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Szanowni Państwo,
Samorząd Małopolski przygotowuje 10 programów strategicznych, które, wraz ze
„Strategią rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011–2020”, będą najważniejszym
narzędziem zarządzania regionem. W trakcie prac nad tymi dokumentami adekwatna
informacja pomagała zdiagnozować sytuację w poszczególnych obszarach, zidentyﬁkować
priorytetowe działania i przedsięwzięcia oraz wskazać ramy ich funkcjonowania. Jednym
z programów strategicznych jest „Kapitał intelektualny i rynek pracy”. Jego założenia
koncentrują się na wspieraniu zatrudnienia Małopolan, pomaganiu najzdolniejszej
młodzieży w wykorzystywaniu jej talentów oraz zachęcaniu do ciągłego doskonalenia
wiedzy i umiejętności.
Przy realizacji tego typu przedsięwzięć kluczowym elementem staje się współpraca
z pracodawcami. To oni tworzą miejsca pracy – przestrzeń, w której wykorzystywane są
wiedza, umiejętności, doświadczenie i talenty pracowników. Rola pracodawców w procesie
wspierania zatrudnienia jest wieloraka. Z jednej strony wiąże się z bezpośrednim
zaangażowaniem na rzecz pracowników, z drugiej zaś wskazaniem jakich kandydatów
do pracy chcieliby przyjąć. Uzyskiwanie tych informacji dokonuje się za pośrednictwem
badań, w trakcie których grono wybranych pracodawców dzieli się swoimi przemyśleniami,
problemami oraz oczekiwaniami dotyczącymi kwaliﬁkacji poszukiwanych pracowników.
Ten swoisty dialog społeczny służy przede wszystkim uzyskiwaniu wiedzy przez
instytucje samorządowe po to, by skutecznie wspierać zarówno poszukujących pracy w jej
znajdywaniu, jak również pracodawców poprzez wyposażanie przyszłych pracowników
w odpowiednie kwaliﬁkacje.
Raport, który składam na Państwa ręce, dostarcza wiedzy na temat tego, jakich pracowników potrzebują małopolskie ﬁrmy; jakie są, w opinii pracodawców, najczęstsze braki
kwaliﬁkacji wśród kandydatów do pracy oraz jakie działania podejmują pracodawcy, by
uzupełnić te deﬁcyty. Dziękując wszystkim, którzy zgodzili się przyjąć zaproszenie do
rozmów i podzielili z nami swoją wiedzą. Równocześnie zapraszam do lektury raportu,
wykorzystywania wyników badania oraz włączania się w przedsięwzięcia, które mają na
celu pomoc osobom poszukującym zatrudnienia.

Roman Ciepiela
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
www.obserwatorium.malopolska.pl
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Wstęp
„Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców” realizowane jest po raz czwarty. Wszystkie edycje badania powstały w oparciu o metodologię
i narzędzia przygotowane w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) realizowanym
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), przy współpracy z Centrum
Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEiAPP UJ). Projekt
ﬁnansowany jest ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Poddziałanie 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, studenci, osoby bezrobotne, mieszkańcy, pracodawcy oraz pracownicy instytucji odpowiedzialnych za szkolenia oraz za kształtowanie polityki w zakresie kapitału ludzkiego1. Badanie
pracodawców dostarcza kluczowych informacji dla projektu, 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 publicznych. Domeną działań PARP jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Obszar działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (WUP)
dotyczy zwłaszcza ostatniego z wymienionych elementów, dlatego WUP w ramach projektu
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji postanowił włączyć się na poziomie
regionalnym w badanie pracodawców realizowane w projekcie BKL. Niniejsza publikacja
gromadzi informacje połączone z obydwu badań, dzięki czemu analiza mogła zostać przeprowadzona zarówno dla sektora przedsiębiorstw, jak i sektora publicznego.

1 Więcej informacji na temat projektu BKL oraz wyniki poszczególnych etapów badań można znaleźć na stronie internetowej www.bkl.parp.gov.pl.
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I. Wyniki badania
1. Ocena kondycji ﬁrm objętych badaniem
1.1 Przychody ﬁrm w minionym roku
Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu zostały poproszone o wskazanie, jak zmienił
się przychód ﬁrmy w ostatnim roku. Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Najliczniejsza grupa małopolskich przedsiębiorców oświadczyła, że ich ﬁrma w poprzednim roku
wygenerowała przychody na poziomie podobnym do tego, jaki uzyskała rok wcześniej
(37%). Drudzy co do liczebności wskazali na zmniejszenie przychodów (33%). Najmniejszy
udział stanowili reprezentanci podmiotów, które w poprzednim roku odnotowały wzrost
wartości sprzedaży dóbr, towarów i usług (30%). Wyniki te wskazują na umiarkowane nastroje pracodawców oraz kondycję badanych ﬁrm. Wielkość przychodu świadczy o skali
działalności, a ta w globalnym rozrachunku się zmniejsza – procent tych podmiotów, których przychód zmalał, był wyższy od tych, których wzrósł. Pogarszanie się sytuacji ﬁrm
wynika m.in. ze zmniejszającego się popytu wewnętrznego oraz osłabienia eksportu.
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Wykres 1. Przychód ﬁrm w roku poprzedzającym badanie według
branż
ogółem

