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Szanowni Państwo,

samorząd województwa dokłada wszelkich starań, by Małopolska była regionem szans, 

wszechstronnego rozwoju ludzi oraz nowoczesnej gospodarki. Wspieranie zatrudnienia to 

jedno z zadań Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020. Jego re-

alizacja doprowadzi do wzrostu aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców 

oraz przyspieszy rozwój gospodarczy regionu. Służy temu m.in. tworzenie sprzyjających 

warunków rozwoju otoczenia fi rm, a także uruchamianie przedsięwzięć gwarantujących 

dostęp do wysokiej jakości kształcenia, z którego efektów będzie korzystać gospodarka. 

Pracodawcy są głównym partnerem przy realizacji działań ukierunkowanych na zwiększe-

nie aktywności zawodowej mieszkańców. Tworząc miejsca pracy kreują przestrzeń, w któ-

rej Małopolanie mogą podejmować jedną z najważniejszych aktywności społecznych. 

Partnerskie kształtowanie relacji z pracodawcami zakłada dialog, wsłuchiwanie się w ich 

oczekiwania oraz adekwatne odpowiadanie na zgłaszane potrzeby w ramach polityki 

realizowanej przez władze województwa. W Małopolsce zarejestrowanych jest przeszło 

330 tysięcy fi rm. Prowadzenie dialogu z tak liczną grupą byłoby trudne, dlatego wybrano 

grono reprezentantów, którzy w ramach badania podzielili się swoimi przemyśleniami, 

problemami oraz oczekiwaniami dotyczącymi kwalifi kacji poszukiwanych zatrudnionych 

pracowników. Te swoiste konsultacje społeczne służyć miały przede wszystkim uzyska-

niu wiedzy na temat tego, jakich pracowników potrzebują małopolskie fi rmy, jakie są 

najczęstsze braki kwalifi kacji wśród kandydatów do pracy oraz jakie działania podejmują 

pracodawcy, by uzupełniać te defi cyty, a jakie powinien brać na siebie samorząd, by sku-

tecznie ich w tych wysiłkach wspierać. 

Raport, który składam na Państwa ręce, to podsumowanie rozmów przeprowadzonych 

z 3 624 pracodawcami z Małopolski. Chciałbym im podziękować za przyjęcie zaprosze-

nia do rozmowy i reprezentowanie środowiska. Zapewniam, że wyniki badania będą wy-

korzystane tak, by przełożyły się na realną pomoc. Równocześnie zapraszam do lektury 

raportu instytucje i podmioty zaangażowane w rozwój kapitału ludzkiego: dowiedzą się, 

jak doskonalić ofertę edukacyjną, by pracodawcy nie mieli problemów ze znalezieniem 

wykształconych, kompetentnych i dobrze przygotowanych do pracy ludzi.

Roman Ciepiela 

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
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I. Metodologia

1. Realizacja badania

Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród pracodawców realizowane jest w woje-

wództwie małopolskim po raz trzeci. Wszystkie edycje badania powstały w oparciu o me-

todologię i narzędzia przygotowane w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) 

realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), przy współpracy 

z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEiAPP 

UJ). Projekt fi nansowany jest ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Poddziałania 2.1.3.

Celem projektu BKL jest monitorowane zmian popytu i podaży kompetencji na rynku pracy. 

W jego ramach realizowane są odrębne badania, w których udział biorą uczniowie, studen-

ci, osoby bezrobotne, mieszkańcy, pracodawcy oraz pracownicy instytucji odpowiedzial-

nych za szkolenia oraz za kształtowanie polityki w zakresie kapitału ludzkiego1. Badanie 

pracodawców dostarcza kluczowych informacji w projekcie, gdyż to pracodawcy generują 

popyt na pracę. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników oraz wskazanie kompetencji 

aktualnie potrzebnych na rynku pracy ma wskazać obszary interwencji dla polityk publicz-

nych. Domeną działań PARP jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz roz-

wój zasobów ludzkich. Obszar działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (WUP) 

dotyczy zwłaszcza ostatniego z wymienionych elementów, dlatego WUP w ramach projek-

tu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji postanowił włączyć się na poziomie 

regionalnym w badanie pracodawców realizowane w projekcie BKL. 

1 Więcej informacji na temat projektu BKL oraz wyniki z poszczególnych etapów badań można znaleźć na stro-

nie www.bkl.parp.gov.pl.
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Dzięki połączeniu danych uzyskanych przez PARP oraz WUP udało się zebrać informacje 

zarówno od pracodawców z sektora przedsiębiorstw, jak i z sektora publicznego. Uzy-

skano 3 624 obserwacji, w tym 1 113 pochodziło z badania realizowanego przez PARP, 

natomiast 2 511 pozyskano na zlecenie WUP. Dane były zbierane według tego samego 

narzędzia od kwietnia do lipca 2011 roku. Operat do losowania próby stanowiła baza

REGON będąca w dyspozycji Głównego Urzędu Statystycznego, zweryfi kowana pod ką-

tem aktualności oraz dostępności podmiotów w niej występujących. Próba została wy-

losowana tak, by do puli realizowanych wywiadów dla potrzeb badania PARP oraz WUP 

trafi ły niepowtarzające się podmioty. W ten sposób wyeliminowano zagrożenie dwukrot-

nym ankietowaniem tych samych fi rm. Poniższa tabela prezentuje rozkład podmiotów 

objętych badaniami w podregionach Małopolski według klas wielkości zatrudnienia.

Tabela 1. Pracodawcy objęci badaniem według liczby zatrudnionych 

i podregionu

liczba zatrudnionych
region badania

ogółem
krakowski m. Kraków nowosądecki oświęcimski tarnowski

0–9
liczba 94 116 106 122 88 526

% 18% 22% 20% 23% 17% 15%

10–25
liczba 287 209 277 234 260 1 267

% 23% 16% 22% 18% 21% 35%

26–50
liczba 127 114 153 136 142 672

% 19% 17% 23% 20% 21% 19%

51–250
liczba 160 293 210 194 134 991

% 16% 30% 21% 20% 14% 27%

powyżej 

250

liczba 22 87 17 21 15 162

% 14% 54% 10% 13% 9% 4%

ogółem
liczba 690 819 763 707 639 3 618

% 19% 23% 21% 20% 18% 100%

Badanie było realizowane techniką wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo 

(CATI). 2% obserwacji zrealizowanych zostało w technice wywiadu osobistego (PAPI) oraz 

ankiety wypełnianej internetowo (CAWI). W badaniu wzięli udział przedstawiciele praco-

dawców najlepiej zorientowani w kwestiach kadrowych w fi rmie. Najczęściej wywiadu 

udzielał specjalista do spraw personalnych (31%), właściciel (24%) oraz dyrektor lub prezes 

(15%), przy czym pracownicy działów personalnych (specjaliści i kierownicy) wypowiada-

li się głównie w imieniu największych fi rm, podczas gdy właściciele reprezentowali naj-

mniejsze podmioty. Pozostałe kategorie osób biorących udział w badaniu znaleźć można 

na Wykresie 1.
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Wykres 1. Osoby udzielające wywiadu

24%

15%

3%31%

8%

10%

9%

właściciel

dyrektor \ prezes

członek zarządu

specjalista do spraw personalnych

kierownik działu

specjalista do spraw księgowości

inne

Branżami najliczniej reprezentowanymi w badaniu były: przetwórstwo przemysłowe 

(20,7%), handel i naprawa pojazdów (16,8%), budownictwo (11,3%) oraz edukacja (10,5%). 

Ze względu na niewielką liczebność podmiotów w niektórych sekcjach2 zdecydowano 

o połączeniu ich w większe całości. Tak powstałe sekcje miały służyć przede wszystkim 

prezentacji informacji w sposób, który jest czytelny oraz nie powoduje utraty cennych in-

formacji. Poszczególne sekcje łączono, gdy udział podmiotów publicznych w danej sekcji 

był podobny oraz wtedy, gdy charakterystyka stanowisk pracy w danej sekcji była zbliżo-

na. Pośród grup prezentowanych na Wykresie 2 pięć powstało w wyniku łączenia sekcji. 

Były to3:

przetwórstwo przemysłowe i górnictwo (B. górnictwo i wydobywanie oraz C. przetwór- �
stwo przemysłowe)

dostawa wody i zaopatrywanie w media (D. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię  �
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

oraz E. dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją)

handel i usługi dla ludności (G. handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samo- �
chodowych, włączając motocykle oraz S. pozostała działalność usługowa)

usługi specjalistyczne (J. informacja i komunikacja, K. działalność fi nansowa i ubezpie- �
czeniowa oraz M. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna)

obsługa rynku nieruchomości i usługi administrowania (L. działalność związana z obsłu- �
gą rynku nieruchomości oraz N. działalność w zakresie usług administrowania i działal-

ność wspierająca). 

Reszta grup pochodzi bezpośrednio z Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD 2007).

Część danych jest prezentowana w raporcie w podziale na sektor publiczny oraz sektor 

prywatny. Sektory te zostały wyodrębnione na podstawie odpowiedzi pracodawców na 

pytanie: „Jaka jest forma własności Państwa przedsiębiorstwa?”. W tekście znaleźć moż-

na również odwołania do wyników z poprzedniej edycji badania, która realizowana była 

w okresie od września do grudnia 2010 roku.

2 W przebadanej puli pracodawców pięć sekcji liczyło mniej niż 50 reprezentantów. Wśród nich znalazły się takie 

jak: górnictwo i wydobywanie; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę; informacja 

i komunikacja; działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa oraz pozostała działalność usługowa.

3 Prezentowane w nawiasach symbole literowe to oznaczenia dla poszczególnych sekcji w ujęciu klasyfi kacji 

PKD 2007.
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Wykres 2. Udział podmiotów w badaniu według branż

21,2%

18%

11,3%

10,5%

7,7%

7%

6,1%

4,1%
4%

3,7%
3,2%
3,1% dostawa wody i zaopatrywanie w media

kultura, rozrywka i rekreacja

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne
transport

obsługa rynku nieruchomości
i usługi administrowania

administracja publiczna

usługi specjalistyczne

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

edukacja

budownictwo

handel i usługi dla ludności

przetwórstwo przemysłowe i górnictwo

Dla przygotowania raportu wykorzystano również opinie pracodawców, którzy mieli oka-

zję zapoznać się ze wstępnymi wynikami badań. Zorganizowano osiem spotkań konsulta-

cyjnych dotyczących polityki szkoleniowej oraz zapotrzebowania na zawody i kwalifi ka-

cje. Konsultacje odbyły się w listopadzie oraz grudniu 2011 roku w czterech lokalizacjach 

i obejmowały następujące branże:

Nowy Sącz – branża transportowa oraz hotelarstwo i gastronomia – 8 listopada  �
2011 roku

Tarnów – przemysł maszynowy i metalowy oraz branża spożywcza – 9 listopada  �
2011 roku

Oświęcim – branża budowlana – 16 listopada 2011 roku �

Kraków – hotelarstwo i gastronomia oraz służba zdrowia – 17 listopada 2011 roku �

Kraków – przemysł farmaceutyczny, chemiczny, kosmetyczny – 1 grudnia 2011 roku. �

W ramach konsultacji pracodawcy zapoznali się z najważniejszymi wynikami z badania. 

Poproszono ich również o odniesienie się do zaprezentowanych w trakcie spotkań infor-

macji. Konsultacje miały za zadanie pogłębić niektóre zagadnienia pojawiające się w ba-

daniu ilościowym. Opinie pracodawców z tych spotkań pojawiają się w niniejszym rapor-

cie w formie cytatów. 
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II Wyniki badania

1. Sytuacja badanych fi rm

1.1 Nastroje pracodawców

Pracodawcy swoje decyzje dotyczące bieżących i przyszłych działań fi rmy opierają zarów-

no na znajomości jej sytuacji, jak i na sygnałach płynących z zewnątrz. W przypadku pol-

skich fi rm widoczny jest nie do końca uzasadniony pesymizm, który często skłania kierow-

nictwo do podejmowania ostrożnych decyzji. Dobrą ilustracją są tu badania prowadzone 

kwartalnie przez Narodowy Bank Polski (NBP)4, które od kilku lat pokazują, że formułowa-

ne przez przedsiębiorców oceny bieżącej i przyszłej koniunktury gospodarczej są zbieżne 

co do kierunku z warunkami makroekonomicznymi, ale różnią się co do siły trendu.

1.2 Zyski fi rm w minionym roku

O zyski pytano wyłącznie fi rmy prywatne, zakładając, że celem większości badanych pod-

miotów z sektora publicznego jest świadczenie usług dla ludności, nie zaś wypracowy-

wanie korzystnego wyniku fi nansowego. W roku poprzedzającym badanie jedna trzecia 

fi rm nie odnotowała w tym zakresie zmiany sytuacji w porównaniu z poprzednim rokiem. 

Udział fi rm, które odnotowały spadek profi tów oraz tych, w których zysk wzrósł w ciągu 

roku, były podobne, jednak w przypadku zmniejszenia się zysków więcej było odpowie-

dzi wskazujących na znaczący spadek, zaś w przypadku zwiększenia się zysków częściej 

4 Por. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 

2011 oraz prognoz koniunktury na IV kw. 2011, Warszawa: Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, 

październik 2011 i następne.
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zmiany były niewielkie. Odpowiedzi w tym zakresie nie różniły się znacząco od wyników 

z poprzedniej edycji badania.

