z Politechniką Krakowską). Takie rozwiązanie mogłoby też ułatwić wprowadzenie w większym zakresie nauczania dualnego. Warto przy tej okazji wspomnieć, że zdaniem
ekspertów branżowych głównym celem nauczania dualnego nie jest zwiększenie
„praktyczności” programów nauczania, ale dopasowanie oferty edukacyjnej i kształcenie kadry na potrzeby konkretnych pracodawców. W tym rozumieniu wspomniana
„praktyczność” stanowi raczej środek, dzięki któremu pracodawcy mogą zwiększyć
poziom dopasowania kompetencji, których uczą nauczyciele, do swojej strategii biznesowej. Aby mogło się to udać, z pewnością potrzeba wzmocnienia potencjału oraz
otwartości ze strony szkół, ale i większej inicjatywy oraz zaangażowania po stronie
biznesu. Jest to o tyle ważne, że jak pokazują wyniki badania, szkoły są gotowe i chcą
kształcić na potrzeby rynku pracy.
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VII. Metodologia i opis
używanych narzędzi
1. Informacje ogólne i etapy badania
Zastosowana metodologia niemal w całości bazowała na wypracowanych w poprzednim roku schematach, z uwzględnieniem specyﬁki szkolnictwa zawodowego i technicznego. Na etapie wstępnym przeprowadzono szereg konsultacji z ekspertami
branżowymi oraz dokonano analizy ogłoszeń o pracę. W związku z tym, że wyrażone
w ogłoszeniach wymagania względem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych nie
zawsze były wystarczająco konkretne (często wskazywano po prostu na wykształcenie kierunkowe i posiadanie uprawnień budowlanych), zdecydowano się na wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji10. Wypracowane w ten sposób wstępne listy
kompetencji były następnie konsultowane z przedstawicielami ﬁrm w trakcie eksperckich wywiadów pogłębionych. Po zakończeniu etapu badań jakościowych przeprowadzono ilościowe badania pogłębione wśród ﬁrm, szkół zawodowych i techników. Na tych ostatnich dodatkowo przeprowadzono kolejne wywiady pogłębione.
W zakresie doboru próby, tam gdzie było to możliwe, kierowano się klasyﬁkacją PKD
uzupełnioną o wskazania ekspertów oraz analizę targów branżowych. W tym kontekście raz jeszcze chcielibyśmy podziękować przedstawicielom ASPIRE, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Galicyjskiej Izby Budownictwa, których pomoc okazała
się niezwykle istotna. W każdej z analizowanych branż zaproszenie do udziału w ba10 W tym kontekście użyteczne okazały się wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012
r., poz. 184) oraz raporty branżowe: Barometr zawodów 2013. Raport podsumowujący trzecią edycję badania,
Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2013; Sienkiewicz Łukasz i Gruza Maciej, Badanie kwaliﬁkacji
i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, Warszawa: KOWEZiU, 2009; Sochańska-Kawiecka Marzena i inni, Zapotrzebowanie na kwaliﬁkacje i kompetencje zawodowe na
mazowieckim rynku pracy, Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2014.
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daniach zostało wystosowane do wszystkich największych ﬁrm, mających siedziby
na terenie Krakowa, oraz wybranej próby celowej mniejszych podmiotów. W przypadku budownictwa, ze względu na specyﬁkę branży, do udziału zaproszono również największe ﬁrmy spoza stolicy Małopolski, które na jej terenie realizują prace
budowlane i inwestycje. Choć bezpośrednią konsekwencją takiego podejścia jest brak
możliwości oszacowania całościowej wielkości zatrudnienia w branży (brak próby
losowej) i pewne ograniczenia we wnioskowaniu, to, jak pokazały zeszłoroczne badania, podejście takie pozwala w znacznie lepszy sposób oszacować trendy rynkowe
i oczekiwaną dynamikę zapotrzebowania na kompetencje.
W celu redukcji obciążenia czasowego respondentów zdecydowaliśmy się na połączenie kategorii wiedzy i umiejętności specjalistycznych. Fakt, że badania toczą się
już trzeci rok z rzędu, niesie za sobą dodatkowe ryzyko, że dla niewielkiej część ﬁrm
i relatywnie dużej grupy kierunków i specjalizacji nie był to pierwszy kontakt z narzędziem i procesem badawczym. W bieżącej edycji „Bilansu...” w opinii respondentów udział w badaniu był zbyt czasochłonny, mimo tego, iż średni czas wypełniania
ankiety dla ﬁrm wynosi około 30 minut, a dla uczelni i szkół ponadgimnazjalnych
– około 20 minut (a więc kilkukrotnie mniej niż podczas pierwszej edycji). Być może