30%

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

32%

handel i usługi dla ludności

42%

26%

40%

36%

24%

transport

29%

36%

budownictwo

28%

39%

opieka zdrowotna

29%

przetwórstwo przemysłowe i górnictwo

edukacja

kultura, rozrywka i rekreacja
dostawa wody i zaopatrywanie w media

zwiększył się

33%
31%
30%

34%

30%

42%

28%

28%

55%

17%

usługi specjalistyczne

35%

40%

36%

obsługa rynku nieruchomości i usługi administrowania

33%

37%

28%

32%

40%

22%

52%

26%

53%

37%

pozostał bez zmian

10%

zmniejszył się

N = 1 778

Spośród branż najlepiej radziła sobie ta związana z zaopatrzeniem gospodarstw domowych w media (większy niż przeciętnie odsetek podmiotów wskazujących na wzrost
przychodu oraz najmniejszy udział zgłaszających jego spadek). Stabilne wyniki przedsiębiorstw z tej sekcji związane są z ich odpornością na cykl koniunkturalny – realizowane
przez nie dostawy i świadczone usługi w małym stopniu zależą od bieżącej konsumpcji
gospodarstw domowych (należą do dóbr uznawanych za niezbędne).
Na przeciwległym kontinuum ulokowały się ﬁrmy usługowe (związane z turystyką i gastronomią oraz handlem i usługami dla ludności). Cechowały je częstsze wskazania na
zmniejszanie się przychodów. Firmy świadczące usługi dla ludności uzależnione są od
konsumpcji, a ta maleje wraz z pogorszeniem się kondycji ﬁnansowej gospodarstw domowych m.in. na skutek rosnącego bezrobocia oraz zatrzymania wzrostu wynagrodzeń.
Obserwowane różnice w zmianie przychodu w ostatnim roku przed realizacją badania
w dużej mierze zależały od wielkości podmiotu. Firmy małe, zatrudniające do dziewięciu
osób (głównie w handlu i usługach), częściej niż przeciętnie wskazywały na zmniejszenie
wpływów (41% wobec 33% ogółem). Z kolei więcej ﬁrm największych (zatrudniających powyżej 250 osób) zwiększyło przychody w ostatnim roku (50% wobec 30% ogółem). A zatem
wraz ze zmniejszaniem się wielkości przedsiębiorstwa malał procent ﬁrm, które odnotowały większe przychody.

1.2 Innowacyjność małopolskich pracodawców
W raporcie z poprzedniej edycji badania wskazywano, że przedsiębiorcy byli zainteresowani rozszerzaniem zakresu wprowadzanych innowacji. W 2011 roku 34% badanych
ﬁrm zrealizowało tego typu inwestycje, a 38% planowało to zrobić w roku kolejnym.
Tegoroczny raport potwierdza urzeczywistnienie tych zamierzeń: odnotowano wzrost
wprowadzonych innowacji do poziomu wskazywanego w zeszłorocznych prognozach
(38%). Plany przedsiębiorców na najbliższy rok wskazują, że zainteresowanie innowa-
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cjami rośnie. W tegorocznej turze badań chęć wprowadzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług albo metod produkcji bądź metod świadczenia usług deklarowało 43% badanych.

Wykres 2. Innowacje wprowadzone w przedsiębiorstwach
średnia 2012
plan na kolejny rok (2013)

43%

realizacja (2012)

38%

plan na kolejny rok (2012)

38%

realizacja (2011)

34%

pow. 250 osób (2012)

47%

kultura, rozrywka i rekreacja (2012)

50%

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (2012)

48%

przetwórstwo przemysłowe i górnictwo (2012)

46%

usługi specjalistyczne (2012)

45%

edukacja (2012)

44%

ogółem

wielkość ﬁrmy

branża

Pod względem innowacyjności wyróżniały się ﬁrmy duże (zatrudniające powyżej 250
osób), działające w takich branżach jak: kultura, rozrywka i rekreacja, zakwaterowanie
i usługi gastronomiczne, przetwórstwo przemysłowe i górnictwo, usługi specjalistyczne oraz edukacja. To co sprzyja wprowadzaniu nowości w ﬁrmach, to zwiększające się
przychody. W grupie podmiotów innowacyjnych, największy udział miały te, które odnotowały zwiększenie wpływów, z kolei ﬁrmy, które nie zdecydowały się na żadne nowe
rozwiązania, w roku poprzedzającym badanie odnotowały zmniejszenie przychodu lub
utrzymały go na poziomie z poprzedniego. Podobnie kształtuje się chęć wprowadzania
innowacji w kolejnym roku – ﬁrmy zwiększające przychody deklarowały ją częściej niż te,
których wpływy uległy zmniejszeniu bądź nie zmieniły się.
Innowacyjność znajduje odzwierciedlenie w ruchach kadrowych w ﬁrmach. Przedstawiciele podmiotów wprowadzających innowacje częściej wskazywali, że w ostatnim roku
utworzyli stanowisko bądź zwiększyli zatrudnienie. Ponadto nieznacznie rzadziej ﬁrmy
takie były zaangażowane w likwidację stanowisk lub ograniczanie liczby pracowników.

1.3 Wpływ kondycji ﬁrm na zmianę zatrudnienia
Badane ﬁrmy zostały poproszone o wskazanie, do jakich ruchów kadrowych doszło u nich
w ostatnim roku. W niemal połowie podmiotów, które zgodziły się wziąć udział w rozmowie, nie nastąpiła żadna zmiana zatrudnienia (48%). W przypadku jednej czwartej tylko
zatrudniano nowych pracowników, a w 23% przypadków tylko zwalniano. 4% badanych
stanowili pracodawcy, którzy w poprzednim roku zarówno zwalniali, jak również zatrudniali pracowników.
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Wykres 3. Zmiany zatrudnienia w roku poprzedzającym badanie
4%
odejścia i zatrudnianie nowych osób
23%
tylko odejścia z pracy
48%
tylko zatrudnianie nowych pracowników