Wykres 3. Zysk przedsiębiorstwa w minionym roku

nie wiem

znacznie się zwiększył

tylko nieznacznie się zwiększył

pozostał bez zmian

tylko nieznacznie się zmniejszył

znacznie się zmniejszył

13%

7%

20%

33%

16%

11%

N=2 434

W najmniejszych fi rmach (zatrudniających do dziewięciu osób) najczęstszy był spadek zy-

sków (38% odpowiedzi). W przypadku większych fi rm najczęściej zyski nie uległy zmianie, 

przy czym wśród fi rm zatrudniających 10–25 osób te, które odnotowały spadek zysków, 

przeważały nad notującymi ich wzrost. W pozostałych kategoriach wielkości (26–50,

51–250 i powyżej 250 pracowników) wzrost zysków był częstszy niż spadek. Zatem sytu-

acja fi nansowa badanych fi rm nie odbiegała od przeciętnej. Według danych publikowa-

nych przez NBP5 druga połowa 2010 i pierwsza połowa 2011 roku dla średnich i du-

żych przedsiębiorstw była korzystna. Z kolei fi rmy małe borykały się z problemami 

fi nansowymi. Te zajmujące się świadczeniem usług specjalistycznych oraz obsługą ryn-

ku nieruchomości i usługami administrowania częściej odnotowywały wzrost zysków niż 

działające w pozostałych branżach (odpowiednio 34% i 32%). Spadek zysków był częstszy 

w fi rmach z branż: transport, przetwórstwo przemysłowe i górnictwo oraz handel i usługi 

dla ludności (patrz Wykres 4).

5 Por. Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefi nansowych w 2010 roku w świetle danych F-01/I-01, 

Warszawa: Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, czerwiec 2011 oraz Sytuacja fi nansowa sektora 

przedsiębiorstw w II kw. 2011 r., Warszawa: Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, październik 

2011.
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Wykres 4. Zysk przedsiębiorstwa w minionym roku według branż
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40%

33%
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31%

27%

30%

10%

16%

30%

30%
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30%

13%

11%

12%

12%

7%

11%

14%

15%

ogółem
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obsługa rynku nieruchomości i usługi
administrowania

usługi specjalistyczne

transport

handel i usługi dla ludności

budownictwo

przetwórstwo przemysłowe i górnictwo

zwiększył się bez zmian zmniejszył się nie wiem

N = 2 434

1.3 Innowacyjność małopolskich pracodawców

Przez innowacje rozumiemy tu wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych pro-

duktów, usług albo metod produkcji bądź świadczenia usług. W roku poprzedzającym 

badanie tylko nieco ponad jedna trzecia badanych fi rm wprowadziła w swojej działalności 

takie innowacje. To mniej niż w poprzedniej edycji i zdecydowanie mniej niż wynikało 

z zeszłorocznych deklaracji dotyczących wprowadzania nowych produktów i usług w ko-

lejnym roku. Z danych NBP wynika, że fi rmy wstrzymują plany dotyczące inwestowania 

pieniędzy w obawie o sytuację gospodarczą – mimo wielkich oszczędności skumulowa-

nych na ich kontach6. 

Innowacje wprowadzały głównie te fi rmy, które odnotowały wzrost zysków (36%). Firmy, 

które nie inwestowały, najczęściej nie odczuły zmiany poziomu zysków (37%) lub zanoto-

wały ich spadek (31%). Firmy duże (zatrudniające powyżej 250 osób) inwestowały znacz-

nie chętniej niż mniejsze (41% z nich wprowadziło innowacje, podczas gdy w MŚP było to 

średnio nieco ponad 33%).

Największy udział fi rm wprowadzających innowacje wystąpił w branży przetwórstwo 

przemysłowe i górnictwo. Nowe usługi czy sposoby ich świadczenia chętnie oferowali też 

przedsiębiorcy z branż: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne oraz usługi specjalistycz-

ne. Najmniej fi rm wprowadzających innowacje zanotowano wśród fi rm z branż transpor-

towej, budowlanej oraz w obsłudze rynku nieruchomości i usługach administrowania.

W większości fi rm, które wprowadziły innowacje, w tym samym czasie wystąpiła rotacja 

pracowników (51% zarówno zwalniało pracowników, jak i przyjmowało nowych). U nieco 

ponad 14% pracodawców, którzy wprowadzili zmiany w zakresie oferty lub sposobów 

działania, nastąpił spadek zatrudnienia – to zdecydowanie mniej niż w przypadku fi rm, 

6 Por. I. Sudak, Kasa w skarpecie [online], Wyborcza.biz [dostęp 16.03.2012], dostępny w Internecie:

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10851031,Kasa_w_skarpecie.html.
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które z takich zmian zrezygnowało (spośród tych ostatnich w 23% fi rm odejściom nie to-

warzyszyło przyjęcie nowych pracowników). Wzrost zatrudnienia był częstszy w fi rmach, 

które wprowadziły nowe czy ulepszone produkty, usługi czy metody pracy (17% wobec 

12% fi rm nieprowadzących inwestycji). Z kolei brak ruchów kadrowych był rzadszy w fi r-

mach, które wprowadziły innowacje (17%) niż w tych, które nie zmieniły asortymentu 

i sposobów produkcji (23%). Wyniki te są zbieżne z wnioskami z innych badań. Według 

NBP inwestycje w działających w Polsce fi rmach nie powodują na ogół wzrostu zatrudnie-

nia, a raczej rotację pracowników (przyjęcie nowych pracowników o potrzebnych kwalifi -

kacjach – w miejsce tych, którzy byli zatrudnieni przy zastąpionych produktach, usługach 

czy procesach)7. Badania NBP wskazują też, że wprowadzenie innowacji skłania do zwięk-

szenia zatrudnienia nie więcej niż 15% pracodawców.

Planujących wprowadzenie innowacji w kolejnym roku było więcej niż tych, którzy je 

wprowadzili w roku poprzednim (38%), ale mniej niż planujących takie działania przed 

rokiem. Zmian nie planowała wprowadzać niespełna połowa badanych, pozostali nie byli 

w stanie udzielić odpowiedzi. Skłonność do wprowadzania innowacji deklarowali najczę-

ściej ci przedsiębiorcy, którzy odnotowali wzrost zysków (51%). Utrzymaniu zysków sprzed 

roku bądź ich spadkowi najczęściej towarzyszyła niechęć do inwestowania.

Potwierdza się obserwacja z poprzedniej edycji badania, że wprowadzanie nowych 

produktów lub usług jest stałym elementem strategii rynkowej części fi rm: ponad trzy 

czwarte fi rm, które inwestowały w ostatnim roku, zamierzało też wprowadzać innowacje 

w kolejnym roku. Nie zamierzało tego robić tylko 17% inwestujących w poprzednich mie-

siącach. Z kolei wśród przedsiębiorstw, które nie dokonywały zmian w ofercie czy sposo-

bach działalności w roku poprzedzającym badanie, tylko jedna piąta planowała inwesty-

cje, a ponad dwie trzecie z nich rezygnowało.

Prawdopodobnie duży udział wskazań na chęć wprowadzania innowacji był częściowo 

pochodną stosunkowo dobrej sytuacji fi rm w momencie badania. W połowie 2011 roku 

w różnych badaniach opinii pracodawców był widoczny spory optymizm. W tych prowa-

dzonych w drugim półroczu widać już narastające obawy o przyszłość, a co za tym idzie 

malejącą skłonność do inwestycji, innowacji i zatrudniania – fi rmy deklarowały prowadze-

nie bardzo ostrożnej polityki rozwojowej8. W kolejnym roku nie należy się więc spodziewać 

wysokiego stopnia realizacji deklaracji dotyczących wprowadzania nowych produktów, 

usług czy metod działania.

1.4 Wpływ kondycji fi rm na zatrudnienie

Z badania płyną pozytywne informacje o rynku pracy. W porównaniu z poprzednią 

edycją sytuacja zatrudnieniowa zdynamizowała się i uległa poprawie. Nowe miejsca pracy 

utworzono w niemal jednej trzeciej badanych fi rm i w większości z nich nie szło to w pa-

rze z likwidacją stanowisk (taka sytuacja miała miejsce w 25% wszystkich badanych fi rm, 

a w poprzedniej edycji – w 12%). We wcześniejszym badaniu jedna trzecia fi rm poinfor-

mowała, że nie było żadnych przyjęć i odejść, zaś w połowie 2011 roku mówiła o tym nie-

spełna jedna czwarta respondentów. Mniej było też fi rm, które nie zmieniły liczby miejsc 

pracy – ich udział spadł z dwóch trzecich do nieco ponad połowy. 

7 S. Cichocki i in., Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2011, Warszawa: Instytut Ekonomiczny Narodowego 

Banku Polskiego, 2011.

8 Por. Ocena roczna sytuacji na małopolskim rynku pracy w 2011 roku, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krako-

wie, marzec 2012.
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Nie oznacza to, że fi rmy odczuły wyłącznie poprawę. Likwidacja stanowisk nastąpiła w co 

piątej fi rmie, ale w jednej trzeciej z nich powstały też nowe miejsca pracy. Firm, z których 

odszedł co najmniej jeden pracownik, było o 12% więcej niż tych, które przyjęły nowe 

osoby, niemniej większość odejść i przyjęć była wynikiem rotacji zatrudnienia. 

Zatrudnienie nowych pracowników miało miejsce częściej w fi rmach prywatnych 

niż w publicznych (odpowiednio 59% i 48%), choć w sekcji administracja publiczna 

o przyjęciu nowych pracowników poinformowało 61% respondentów. 

Wykres 5. Zmiana zatrudnienia Wykres 6. Zmiany liczb stanowisk

w fi rmach w ostatnim roku pracy w fi rmach w ostatnim roku

42% 20% 14% 24%

odejścia i zatrudnianie nowych osób
tylko odejścia z pracy
tylko zatrudnianie nowych pracowników
brak ruchów kadrowych  

likwidacja stanowisk i tworzenie nowych
tylko likwidacja stanowisk
tylko tworzenie nowych stanowisk
brak zmian

6% 13% 25% 56%

N = 3 602 N = 3 597

W trakcie badania niespełna co szósta fi rma poszukiwała pracowników. Głównie były 

to te podmioty, które odnotowały wzrost zysków (29%). Pośród fi rm, które nie notowały 

poprawy sytuacji fi nansowej, rekrutowało około 15%. Firmy duże – zatrudniające powy-

żej 250 osób – poszukiwały pracowników ponad dwa razy częściej niż mniejsi pra-

codawcy, a fi rmy prywatne – dwa razy częściej niż publiczne. Połowa rekrutujących 

miała do obsadzenia tylko jedno stanowisko, a jedna czwarta – dwa. Co trzeci pracodawca 

chciał zatrudnić jedną nową osobę, a co czwarty – dwie. Tylko 7% rekrutujących praco-

dawców poszukiwało 10 lub więcej pracowników. Najwięcej fi rm poszukujących pracow-

ników działało w branży budowlanej (24%), w transportowej oraz zakwaterowaniu i usłu-

gach gastronomicznych (po 22%), a także w usługach specjalistycznych (20%). Najrzadziej 

rekrutowano w branżach: dostawa wody i zaopatrywanie w media, edukacja oraz kultura, 

rozrywka i rekreacja – w momencie badania rekrutację prowadziło mniej niż 10% bada-

nych podmiotów.

Pytani o plany zatrudnieniowe na kolejny rok pracodawcy najczęściej odpowiadali, że 

utrzymają obecny poziom zatrudnienia (56%). W ponad jednej piątej fi rm planowano 

je zwiększyć, w co ósmej spodziewano się zwolnień. 10,5% respondentów przejawiało 

niepewność co do stanu zatrudnienia w nadchodzącym roku. Chęć jego zwiększania zgła-

szali głównie ci przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku osiągnęli wyższe zyski (45% de-

klarujących wzrost zatrudnienia). Plany redukcji liczby pracowników miały częściej fi rmy, 

w których odnotowano spadek zysków (ponad połowa wskazań na redukcję pochodziła 

z tej grupy respondentów). Niemal dwie trzecie fi rm, które utrzymały zyski z poprzednie-

go roku, zamierzało zachować dotychczasowy poziom zatrudnienia. Instytucje publiczne 

częściej planowały w kolejnym roku utrzymać lub zmniejszyć liczbę pracowników, zaś 

w fi rmach prywatnych większa była skłonność do jej zwiększenia, ale też większa niepew-

ność co do sytuacji zatrudnieniowej fi rmy (patrz Wykres 7).
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Wykres 7. Przewidywane zmiany zatrudnienia w fi rmie w następnym roku

19%

9%

61%

54%

13%

25%

7%

12%

sektor publiczny

sektor prywatny

zmniejszy się pozostanie na tym samym poziomie
zwiększy się trudno powiedzieć

N = 3 624

Niemal co piąta fi rma zlikwidowała jakieś stanowisko pracy w roku przed badaniem. 

28% odejść pracowników nastąpiło z podmiotów, w których zlikwidowano stanowiska 

pracy. Duża część (41%) fi rm, które zlikwidowały co najmniej jedno stanowisko pracy, od-

notowała spadek zysków w stosunku do roku poprzedniego. Jednak dla fi rm notujących 

spadek zysków obniżanie zatrudnienia nie było główną strategią poprawy sytuacji (spo-

śród fi rm, w których zyski spadły, na likwidację stanowisk zdecydowało się 31%). Likwida-

cja stanowisk była nieco częstsza w fi rmach, w których zysk wzrósł, niż w tych, w których 

nie uległ zmianie (odpowiednio 17% i 14,5%). Pod względem wielkości fi rm likwidacja 

stanowisk była częstsza w fi rmach dużych (co najmniej jedno stanowisko zlikwidowano 

w jednej czwartej fi rm zatrudniających 51–250 osób, w ponad jednej piątej fi rm o zatrud-

nieniu powyżej 250 pracowników i tylko w 16% fi rm mniejszych). Decyzje o likwidacji sta-

nowisk były nieco częstsze w fi rmach prywatnych niż w podmiotach publicznych (odpo-

wiednio 20% i 18%).