jest to spowodowane specyﬁką analizowanych branż lub postrzeganą użytecznością
badań. W takiej sytuacji zdecydowano się, tam gdzie było to możliwe, na ponowną
analizę części wyników uzyskanych w poprzednim roku (dotyczy branży budowlanej
oraz informatycznej na poziomie szkolnictwa wyższego).
Podobnie jak w latach ubiegłych zaobserwowano znaczne zróżnicowanie w zakresie
poziomu rozwoju strategicznej funkcji personalnej w przedsiębiorstwach (SHRM –
Strategic Human Resource Management), co było szczególnie widoczne w branży budowlanej. Bezpośrednią konsekwencją tego zróżnicowania jest fakt, że część ﬁrm nie
posiada określonych proﬁli kompetencyjnych oraz planów zatrudnienia. Wiąże się to
również z uzależnieniem poziomu zatrudnienia, w tym absolwentów szkół wyższych
i ponadgimnazjalnych, od pozyskania kontraktów i projektów.
Poniżej prezentujemy, krok po kroku, wszystkie najważniejsze etapy przeprowadzonych prac badawczych:
1. Etap wstępny
a. Wywiady pogłębione z ekspertami, osobami związanymi z branżą oraz konsultacje z Urzędem Miasta Krakowa i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, mające na celu dookreślenie deﬁnicji branży, rozpoznanie kontekstu jej
funkcjonowania i identyﬁkację kluczowych podmiotów (po stronie biznesu
i szkół).
b. Analiza desk research branży i analiza ogłoszeń o pracę, których głównym
celem była identyﬁkacja kluczowych wyzwań stojących przed sektorem oraz
stworzenie wstępnej listy poszukiwanych przez pracodawców kompetencji.
2. Analiza popytu na kompetencje
a. Wywiady pogłębione z przedstawicielami wybranych ﬁrm, pozwalające na
uzyskanie wglądu w doświadczenia branży związane z rekrutacją, selekcją
i rozwojem pracowników, ocenę oraz uzupełnienie listy poszukiwanych kompetencji (arkusz popytu).
b. Stworzenie i przetestowanie narzędzia „Arkusz popytu”.
c. Stworzenie próby badawczej ﬁrm (w przypadku branży budowlanej, na podstawie bazy PKD, analizy desk research, wskazań ekspertów i ﬁrm; wstępna lista ﬁrm zaproszonych do udziału w badaniu liczyła łącznie 105 podmiotów. Po
weryﬁkacji polegającej na usunięciu z listy podmiotów, które już nie istnieją,
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nie prowadzą działalności związanej z analizowaną branżą oraz zadeklarowały, że nie zatrudniają, ani w najbliższych pięciu latach nie będą zatrudniać
absolwentów szkół zawodowych ani techników, podstawa próby badawczej
liczyła 87 podmiotów).
d. Badanie kwestionariuszowe ﬁrm z branży, pozwalające na zebranie danych ilościowych na temat aktualnych i projektowanych potrzeb rynku w zakresie najważniejszych kompetencji absolwentów krakowskich szkół, ocenę trudności ich
pozyskania oraz zebranie opinii na temat zadań szkół w zakresie ich kształcenia. Dodatkowo gromadzono również informacje dotyczące planów zatrudnienia (w 2015 i 2020 roku), kompetencji, które są niezbędne do uzyskania przez
absolwentów awansu w ﬁrmie (w przypadku branży budowlanej w analizie
wykorzystano dane pochodzące łącznie od 14 ﬁrm zatrudniających w różnych
formach około 1 500 pracowników; co zaskakujące blisko 60% podmiotów od
razu odmówiło udziału w badaniu, pozostałe zadeklarowały gotowość udziału
w projekcie, ale ostatecznie nie zdecydowały się na wypełnienie ankiety).
3. Analiza podaży na kompetencje
a. Stworzenie i przetestowanie narzędzia „Arkusz podaży”.
b. Stworzenie próby badawczej zasadniczych szkół zawodowych i techników
(w przypadku branży budowlanej na podstawie informacji uzyskanych z analizy desk research, wskazań ekspertów i ﬁrm; wyjściowa próba szkół zaproszonych do udziału w badaniu wyniosła łącznie 20 podmiotów).
c. Wywiady ustrukturyzowane połączone z wypełnianiem arkusza podaży, mające na celu, oprócz pozyskania danych ilościowych na temat aktualnie realizowanych efektów kształcenia i projekcji co do liczby absolwentów w przyszłości, również zapoznanie się z ogólnym kontekstem funkcjonowania szkoły,
wyzwaniami we współpracy z biznesem oraz oczekiwaniami względem ﬁrm,
WUP i UMK.
d. Badanie ankietowe online pośród przedstawicieli szkół odpowiedzialnych za
kształt programów nauczania. Głównym celem było zebranie danych ilościowych na temat aktualnie realizowanych efektów kształcenia oraz projekcji co
do liczby absolwentów w przyszłości. Wykorzystano dane pochodzące z siedmiu szkół, które w 2015 roku ukończy około 500 osób (głównie na poziomie
technikum).