brak ruchów kadrowych
25%

N = 1 086

48% ﬁrm ani nie zatrudniało, ani nie zwalniało pracowników. Brakowi ruchów kadrowych
towarzyszył brak inwestycji o charakterze innowacyjnym. W grupie podmiotów, które
zwiększyły przychód w ostatnim roku, częstsze były przypadki wzrostu zatrudnienia
(49%). 24% ﬁrm odnotowujących przychód na poziomie z poprzedniego roku zwiększyło
liczbę pracowników. Wśród podmiotów o malejących wpływach wzrost zatrudnienia odnotowało tylko 17% ﬁrm.
Firmy, w których nie było ruchów kadrowych, to w większości podmioty małe i średnie
(zatrudniające do 50 pracowników). Wśród branż dominowały tu edukacja (60%), obsługa
rynku nieruchomości i usługi administrowania (59%) oraz handel i usługi dla ludności
(54%). Podmioty, które w ostatnim roku częściej niż przeciętnie (25%) deklarowały zatrudnianie pracowników, to: transport (43%), kultura, rozrywka i rekreacja (38%) oraz dostawa
wody i zaopatrzenie w media (36%). W tym przypadku wyróżniały się ﬁrmy powyżej 250
pracowników (33%) oraz te zatrudniające od 10 do 25 osób (30%).
23% podmiotów w roku poprzedzającym badanie odnotowało odejścia pracowników.
Najczęściej były to podmioty duże (zatrudniające powyżej 50 osób) z takich branż jak:
budownictwo, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne oraz opieka zdrowotna. Firmy
równocześnie zwalniające i zatrudniające stanowiły najmniejszą grupę (4%). Dwukrotnie
częściej zjawisko takie obserwowane było w branżach usług specjalistycznych, przetwórstwa przemysłowego i górnictwa oraz administracji publicznej. Ponadto częściej zdarzało
się w podmiotach większych.
W ramach badania poproszono również pracodawców o podzielenie się opinią na temat
tego, jak w najbliższym roku kształtować się będzie zatrudnienie w reprezentowanych
przez nich podmiotach. 59% respondentów wskazało, że pozostanie ono na tym samym
poziomie, 18% że się zmniejszy, a 17% że się zwiększy. 6% badanych nie potraﬁło powiedzieć, jak zmieni się zatrudnienie w ich ﬁrmach.
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Wykres 4. Jak w następnym roku zmieni się zatrudnienie?
6%
18%
zmniejszy się

zwiększy się

17%

pozostanie na tym samym poziomie

59%
trudno powiedzieć

N = 2 514

Opinie dotyczące zmian zatrudnienia w najbliższym roku różniły się ze względu na wielkość podmiotu oraz jego branżę. Im mniejsze zatrudnienie, tym częściej wyrażany był
pogląd, że liczba pracowników pozostanie na niezmienionym poziomie. Spośród branż
pod tym względem wyróżniały się obsługa rynku nieruchomości i usługi administrowania (72%), opieka zdrowotna (70%) oraz administracja publiczna (68%). Stabilność zatrudnienia w tych przypadkach mogła wiązać się ze sposobem ﬁnansowania zadań realizowanych w ramach sfery budżetowej.
Na zmniejszanie zatrudnienia wskazało 18% ﬁrm. Najbardziej skore do tego były podmioty największe. Wśród branż wyraźnie wyróżniała się edukacja: aż 42% przebadanych
pracodawców z tej gałęzi gospodarki wskazywało, że w ramach zmian zatrudnienia liczba
pracujących zmniejszy się. Opinie dotyczące możliwych redukcji zatrudnienia w szkołach
na skutek zmniejszającej się liczby uczniów (niż demograﬁczny) pojawiają się od kilku lat.
Na trudną sytuację w edukacji wskazuje również znikoma liczba rekrutacji prowadzonych w momencie badania (por. podrozdział 2 „Zapotrzebowanie na pracowników”).
Zwiększenie zatrudnienia w najbliższym czasie prognozowały zarówno ﬁrmy największe
(zatrudniające powyżej 250 pracowników) – 32%, jak również ﬁrmy bardzo małe (do dziewięciu pracowników) – 22%. Największymi optymistami pod względem prognoz zatrudnieniowych byli przedstawiciele następujących branż: transport (30%), zakwaterowanie
i usługi gastronomiczne (22%) oraz budownictwo (22%). Warto wspomnieć, że w dwóch
ostatnich przypadkach poprzedni rok w opinii respondentów cechował się największym
poziomem odejść lub zwolnień pracowników, dlatego prognozy na przyszły rok formułowane przez osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe zakładały odreagowanie pogorszenia w poprzednim okresie.
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Wykres 5. Przewidywane zmiany zatrudnienia w następnym roku
ogółem

18%

17%

edukacja

42%

kultura, rozrywka i rekreacja

19%

6%

17%

20%

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

17%

22%

transport

17%

dostawa wody i zaopatrywanie w media

16%

budownictwo

15%

przetwórstwo przemysłowe i górnictwo

15%

56%
44%
69%

21%

13%

administracja publiczna

13%

13%

opieka zdrowotna

13%

13%

zmniejszy się

58%

22%

usługi specjalistyczne

9%

61%

30%
11%

21%

13%

zwiększy się

6%
2%

50%

15%

handel i usługi dla ludności

obsługa rynku nieruchomości
i usługi administrowania

59%

5%
5%
5%
9%
4%

56%

7%

58%

6%

61%
68%
70%
72%

pozostanie na tym samym poziomie

5%
6%
4%
6%

trudno powiedzieć

Wśród czynników ograniczających wzrost zatrudnienia wymieniono przede wszystkim:
zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy (76%), niestabilną sytuację gospodarczą (72%)
oraz zbyt wysokie podatki (71%). Te trzy czynniki były również w poprzedniej edycji
badania wskazywane jako najpoważniejsze bariery wzrostu liczby stanowisk w ﬁrmach
(niestabilna sytuacja gospodarcza była wówczas na trzecim miejscu). Silna konkurencja
na rynku wskazywana była przez 63% respondentów, a skomplikowane przepisy i regulacje prawne przez 57%. Wśród problemów związanych z pracownikami, które utrudniały
zatrudnianie, wymieniano wysokie oczekiwania płacowe (49%) oraz brak odpowiednich
kandydatów do pracy (33%). Co ciekawe, tego typu czynniki były postrzegane jako problematyczne dużo częściej przez ﬁrmy największe – zatrudniające powyżej 250 osób.
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Wykres 6. Czynniki ograniczające wzrost zatrudnienia
zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy

76%

niestabilna sytuacja gospodarcza

72%

zbyt wysokie podatki

71%

silna konkurencja na rynku

63%

skomplikowane przepisy i regulacje prawne

57%

wysokie oczekiwania płacowe pracowników

49%

wysokie oprocentowanie kredytów dla ﬁrm

37%

brak odpowiednich kandydatów do pracy

33%

zła sytuacja ﬁnansowa ﬁrmy

24%

trudny dostęp do kredytów dla ﬁrm

21%

N = 1 954

2. Zapotrzebowanie na pracowników
Na politykę kadrową pracodawców ma wpływ to, jak oceniają kondycję własnego przedsiębiorstwa oraz sytuację gospodarczą w kraju. Zapotrzebowanie na pracowników mierzone odsetkiem ﬁrm prowadzących rekrutacje w momencie realizacji badania było nieco
niższe niż rok wcześniej – wyniosło 16% (spadek o około jeden punkt procentowy).