Z większości fi rm (62,5%) w ciągu roku przed badaniem odszedł co najmniej jeden 

pracownik. Co ciekawe odejścia z pracy notowano częściej w fi rmach, w których nie li-

kwidowano stanowisk (55%). Najczęściej (w 30,5% przypadków) pracownicy rezygnowali 

z zatrudnienia u tych pracodawców, którzy wypracowali podobne zyski, jak w roku po-

przednim (czyli u tych, którzy mieli stosunkowo stabilną sytuację). Odejścia pracowników 

z fi rm w pogarszającej się sytuacji fi nansowej były podobnie częste, jak z fi rm notujących 

wzrost zysku (po około 27%). Pracownicy rzadziej opuszczali pracodawców z sektora pu-

blicznego niż prywatnego (odpowiednio 56% i 66%).

Niemal jedna trzecia badanych podmiotów w roku poprzedzającym badanie utworzyła 

co najmniej jedno nowe stanowisko pracy. Częściej były to fi rmy prywatne (34%) niż 

publiczne (27%). Utworzenie stanowisk na ogół wiązało się z zatrudnieniem nowych pra-

cowników (81%). Jednak ponad połowa z nich (54%) została przyjęta na stanowisko już 

wcześniej istniejące, czyli prawdopodobnie w ramach rotacji zatrudnienia.

Sytuacja zatrudnieniowa była zatem dobra w fi rmach dużych i średnich, głównie działają-

cych w sektorze prywatnym lub w administracji publicznej. Większość odejść i przyjęć była 

wynikiem rotacji zatrudnienia, następnie utworzenia nowych miejsc pracy, a dopiero na 

trzecim miejscu pod względem częstości znalazło się zmniejszanie liczby stanowisk w fi r-

mie. W kolejnym roku na ogół nie planowano zmian zatrudnienia, a jeśli miały one nastąpić, 

to częściej mówiono o wzroście zatrudnienia niż o zwolnieniach. Niepokojący jest duży 

udział odpowiedzi wskazujących na niepewność co do przyszłości fi rmy i pracowników.
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1.5 Co ogranicza wzrost zatrudnienia?

Uczestnicy badania zostali poproszeni o wskazanie, jakie zjawiska ograniczają wzrost 

zatrudnienia w ich fi rmie (patrz Wykres 8). Najczęściej wskazywane były zbyt wysokie 

podatki oraz pozapłacowe koszty pracy – stanowią one problem dla ponad trzech 

czwartych fi rm. Niewiele rzadziej wskazywano na niestabilną sytuację gospodarczą. Dla 

dwóch trzecich fi rm ograniczeniem dla wzrostu zatrudnienia jest silna konkurencja na 

rynku. Nieco ponad połowa odczuwa problemy związane z przepisami prawnymi. Po-

dobna część pracodawców jako hamulec dla zwiększenia załogi postrzega oczekiwania 

płacowe kandydatów do pracy. Jak pokazują badania, bariery wskazywane przez praco-

dawców jako czynniki ograniczające wzrost zatrudnienia – zwłaszcza wysokie koszty pra-

cy oraz ograniczenia natury prawnej – są także wskazywane jako czynniki ograniczające 

działalność fi rm w ogóle9.

Uciążliwość poszczególnych zjawisk różni się w zależności od wielkości fi rm. W fi rmach 

mikro i małych (do 50 pracowników) wysokie podatki, silna konkurencja oraz dostępność 

i koszt kredytów stanowi częstszą barierę niż w fi rmach średnich i dużych. Im większe 

fi rmy, tym mniej wskazań na poszczególne problemy. Potwierdza to, że małe podmioty 

odczuwały większe problemy w prowadzeniu działalności niż fi rmy średnie i duże. 

Wykres 8. Czynniki ograniczające wzrost zatrudnienia
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zła sytuacja finansowa firmy

N = 2 322

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

9 Ranking największych barier w działalności fi rm [online], Warszawa: Business Center Club – GFK [dostęp 

16.04.2012], dostępny w Internecie: http://www.bcc.org.plwww.bcc.org.pl/uploads/media/2011.10.17_Ran-

king_barier_-_badanie_przedsiebiorcow_BCC_i_GfK_Polonia.pdf.
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2. Zapotrzebowanie na pracowników i kompetencje 

2.1 Zawody „w cenie”

Jak już zostało powiedziane, w momencie badania co szósty pracodawca (17%) prowadził 

rekrutacje. Wśród fi rm prywatnych rekrutowało 20%, w sektorze publicznym – 10%.

Wykres 9. Rekrutacje prowadzone w momencie badania

10%
20%17%

90%
80%83%

sektor publicznysektor prywatnyogółem

nie poszukiwali pracowników

poszukiwali pracowników

N = 3 624

Najwięcej pracowników poszukiwanych przez fi rmy należało do grupy robotników prze-

mysłowych i rzemieślników (39%) oraz specjalistów (39%). Niemal co piąta rekrutacja 

dotyczyła pracowników średniego szczebla, czyli techników (19%), niewiele rzadziej po-

szukiwano także pracowników usług i sprzedawców (18%) oraz operatorów i monterów 

maszyn (17%). Najrzadziej poszukiwano pracowników na stanowiska kierownicze (zapo-

trzebowanie na nich zgłaszano w 8% przypadków – Wykres 10).

Wykres 10. Poszukiwani pracownicy według wielkich grup zawodów
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Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, najbardziej pożądani na rynku byli ro-

botnicy budowlani (15%), w tym robotnicy budowlani robót stanu surowego oraz robót 

wykończeniowych. Pracodawcy poszukiwali m.in.: murarzy, monterów instalacji i urzą-

dzeń sanitarnych, cieśli, dekarzy, zbrojarzy, malarzy i tynkarzy. Niemal równie często po-

szukiwano specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania (14% – wzrost w stosunku 

do pierwszej edycji), w tym zwłaszcza: specjalistów do spraw sprzedaży, specjalistów do 

spraw marketingu i PR, specjalistów do spraw administracji i rozwoju oraz zarządzania, 

specjalistów do spraw księgowości i rachunkowości oraz specjalistów administracji pu-

blicznej. Podobny odsetek rekrutacji dotyczył zawodów z grupy robotników obróbki me-

tali, mechaników maszyn i urządzeń. Rekrutowano przede wszystkim: spawaczy, ślusarzy, 

blacharzy, mechaników pojazdów samochodowych i mechaników maszyn, a także mon-

terów konstrukcji stalowych. W grupie średni personel do spraw biznesu i administracji 

(11%) poszukiwano w pierwszej kolejności przedstawicieli handlowych, a także księgo-

wych, zaopatrzeniowców i spedytorów (zapotrzebowanie na tę grupę pracowników nieco 

wzrosło). Dość pożądaną grupą zawodową byli również sprzedawcy (10%), choć zapotrze-

bowanie na nich trochę spadło w stosunku do poprzedniej edycji badania. Pracodawcy 

byli zainteresowani zatrudnianiem inżynierów, w tym głównie inżynierów mechaników 

i budownictwa, część poszukiwała również kartografów i geodetów (grupa specjalistów 

nauk fi zycznych, matematycznych i technicznych – 9%). W kategorii kierowców i opera-

torów pojazdów znaleźli się przede wszystkim kierowcy samochodów ciężarowych i do-

stawczych (9%). Chciano zatrudnić również: stolarzy, krawców, szwaczki, piekarzy i cukier-

ników (robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów 

tekstylnych – 7%), kucharzy, kelnerów i barmanów, fryzjerów i kosmetyczki (pracownicy 

usług osobistych – 7%), operatorów koparek i koparko-ładowarek, operatorów maszyn 

w przemyśle spożywczym, wyrobów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych oraz 

metalu (operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych – 7%). W mniej-

szym zakresie pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie na lekarzy, dentystów i pielęgniar-

ki (specjaliści do spraw zdrowia – 6%), a także magazynierów oraz asystentów do spraw 

księgowości i fakturzystów (pracownicy do spraw fi nansowo-statystycznych i ewidencji 

materiałowej – 6%). Pozostałe kategorie zawodowe poszukiwane przez pracodawców wy-

szczególniono na Wykresie 11. 
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Wykres 11. Poszukiwani pracownicy według zawodów

15%

14%

14%

11%

10%

9%

9%

7%

7%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

15%

robotnicy budowlani

specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn
i urządzeń

średni personel do spraw biznesu i administracji

sprzedawcy

specjaliści nauk fizycznych,
matematycznych i technicznych

kierowcy i operatorzy pojazdów

robotnicy w przetwórstwie spożywczym,
obróbce drewna, prod. wyrobów tekstylnych

pracownicy usług osobistych

operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
i przetwórczych

specjaliści do spraw zdrowia

pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
i ewidencji materiałowej

robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle,
budownictwie i transporcie

specjaliści nauczania i wychowania

średni personel nauk fizycznych, chemicznych
i technicznych

kierownicy do spraw zarządzania i handlu

kierownicy do spraw produkcji i usług

specjaliści do spraw technologii
informacyjno-komunikacyjnych

elektrycy i elektronicy

specjaliści prawa, dziedzin społecznych i kultury

pracownicy obsługi klienta

sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych

inne

N = 601

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

2.2 Poziom umiejętności oczekiwany „na starcie”

Większość pracodawców oczekiwała, że kandydaci będą w pełni przygotowani do 

pracy (41%) lub będą wymagali jedynie niewielkiego doszkolenia (38%). Opinie praco-

dawców w tym zakresie są łagodniejsze niż w pierwszej edycji badania, gdy ponad połowa 

pracodawców wymagała od kandydatów pełnego przygotowania do wykonywania zawo-

du. Należy jednak pamiętać, że pracodawcy w procesie rekrutacji muszą często rewidować 

swoje oczekiwania wobec trudności ze znalezieniem takich kandydatów do pracy, którzy 

by spełniali wszystkie ich oczekiwania. Częściej (w przypadku 69% pracodawców) możli-

wość doszkolenia (w większym lub mniejszym zakresie) dopuszczana była w sektorze pry-
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watnym. W sektorze publicznym kandydatom stawiano wyżej poprzeczkę: 61% pracodaw-

ców oczekiwało od potencjalnych pracowników pełnego przygotowania do pracy.

Wykres 12. Oczekiwania wobec nowo przyjmowanych pracowników

61%

31%

41%

26%

44%

38%

5%

11%

9%

8%

14%

12%

sektor 
publiczny

sektor 
prywatny

ogółem

posiadają pełne przygotowanie przejdą niewielkie doszkolenie

przejdą większe doszkolenie przejdą pełne doszkolenie

N = 3 624

Deklaracje takie składali głównie pracodawcy z publicznych podmiotów z branży edu-

kacyjnej oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. W administracji publicznej w zna-

czącym stopniu dopuszczano konieczność doszkolenia pracowników do wykonywanych 

zadań (69% pracodawców oferowało szkolenie w mniejszym lub większym zakresie). 

W sektorze prywatnym doszkolenie najczęściej dopuszczały fi rmy z branż zakwaterowa-

nie i usługi gastronomiczne, przetwórstwo przemysłowe i górnictwo, handel i usługi dla 

ludności, a także fi rmy oferujące usługi specjalistyczne. Największy odsetek fi rm, które 

były gotowe zapewnić pełne doszkolenie zatrudnianym osobom, wystąpił w branżach 

administracja publiczna (20%), przetwórstwo przemysłowe i górnictwo (17%), a także 

handel i usługi dla ludności oraz usługi specjalistyczne (po 16%). 

Oczekiwania wobec nowo przyjmowanych pracowników we wszystkich branżach prezen-

towane są na Wykresie 13. Analizując deklarowaną przez pracodawców chęć doszkolenia 

kandydatów do pracy należy pamiętać, że jest ona zależna nie tylko od możliwości fi nan-

sowych, ale również od specyfi ki zawodu oraz warunków wykonywania pracy. Łatwiej 

i szybciej doszkolić pracowników do wykonywania mało skomplikowanych prac biuro-

wych lub świadczenia usług sprzedażowych i obsługi klienta niż na przykład do kiero-

wania pojazdem, operowania maszyną, wykonywania skomplikowanych analiz i obliczeń, 

czy wreszcie świadczenia usług medycznych. Ponadto większość z wymienionych prac 

można wykonywać tylko w przypadku posiadania konkretnych umiejętności „na starcie”.
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Wykres 13. Oczekiwania wobec nowo przyjmowanych pracowników według 

branż

27%

28%

28%

30%

34%

37%

39%

43%

52%

56%

61%

85%

51%

45%

45%

36%

47%

45%

30%

41%

39%

31%

28%

10%

9%

10%

11%

18%

13%

9%

11%

7%

1%

13%

17%

16%

16%

9%

20%

10%

3%

6%

5%

4%

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

przetwórstwo przemysłowe i górnictwo

handel i usługi dla ludności

usługi specjalistyczne

dostawa wody i zaopatrywanie w media

budownictwo

administracja publiczna

obsługa rynku nieruchomości
i usługi administrowania

kultura, rozrywka i rekreacja

transport

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

edukacja

posiadają pełne przygotowanie

przejdą większe doszkolenie

przejdą niewielkie doszkolenie

przejdą pełne doszkolenie

6%

6%

6%

6%

N = 3 624

2.3 Co jest ważne w procesie rekrutacji?

Pracodawcy kładli nacisk na różne elementy w procesie poszukiwania pracowników. 72% 

z nich za ważne przy rekrutacji na oferowane przez siebie stanowisko uznało doświadcze-

nie / staż pracy. Jest to czynnik kluczowy przy zatrudnianiu na stanowiska kierownicze 

oraz bardzo ważny w przypadku robotników przemysłowych i rzemieślników, techników 

i średniego personelu, operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Dużo mniejsze zna-

czenie kładziono na doświadczenie / staż pracy przy rekrutacji pracowników biurowych. 