2. Arkusz popytu
Narzędzie przeznaczone do badania popytu na kompetencje stosowane było w dwóch
formach: elektronicznej online (z wykorzystaniem oprogramowania LimeSurvey)
oraz skoroszytu MS Excel (w przypadkach, gdy badana ﬁrma preferowała bezpośredni kontakt z ankieterem).
Narzędzie składało się z trzech części:
1. Metryczka i plany ﬁrmy

 nazwa ﬁrmy;
 liczba osób zatrudnianych przez ﬁrmę lub jej krakowski oddział w oparciu o umowy o pracę;

 liczba osób zatrudnianych przez ﬁrmę lub jej krakowski oddział w oparciu o umowy cywilno-prawne lub samozatrudnienie;

 nazwy stanowisk pracy, na które ﬁrma najczęściej prowadzi rekrutacje (maksymalnie pięć stanowisk);
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 plan zatrudnienia absolwentów (osób, które ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe lub technika w ciągu ostatnich 12 miesięcy) w oparciu o umowy o pracę,
umowy cywilno-prawne lub samozatrudnienie (w 2015 i 2020 roku).
2. Ocena kompetencji z czterech grup tematycznych (w kolejności: wiedza
i umiejętności specjalistyczne, wiedza i umiejętności biznesowe, umiejętności miękkie, języki obce i inne wymagania – lista dostępna w aneksie do
raportu) w oparciu o cztery kryteria:

 ważność obecnie (Jak ważne jest z punktu widzenia potrzeb Pana/Pani ﬁrmy, aby
absolwenci szkół zawodowych/technikum posiadali daną kompetencję, gdzie 1
oznacza „zdecydowanie nieważne”, a 5 oznacza „zdecydowanie ważne”);

 ważność za 5 lat (Jak ważne będzie z punktu widzenia potrzeb Pana/Pani ﬁrmy,
aby absolwenci szkół zawodowych/technikum posiadali daną kompetencję za 5 lat,
gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nieważne”, a 5 oznacza „zdecydowanie ważne”);

 trudność w pozyskaniu (Jak trudno jest obecnie pozyskać osobę o oczekiwanym
poziomie danej kompetencji, gdzie 1 oznacza „bardzo łatwo pozyskać”, a 5 oznacza „bardzo trudno pozyskać”);

 zadanie szkoły (Czy w Pana/Pani opinii kształcenie danej kompetencji powinno
należeć do zadań szkół zawodowych/techników? Prosimy o odpowiedź wykorzystując skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „kształcenie danej kompetencji zdecydowanie nie powinno należeć do zadań szkół zawodowych/techników”, a 5 oznacza
„kształcenie danej kompetencji zdecydowanie powinno należeć do zadań szkół
zawodowych/techników”);

 wskazanie i ocena według tych samych kryteriów maksymalnie czterech dodatkowych kompetencji z każdej kategorii, nieujętych na wcześniej prezentowanych
listach.
3. Informacje dodatkowe:

 wskazanie maksymalnie pięciu kompetencji, które mają kluczowe znaczenie
w kontekście awansu zatrudnianego w ﬁrmie absolwenta;

 dodatkowe komentarze.