Wykres 7. Rekrutacje prowadzone w momencie badania

92%

8%
sektor publiczny
poszukiwali pracowników

79%

84%

21%

16%

sektor prywatny

ogółem

nie poszukiwali pracowników

N = 2 535

Zmiana ta nastąpiła głównie za sprawą mniejszego zapotrzebowania na pracowników
w sektorze publicznym (8% rekrutujących w stosunku do 10% w poprzedniej edycji badania). Zapotrzebowanie w sektorze prywatnym utrzymywało się na podobnym poziomie
jak rok wcześniej.
Zapotrzebowanie większe od średniego wystąpiło w branżach: transport (niespełna 27%
rekrutujących), budownictwo (23%), przetwórstwo przemysłowe i górnictwo (22%) oraz
handel i usługi dla ludności (19%). W połowie roku sytuacja zatrudnieniowa, zwłaszcza
w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie, była jeszcze nienajgorsza. Niestety,
wskaźniki gromadzone w ramach statystyki publicznej pokazują, że sytuacja na rynku
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pracy w Małopolsce w drugiej połowie roku 2012 stopniowo pogarszała się. Mieliśmy do
czynienia ze zwolnieniami grupowymi. Zwalniały między innymi ﬁrmy z branż: telekomunikacyjnej, budowlanej i produkcyjnej, a także jednostki prowadzące działalność z zakresu edukacji2. W tym ostatnim przypadku w połowie roku najrzadziej prowadzono również rekrutacje – pracowników poszukiwało zaledwie około 2% podmiotów. Choć w 2012
roku nie mieliśmy do czynienia ze znaczną liczbą likwidacji szkół w województwie, to
sytuacja nauczycieli ze względu na niż demograﬁczny bezsprzecznie była trudna. Dodatkowo na rynek pracy wciąż napływają absolwenci kierunków pedagogicznych. Osoby te
raczej nie mogą liczyć na zatrudnienie w swoim zawodzie. Potwierdzają to wyniki wielu
badań3. Podobnie niewielkie zapotrzebowanie na pracowników wystąpiło w administracji
publicznej (10% rekrutujących w momencie realizacji badania). Niższe od średniej zapotrzebowanie dało się zaobserwować również w branży dostawy wody i zaopatrywania
w media, branży związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (znalazły się tu instytucje kultury, muzea, biblioteki, obiekty sportowe itp.), obsłudze rynku nieruchomości i usługach
administrowania, a także opiece zdrowotnej. We wszystkich tych gałęziach gospodarki
w momencie badania rekrutowało około 12% pracodawców.
Dodatkowo analiza odpowiedzi pracodawców pozwala stwierdzić, że większość oferowanych posad nie była nowa. Na pytanie o to, czy pracodawca poszukuje osób na utworzone
stanowisko, czy też ktoś wcześniej wykonywał tę pracę, 90% rekrutujących odpowiedziało, że była wcześniej wykonywana. Jedynie co dziesiąty pracodawca poszukiwał pracownika na nowo utworzone stanowisko. Można więc domniemywać, że większość rekrutacji
była efektem naturalnej ﬂuktuacji kadr, a nie rozwijania działalności ﬁrm.
Ponad połowa rekrutujących pracodawców miała do zaoferowania jedno stanowisko pracy, jedna czwarta poszukiwała pracowników na dwa stanowiska. W większości przypadków poszukiwano do pracy na danym stanowisku jednej lub dwóch osób.

2.1 Zapotrzebowanie na zawody
W 2011 roku w takim samym stopniu poszukiwano robotników przemysłowych i rzemieślników, jak i specjalistów. W 2012 roku zapotrzebowanie na tych drugich przewyższyło
popyt na robotników i rzemieślników. Zawodów z grupy specjalistycznych poszukiwało
38% rekrutujących pracodawców, a robotników przemysłowych i rzemieślników – 36%.
Niespełna jedna czwarta rekrutacji dotyczyła pracowników średniego szczebla (techników), a także pracowników usług i sprzedawców.

2 Por. Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2012 roku [online], Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie [dostęp 19.04.2013], dostępny w internecie: http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/badania-i-analizy/pliki-ocena-roczna/ocenasytuacji2012.pdf.
3 Por. Barometr zawodów 2013 [online], Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji,
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie [dostęp 19.04.2013], dostępny w internecie: http://www.
obserwatorium.malopolska.pl/ﬁles/common/raporty-z-badan/barometr-zawodow/barometrzawodow-2013.pdf.
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Wykres 8. Poszukiwani pracownicy według wielkich grup zawodów
specjaliści