Jeśli chodzi o branże, to dużą wagę do doświadczenia zawodowego przykładano w bu-

downictwie, transporcie, przetwórstwie przemysłowym oraz zakwaterowaniu i usługach 

gastronomicznych. Drugorzędne znaczenie odgrywał staż pracy w branży edukacyjnej 

oraz w obsłudze rynku nieruchomości i usługach administrowania. 
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Niespełna dwie trzecie pracodawców, którzy wymagali od kandydatów doświadczenia 

zawodowego, oczekiwała rocznego stażu pracy (32%), a jedna czwarta była skłonna za-

trudnić pracownika z dwuletnim stażem (26%). Co dziesiąty pracodawca, który oczekiwał 

doświadczenia, chciał zatrudnić osobę wcześniej pracującą przez pięć lat.

Fakt posiadania wyuczonego zawodu był istotny dla ponad dwóch trzecich rekrutują-

cych pracodawców (68%). Był to czynnik klu-

czowy przy zatrudnianiu robotników przemy-

słowych i rzemieślników, a także specjalistów. 

Posiadanie wyuczonego zawodu uznawano za 

ważne również w przypadku kadry kierowniczej 

oraz techników i średniego personelu. Do branż, 

w których kładziono na ten czynnik większy 

nacisk, należały opieka zdrowotna i pomoc spo-

łeczna oraz edukacja.

Na poziom wykształcenia kandydatów zwracało uwagę 64% pracodawców. Im wyższy, 

tym pracodawcy byli bardziej skłonni zatrudnić daną osobę. Niemniej jednak ponad poło-

wa rekrutujących deklarowała, że zatrudniłaby kandydata z wykształceniem zawodowym. 

Rola wykształcenia różnicuje się ze względu na charakter wykonywanej pracy. Na stano-

wiskach kierowniczych oraz specjalistycznych miało ono decydujące znaczenie, bardzo 

ważne było również w przypadku techników i średniego personelu oraz pracowników 

biurowych. W pozostałych kategoriach zawodowych miało znaczenie drugorzędne. Jeśli 

chodzi o branże, to wykształcenie było szczególnie ważne w usługach specjalistycznych, 

opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz edukacji. Najmniejszą wagę przykładali do 

niego pracodawcy z branży transportowej oraz budownictwa. 

Dla większości pracodawców, którzy oczekiwali od kandydatów posiadania wyższego wy-

kształcenia, nie miało znaczenia, jaką uczelnię ukończyła dana osoba. Pozostali oczekiwali 

posiadania dyplomu wydanego przez największe krakowskie szkoły wyższe: Akademię 

Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską i Uniwersytet Jagielloński.

Zróżnicowanie wagi, jaka była przykładana do wymienionych wcześniej czynników, widać 

porównując oceny pracodawców z sektora publicznego oraz prywatnego (patrz Sche-

mat 1). Dla tych pierwszych decydujące znaczenie ma poziom wykształcenia (92%), nieco 

mniej ważny jest wyuczony zawód (79%), natomiast doświadczenie zawodowe znalazło 

się na końcu (ważne dla 64% tej grupy). W przypadku pracodawców prywatnych liczy się 

przede wszystkim doświadczenie zawodowe (74%). Pozostałe czynniki mają drugorzędne 

znaczenie.

Schemat 1. Czynniki ważne w procesie rekrutacji

sektor publiczny sektor prywatny

wykształcenie

wyuczony zawód

doświadczenie

bardzo ważne średnio ważneważne

92%

79% 63%

74%64%

58%

Na schemacie zaprezentowano odsetek pracodawców, którzy wskazali, że dany czynnik ma znaczenie przy 

przyjmowaniu kandydatów do pracy.

„Taki prawdziwy cukiernik z zawodu. 

Żeby miał doświadczenie i jak stanie 

przy stole to wszystko zrobi.”

(przemysł spożywczy)
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Jeśli chodzi o płeć kandydatów, to 46% z rekrutujących wolałoby zatrudnić na wolne sta-

nowisko pracy mężczyznę, 10% kobietę, a dla 44% było to obojętne. Wymagania dotyczą-

ce płci wiążą się ze stereotypowym postrzeganiem zawodów jako „męskie” lub „kobiece”. 

Najmniejsze znaczenie do płci przywiązywano w przypadku stanowisk specjalistycznych 

oraz średniego szczebla (technicy). W zawodach usługowych i sprzedażowych częściej 

widziano kobiety. Na stanowiska operatorów maszyn oraz robotników przemysłowych 

i rzemieślników pracodawcy zatrudniliby wyłącznie mężczyzn. Częściej na mężczyzn sta-

wiano również w przypadku kadry kierowniczej, a także pracowników biurowych.

2.4 Kompetencje wymagane od kandydatów do pracy

Na pytanie o trzy najważniejsze kompetencje, które powinni posiadać kandydaci do 

pracy, pracodawcy odpowiadali podobnie jak w poprzedniej edycji badania (patrz Wy-

kres 14). Najczęściej mówiono o kompeten-

cjach indywidualnych, psychologicznych 

(78%). Pracodawcy oczekiwali: odpowiedzial-

ności, dyscypliny pracy, uczciwości, wiarygod-

ności, staranności i skrupulatności, chęci do 

pracy, pracowitości, kompetencji związanych 

z zarządzaniem czasem, a także kultury oso-

bistej, uprzejmości i dbania o wizerunek swój 

oraz fi rmy. Ważna była również samodzielność 

i kreatywność. Rzadziej wymieniane były kom-

petencje typowe dla danego zawodu (48%), jednak nale-

ży pamiętać, że często pracodawcy pomijają je w wypo-

wiedziach, uznając za oczywiste fakt, że spawacz musi 

znać techniki spawania, a sprzedawca posiadać umie-

jętności sprzedażowe. W 45% przypadków wymienia-

ne były kompetencje interpersonalne, w tym głównie: 

komunikatywność – klarowne przekazywanie myśli, 

umiejętność utrzymywania kontaktów z ludźmi, klien-

tami oraz współpracy w grupie. W mniejszym stopniu pracodawcy zwracali uwagę na 

kompetencje komputerowe, posiadanie upraw-

nień i licencji oraz doświadczenie zawodowe. 

W ramach kompetencji fi zycznych mówiono 

głównie o zdolnościach manualnych i ogólnej 

sprawności organizmu. Dyspozycyjność do-

tyczyła natomiast nie tylko pracy w niestan-

dardowych godzinach, ale również gotowości 

do zmiany pracy lub dojazdów do miejsca jej 

wykonywania. Część pracodawców wymagała 

kompetencji kognitywnych, czyli umiejętno-

ści myślenia analitycznego i syntetycznego, 

a także zdolności uczenia się (7%). Zdarzały się 

również wymagania dotyczące posługiwania się dokumentacją techniczną, projektami 

i schematami oraz obsługi urządzeń technicznych (kompetencje techniczne – 6%).

 

„(…) są wymagane uprawnienia spa-

walnicze. Ale też na osobę, na cha-

rakter, czy się dostosuje do grupy. To 

później wychodzi już na okresie prób-

nym.”

(przemysł maszynowy)

„Wykształcenie jest na pewno ważne, 

ale jeżeli ktoś jest naprawdę przedsię-

biorczy, radzi sobie i widać z rozmowy, 

że to jest taka osoba, która poradzi so-

bie to wydaje mi się, że taką osobę bym 

wzięła, a potem miałaby możliwość 

uczenia się.”

(branża transportowa)

„Żeby nie potrzebował 

wiecznie jakiegoś wsparcia, 

żeby był samodzielny.”

(branża chemiczna)
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Wykres 14. Najważniejsze kompetencje kandydatów do pracy

78%kompetecje indywidualne, psychologiczne

48%kompetencje typowe dla danego zawodu

45%kompetencje interpersonalne

14%kompetencje komputerowe

12%uprawnienia, licencje, prawa jazdy

12%związane z posiadaniem doświadczenia zawodowego

kompetencje fizyczne

8%znajomość języków obcych

8%kompetencje dyspozycyjne

7%kompetencje kognitywne

6%kompetencje techniczne

4%kompetencje kierownicze

4%inne

9%

N = 588

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Najbardziej pożądane kompetencje w po-

szczególnych kategoriach zawodowych pre-

zentowane są w Tabeli 2. Kompetencje ty-

powe dla danego zawodu pojawiają się na 

pierwszym miejscu prawie we wszystkich ka-

tegoriach zawodowych z wyjątkiem pracow-

ników biurowych oraz operatorów i monterów 

maszyn i urządzeń (tu częściej wskazywano na 

konieczność posiadania stosownych upraw-

nień, licencji i prawa jazdy). Jednak po kompetencjach zawodowych pojawiła się cała lista 

oczekiwanych cech indywidualnych, które w zestawieniu sumarycznym wysunęły się na 

pierwsze miejsce (por. Wykres 14). Odpowiedzialność, dyscyplina pracy oraz uczciwość 

znalazła się we wszystkich kategoriach z wyjąt-

kiem techników. W przypadku pracowników 

biurowych są to wręcz cechy decydujące o ja-

kości pracy. Staranności, skrupulatności i do-

kładności wymaga się od robotników prze-

mysłowych i rzemieślników, pracowników biu-

rowych specjalistów oraz pracowników przy 

pracach prostych. Umiejętności w kontaktach 

z ludźmi, w tym z klientami, ważne są nie tylko 

w zawodach sprzedażowych i usługowych, ale również w przypadku specjalistów, techni-

ków i średniego personelu oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Często praco-

„Dobrze jak jest dyspozycyjny. Jest 

odpowiedzialny za to co robi. Powie-

rzoną pracę mu się daje i wykonuje to 

sumiennie przede wszystkim. Robi to 

tak z sercem.”

(hotelarstwo i gastronomia)

„To jest handel obwoźny, więc też musi 

mieć to podejście do klienta. (…) Musi 

mieć na tyle tej inteligencji, żeby sprze-

dać ten towar, zapromować go.”

(przemysł spożywczy)
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dawcy oczekiwali umiejętności współpracy w grupie – dotyczyło to zwłaszcza kadry kie-

rowniczej, specjalistów, pracowników biurowych, techników oraz robotników przemysło-

wych i rzemieślników. Pojawiały się również wymagania co do kompetencji specyfi cznych 

dla poszczególnych kategorii zawodowych, jak np. kierowniczych oraz przywódczych 

w przypadku kadry menedżerskiej. Kultury osobistej, uprzejmości i dbania o wizerunek 

oczekiwano od pracowników usług i sprzedawców. Natomiast przy pracownikach biuro-

wych wymieniana była znajomość języków obcych.

Tabela 2. Kompetencje oczekiwane od kandydatów do pracy według wielkich 

grup zawodów

KADRA KIEROWNICZA SPECJALIŚCI

kompetencje typowe dla zawodu kompetencje typowe dla zawodu

odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość komunikatywność – klarowne przekazywanie myśli

kompetencje kierownicze kontakty z ludźmi, klientami

współpraca w grupie staranność, skrupulatność, dokładność

przywództwo współpraca w grupie

TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL PRACOWNICY BIUROWI

kompetencje typowe dla zawodu odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

komunikatywność – klarowne przekazywanie myśli znajomość języków obcych

kontakty z ludźmi, klientami staranność, skrupulatność, dokładność

współpraca w grupie współpraca w grupie

zaawansowana umiejętność obsługi komputera komunikatywność – klarowne przekazywanie myśli

PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

kompetencje typowe dla zawodu kompetencje typowe dla zawodu

kontakty z ludźmi, klientami staranność, skrupulatność, dokładność

kultura osobista, uprzejmość, dbanie o wizerunek odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość chęć do pracy, pracowitość

komunikatywność – klarowne przekazywanie myśli współpraca w grupie

chęć do pracy, pracowitość  

OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH

uprawnienia, licencje, prawa jazdy kompetencje typowe dla zawodu

kompetencje typowe dla zawodu chęć do pracy, pracowitość

kontakty z ludźmi, klientami odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość staranność, skrupulatność, dokładność

kompetencje dyspozycyjne  

Pracodawcom zadane zostały również pytania zamknięte dotyczące kompetencji (odpo-

wiedź mogli wybrać z gotowej listy). Przy tej okazji proszono ich też o wskazanie poziomu 

umiejętności, jakiego wymagają od kandydatów do pracy. Ponownie okazało się, że kom-

petencje potrzebne na praktycznie wszystkich stanowiskach to te z grupy interpersonal-

nych oraz indywidualnych (kontakty z innymi ludźmi, samoorganizacja pracy, inicjatywa, 

terminowość w wykonywaniu zadań), a także dyspozycyjność. Umiejętność utrzymywa-

nia kontaktów z innymi była wymagana w stopniu bardzo wysokim (28%) lub wysokim 

(48%). Podobnie było z wymienionymi wcześniej kompetencjami indywidualnymi. Dys-

pozycyjność była ważna dla pracodawców, ale wymagano jej w stopniu średnim lub wy-

sokim – pełnej dyspozycyjności pracodawcy oczekiwali rzadziej. Co ciekawe, jeśli chodzi 
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o obsługę, montowanie i naprawę urządzeń technicznych, to oczekiwania „na starcie” 

były stosunkowe niskie – zapewnie zakładano doszkolenie pracowników w tym zakresie 

już na stanowisku pracy, zgodnie z jego specyfi ką. Suma ocen poszczególnych kategorii 

kompetencji prezentowana jest na Wykresie 15.