3. Arkusz podaży
Narzędzie przeznaczone do badania podaży kompetencji, analogicznie do popytu,
stosowane było w dwóch formach: elektronicznej online (z wykorzystaniem oprogramowania LimeSurvey) oraz skoroszytu MS Excel (w przypadkach, gdy osoba reprezentująca badaną szkołę preferowała bezpośredni kontakt z ankieterem).
Arkusz podaży składał się z trzech części:
1. Metryczka:

 nazwa szkoły;
 typ szkoły (zasadnicza zawodowa, technikum, inne);
 wskazanie różnych ścieżek specjalizacyjnych/klas/proﬁli/specjalizacji realizujących zbliżone z punktu widzenia analizowanej branży efekty kształcenia;

 planowana liczba absolwentów każdej z wymienionych wyżej ścieżek (w 2015
i 2020).
2. Ocena kompetencji z czterech grup tematycznych (w kolejności: wiedza
i umiejętności specjalistyczne, wiedza i umiejętności biznesowe, umiejętności miękkie, inne wymagania – lista dostępna w aneksie) w oparciu o dwa
kryteria:
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 uzyskiwany efekt kształcenia (W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem na kierunku
nauczania, którego dotyczy ankieta uzyskiwane są dane efekty kształcenia?, gdzie
1 oznacza „W ogóle nieuzyskiwany”, a 5 oznacza „Uzyskiwany w bardzo wysokim
stopniu”);

 zadanie zasadniczej szkoły zawodowej/technikum (Czy w Pana/Pani opinii kształcenie w zakresie określonego efektu kształcenia powinno należeć do zadań zasadniczych szkół zawodowych/technikum?, gdzie 1 oznacza „Zdecydowanie nie”, a 5
oznacza „Zdecydowanie tak”).
3. Dodatkowe informacje:

 wskazanie dodatkowych efektów kształcenia uzyskiwanych na danym kierunku,
które nie znalazły się na liście, a są lub potencjalnie mogą być ważne z punktu
widzenia branży;

 wskazanie informacji o obligatoryjnych zajęciach z języka nowożytnego oraz
możliwości skorzystania nieodpłatnie z nauki innych języków;

 dodatkowe komentarze.
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Aneks: lista kompetencji
i efektów kształcenia
Tabela 5. Wiedza i umiejętności specjalistyczne
lp

nazwa

opis kompetencji

efekt kształcenia

1

architektura

ogólna wiedza z zakresu
architektury budynków i budowli

uczeń posiada wiedzę z zakresu
architektury budynków i budowli

2

blacharstwo

wykonywanie i naprawa
elementów, wyrobów oraz pokryć
z blachy (w tym izolacji)

uczeń potraﬁ wykonywać i naprawiać
elementy, wyroby i pokrycia z blachy
(w tym izolacje)

3

ciesielstwo

umiejętność wykonywania robót
ciesielskich (konstrukcji, form,
remontów, rozbiórek itp.)

uczeń potraﬁ wykonywać roboty
ciesielskie (konstrukcje, formy,
remonty, rozbiórki itp.)

4

dekarstwo

umiejętność wykonywania robót
dekarskich

uczeń potraﬁ wykonywać roboty
dekarskie

5

dokumentacja
techniczna
i projektowa

umiejętność rozumienia
i posługiwania się dokumentacją
techniczną i projektową

uczeń rozumie i potraﬁ posługiwać się
dokumentacją techniczną i projektową

6

instalacje
centralnego
ogrzewania

posiadanie wiedzy i umiejętności
umożliwiających wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania

uczeń posiada wiedzę i umiejętności
umożliwiające wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania

7

instalacje
elektryczne

posiadanie wiedzy i umiejętności
umożliwiających wykonanie
instalacji elektrycznych

uczeń posiada wiedzę i umiejętności
umożliwiające wykonanie instalacji
elektrycznych

8

instalacje
wentylacji
mechanicznej
i klimatyzacji

posiadanie wiedzy i umiejętności
umożliwiających wykonanie
instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji

uczeń posiada wiedzę i umiejętności
umożliwiające wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

9

instalacje wody
użytkowej
i kanalizacji

posiadanie wiedzy i umiejętności
umożliwiających wykonanie
instalacji wody użytkowej
i kanalizacji

uczeń posiada wiedzę i umiejętności
umożliwiające wykonanie instalacji
wody użytkowej i kanalizacji

10

instalacje
gazowe

posiadanie wiedzy i umiejętności
umożliwiających wykonanie
instalacji gazowych

uczeń posiada wiedzę i umiejętności
umożliwiające wykonanie instalacji
gazowych
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lp

nazwa

opis kompetencji

efekt kształcenia

11

izolacje

umiejętność wykonywania izolacji
budowalnych i przemysłowych

uczeń potraﬁ wykonywać izolacje
budowlane i przemysłowe

12

konstrukcja
budynków
i instalacje

wiedza z zakresu konstrukcji
i elementów budynków
różnego typu oraz instalacji
umożliwiająca rozumienie
i ewentualne przygotowywanie
dokumentacji technicznej

uczeń posiada wiedzę z zakresu
konstrukcji budynków różnego typu
i instalacji umożliwiającą rozumienie
i ewentualne przygotowywanie
dokumentacji technicznej