38%

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

36%

technicy i inny średni personel

24%

pracownicy usług i sprzedawcy

24%

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

17%

kadra kierownicza

9%

pracownicy biurowi

9%

pracownicy przy pracach prostych

6%

N = 423
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Szczegółowa analiza zapotrzebowania na zawody w 2012 r. pokazała, że robotnicy budowlani – grupa zawodów najbardziej poszukiwanych w latach poprzednich – ustąpiła
miejsca sprzedawcom. Pracowników w zawodzie sprzedawcy poszukiwało 15% pracodawców rekrutujących w momencie badania.
Następną najczęściej poszukiwaną grupą był średni personel do spraw biznesu i administracji (12%), w tym głównie agenci i pośrednicy handlowi (przedstawiciele handlowi),
a więc po raz kolejny osoby zajmujące się sprzedażą. Wydaje się, że przedsiębiorcy w sytuacji gorszej koniunktury kładli nacisk przede wszystkim na efektywność zbytu. Osoby
o wysokich umiejętnościach sprzedażowych mogły wzmocnić konkurencyjność ﬁrmy na
rynku. W omawianej kategorii średniego personelu znaleźli się również księgowi oraz
urzędnicy niższego szczebla.
12% pracodawców, którzy w momencie badania prowadzili rekrutacje, poszukiwało specjalistów do spraw nauk ekonomicznych i zarządzania, w tym przede wszystkim: specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations, specjalistów do spraw administracji, specjalistów do spraw ﬁnansowych (z zakresu ﬁnansów, rachunkowości,
kontrolingu). Sporadycznie poszukiwani byli również specjaliści z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi.
Równie poszukiwaną kategorią (12%) byli robotnicy budowlani. Chciano zatrudnić zarówno robotników budowlanych robót stanu surowego (murarze, betoniarze-zbrojarze, cieśle
i stolarze budowlani, dekarze), jak i robót wykończeniowych (monterzy urządzeń wodnokanalizacyjnych, w tym hydraulicy, posadzkarze, lakiernicy, malarze itp.).
Zapotrzebowanie na robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń zgłaszało 11% rekrutujących pracodawców. W tej kategorii zabiegano o spawaczy, ślusarzy,
pracowników zajmujących się obróbką metali (w tym operatorów obrabiarek do metali)
oraz mechaników pojazdów samochodowych.
Co dziesiąty rekrutujący poszukiwał kierowców, w tym przede wszystkim kierowców
samochodów ciężarowych, w dalszej kolejności samochodów dostawczych i operatorów
sprzętu ciężkiego oraz wózków jezdniowych.
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W ramach kategorii specjalistów nauk ﬁzycznych, matematycznych i technicznych (10%),
wymieniano: inżynierów z zakresu budownictwa i przemysłu, geodetów i kartografów,
a także specjalistów kontroli jakości.
W grupie specjalistów do spraw zdrowia (8%) znaleźli się głównie lekarze różnych specjalności oraz – w mniejszym zakresie – pielęgniarki.
Jeśli chodzi o średni personel nauk ﬁzycznych, chemicznych i technicznych (8%), to poszukiwano przede wszystkim pracowników średniego szczebla w budownictwie i przemyśle (techników mechaników, techników elektryków, kosztorysantów budowlanych,
kontrolerów procesów przemysłowych itp.).
Zapotrzebowanie na elektryków budowlanych, elektromechaników i elektromonterów,
a także monterów-elektroników zgłaszało 7% rekrutujących pracodawców.
W mniejszym zakresie poszukiwani byli pracownicy usług osobistych, w tym kucharze,
kelnerzy, barmani oraz fryzjerzy (6%), a także robotnicy w przetwórstwie spożywczym,
stolarze i robotnicy produkcji odzieży (5%).
Wszystkie zawody, w których poszukiwano pracowników, zaprezentowane zostały na wykresie 9.
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Wykres 9. Poszukiwani pracownicy według zawodów
sprzedawcy i pokrewni

15%

średni personel ds. biznesu i administracji

12%

specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania

12%

robotnicy budowlani

12%

robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń

11%

kierowcy i operatorzy pojazdów

10%

specjaliści nauk ﬁzycznych, matematycznych i technicznych

10%

specjaliści ds. zdrowia

8%

średni personel nauk ﬁzycznych, chemicznych i technicznych

8%

elektrycy i elektronicy

7%

pracownicy usług osobistych

6%

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

5%

specjaliści ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych

4%

kierownicy ds. produkcji i usług

4%

pracownicy ds. ﬁnansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

4%

operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

4%

kierownicy ds. zarządzania i handlu

4%

specjaliści nauczania i wychowania

3%

robotnicy pomocniczy w przemyśle, budownictwie i transporcie

3%

pracownicy obsługi klienta

2%

pozostali

21%

N = 423
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

2.2 Zapotrzebowanie na pracowników w najbliższej
przyszłości
Na pytanie o to, czy zamierzają rekrutować pracowników w ciągu najbliższych sześciu
miesięcy, 13% pracodawców odpowiedziało twierdząco, a dwie trzecie – przecząco. Spora
grupa podmiotów nie potraﬁła w momencie badania udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Uruchomienie rekrutacji w najbliższej przyszłości przewidywali zwłaszcza więksi pracodawcy (zatrudniający powyżej 50 pracowników). Rotacja kadr w dużych instytucjach jest
rzeczą naturalną, w przypadku ﬁrm mniejszych jest ona, siłą rzeczy, rzadsza. W przypadku podmiotów najmniejszych (zatrudniających do dziewięciu pracowników) rekrutować
chciało niespełna 14%. To większy odsetek niż przedstawicieli podmiotów o wielkości 10–
25 pracowników, którzy planowali zmiany w zatrudnieniu. Firmy z tego ostatniego przedziału cechowały się również największą niepewnością, jeśli chodzi o plany rekrutacyjne
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na najbliższy czas. Sporo pracodawców niepewnych co do przyszłych zmian kadrowych
znalazło się również w grupie zatrudniających 51–250 osób.
Plany związane z zatrudnianiem pracowników w ciągu najbliższych sześciu miesięcy
mieli przede wszystkim pracodawcy z branż: transport, budownictwo, przetwórstwo
przemysłowe i górnictwo, obsługa rynku nieruchomości oraz zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne.
Pracodawcy, którzy planowali rekrutacje, zainteresowani byli zatrudnieniem robotników
(zwłaszcza w budownictwie oraz w obróbce metali), w dalszej kolejności specjalistów,
w tym inżynierów, specjalistów do spraw administracji i zarządzania czy też spraw ﬁnansowych. Wśród zawodów, na które miało być zapotrzebowanie w najbliższej przyszłości,
znaleźli się również pracownicy usług (sprzedawcy i pracownicy usług gastronomicznych) oraz pracownicy średniego szczebla (głównie agenci i pośrednicy handlowi). Jak
widać, planowane zapotrzebowanie na zawody w ciągu kolejnych sześciu miesięcy pokrywało się w dużej mierze z zapotrzebowaniem na zawody w momencie realizacji badania.