Wykres 15. Wymagany poziom kompetencji

podstawowy średni wysoki bardzo wysoki

procent pracodaw
ców

, którzy stw
ierdzili, że kom

ptencja jest potrzebna

4%

27% 41% 28%kontakty z innymi ludźmi 95%

28% 48% 19%
samoorganizacja pracy i przejawianie

inicjatywy, terminowość 89%

39% 40% 15%dyspozycyjność 89%

9% 45% 32% 14%sprawność fizyczna 77%

8% 37% 39% 16%
wyszukiwanie i analiza informacji oraz

wyciąganie wniosków 66%

17% 41% 32% 10%wykonywanie obliczeń 63%

9% 30% 40% 21%obsługa komputera i korzystanie
z Internetu

62%

10% 48% 31% 11%
zdolności kierownicze i organizacja

pracy innych 45%

15% 44% 32% 9%
organizowanie i prowadzeniem prac

biurowych 41%

25% 43% 22% 10%
obsługa, montowanie i naprawa

urządzeń technicznych 40%

21% 53% 21%

5%

zdolności artystyczne i twórcze 27%

5%

6%

Około połowa pracodawców oczekiwała, że kandydaci do pracy będą posiadać cer-

tyfi katy potwierdzające ich umiejętności zawodowe. Dotyczyło to przede wszystkim 

operatorów i monterów maszyn i urządzeń, poza tym robotników przemysłowych i rze-

mieślników, a także kadry kierowniczej, techników i średniego personelu oraz specjalistów. 

W pozostałych kategoriach zawodowych takie oczekiwania zdarzały się sporadycznie. Je-

śli chodzi o certyfi katy dla operatorów, to wskazywano przede wszystkim na uprawnienia 

dla kierowców, takie jak: prawo jazdy różnych kategorii, uprawnienia na przewóz rzeczy, 

a także uprawnienia dotyczące obsługi koparko-ładowarek. W grupie robotników certy-

fi katy były niezbędne zwłaszcza w przypadku spawaczy. W zawodach specjalistycznych 

wskazywano natomiast na uprawnienia dla inspektorów nadzoru budowlanego oraz kie-

rowników budowy. Widać więc, że pracodawcy oczekiwali certyfi katów potwierdzających 

kompetencje typowe dla wykonywanego zawodu, nie byli natomiast zainteresowani do-

kumentami poświadczającymi posiadanie umiejętności dodatkowych, jak np. znajomości 

języków obcych. 
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Jest to zastanawiające, tym bardziej, że znajomości języka obcego wymagała od kan-

dydatów nieco ponad jedna trzecia pracodawców, którzy poszukiwali pracowni-

ków. Kompetencji językowych oczekiwano zwłaszcza od kadry kierowniczej i specjalistów 

(ponad połowa pracodawców rekrutujących w tych zawodach), ale również od pracowni-

ków biurowych, pracowników średniego szczebla (ponad 40%) oraz pracowników usług 

i sprzedawców (35%). W przypadku operatorów i monterów maszyn i urządzeń znajo-

mości języka obcego spodziewał się co piąty pracodawca. Pracodawcy wymagali przede 

wszystkim posługiwania się językiem angielskim, w drugiej kolejności – niemieckim.

2.5 W jaki sposób pracodawcy poszukują pracowników?

Najpopularniejszym sposobem rekrutacji pracowników okazało się korzystanie 

z usług powiatowych urzędów pracy (PUP – 69%). Ponad połowa pracodawców korzy-

stała również z polecenia rodziny i znajomych (53%). Nieco mniej popularne było zamiesz-

czanie ogłoszeń – pierwszym medium w tym zakresie był Internet (45%), w następnej kolej-

ności korzystano z ogłoszeń prasowych (37%), a także ogłoszeń rozwieszanych w obrębie 

fi rmy (28%). Inne metody pozyskiwania pracowników wybierane były znacznie rzadziej.

Na Wykresie 16 widać zróżnicowanie stosowanych przez pracodawców metod rekruta-

cji w sektorze publicznym oraz prywatnym. W sektorze publicznym korzystano przede 

wszystkim z usług PUP (77% pracodawców z tego sektora) oraz ogłoszeń w Internecie 

(52%). Wysoka popularność ogłoszeń internetowych jest związana z tym, że w większości 

przypadków nabór na stanowiska w sektorze publicznym odbywa się w trybie konkursu 

i ma charakter informacji publicznej, która musi się pojawić w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej. Dość popularne były również ogłoszenia prasowe (44%). W sektorze prywat-

nym równie często korzystano z usług PUP jak i polecenia rodziny lub znajomych 

(66%). Jeśli chodzi o ogłoszenia, to w pierwszej kolejności umieszczano je w prasie (44%), 

a dopiero potem w Internecie (42%). Najmniej popularnymi metodami okazały się usługi 

head hunterów oraz targi pracy. Z usług prywatnych biur pośrednictwa pracy korzystał co 

dziesiąty przedsiębiorca. Przeszkodą w tym zakresie mogły być wysokie koszty.

W ramach sektora prywatnego z oferty PUP częściej korzystały przedsiębiorstwa z branż 

dostawa wody i zaopatrywanie w media, przetwórstwo przemysłowe oraz handel i usługi 

dla ludności. Najrzadziej z usług urzędów korzystały fi rmy oferujące usługi specjalistyczne.

Polecenie rodziny i znajomych popularne było szczególnie w branżach dostawa wody 

i zaopatrywanie w media, transport, budownictwo oraz zakwaterowanie i usługi gastro-

nomiczne. Rzadko korzystały z niego przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą rynku nie-

ruchomości i usługami administrowania.

Pracodawcy z tej ostatniej branży cenili sobie ogłoszenia prasowe podobnie jak ci z bran-

ży zakwaterowanie i usługi gastronomiczne. Jeśli chodzi o branżę usługi specjalistyczne, 

to korzystano głównie z ogłoszeń w Internecie. 
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Wykres 16. Metody rekrutacji stosowane przez pracodawców

77%

22%

52%

23%

4%

5%

3%

1%

66%

66%

42%

44%

25%

11%

6%

6%

5%

powiatowy urząd pracy

polecenie rodziny i znajomych

ogłoszenia w Internecie

ogłoszenia prasowe

ogłoszenia rozwieszane w obrębie firmy

prywatne biura pośrednictwa pracy

szkolne i akademickie ośrodki kariery

targi pracy

head hunterzy

publiczny prywatny

N = 3 254

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Z Internetu rezygnowali natomiast przedstawiciele publicznych jednostek edukacyjnych 

oraz publicznych jednostek opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Poszukiwanie pra-

cowników z polecenia rodziny i znajomych występowało w publicznych podmiotach 

z branży przetwórstwo przemysłowe i górnictwo oraz dostawa wody i zaopatrywanie 

w media. Zdarzało się także w publicznych placówkach opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej. W tym ostatnim przypadku często korzystano również z usług powiatowych 

urzędów pracy. Poza tym poszukiwanie pracowników przez PUP było popularne wśród 

publicznych podmiotów zajmujących się obsługą rynku nieruchomości i usługami admi-

nistrowania, kulturą, rozrywką i rekreacją oraz edukacją.

Pracodawcy dobrze oceniali skuteczność stosowanych przez siebie metod rekrutacji 

(patrz Wykres 17). Większość uznała je za umiarkowanie skuteczne lub bardzo skuteczne. 

Co ciekawe, najpopularniejsza forma rekrutacji pracowników – usługi powiatowego urzę-

du pracy – otrzymała umiarkowaną ocenę (46% oceniło ją jako umiarkowanie skuteczną, 

20% jako mało skuteczną i aż 10% jako zupełnie nieskuteczną). Należy jednak pamiętać, 

że usługi urzędów pracy nie są jedyną metodą wykorzystywaną przez pracodawców. 

Ponadto wymaga ona od nich więcej pracy i czasu, ponieważ wiąże się z dopełnieniem 

określonych procedur. Poszukiwanie pracownika przez Internet lub polecenie rodziny czy 

znajomych może okazać się szybsze. Być może dlatego metody te były oceniane jako 

najskuteczniejsze (odpowiednio 43% i 41% korzystających z nich pracodawców ocenia je 

jako bardzo skuteczne). Nie każdy pracodawca ma szansę znaleźć pracownika w urzędzie 

pracy, zwłaszcza jeśli szuka wykwalifi kowanych specjalistów. Poza tym ogłoszenia docie-

rają do szerszego grona odbiorców – nie tylko do zarejestrowanych bezrobotnych, ale też 

do osób pracujących, które chcą zmienić zawód, świeżo upieczonych absolwentów oraz 

poszukujących pracy, ale nie korzystających z usług PUP. Część pracodawców ma również 

zastrzeżenia do kandydatów przysyłanych z PUP: zdarza się, że tak naprawdę nie zależy 

im na posadzie – oczekują jedynie potwierdzenia przez pracodawcę aktywnego poszuki-

wania pracy, by zachować status bezrobotnego10.

10 Na podstawie konsultacji prowadzonych z małopolskimi pracodawcami dotyczących polityki szkoleniowej 

oraz zapotrzebowania na zawody i kwalifi kacje (por. podrozdział I.1).
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Wykres 17. Ocena skuteczności stosowanych metod rekrutacji

3%

4%

4%

1%

15%

8%

10%

7%

6%

27%

18%

20%

16%

15%

9%

13%

9%

12%

45%

56%

46%

52%

54%

54%

44%

49%

42%

13%

18%

24%

25%

27%

31%

39%

41%

43%

targi pracy

prywatne biura pośrednictwa pracy

PUP

szkolne i akademickie ośrodki kariery

ogłoszenia prasowe

head hunterzy

ogłoszenia rozwieszane w obrębie firmy

z polecenia rodziny i znajomych

ogłoszenia w Internecie

zupełnie nieskuteczny mało skuteczny

umiarkowanie skuteczny bardzo skuteczny

2.6 Trudności ze znalezieniem pracowników

Trudności, na które napotykali pracodawcy przy poszukiwaniu odpowiednich osób do 

pracy, nie były łączone z organizacją samego procesu rekrutacji. Ich przyczyn upatry-

wano w cechach kandydatów, a nie np. w trudnościach z dotarciem do odpowiednich 

kandydatów. Problemy ze znalezieniem pracownika deklarowało niespełna dwie trzecie 

rekrutujących w momencie badania pracodawców (64%). W większości przypadków wy-

nikały one z tego, że kandydaci do pracy nie spełniali oczekiwań (72%), przy czym pro-

blem ten widoczny był bardziej w przypadku sektora prywatnego (76%) niż publicznego 

(49%). W sektorze publicznym częściej zdarzało się, że to kandydatom nie odpowiadały 

oferowane warunki pracy (28% w stosunku do 11% w sektorze prywatnym). W ponad jed-

nej piątej przypadków do pracy w jednostce publicznej nie zgłosił się żaden kandydat – 

w sektorze prywatnym takich przypadków było 13%.
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Wykres 18. Przyczyny trudności z rekrutacją pracowników

15%

13%

23%

72%

76%

49%

13%

11%

28%

ogółem

sektor 
prywatny

sektor 
publiczny

praktycznie nikt nie
odpowiedział na ofertę pracy

odpowiedziały pewne osoby,
ale nie spełniały one oczekiwań

odpowiedziały osoby spełniające
oczekiwania, ale z kolei im
nie odpowiadały warunki

N = 374

Kandydaci do pracy nie spełniali oczekiwań, gdyż zdaniem pracodawców nie posia-

dali kolejno: odpowiednich umiejętności i kompetencji, doświadczenia zawodowego, 

motywacji do pracy i wymaganych uprawnień. Jeśli nikt nie odpowiedział na ofertę pra-

cy, wśród pracodawców dominowało przekonanie, że nie ma ludzi, którzy by spełniali 

ich oczekiwania. Kandydatom natomiast nie odpowiadały przede wszystkim oferowane 

warunki fi nansowe. Biorąc pod uwagę fakt, że ponad połowa pracodawców postrzegała 

wysokie oczekiwania płacowe pracowników jako problem utrudniający wzrost zatrudnie-

nia w fi rmie, widać, że rozbieżność stanowisk w tym zakresie może nie być rzadkością. 

Z badań fi rmy Randstadt wynika, że wysokość wynagrodzenia to jedno z podstawowych 

kryteriów, którym Polacy kierują się przy wyborze pracodawcy11. W zawodach, w których 

występuje niedobór wykwalifi kowanych pracowników, oczekiwania płacowe kandyda-

tów do pracy mogą być nie do zrealizowania.

Najczęściej problemy z rekrutacją występowały w przypadku robotników przemy-

słowych i rzemieślników (41%). Szczególnie trudno było zatrudnić robotników budow-

lanych robót wykończeniowych i stanu surowego, robotników obróbki metali, w tym 

głównie spawaczy i ślusarzy, a także robotników pracujących w przetwórstwie przemy-

słowym (produkujących odzież oraz w branży spożywczej). Ponad jedna czwarta rekru-

tujących pracodawców miała również problemy ze znalezieniem specjalistów. Dotyczyło 

to przede wszystkim inżynierów, lekarzy i personelu medycznego, specjalistów do spraw 

administracji i zarządzania oraz specjalistów do spraw marketingu i sprzedaży. W przy-

padku trudności z rekrutacją pracowników usług i sprzedawców (14%) chodziło głów-

nie o pracowników sprzedaży w sklepach, kucharzy oraz kelnerów i barmanów. W gru-

pie operatorów i monterów maszyn (14%) trudności dotyczyły kierowców samochodów 

ciężarowych i dostawczych, a także autobusów, operatorów koparko-ładowarek oraz 

operatorów maszyn produkcyjnych. W grupie techników (14%) pracodawcy wymieniali 

przedstawicieli handlowych, a także techników nauk fi zycznych i technicznych, w tym 

elektroników i mechatroników.