13

kosztorysowanie

umiejętność przygotowywania
i weryﬁkacji kosztorysów
budowlanych

uczeń potraﬁ przygotowywać
i weryﬁkować kosztorysy budowlane

14

metody pomiaru

umiejętność wykonywania
i analizy pomiarów
z wykorzystaniem adekwatnych
narzędzi

uczeń potraﬁ wykonywać i analizować
wyniki pomiarów z wykorzystaniem
adekwatnych narzędzi

15

montaż
konstrukcji

umiejętność montażu konstrukcji
budowlanych

uczeń potraﬁ wykonywać montaż
konstrukcji budowlanych

16

murarstwo
i tynkarstwo

umiejętność wykonywania robót
murarskich i tynkarskich

uczeń potraﬁ wykonywać roboty
murarskie i tynkarskie

17

naprawy
i konserwacje

umiejętność przeprowadzania
drobnych napraw i konserwacji
maszyn, urządzeń i narzędzi
wykorzystywanych w pracach
budowlanych

uczeń potraﬁ przeprowadzać
drobne naprawy i konserwację
maszyn, urządzeń i narzędzi
wykorzystywanych w pracach
budowlanych

18

ocena jakości

umiejętność wyboru adekwatnych
metod i wykonania oceny jakości
wykonanej pracy

uczeń potraﬁ dokonać trafnej oceny
jakości wykonanych prac przy użyciu
adekwatnych metod

19

ogólna wiedza
techniczna

uporządkowana wiedza na temat
procesów i zjawisk z zakresu
ﬁzyki, chemii, matematyki,
elektroniki i elektrotechniki
związanych z wykonywaniem
pracy w branży

uczeń posiada uporządkowaną wiedzę
na temat procesów i zjawisk z zakresu
ﬁzyki, chemii, matematyki, elektroniki
i elektrotechniki związanych
z wykonywaniem pracy w branży

20

organizacja
i nadzór prac

umiejętność zorganizowania
i kontroli przebiegu prac i robót
budowlanych

uczeń potraﬁ zorganizować
i kontrolować przebieg prac i robót
budowlanych

21

pomiary
geodezyjne

wykonywanie pomiarów
geodezyjnych

uczeń potraﬁ wykonywać pomiary
geodezyjne

22

programy
komputerowe

umiejętność obsługi programów
komputerowych wspierających
wykonywanie zadań związanych
z pracą w branży

uczeń potraﬁ obsługiwać programy
komputerowe wspierające
wykonywanie zadań związanych
z pracą w branży

23

renowacja
budynków
i budowli

wykonywanie renowacji
budynków i budowli

uczeń potraﬁ wykonywać roboty
związane z renowacją budynków
i budowli

24

roboty drogowe

wykonywanie robót drogowych

uczeń potraﬁ wykonywać roboty
drogowe

25

roboty
wykończeniowe

umiejętność montażu systemów
suchej zabudowy i robót
wykończeniowych (malarskotapeciarskich i posadzkarskich)

uczeń potraﬁ wykonywać montaż
systemów suchej zabudowy
i roboty wykończeniowe (malarskotapeciarskie i posadzkarskie)

26

rysunek
techniczny

umiejętność rozumienia
i przygotowywania rysunków
technicznych

uczeń potraﬁ przygotowywać
i analizować rysunki techniczne

27

spawanie

umiejętność spawania

uczeń potraﬁ spawać

28

specjalistyczne
maszyny
i urządzenia

umiejętność obsługi
specjalistycznych maszyn
i urządzeń

uczeń potraﬁ obsługiwać
specjalistyczne maszyny i urządzenia
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lp

nazwa

opis kompetencji

efekt kształcenia

29

systemy
mechatroniczne

umiejętność montażu
i konserwacji urządzeń
i systemów mechatronicznych

uczeń potraﬁ wykonywać montaż
i konserwację urządzeń i systemów
mechatronicznych

30

teren budowy

znajomość zasad i elementów
zagospodarowania terenu
budowy

uczeń zna zasady i elementy
zagospodarowania terenu budowy

31

zbrojarstwo
i betoniarstwo

umiejętność wykonywania robót
zbrojarskich i betoniarskich
(w tym przygotowanie, montaż,
układanie, wykonywanie)

uczeń potraﬁ wykonywać roboty
zbrojarskie i betoniarskie (w tym
przygotowanie, montaż, układanie,
wykonywanie)