2.3 Oczekiwania względem kandydatów do pracy
Formułowane przez pracodawców oczekiwania względem kandydatów do pracy były dość
wysokie, choć i tak mniejsze niż rok wcześniej. 36% podmiotów badanych w 2012 r. oczekiwało, że kandydaci będą w pełni przygotowani do pracy, a dalsze 39% zakładało, że będą
oni musieli przejść niewielkie doszkolenie. W połowie 2011 roku niespełna dwie trzecie
pracodawców działających w sektorze publicznym oczekiwała, że kandydaci będą w pełni
przygotowani do wykonywania obowiązków zawodowych. W 2012 roku takie deklaracje
składało 56% z nich. Kolejne 27% zamierzało zaoferować nowo przyjmowanym pracownikom niewielkie doszkolenie. Pełne przeszkolenie kandydatów do pracy przewidywało 11%
przedstawicieli sektora publicznego. W sektorze prywatnym oczekiwania były nieco mniejsze – pełne doszkolenie chciało zapewnić 16% pracodawców, pełnego przygotowania oczekiwało 27%, najwięcej zakładało konieczność niewielkiego doszkolenia pracownika – 44%.

Wykres 10. Oczekiwania wobec nowo przyjmowanych pracowników
ogółem

sektor prywatny

sektor publiczny

36%

39%

27%

11%

44%

56%

14%

13%

27%

16%

6%

posiadają pełne przygotowanie

przejdą niewielkie doszkolenie

przejdą większe doszkolenie

przejdą pełne doszkolenie

11%

N = 2 501

Wymagania względem kandydatów do pracy nie są mocno zróżnicowane, jeśli chodzi
o wielkość ﬁrmy. Wyjątkiem są tylko najwięksi pracodawcy (zatrudniający powyżej 250
pracowników). W największym stopniu dopuszczają oni doszkalanie pracowników, częściej akceptują również kandydatów do pracy bez doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
Największe oczekiwania względem nowo przyjmowanych pracowników formułowali przedstawiciele branży edukacyjnej – w ponad czterech piątych przypadków oczekiwano od nich
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pełnego przygotowania do pracy. Duże wymagania stawiane były również przez pracodawców z branż: opieki zdrowotnej i transportu (konieczność posiadania uprawnień), a także
z branży związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją. Można postawić hipotezę, że ma na
to wpływ sposób rekrutacji stosowany w tych przypadkach (zwłaszcza wśród podmiotów
z sektora publicznego), uwzględniający konkretne, sformalizowane kryteria. Nierzadko
również pojawiała się konieczność posiadania uprawnień do wykonywania zawodu. Wyjątek stanowiła administracja publiczna, w której dokształcanie pracowników było często
dopuszczane. Jest to zapewne związane z faktem, że szkolenia w tej branży mają charakter
specjalistyczny (większa niż w innych branżach specyﬁka wykonywania pracy na określonym stanowisku). Wymagane są także z uwagi na liczne zmiany przepisów prawa.
Najniższe oczekiwania względem kandydatów do pracy, a tym samym najwyższą skłonność
do ich szkolenia, odnotowano w branży usług specjalistycznych (prowadzących działalność
prawno-księgową, ﬁnansowo-ubezpieczeniową, IT czy architektoniczno-inżynieryjną).

Wykres 11. Oczekiwania wobec nowo przyjmowanych pracowników
według branż
1%
edukacja

12%

84%

opieka zdrowotna

51%

32%

6% 11%

transport

51%

32%

9%

8%

7%

9%

kultura, rozrywka i rekreacja

30%

obsługa rynku nieruchomości i usługi administrowania

30%

dostawa wody i zaopatrywanie w media

28%

administracja publiczna

28%

handel i usługi dla ludności

27%

usługi specjalistyczne

22%
18%

13%

42%

7%

49%

43%

15%
17%
25%

12%
13%

45%
44%

12%

8%

51%

35%

15%

16%

36%

33%

budownictwo

przetwórstwo przemysłowe i górnictwo

39%

45%

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

3%

15%
17%

posiadają pełne przygotowanie

przejdą niewielkie doszkolenie

przejdą większe doszkolenie

przejdą pełne doszkolenie

15%
20%
21%

N = 2 551

Pracodawcy, którzy w momencie badania prowadzili rekrutację, kładli większy nacisk na
doświadczenie zawodowe niż na poziom wykształcenia, choć ten drugi czynnik również
nie pozostawał bez znaczenia. Wykształcenie było bezwzględnie wymagane przez podmioty publiczne (95% przedstawicieli uznało je za ważne w procesie rekrutacji). W przypadku sektora prywatnego przywiązywała do niego wagę niewiele ponad połowa badanych. Dla 78% prywatnych podmiotów ważniejsze było doświadczenie zawodowe. Jedynie największe ﬁrmy, zatrudniające powyżej 250 osób, przywiązywały do niego mniejszą
wagę (jako ważne oceniło doświadczenie 62% z nich).
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Wykres 12. Oczekiwania względem kandydatów do pracy
5%
25%