11 Por. P. Maciejewicz, W pracy liczy się przede wszystkim płaca – odpowiadają Polacy [online], Wyborcza.biz [do-

stęp: 16.03.2012], dostępny w Internecie: http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,9267208,W_pracy_liczy_sie_

przede_wszystkim_placa___odpowiadaja.
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Wykres 19. Zawody, w przypadku których wystąpiły problemy z rekrutacją

41%robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

28%specjaliści

14%pracownicy usług i sprzedawcy

14%operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

14%technicy i inny średni personel

8%kadra kierownicza

8%pracownicy przy pracach prostych

4%pracownicy biurowi

N = 251

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Warto zwrócić uwagę, że wiele z zawodów, które generowały problemy rekrutacyjne, 

należało do grupy najczęściej poszukiwanych profesji. Dotyczy to przede wszystkim 

robotników budowlanych różnych specjalności, specjalistów do spraw administracji i za-

rządzania, specjalistów do spraw sprzedaży, robotników obróbki metali, przedstawicieli 

handlowych, sprzedawców, a także inżynierów i kierowców. Poza tym pracodawcy skar-

żąc się na trudności z rekrutacją wymieniali wielokrotnie te same zawody, co w pierwszej 

edycji badania. Może to świadczyć o trwającym od dłuższego czasu niedopasowaniu kwa-

lifi kacji pracowników do wymagań pracodawców. Widoczne jest to zwłaszcza w przypad-

ku robotników budowlanych, robotników obróbki metali, a także specjalistów z branży 

medycznej.

Pracodawcy, pytani o to, jakich kompetencji brakowało kandydatom do pracy, 

wskazywali przede wszystkim na kompetencje indywidualne / psychologiczne, 

wymieniane przez siebie w grupie trzech najbardziej pożądanych cech potencjalnego 

pracownika. Były to przede wszystkim: chęć do pracy, pracowitość, staranność, skrupu-

latność, samodzielność. Według jednej trzeciej rekrutujących osobom ubiegającym się 

o stanowisko brakowało również kompetencji typowych dla danego zawodu, a niespeł-

na jedna trzecia narzekała na brak adekwatnego doświadczenia zawodowego. W 13% 

przypadków wymieniano brak certyfi katów, głównie z zakresu budownictwa i przemysłu 

(m.in. uprawnień spawalniczych i elektrycznych).
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Wykres 20. Kompetencje, których brakowało kandydatom do pracy

35%

33%

30%

13%

9%

9%

27%

kompetencje indywidualne, psychologiczne

kompetencje zawodowe

związane z posiadaniem doświadczenia zawodowego

uprawnienia, licencje, prawa jazdy

kompetencje interpersonalne

kompetencje techniczne

inne

N = 138

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

W Tabeli 3 zestawione zostały informacje na temat zapotrzebowania na kompetencje zgła-

szanego przez pracodawców w różnym kontekście. Dotyczyły one zarówno wyobrażeń 

na temat idealnego pracownika (kompetencji oczekiwanych od kandydatów do pracy), 

braków obserwowanych u kandydatów, a także defi cytów zdiagnozowanych u już zatrud-

nionych pracowników. Okazuje się, że oczekiwania formułowane względem kandydatów 

do pracy są częściowo odbiciem braków dostrzeganych u zgłaszających się na etapie 

rekrutacji osób. Osoby, które się zgłaszały do pracodawców, nie posiadały kompetencji 

typowych dla danego zawodu oraz odpowiednich kompetencji indywidualnych / psy-

chologicznych, dlatego to właśnie te umiejętności najczęściej wymieniane były w grupie 

najbardziej pożądanych. Z drugiej strony wielu kandydatów nie mogło wykazać się od-

powiednim doświadczeniem zawodowym, mimo to pracodawcy nie wymieniali go jako 

konieczny warunek zatrudnienia. Ważniejsze okazywały się kompetencje interpersonalne 

oraz te związane z obsługą komputera.

Oczekiwania pracodawców względem kandydatów do pracy nie wynikają natomiast bez-

pośrednio z braków zauważanych u zatrudnionej kadry. Tu pracodawcy mówią przede 

wszystkim o defi cytach w zakresie umiejętności typowo zawodowych. Ponad dwa razy 

rzadziej wskazują na braki kompetencji indywidualnych / psychologicznych. Prawdopo-

dobnie wynika to z tego, że osoby już pracujące często nie mają wystarczających umie-

jętności typowo zawodowych, a te można stosunkowo szybko uzupełnić. Inaczej sytuacja 

wygląda w przypadku kompetencji indywidualnych, dlatego pracodawcy wolą kogoś, kto 

posiada przede wszystkich te drugie.
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Tabela 3. Oczekiwania pracodawców poszukujących pracowników – 

podsumowanie

kompetencje 

oczekiwane od 

kandydatów do pracy

N=588
kompetencje brakujące 

kandydatom do pracy
N=138

kompetencje, których 

brakuje zatrudnionym 

pracownikom

N=369

kompetencje 

indywidualne, 

psychologiczne

78% kompetencje 

indywidualne, 

psychologiczne

35% kompetencje 

zawodowe

75%

kompetencje 

zawodowe

48% kompetencje 

zawodowe

33% kompetencje 

indywidualne, 

psychologiczne

31%

kompetencje 

interpersonalne

45% związane z posiadaniem 

doświadczenia 

zawodowego

30% kompetencje 

interpersonalne

23%

kompetencje 

komputerowe

14% uprawnienia, licencje, 

prawa jazdy

13% kompetencje 

komputerowe

11%

uprawnienia, licencje, 

prawa jazdy

12% kompetencje 

interpersonalne

9% znajomość języków 

obcych

8%

związane z posiadaniem 

doświadczenia 

zawodowego

12% kompetencje 

techniczne

9% uprawnienia, licencje, 

prawa jazdy

8%

inne 46% inne 27% inne 15%

3. Polityka szkoleniowa fi rm

3.1 Ile potrafi ą zatrudnieni pracownicy?

Pracodawcy wykazywali umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o umiejętności zatrudnia-

nych przez siebie pracowników. Ponad połowa twierdziła, że umiejętności te są zadowala-

jące, ale można je rozwinąć (51%), 47% uważała, że są one w pełni zadowalające, natomiast 

2% było zdania, że są niezadowalające i pracownicy wymagają szkolenia. W sektorze pry-

watnym zadowolenie z kompetencji własnej kadry było większe niż w publicznym.

Wykres 21. Umiejętności zatrudnionych pracowników według sektorów

38%

51%

47%

61%

47%

51%

1%

2%

2%

sektor
publiczny

sektor
prywatny

ogółem

są w pełni zadowalające

są zadowalające, ale pracownicy wymagają doszkolenia

są niewystarczające, pracownicy wymagają szkolenia

N = 3 624
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Wydawać by się mogło, że im wyższe oczekiwania względem kandydatów formułowa-

li „na starcie” pracodawcy (por. Wykres 13), tym bardziej byli zadowoleni z umiejętności 

zatrudnionych przez siebie osób. Okazuje się, że nie ma takiej reguły. W branży transpor-

towej bardzo wysokie oczekiwania przekładały się na duże zadowolenie z umiejętności 

nowej kadry. W branży budowlanej oczekiwania były formułowane na średnim poziomie 

(dopuszczano szkolenia pracownika w dość obszernym zakresie), a wciąż ponad połowa 

pracodawców była w pełni zadowolona ze swoich pracowników. W przetwórstwie prze-

mysłowym oczekiwania były jeszcze niższe, a poziom satysfakcji nie odbiegał od poziomu 

zadowolenia w fi rmach budowlanych. Największe oczekiwania względem potencjalnych 

pracowników wystąpiły w branżach edukacja i opieka zdrowotna, tymczasem zadowole-

nie z ich umiejętności okazało się relatywnie niskie. W przypadku administracji publicznej 

z jednej strony niemal jedna piąta pracodawców dopuszczała pełne doszkolenie pracow-

nika, z drugiej tylko jedna czwarta z nich była w pełni zadowolona z kwalifi kacji zatrud-

nionych. Poziom zadowolenia z umiejętności już pracujących osób w podziale na branże 

prezentowany jest na Wykresie 22.

Wykres 22. Umiejętności zatrudnionych pracowników według branż

60%

53%

53%

52%

49%

48%

45%

43%

41%

41%

37%

26%

38%

45%

44%

45%

49%

50%

55%

52%

57%

59%

61%

72%

transport

budownictwo

przetwórstwo przemysłowe i górnictwo

dostawa wody i zaopatrywanie w media

handel i usługi dla ludności

obsługa rynku nieruchomości
i usługi administrowania

kultura, rozrywka i rekreacja

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

usługi specjalistyczne

edukacja

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

administracja publiczna

są w pełni zadowalające

są zadowalające, ale pracownicy wymagają doszkolenia

są niewystarczające, pracownicy wymagają szkolenia

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

2%

2%

5%

N = 3 624
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Na pytanie o braki w kompetencjach zatrudnionych pracowników odpowiadali wszyscy 

pracodawcy, którzy je dostrzegli, niezależnie od tego, czy poszukiwali oni pracowników 

w momencie badania, czy też nie. Sumaryczne zesta-

wienie ocen wszystkich pracodawców daje podobny 

obraz, jak w przypadku rekrutujących pracodawców 

(por. Tabela 3). I tak narzekano przede wszystkim 

na braki w przygotowaniu do wykonywania za-

wodu, czyli kompetencje typowe dla danego zawo-

du – defi cyty w tym zakresie dostrzegało ponad czte-

ry piąte pracodawców. Około jednej piątej z nich wskazywało również na braki w zakresie 

umiejętności interpersonalnych (w tym głównie 

związanych z kontaktami z ludźmi, komuni-

katywnością oraz współpracą w grupie) oraz 

umiejętności indywidualnych, psychologicz-

nych. W przypadku ostatniej kategorii szwan-

kowało zwłaszcza: zarządzanie czasem, od-

powiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość, 

wiarygodność, samodzielność, chęć do pracy, 

a także staranność, skrupulatność, dokładność, 

dbałość o szczegóły.

Wykres 23. Kompetencje, których brakuje zatrudnionym pracownikom

84%

22%

20%

9%

8%

5%

3%

3%

2%

kompetencje zawodowe

kompetencje interpersonalne

kompetencje indywidualne, psychologiczne

kompetencje komputerowe

uprawnienia, licencje, prawa jazdy

znajomość języków obcych

kompetencje techniczne

kompetencje kierownicze

kompetencje kognitywne

inne 5%

N = 1 785

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

3.2 Nie wszędzie wyszkolą 

Kolejną kwestią, o którą pytano pracodawców, było podejmowanie w roku poprzedzają-

cym badanie działań mających na celu rozwój kwalifi kacji i umiejętności zatrudnionych 

pracowników. Chodziło o zdiagnozowanie wszelkich typów aktywności, również innych 

niż tradycyjne kursy lub szkolenia, które pracodawcy podejmowali w celu podniesienia 

jakości swojej kadry12. I tak w minionym roku 72% pracodawców podejmowało jaką-

12 Dla uproszczenia będzie ona nazywana dalej aktywnością szkoleniową pracodawców, jednak należy pamiętać, 

że na tę aktywność składają się różne formy podnoszenia kwalifi kacji pracowników (por. Wykres 26).

„Mają papier zrobiony spawa-

cza, a spawać nie umieją.”

(przemysł maszynowy)

„Słaba komunikacja. Myślę, że w pra-

cach biurowych jest to ważne, żeby 

umieć się wysłowić, umieć załatwić 

trudne sprawy. Czasami ciężkie roz-

mowy, negocjacje.”

(przemysł maszynowy)
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kolwiek aktywność rozwijającą umiejętności pracowników. Tak wysoki odsetek wy-

stąpił głównie ze względu na sektor publiczny, w ramach którego ponad 91% praco-

dawców działało na rzecz rozwoju kadry. W sektorze prywatnym było to 62%. Aktywność 

szkoleniowa dotyczyła zwłaszcza podmiotów małych, średnich i dużych – zatrudniających 

ponad 25 pracowników. Wśród mikrofi rm (do dziewięciu pracowników) różne formy pod-

noszenia kwalifi kacji były organizowane w co drugiej. Nieco częściej robili to pracodawcy 

z Krakowa, jednak różnice pomiędzy podregionami nie były bardzo znaczące.

Wykres 24. Aktywność szkoleniowa pracodawców według sektorów

sektor
publiczny

sektor
prywatny

ogółem

91%

62%

72%

9%

38%

28%

szkolący nieszkolący

N = 3 624

Poziom aktywności szkoleniowej pracodawców w ramach poszczególnych branż prezen-

towany jest na Wykresie 25. Najwięcej fi rm podnosiło kwalifi kacje zatrudnionych w bran-

żach zdominowanych przez własność państwową – administracji publicznej, edukacji, 

kulturze, rozrywce i rekreacji, a także w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (85% 

i więcej). W branżach: obsługa rynku nieruchomości i usługi administrowania, dostawa 

wody i zaopatrywanie w media oraz usługi specjalistyczne pracowników szkoliło ponad 

trzy czwarte pracodawców. Najmniejszy odsetek fi rm aktywnych w tym zakresie wystąpił 

w branżach: transport oraz przetwórstwo przemysłowe i górnictwo (57%).
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Wykres 25. Aktywność szkoleniowa pracodawców według branż

57%

57%

62%

65%

66%

75%

76%

77%

85%

90%

95%

98%

transport

przetwórstwo przemysłowe i górnictwo

handel i usługi dla ludności

budownictwo

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

usługi specjalistyczne

dostawa wody i zaopatrywanie w media

obsługa rynku nieruchomości i usługi
administrowania

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

kultura, rozrywka i rekreacja

edukacja

administracja publiczna

N = 3 624

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

W przypadku sektora prywatnego odrobinę częściej kształcono pracowników w przed-

siębiorstwach, w których zysk w roku poprzedzającym badanie się zwiększył (75%) lub 

pozostał bez zmian (61%). W podmiotach, które zanotowały spadek zysków, odsetek ten 

wyniósł 55%. Firmy, które wprowadzały nowe produkty lub usługi, szkoliły znacznie czę-

ściej (80%) niż te, w których w roku poprzedzającym badanie nie wprowadzono żadnych 

innowacji (60%). Korelację widać również w przypadku pracodawców, którzy w roku po-

przedzającym badanie zatrudniali nowych pracowników – częściej wykazywali się oni 

aktywnością szkoleniową. Widać więc, że pracodawcy nastawieni na inwestycje, lepiej ra-

dzący sobie na rynku i zwiększający zatrudnienie mieli większą świadomość roli rozwoju 

umiejętności swoich pracowników.