32

znajomość
maszyn,
urządzeń
i narzędzi

wiedza z zakresu maszyn,
urządzeń i narzędzi
wykorzystywanych w pracach
budowlanych

uczeń posiada wiedzę z zakresu
maszyn, urządzeń i narzędzi
wykorzystywanych w pracach
budowlanych

33

znajomość
materiałów
budowlanych

wiedza z zakresu różnych
materiałów budowlanych (w tym
związanych z izolacją) i ich
właściwości ﬁzycznych

uczeń posiada wiedzę z zakresu
różnych materiałów budowlanych
(w tym związanych z izolacją) i ich
właściwości ﬁzycznych

Tabela 6. Wiedza i umiejętności biznesowe
lp.

nazwa

opis kompetencji

efekt kształcenia

1

bezpieczeństwo
pracy

wiedza z zakresu i rozumienie
przepisów bhp i ochrony
przeciwpożarowej

uczeń posiada wiedzę z zakresu
i rozumie znaczenie przepisów bhp
i ochrony przeciwpożarowej

2

ekonomika

umiejętność analizowania,
obliczania i praktycznego
wykorzystywania podstawowych
parametrów opłacalności
zastosowania różnych rozwiązań
(np. opłacalność inwestycji, zwrot
z inwestycji, amortyzacja itp.)

uczeń potraﬁ w praktyce wykorzystać
wiedzę na temat opłacalności
zastosowania różnych rozwiązań,
analizując i obliczając ważne parametry
(np. zwrot z inwestycji, amortyzację
itp.)

3

etykieta
i kultura
osobista

znajomość i umiejętność
praktycznego zastosowania
zasad savoir-vivre, umiejętność
zachowania się zgodnie
ze standardami, wybór
odpowiedniego stroju
i adekwatnego do sytuacji języka

uczeń posiada wiedzę na temat zasad
savoir-vivre, potraﬁ zachować się
zgodnie z tymi standardami (w tym
m.in. dobrać odpowiedni strój, używać
odpowiedniego do sytuacji języka itp.)

4

negocjacje

umiejętność prowadzenia
negocjacji biznesowych
i znajomość zasad nimi
rządzących

uczeń potraﬁ prowadzić negocjacje
handlowe z zachowaniem prawideł
sztuki

5

nowe trendy

wiedza na temat nowych trendów
w branży, kierunków rozwoju
oraz nowinek technologicznych
specyﬁcznych dla branży

uczeń posiada wiedzę na temat nowinek
technicznych, kierunków rozwoju oraz
trendów rozwoju branży związanej
z proﬁlem wykształcenia

6

oferty
biznesowe

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

uczeń potraﬁ analizować
i przygotowywać oferty handlowe,
uwzględniając potrzeby i oczekiwania
klientów, różne warianty rozwiązań itp.

7

organizacja
pracy małego
zespołu

umiejętność efektywnego
kierowania pracami małego
zespołu

uczeń potraﬁ efektywnie kierować
pracami małego zespołu
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lp.

nazwa

opis kompetencji

efekt kształcenia

8

perspektywa
holistyczna

znajomość i rozumienie ról
społecznych i zawodowych
występujących w procesie
realizacji projektu (np. inwestor,
klient, klient wewnętrzny,
użytkownik, projektant,
wykonawca, serwisant itd.);
dostosowanie swojego działania
i skoordynowanie realizacji
własnych zadań z uwzględnieniem
różnic wynikających ze specyﬁki
tych ról

uczeń posiada wiedzę na temat
różnych ról społecznych i zawodowych
występujących w ramach procesu
realizacji projektów związanych
z branżą (np. inwestor, klient
wewnętrzny i zewnętrzny, użytkownik,
wykonawca itd.); potraﬁ dostosować
i skoordynować własne działania,
uwzględniając różnice wynikające ze
specyﬁki tych ról

9

prawo
i przepisy
prawne

wiedza na temat i rozumienie
prawa, przepisów, norm
i standardów specyﬁcznych dla
funkcjonowania branży

uczeń posiada wiedzę z zakresu prawa
i przepisów prawnych specyﬁcznych
dla branży związanej z proﬁlem
wykształcenia; zna i rozumie określone
przepisy, rozporządzenia, normy
i standardy