38%

45%

37%

22%

95%
75%

62%

ogółem

55%

sektor
publiczny

sektor
prywatny

ogółem

poziom wykształcenia

63%

sektor
publiczny

78%

sektor
prywatny

doświadczenie
ważne

nieistotne

N = 425

Mniejsze wymagania odnośnie doświadczenia zawodowego mieli pracodawcy z branż: obsługa rynku nieruchomości, kultura, rozrywka i rekreacja, opieka zdrowotna, administracja
publiczna oraz zakwaterowanie i usługi gastronomiczne. Jak widać deklaracje te nie zawsze idą w parze z gotowością do doszkalania pracowników przy przyjmowaniu do pracy.
Z kolei mniejsze wymagania związane z posiadaniem konkretnego poziomu wykształcenia formułowali pracodawcy z branż: transport, budownictwo, handel, zakwaterowanie
i usługi gastronomiczne oraz przetwórstwo przemysłowe. Największą wagę przywiązywano do tego czynnika w działalności z zakresu kultury, rozrywki i rekreacji, administracji publicznej, opieki zdrowotnej, w usługach specjalistycznych oraz w edukacji.
Wykształcenie było szczególnie istotne przy rekrutacji specjalistów, bardzo ważne w przypadku kadry kierowniczej oraz techników (pracowników średniego szczebla), a także dość
istotne, jeśli chodzi o pracowników usług i sprzedawców. Mniejsze znaczenie przywiązywano do niego podczas rekrutacji pracowników biurowych i robotników (tu decydowało
przede wszystkim posiadanie doświadczenia zawodowego). W pozostałych kategoriach
zawodowych wykształcenie nie odgrywało większej roli.
Wymagania w odniesieniu do poziomu wykształcenia były adekwatne do stanowisk, na
jakie rekrutowano. Od specjalistów wymagano wyższego, od pracowników średniego
szczebla – średniego lub wyższego, od pracowników usług i sprzedawców, robotników
oraz operatorów maszyn – zasadniczego zawodowego lub średniego.
Z kolei doświadczenie zawodowe okazało się być najistotniejsze w przypadku kadry kierowniczej. Ważne było także w przypadku robotników, operatorów maszyn oraz pracowników biurowych.
Połowa pracodawców, którzy uznawali doświadczenie za istotny czynnik w procesie rekrutacji, wymagała roku lub dwóch lat podobnej pracy.
W zależności od stanowiska brane pod uwagę były również inne czynniki niż dyplom
ukończenia szkoły (uczelni) oraz wiedza i umiejętności zdobyte w poprzednich latach.
Dla ponad połowy rekrutujących znaczenie miała płeć osoby ubiegającej się o pracę. Wiek
kandydatów był w deklaracjach badanych mniej istotny – dla dwóch trzecich nie miał on
znaczenia. Dolna granica preferowanego wieku najczęściej wskazywana przez pracodawców, którzy przywiązywali do niego wagę, wynosiła 20–25 lat, a górna 40–50 lat.
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12% rekrutujących pracodawców poszukiwało do pracy raczej kobiet, a 40% było skłonnych zatrudnić mężczyznę. Mężczyzn preferowano przede wszystkim na stanowiskach
operatorów maszyn oraz robotników (to nie jest zaskakujące, również ze względu na
dostępną siłę roboczą). Co jednak niepokojące, mężczyzn chętniej widziano również na
stanowiskach pracowników biurowych, stanowiskach kierowniczych, stanowiskach przeznaczonych dla specjalistów, a także dla pracowników średniego szczebla (techników).
Kobiety preferowano jedynie w przypadku posad przeznaczonych dla pracowników usług
i sprzedawców. Wyniki badania pokazują zatem, że stereotypy związane z postrzeganiem
zawodów jako męskie lub kobiece są silnie zakorzenione w świadomości społecznej.
Pracodawcy zostali poproszeni o wskazanie trzech najważniejszych kompetencji, jakie powinni mieć według nich kandydaci do pracy4. Podobnie jak w zeszłej edycji badania najistotniejsze okazały się kompetencje indywidualne/psychologiczne (w 97% przypadków
znalazły się wśród trzech najważniejszych). Na drugim miejscu pod względem częstości
znalazły się kompetencje interpersonalne (dwie piąte wskazań), a na trzecim umiejętności
typowo zawodowe (29%).

Wykres 13. Najważniejsze kompetencje kandydatów do pracy
indywidualne/psychologiczne

97%

interpersonalne

40%

typowe dla zawodu

29%

techniczne

14%

komputerowe

13%

uprawnienia, licencje, prawo jazdy

13%

znajomość języków obcych, zdolności werbalne

12%

dyspozycyjne

10%

kognitywne

10%

związane z posiadaniem doświadczenia zawodowego

10%

ﬁzyczne

9%

kierownicze

6%

biurowe, proceduralne

6%

inne

8%

N = 420
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

W grupie pożądanych kompetencji indywidualnych/psychologicznych znalazły się takie
cechy jak: odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość, wiarygodność; staranność,
skrupulatność, dokładność; chęć do pracy, pracowitość; samodzielność; kultura osobista,
uprzejmość, autoprezentacja, dbanie o wizerunek.

4 Odpowiedzi na to pytanie miały charakter otwarty, tj. nie były sugerowane respondentom, lecz
kodowane wtórnie.
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W ramach kompetencji interpersonalnych wskazywano na: umiejętność kontaktu z klientami; komunikatywność – klarowne przekazywanie myśli; umiejętność współpracy w grupie oraz umiejętność autoprezentacji.
Kompetencje typowe dla zawodu (29%) to umiejętności związane bezpośrednio z czynnościami zawodowymi, np. umiejętność wypieku pieczywa w przypadku piekarzy lub spawania w przypadku spawaczy, czy też murowanie lub znajomość elektryki u robotników
budowlanych.
W grupie kompetencji technicznych (14%) pojawiały się takie umiejętności jak: posługiwanie się urządzeniami technicznymi; posługiwanie się dokumentacją techniczną, w tym
rysunkiem technicznym, planami, projektami, schematami.
Umiejętności komputerowe (13%) były wskazywane w dwóch wariantach: zaawansowanym, jak i podstawowym (zależnie od charakteru wykonywanej pracy).
Równie często (13%) pojawiały się wypowiedzi dotyczące uprawnień, licencji, w tym głównie prawa jazdy, uprawnień dla operatorów maszyn lub uprawnień budowlanych.
Znajomości języków obcych również wymagano na różnym poziomie.
W dalszej kolejności pracodawcy wskazywali na dyspozycyjność, a także kompetencje
kognitywne, takie jak: myślenie analityczne i syntetyczne; umiejętność uczenia się; rozwiązywanie problemów.
Pozostałe umiejętności pojawiały się w wypowiedziach respondentów rzadziej.
Wymagania odnośnie do kompetencji różnicowały się ze względu na stanowisko, na jakie
poszukiwany był pracownik. Mimo to w dużej mierze powielały się. Podsumowanie opinii
pracodawców na temat umiejętności oczekiwanych od kandydatów do pracy w podziale
na wielkie grupy zawodów zawiera tabela 1.