Spośród wszystkich pracodawców biorących udział w badaniu 18% ani nie rozwijała 

umiejętności kadry, ani nie zamierzała inwestować w ten rozwój w nadchodzącym 

roku. Z kolei 56% pracodawców to ci, którzy w roku poprzedzającym badanie organizo-

wali formy podnoszenia kwalifi kacji pracowników oraz zamierzali to robić w nadchodzą-

cym roku. 14% z tych, którzy szkolili, nie planowało kontynuować tej aktywności w roku 

następnym. Ogółem niespełna dwie trzecie pracodawców deklarowało, że zamierza orga-

nizować szkolenia kadry w nadchodzącym roku.

3.3 Formy podnoszenia kwalifi kacji

Najpopularniejszą formą podnoszenia kwalifi kacji pracowników okazały się kursy i szko-

lenia w tradycyjnej formie – organizowali je prawie wszyscy pracodawcy, którzy podej-

mowali aktywność szkoleniową w roku poprzedzającym badanie (97%). Większość pra-

codawców organizowała również zakup książek i prenumeratę czasopism (77%), a także 

umożliwiała pracownikom udział w konferencjach (74%). Mniej niż jedna trzecia szkolą-
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cych pracodawców dofi nansowywała naukę w szkołach wyższych. Najmniej popularne 

okazało się dofi nansowywanie nauki w szkołach zawodowych i średnich – chociaż bio-

rąc pod uwagę zauważane przez pracodawców braki w kompetencjach typowo zawo-

dowych, mogłoby to być dobrym rozwiązaniem. Warto zauważyć też, że system oceny 

kompetencji pracowników stosowany był w 44% przypadków, a inne tego typu narzędzie 

w postaci indywidualnych planów rozwoju jeszcze rzadziej (24%). Pokazuje to, jak małą 

wagę przywiązują pracodawcy do diagnozowania rzeczywistych potrzeb szkole-

niowych swoich pracowników i opracowywania polityki szkoleniowej fi rmy w oparciu 

o przemyślaną wizję. Co więcej, brak znajomości potrzeb pracowników nierzadko prowa-

dzi do zaniechania jakiejkolwiek aktywności szkoleniowej (por. Wykres 28).

Wykres 26. Formy podnoszenie kwalifi kacji pracowników

97%

77%

74%

44%

29%

24%

6%

7%

kursy i szkolenia

zakup książek, prenumerata czasopism

udział w konferencjach

system oceny kompetencji pracowników

dofinansowywanie nauki w szkołach wyższych

indywidualne plany rozwoju

dofinansowywanie nauki w szkołach
zawodowych i średnich

inne działania

N = 2 589

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Pracodawcy szkolący swoich pracowników w roku poprzedzającym badanie prowadzili 

zarówno kursy wewnętrzne jak i zewnętrzne. Część z nich korzystała w tym celu z zakła-

dowego funduszu szkoleniowego lub założonego wcześniej budżetu na szkolenia. Były to 

głównie podmioty z sektora publicznego (66%), w tym głównie pracodawcy z branż: edu-

kacja (87%) i administracja publiczna (76%), a także opieka zdrowotna (63%). Z sektora 

prywatnego zaledwie 9% fi rm miało wydzielony budżet na szkolenia pracowników. 

Częściej niż przeciętnie korzystano z niego w ramach branż: obsługa rynku nieruchomości 

i usługi administrowania, dostawa wody i zaopatrywanie w media, prywatne podmioty 

opieki zdrowotnej, usługi specjalistyczne, przetwórstwo przemysłowe i górnictwo. Nie-

zmiernie rzadko funduszem szkoleniowym dysponowali pracodawcy z branży transporto-

wej, w zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych, a także w budownictwie i handlu. 

Jeśli chodzi o tematykę szkoleń, to najpopularniejsze okazały się szkolenia z zakresu 

prawa (36%). Obejmowały one prawo podatkowe, branżowe, prawo pracy, prawo zamó-

wień publicznych i inne elementy prawa. W ramach kursów z budownictwa i przemysłu 

(23%) szkolono: operatorów koparek, ładowarek oraz dźwigów, spawaczy, operatorów 

maszyn produkcyjnych, elektromonterów i elektryków, a także monterów instalacji sani-

tarnych. Jedna piąta szkolących fi rm kształciła pracowników z zakresu księgowości i ra-

chunkowości, kadr i płac w przedsiębiorstwie oraz rozliczeń ZUS. Tyle samo wymieniało 

obowiązkowe kursy z zakresu BHP, pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej. Kur-
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sy dla nauczycieli (19%) dotyczyły zagadnień 

związanych z edukacją i pedagogiką, relacji 

uczeń – nauczyciel, pracy z dziećmi, stymulo-

wania rozwoju ucznia, motywowania, a także 

zagadnień formalnych (Karta Nauczyciela itp.). 

17% pracodawców oferowało szkolenia z za-

kresu psychologii, psychoterapii, pracy socjal-

nej oraz specjalistyczne kursy medyczne dla le-

karzy i pielęgniarek. Popularne były również szkolenia sprzedażowe i związane z obsługą 

klienta (16%). Pozostałe tematy wymieniane były rzadziej. Szkolenia z zakresu transportu 

prowadzone były m.in. dla kierowców wózków widłowych, mechaników i elektroników 

samochodowych oraz diagnostów samochodowych. Te z informatyki dotyczyły przede 

wszystkim podstawy obsługi komputera np. Worda, Excela, Power Pointa, a także obsługi 

programów specjalistycznych, związanych z wykonywaną pracą. Co warte uwagi, w szko-

lenia z zakresu rozwoju osobistego pracowników inwestowało jedynie 5% pracodawców, 

a przecież – jak już to zostało wspomniane – kompetencje indywidualne / psychologiczne, 

podobnie jak kompetencje interpersonalne, były wymieniane przez co piątego pracodaw-

cę jako te, których najbardziej brakuje zatrudnionym pracownikom (por. Wykres 23).

Wykres 27. Najpopularniejsze tematyki szkoleń

36%prawo 

23%budownictwo i przemysł 

21%księgowość 

21%bhp, pierwsza pomoc, ppoż 

19%kursy dla nauczycieli 

17%medyczne, praca socjalna, psychologia 

16%sprzedaż i obsługa klienta 

9%transport, obsługa, naprawa pojazdów 

9%informatyka 

6%zarzadzanie jakością 

6%gastronomia, turystyka, czas wolny 

5%finanse 

5%rozwój osobisty 

5%usługi 

4%zawodowe bez określenia kategorii

4%zarządzanie przedsiębiorstwem 

4%zasoby ludzkie 

4%usługi finansowe i nieruchomości 

3%języki obce 

3%marketing 

17%inne

N = 2 427

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

„U nas szkolenia ze sprzętu, bo sprzęt 

się ciągle zmienia, to organizują takie 

szkolenia najczęściej fi rmy, które go 

produkują.”

(służba zdrowia)
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Analizując poziom aktywności szkoleniowej pracodawców w poszczególnych branżach, 

a także tematykę szkoleń, można domniemywać, że duża część z nich organizowana była 

z konieczności. W sytuacji częstych zmian przepisów dokształcanie pracowników z zagad-

nień prawnych czy też przepisów księgowych wynikało 

zapewne z potrzeby adaptacji do zmiennych warunków. 

Podobnie znacząca część szkoleń z zakresu budownic-

twa i przemysłu związana była z koniecznością nabycia 

lub aktualizacji uprawnień do wykonywania określonych 

czynności zawodowych. Obowiązkowe są również szko-

lenia z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej. A zatem pracodawcy odpowiadali na 

najpilniejsze, bieżące potrzeby szkoleniowe, rzadko natomiast podnosili tzw. „mięk-

kie” kompetencje pracowników – choć również uznawali je za defi cytowe.

3.4 Dlaczego nie szkolą?

Ponad jedna czwarta pracodawców w roku poprzedzającym badanie nie podnosiła kom-

petencji swoich pracowników. Zdecydowana większość z nich twierdziła, że kadra po-

siada już odpowiednią wiedzę i umiejętności (81%). Dla ponad połowy koszt szkoleń był 

zbyt wysoki (53%), a 49% podejmowało aktywność szkoleniową wcześniej i w roku po-

przedzającym badanie nie widziało potrzeby jej kontynuacji. Duża grupa pracodawców 

nie szkoliła swoich pracowników, gdyż nie określiła swoich potrzeb szkoleniowych (42%). 

W ponad jednej trzeciej przypadków problemem było wygospodarowanie czasu. Ponad-

to jedna czwarta pracodawców była przekonana o tym, że na rynku brakuje odpowiedniej 

oferty szkoleniowej.

Wykres 28. Powody nieszkolenia pracowników

81%

53%

49%

42%

36%

26%

pracownicy mają odpowiednie umiejętności

koszt szkoleń jest zbyt wysoki

szkolili ostatnio i nie mają potrzeby

brak określonych potrzeb szkoleniowych

pracownicy nie mają czasu na szkolenia

brak odpowiedniej oferty szkoleniowej

z innych powodów 6%

N = 1 070

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Powody nieszkolenia pracowników były takie same w przypadku podmiotów z sek-

tora publicznego jak i prywatnego. Deklaracje pracodawców nie różnicowały się rów-

nież w ramach poszczególnych branż oraz w fi rmach o różnej wielkości. Wyjątkiem jest 

to, że w największych podmiotach (zatrudniających ponad 250 pracowników) częściej 

dostrzegano wagę szkoleń i potrzebę rozwoju zatrudnionej kadry. Firmy te nie szkoliły 

„No szkolimy, co musimy.”

(przemysł spożywczy)



Pracodawca – Rynek – Pracownik 

www.obserwatorium.malopolska.pl42

w roku poprzedzającym badanie głównie dlatego, że robiły to wcześniej. Niewiele ponad 

połowa z nich stwierdziła, że pracownicy mieli odpowiednie umiejętności.

Fakt, iż większość pracodawców uważała, że ich pracownicy posiadają wystarczające kom-

petencje, nie jest zaskoczeniem – już na starcie stawiali im wysokie wymagania, a po za-

trudnieniu dokształcali tylko wtedy, gdy było to 

konieczne. W ramach konsultacji pracodawcy 

przyznawali też, że nie mają jasno określonej 

polityki szkoleniowej13. Wysyłali pracowników 

na szkolenia ad-hoc – wtedy, gdy pojawiła się 

taka potrzeba lub od czasu do czasu. Rzadko 

posiadali również system oceny kompetencji 

swoich pracowników. Wydaje się, że duża część 

pracodawców nie miało poczucia, że szkolenie pracowników im się opłaca. Obawiali się, 

że jeśli tylko zainwestują w swoją kadrę ponad niezbędne minimum, to przeszkolone 

osoby odejdą do konkurencji. Ponadto szkolenia angażują pracowników w czasie, gdy 

powinni pracować (udział w szkoleniach po godzinach nie jest bowiem przez nich mile 

widziany). Rozwiązaniem redukującym koszty szkoleń mogłoby być korzystanie z tych fi -

nansowanych z pieniędzy publicznych. Okazuje się, że pracodawcy dość często mają do 

czynienia ze szkoleniami fi nansowanymi ze środków unijnych, ale wyrażają o nich nega-

tywne opinie: według nich są mało profesjonalne i często nieprzydatne. Podobne nega-

tywne opinie formułowane są na temat szkoleń organizowanych dla osób bezrobotnych 

przez urzędy pracy14.

13 Na podstawie konsultacji prowadzonych z małopolskimi pracodawcami dotyczących polityki szkoleniowej 

oraz zapotrzebowania na zawody i kwalifi kacje (por. podrozdział I.1).

14 Na podstawie konsultacji prowadzonych z małopolskimi pracodawcami dotyczących polityki szkoleniowej 

oraz zapotrzebowania na zawody i kwalifi kacje (por. podrozdział I.1).

„Gdyby szkolenia były za darmo i nie 

były w czasie pracy to myślę, że nie by-

łoby problemu.”

(branża chemiczna)
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III Podsumowanie

Wyniki fi nansowe fi rm, które wzięły udział w badaniu, świadczą o tym, że ich kondycja 

w Małopolsce w połowie 2011 roku była wciąż dobra. Podobnie jak w poprzedniej edycji 

badania udział przedsiębiorstw wskazujących na zmniejszenie i zwiększenie zysku niemal 

się bilansował. Mimo to dostrzegalna była atmosfera niepewności związana z globalną 

koniunkturą oraz sytuacją w strefi e euro. Zadłużenie państw, niekorzystny kurs walut, jak 

również malejąca zdolność konsumpcyjna Polaków (wzrost infl acji przekraczający wzrost 

płac, wzrost bezrobocia oraz wzrost kosztów obsługi kredytów, szczególnie walutowych) 

powodowały, że przedsiębiorcy nie decydowali się na podejmowanie decyzji, które słu-

żyłyby rozwojowi fi rm. Poziom zrealizowanych inwestycji poszerzających lub unowocze-

śniających dotychczasową ofertę był niższy, niż ten deklarowany w roku poprzednim. 