10

wiedza
o branży

wiedza na temat funkcjonujących
w branży podmiotów i ich
otoczenia, rozumienie specyﬁki
i kontekstu funkcjonowania
branży

uczeń posiada wiedzę na temat
specyﬁki branży związanej z proﬁlem
wykształcenia; zna i rozumie
rolę poszczególnych podmiotów
funkcjonujących na rynku oraz ich
otoczenie biznesowe i organizacyjne

11

zarządzanie
inwestycją

wiedza z zakresu prowadzenia
inwestycji i umiejętności jej
efektywnego wykorzystania
w przeprowadzaniu projektów
inwestycyjnych

uczeń posiada wiedzę na temat zasad
prowadzenia inwestycji i potraﬁ
ją wykorzystać do efektywnego
przeprowadzania projektów
inwestycyjnych

12

znajomość
standardowych
metodyk
zarządzania
projektami

umiejętność efektywnej pracy
w grupach posługujących się
standardowymi ("twardymi")
metodologiami zarządzania
projektami (np. PMBOK, Prince2)

uczeń potraﬁ efektywnie pracować
w ramach grup projektowych
zarządzanych według zasad
standardowych metodologii (np. PMBOK,
Prince2).

Tabela 7. Umiejętności miękkie
lp.

nazwa

opis kompetencji

efekt kształcenia

1

adaptacja

łatwość i szybkość działania
w zmieniających się warunkach

uczeń potraﬁ dostosowywać swoje
nawyki i zachowania do zmieniających
się warunków

2

inicjatywa/
przedsiębiorczość

rozpoczynanie nowych działań
i przyjmowanie związanej
z tym odpowiedzialności

uczeń potraﬁ samodzielnie
rozpoczynać nowe działania
(inicjatywy) w określonym kontekście
organizacyjnym i społecznym,
przyjmując na siebie odpowiedzialność
za ich realizację

3

innowacyjność/
kreatywność

generowanie pomysłów,
tworzenie i wdrażanie nowych,
rozwiązań usprawniających
pracę

uczeń potraﬁ samodzielnie
generować nowe pomysły (innowacje)
w określonym środowisku
organizacyjnym, opracowywać je,
a następnie wdrażać, w innowacyjny
sposób rozwiązując problemy
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Aneks: lista kompetencji i efektów kształcenia

lp.

nazwa

opis kompetencji

efekt kształcenia

4

komunikacja
pisemna

przygotowanie i przedstawienie
komunikatów pisemnych,
sporządzanie klarownych
raportów pisemnych

uczeń potraﬁ przygotowywać
i przedstawiać komunikaty,
profesjonalne dokumenty i raporty
w formie pisemnej, operując
adekwatnym językiem i formą
zrozumiałymi dla odbiorcy/
zleceniodawcy

5

komunikacja
ustna

przedstawianie i przekazywanie uczeń potraﬁ płynnie komunikować się
z innymi odpowiednio przygotowując
informacji w formie werbalnej,
płynne posługiwanie się mową
i przedstawiając informacje w formie
werbalnej, operując językiem i formą
zrozumiałymi dla odbiorcy

6

organizowanie
pracy własnej

planowanie własnej pracy
i organizacja działań
zmierzająca do realizacji
planu, nadawanie priorytetów
zadaniom

uczeń potraﬁ adekwatnie zorganizować
własne działania i czas, wyznaczyć
priorytety i zoptymalizować sposób ich
wykonania; uczeń potraﬁ wyznaczyć
sobie jasne i wymagające cele w pracy
nad określonym zadaniem

7

orientacja na cele

realizacja celów krótko–
i długoterminowych
wyznaczonych dla stanowiska
pracy

uczeń potraﬁ zrozumieć i zaakceptować
cele krótko- i długoterminowe
w organizacji, w której funkcjonuje,
a następnie podejmować działania na
rzecz ich terminowej realizacji

8

orientacja na
klienta

zaspokajanie potrzeb
i oczekiwań klienta, branie pod
uwagę perspektywy klienta
w oferowaniu rozwiązań

uczeń potraﬁ zidentyﬁkować potrzeby
i oczekiwania odbiorców swoich
działań (klientów lub beneﬁcjentów)
w organizacji, w której funkcjonuje,
a następnie wykorzystać tę wiedzę do
podejmowania działań nakierowanych
na ich zaspokojenie

9

radzenie sobie ze
stresem

łatwość i skuteczność działania
w sytuacjach trudnych

uczeń potraﬁ działać pod presją,
stosując efektywne strategie radzenia
sobie ze stresem

10

troska o jakość/
sumienność

działanie zgodne z zasadami,
przepisami i procedurami
organizacji, dokładność
i skrupulatność w realizacji
zadań

uczeń identyﬁkuje kryteria jakości
wykonania własnej pracy (rozumianej
jako spełnienie oczekiwań klienta lub
beneﬁcjenta działań); uczeń potraﬁ
zidentyﬁkować, w jaki sposób jego
działania przekładają się na wyniki
organizacji, a następnie podejmować
działania zgodne z duchem i literą
zasad obowiązujących w określonym
kontekście organizacyjnym, jest
dokładny i skrupulatny w ich
wypełnianiu; uczeń dba o jakość
i staranność wykonywanych przez
siebie zadań

11

uczenie się

łatwość i szybkość
przyswajania nowej wiedzy

uczeń potraﬁ efektywnie i szybko
przyswajać nową wiedzę

12

współpraca

efektywna praca w grupie,
nastawienie na realizację celów
grupowych

uczeń jest otwarty na współpracę
i potraﬁ współpracować z innymi
w grupie, przyjmując w pracy grupowej
role, które służą realizacji celów
zespołowych

13

zaangażowanie

entuzjazm i pasja do pracy,
postawa „can do”, dbałość
o wizerunek ﬁrmy

uczeń potraﬁ zaangażować się
w działania oraz przejawiać entuzjazm
i pasję w realizacji zadań; uczeń
akceptuje znaczenie dbałości
o wizerunek ﬁrmy w określonym
kontekście organizacyjnym
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lp.

nazwa

opis kompetencji

efekt kształcenia

14

zdolności
analityczne

łatwość, szybkość
i niezawodność pobierania
informacji oraz ich
przetwarzania

uczeń potraﬁ, bez względu na warunki,
szybko i niezawodnie wyszukiwać,
analizować i przetwarzać informacje
niezbędne do wykonania zadania

Tabela 8. Języki obce i inne wymagania
lp.

nazwa

opis kompetencji

efekt kształcenia

1

dyspozycyjność
czasowa

elastyczność w zakresie godzin
pracy, przyjmowanie nadgodzin
z możliwością ich późniejszego
odebrania

nie dotyczy

2

język angielski

3

język niemiecki

posiada umiejętność
posługiwania się językiem obcym
umożliwiającym prowadzenie
podstawowej komunikacji ustnej
i pisemnej

uczeń posiada umiejętność
posługiwania się językiem obcym
umożliwiającym prowadzenie
podstawowej komunikacji ustnej
i pisemnej

4

mobilność

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

nie dotyczy

5

nastawienie na
rozwój

chęć samodzielnego rozwijania
własnej wiedzy i umiejętności,
również w nowych dziedzinach
i obszarach

uczeń akceptuje potrzebę nieustannego
rozwoju własnej wiedzy i umiejętności,
również w nowych dziedzinach
i obszarach

6

obsługa
pakietów
biurowych
(MS Oﬃce,
OpenOﬃce lub
Google Docs)

wykorzystywanie w efektywny
sposób możliwości
podstawowych pakietów
oprogramowania biurowego

uczeń potraﬁ obsługiwać
i wykorzystywać w pracy podstawowe
oprogramowanie biurowe (MS Oﬃce,
OpenOﬃce, Google Docs)

7

prawo jazdy

posiadanie prawa jazdy kategorii
B

nie dotyczy

8

prawo jazdy
kat. B+E

posiadanie prawa jazdy kategorii
B+E

nie dotyczy

9

sprawność
ﬁzyczna

sprawność ﬁzyczna

nie dotyczy

10

techniczny
język angielski

11

techniczny
język niemiecki

posiada 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

uczeń potraﬁ posługiwać się
specjalistycznym językiem obcym
w sposób umożliwiający rozumienie
i tworzenie dokumentacji technicznej,
sprawną i efektywną komunikację
z innymi przedstawicielami branży,
zarówno ustną, jak i pisemną

12

uczciwość

przestrzeganie uznawanych norm
moralnych

uczeń akceptuje potrzebę istnienia
standardów zachowań etycznych
i uczciwości oraz stosuje je w swoim
działaniu

13

umiejętności
matematyczne

przeprowadzanie
zaawansowanych operacji
matematycznych

uczeń potraﬁ przeprowadzać
różne operacje matematyczne
w celu rozwiązywania problemów
i generowania wiedzy
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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.
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