Niepewny klimat nie sprzyjał fi rmom w podejmowaniu decyzji dotyczących ich rozwoju. 

Zły nastrój stawiał również pod znakiem zapytania wszelkie plany w zakresie inwestycji, 

jak i zatrudniania nowych pracowników. 

Pod względem zatrudnienia sytuacja w świetle tej edycji badania pracodawców kształto-

wała się lepiej niż podczas poprzedniej. Udział fi rm, które stworzyły stanowiska pracy, nie 

redukując jednocześnie innych, wzrósł niemal dwukrotnie. Zmiany w tym obszarze po-

twierdzają również statystyki powiatowych urzędów pracy. Liczba bezrobotnych w 2011 

roku wzrosła o 2%, podczas gdy w 2010 roku o 9%, a w 2009 aż o 33%. Na stabilizację 

sytuacji zatrudnieniowej większy wpływ miały fi rmy prywatne niż publiczne. Być może 

wynikało to z wprowadzenia oszczędności budżetowych w instytucjach państwowych 

oraz samorządowych, a co za tym idzie – z ograniczania przez nie naborów tylko do tych, 

dzięki którym uzupełniane były bieżące braki kadrowe. Podmiotami, które w największej 

mierze odpowiadały za tworzenie miejsc pracy, były te zatrudniające największą liczbę 

pracowników. Najwięcej nowych stanowisk generowały branże: budowlana, transporto-

wa, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne oraz usługi specjalistyczne. 
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Mimo, że plany zatrudnieniowe pracodawców na najbliższy rok obarczone były dużym 

pesymizmem oraz poczuciem ryzyka, pracodawcy wskazywali, że są zainteresowani 

przyjmowaniem nowych osób. W przypadku podmiotów prywatnych aż jedna czwarta 

deklarowała, że zatrudnienie w ich fi rmach zwiększy się. W publicznych jednostkach ta-

kich zapowiedzi było o połowę mniej. Wstrzemięźliwość jednostek publicznych w tym za-

kresie była podyktowana m.in. poziomem zadłużenia państwa i samorządów. Najbardziej 

optymistycznie, jeśli chodzi o zatrudnianie, patrzyły w przyszłość fi rmy z branży budow-

lanej, transportu, usług specjalistycznych, a także handlu i usług dla ludności. Najmniej 

optymistyczne deklaracje płynęły od pracodawców z branży edukacyjnej.

W trakcie badania niemal co piąta fi rma prowadziła rekrutację pracowników. Najczęściej 

poszukiwani byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz specjaliści. W pierwszej gru-

pie największe zapotrzebowanie dotyczyło robotników budowlanych (murarzy, monte-

rów instalacji i urządzeń sanitarnych, cieśli, dekarzy, zbrojarzy, malarzy i tynkarzy), robot-

ników obróbki metali i mechaników maszyn i urządzeń (spawaczy, ślusarzy, blacharzy, 

mechaników pojazdów samochodowych i mechaników maszyn i monterów konstrukcji 

stalowych) oraz robotników w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna i produkcji 

wyrobów tekstylnych (stolarzy, krawców, szwaczki, piekarzy i cukierników). W grupie spe-

cjalistów szczególnie pożądani byli specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania (do 

spraw sprzedaży, do spraw marketingu i PR, do spraw administracji i rozwoju, do spraw 

zarządzania, do spraw księgowości i rachunkowości oraz administracji publicznej), inży-

nierowie (inżynierowie mechanicy i budownictwa oraz kartografowie i geodeci ) oraz spe-

cjaliści do spraw zdrowia (lekarze, dentyści i pielęgniarki). 

Dwie trzecie rekrutujących pracodawców wskazała, że miała trudności ze znalezieniem 

odpowiednich pracowników. Najczęściej poszukiwane dwie grupy zawodowe: pracow-

nicy przemysłowi oraz specjaliści wymieniani byli również jako ci, w których najtrudniej 

znaleźć odpowiednich kandydatów. W przypadku specjalistów skala trudności z ich znale-

zieniem była nieznacznie mniejsza niż w przypadku robotników przemysłowych. 

Trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów najczęściej wynikały stąd, że nie 

spełniali oni oczekiwań. Rzadsze były przypadki, gdy ubiegającym się o pracę nie odpo-

wiadały oferowane warunki bądź nikt nie odpowiedział na ofertę zatrudnienia. W tym 

drugim przypadku chodziło najczęściej o robotników przemysłowych oraz specjalistów. 

Braki dostrzeżone u kandydatów do pracy dotyczyły odpowiednich umiejętności i kom-

petencji, doświadczenia zawodowego, motywacji do pracy oraz wymaganych uprawnień. 

Defi cytowe okazały się przede wszystkim kompetencje indywidualne (chęć do pracy, pra-

cowitość, staranność, skrupulatność, samodzielność), kompetencje typowe dla danego 

zawodu, a także adekwatne doświadczenie zawodowe. Niedostatki we wskazywanych 

obszarach uniemożliwiały zatrudnienie pracownika, jak również znacząco utrudniały do-

szkolenie na stanowisku pracy. 

Jeśli chodzi o kompetencje oczekiwane od kandydatów do pracy, najczęściej pojawiały 

się wskazania dotyczące umiejętności indywidualnych (psychologicznych). Pracodawcy 

oczekiwali przede wszystkim odpowiedzialności, dyscypliny pracy, uczciwości, wiarygod-

ności, staranności i skrupulatności, chęci do pracy, pracowitości, umiejętności zarządzania 

czasem, kultury osobistej, uprzejmości i dbałości o wizerunek swój oraz fi rmy. Potrzebo-

wali pracownika, który nawet jeśli nie będzie potrafi ł wykonać danego zadania ze względu 

na brak umiejętności, to na stanowisku pracy szybko tej czynności się nauczy i należycie ją 

wykona. Innymi słowy fi rmy wolą zatrudnić osobę o pożądanych cechach psychologicz-
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nych, mimo niedostatków umiejętności zawodowych, niż fachowca negatywnie nasta-

wionego do pracy, który będzie unikał ponoszenia odpowiedzialności za swoją pracę. 

W większości przebadanych fi rm potrzeba rekrutacji pracowników wynikała głównie 

z rotacji zatrudnienia. Wśród preferowanych metod poszukiwania nowych pracowników 

wskazywano pośrednictwo powiatowych urzędów pracy (częściej w instytucjach publicz-

nych) oraz polecenie przez rodzinę oraz znajomych (głównie w fi rmach prywatnych). Oce-

na efektywności tych dwóch najczęściej stosowanych metod była bardzo różna: polecenie 

pracownika przez znajomych wypadło korzystnie, natomiast pośrednictwo urzędu pracy 

– niekorzystnie. O popularności polecenia znajomych może decydować możliwość zwe-

ryfi kowania ważnych dla pracodawców kompetencji pracowniczych. Dotyczy to zwłasz-

cza kompetencji indywidualnych / psychologicznych, takich jak: chęć do pracy, pracowi-

tość, staranność, skrupulatność i samodzielność. Jest to zestaw, który jest bardzo trudny 

do sprawdzenia w trakcie przyjmowania pracownika do pracy, a kluczowy, by mógł on 

realizować zadania w fi rmie. Pracodawcy decydowali się więc na skorzystanie z pomo-

cy pracowników lub znajomych przy zatrudnianiu nowego personelu licząc, że będą oni 

polecać osoby spełniające odpowiednie kryteria, a także, że wezmą odpowiedzialność za 

swoją rekomendację. Zmniejszało to ryzyko nietrafi onych decyzji. W przypadku instytu-

cji publicznych popularny był model przyjmowania wielu stażystów oraz wybór jedne-

go z nich – najbardziej odpowiedniego na dane stanowisko. Opisane strategie rekrutacji 

wynikały z niskiej efektywności klasycznych metod oraz braku dostatecznej informacji 

o kandydatach do pracy.

Pracodawcy gotowi byli doszkalać pracowników na stanowisku pracy. Zdawali sobie spra-

wę z wagi poszczególnych kompetencji oraz wiedzieli, które z nich mogą być uzupełnio-

ne, a które powinny być już wykształcone w momencie zatrudniania. Skłonność do pono-

szenia wysiłku związanego z dokształcaniem nowo przyjmowanej kadry wiąże się z sytu-

acją na rynku pracy. Czas koniunktury gospodarczej powoduje, że pracodawcy zabiegają 

o pracowników, więc chętniej ich przyjmują nawet, jeśli nie są w pełni przygotowani do 

pełnienia obowiązków zawodowych. Deklaracje pracodawców w ostatniej edycji badania 

wskazywały, że byli oni bardziej przychylni doszkalaniu niż przed rokiem – a zatem sytu-

acja na rynku pracy poprawiła się. 

Oczekiwanie, że pracownik będzie w pełni przygotowany do pracy, było większe w tych 

branżach, w których dostęp do zawodu limituje specyfi czne wykształcenie bądź posia-

danie stosownych uprawnień (edukacja – uprawnienia pedagogiczne; opieka zdrowotna 

– dyplom lekarza i specjalizacja; transport – prawo jazdy, uprawnienia na przewóz osób 

lub rzeczy). Generalnie podmioty publiczne oczekują od kandydatów pełnego przygoto-

wania, podczas gdy fi rmy prywatne w większym stopniu dopuszczają doszkalanie. Jed-

nakże wyższe oczekiwania względem kandydatów do pracy w instytucjach publicznych 

wynikają ze względów formalnych, przekładanych na kryteria rekrutacyjne, jak np. po-

siadanie odpowiedniego wykształcenia oraz zawodu. W prywatnych fi rmach decydujące 

znaczenie ma natomiast doświadczenie. Zatrudnianie pracowników, którzy nie są w pełni 

przygotowani do pełnienia ról zawodowych, wiąże się w sposób oczywisty z potrzebą 

doszkalania kadry. Dostrzeganie takiej potrzeby nie przekłada się jednak bezpośrednio 

na aktywność szkoleniową, ponieważ jest ona jeszcze zależna od dostępności środków 

fi nansowych, które można przeznaczyć na ten cel.

Niemal wszystkie podmioty publiczne szkoliły swoich pracowników. Dwie trzecie z nich 

miało oddzielny budżet przeznaczony wyłącznie na cele szkoleniowe. W sektorze prywat-
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nym szkolenia organizowane były przez niespełna dwie trzecie fi rm, natomiast tylko 9% 

z nich dysponowało osobnym budżetem na szkolenia. Wydaje się, że większość ze szkoleń 

organizowanych w fi rmach prywatnych wymusiły czynniki zewnętrzne, np. zmiany w pra-

wie. I to właśnie prawo było najbardziej popularnym tematem szkoleń realizowanych przez 

pracodawców. Wyróżniały się również szkolenia związane z budownictwem i przemysłem 

oraz księgowością, rachunkowością, kadrami, płacami i rozliczeniami z ZUS. 

Ponad jedna czwarta pracodawców w roku poprzedzającym badanie nie uczestniczyła 

w podnoszeniu kompetencji i umiejętności swoich pracowników. Wynikało to z prze-

świadczenia, że posiadane przez zatrudnioną kadrę umiejętności są wystarczające oraz 

że koszty szkoleń są zbyt wysokie (na pracodawcy spoczywa zarówno ciężar fi nansowania 

szkolenia, jak również nieobecności pracownika w pracy). Firmy chętnie korzystałyby ze 

szkoleń fi nansowanych lub dofi nansowywanych ze środków publicznych, jednak według 

nich nie są one dostosowane do potrzeb i nie dotyczą zakresu pracy wykonywanej na 

danym stanowisku. Innymi słowy oferta szkoleń była według małopolskich pracodawców 

uboga i niskiej jakości. Chętniej wysyłaliby pracowników na szkolenia, gdyby dostarcza-

ły one konkretnych umiejętności, możliwych do bezpośredniego wykorzystania na sta-

nowisku pracy. Obecnie zbyt często pracodawcy mają poczucie straty czasu i pieniędzy 

w związku z udziałem w szkoleniach15. 

15 Na podstawie konsultacji prowadzonych z małopolskimi pracodawcami dotyczących polityki szkoleniowej 

oraz zapotrzebowania na zawody i kwalifi kacje (por. podrozdział I.1).
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Spis tabel i schematów

Pracodawcy objęci badaniem według liczby zatrudnionych i podregionu 1. 8

Czynniki ważne w procesie rekrutacji 22. 3

Kompetencje oczekiwane od kandydatów do pracy według wielkich3. 

grup zawodów 26

Oczekiwania pracodawców poszukujących pracowników – podsumowanie 34. 4
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Spis wykresów

Osoby udzielające wywiadu 1. 9

Udział podmiotów w badaniu według branż 12. 0

Zysk przedsiębiorstwa w minionym roku 13. 2

Zysk przedsiębiorstwa w minionym roku według branż 14. 3

Zmiana zatrudnienia 5. w fi rmach w ostatnim roku 15

Zmiany liczb stanowisk pracy w fi rmach w ostatnim roku 16. 5

Przewidywane zmiany zatrudnienia w fi rmie w następnym roku 17. 6

Czynniki ograniczające wzrost zatrudnienia 18. 7

Rekrutacje prowadzone w momencie badania 19. 8

Poszukiwani pracownicy według wielkich grup zawodów 110. 8

Poszukiwani pracownicy według zawodów 211. 0

Oczekiwania wobec nowo przyjmowanych pracowników 212. 1

Oczekiwania wobec nowo przyjmowanych pracowników według branż 213. 2

Najważniejsze kompetencje kandydatów do pracy 214. 5
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