Tabela 1. Kompetencje oczekiwane od kandydatów do pracy
według wielkich grup zawodów
KADRA KIEROWNICZA

SPECJALIŚCI

kompetencje zawodowe

kompetencje zawodowe

odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

kontakty z ludźmi, klientami

przywództwo

współpraca w grupie

staranność, skrupulatność, dokładność

odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

koordynacja pracy

komunikatywność – klarowne przekazywanie
myśli

TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

PRACOWNICY BIUROWI

kontakty z ludźmi, klientami

odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

kompetencje zawodowe

kompetencje zawodowe

odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

uprawnienia, licencje, prawa jazdy

komunikatywność – klarowne przekazywanie
myśli

kontakty z ludźmi, klientami oraz
komunikatywność

zaawansowana umiejętność obsługi komputera

www.obserwatorium.malopolska.pl
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PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY

ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

kontakty z ludźmi, klientami

kompetencje zawodowe

odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

staranność, skrupulatność, dokładność

kompetencje zawodowe

chęć do pracy, pracowitość

kultura osobista, uprzejmość, autoprezentacja

odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

komunikatywność – klarowne przekazywanie
myśli

posługiwanie się dokumentacją techniczną

OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH

uprawnienia, licencje, prawa jazdy

odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość

kompetencje zawodowe

kompetencje zawodowe

chęć do pracy, pracowitość

staranność, skrupulatność, dokładność

sprawność ﬁzyczna

dyspozycyjność

W przypadku kadry kierowniczej, specjalistów oraz robotników przemysłowych i rzemieślników kompetencje typowe dla danego zawodu były wymieniane częściej niż kompetencje indywidualne i interpersonalne. Umiejętność utrzymywania i nawiązywania kontaktów z klientami szczególnie ceniono u techników, a także pracowników usług i sprzedawców. Odpowiedzialność, dyscyplina pracy oraz uczciwość wymieniana była przy każdej grupie zawodowej, ale szczególnie często wspominali o niej pracodawcy rekrutujący
pracowników biurowych oraz pracowników przy pracach prostych. Posiadanie uprawnień
wskazywano najczęściej w przypadku operatów i monterów maszyn i urządzeń.
Około jedna trzecia rekrutujących pracodawców wymagała od kandydatów do pracy znajomości języka obcego. W zdecydowanej większości przypadków był to język angielski, na
drugim miejscu znalazł się język niemiecki. Inne języki pojawiały się w wypowiedziach
pracodawców sporadycznie.
Znajomości języka obcego wymagała ponad połowa pracodawców poszukujących pracowników na stanowiska specjalistów oraz techników. Dość istotny okazał się on również w przypadku pracowników usług i sprzedawców (45% rekrutujących w tym zawodzie
pracodawców wskazało, że kompetencja ta jest pożądana). Większy nacisk na znajomość
języków obcych kładły podmioty zatrudniające powyżej 50 osób.
Ponad połowa rekrutujących wymagała również certyﬁkatów potwierdzających kwaliﬁkacje. Rzadziej wymóg ten był formułowany jedynie w przypadku najmniejszych podmiotów (zatrudniających do dziewięciu pracowników). Certyﬁkatów wymagano zwłaszcza w branży transportowej oraz w branżach zdominowanych przez podmioty publiczne:
opiece zdrowotnej (ponad 80% przypadków), administracji publicznej, dostawie wody
i zaopatrywaniu w media oraz w edukacji.
Większość dyplomów i świadectw, których oczekiwali pracodawcy, to dokumenty niezbędne do wykonywania pracy na podstawie przepisów prawnych. W dwóch piątych przypadków oczekiwano certyﬁkatów zawodowych niewymaganych przez prawo. Szczególnie
istotne były w przypadku pracowników zatrudnianych na stanowiska operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Najmniejsze znaczenie przywiązywali do nich pracodawcy rekrutujący pracowników biurowych i pracowników przy pracach prostych.
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Wykres 14. Certyﬁkaty wymagane od kandydatów do pracy
inne wymagane prawnie do pracy

70%

prawo jazdy

44%

inne zawodowe niewymagane przez prawo

41%

bhp

37%

językowe

17%

N = 236
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Pracodawcy wymagali od kandydatów do pracy różnego poziomu kompetencji. Nie w każdym przypadku chodziło o najwyższy, większość zatrudniających zadowalał poziom
średni lub wysoki. Największe oczekiwania odnosiły się do kontaktów z innymi (niespełna jedna czwarta podmiotów, które wskazały, że są one ważne, oczekiwało ich na bardzo
wysokim poziomie), a także obsługi komputera (23%) oraz samoorganizacji pracy, wychodzenia z inicjatywą, terminowości.

Wykres 15. Wymagany poziom kompetencji
5%

samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy,
terminowość

7%

obsługa komputera i korzystanie z internetu
dyspozycyjność

10%

wyszukiwanie i analiza informacji,
wyciąganie wniosków

11%

posługiwanie się jęz. polskim w mowie i piśmie

12%

zdolności kierownicze i organizacja pracy innych

15%

sprawność ﬁzyczna

16%

zdolności artystyczne i twórcze

podstawowy

40%

37%

16%

organizowanie i prowadzenie prac biurowych

43%

32%

wykonywanie obliczeń

obsługa, montowanie i naprawa urządzeń
technicznych

46%

30%

44%
44%

43%

30%

średni

94%

14%

72%

11%

78%

wysoki

67%

11%

46%

30%

10%

78%

9%

45%

5%

30%

40%

25%

14%

30%

26%

36%

29%

63%

14%

36%

34%

94%

23%

38%

25%

96%

16%

45%

31%

14%

24%

44%

27%

19%

8%

48%
29%

procent pracodawców, którzy wskazali, że dana kompetencja jest potrzebna na oferowanym stanowisku

kontakty z innymi ludźmi

bardzo wysoki
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2.4 Sposoby rekrutacji pracowników
Najbardziej popularnymi sposobami rekrutacji pracowników okazały się, podobnie jak
w zeszłej edycji badania, usługi powiatowych urzędów pracy (68% pracodawców) oraz
polecenie rodziny i znajomych (55%). Na kolejnych miejscach znalazły się ogłoszenia w internecie oraz ogłoszenia prasowe. Porównując wyniki z dwóch edycji badania, informacje
publikowane w gazetach straciły na popularności w porównaniu z zamieszczanymi w sieci. Najrzadziej wykorzystywanymi sposobami poszukiwania pracowników były usługi
świadczone przez head hunterów oraz uczestnictwo w targach pracy.
Popularność poszczególnych form rekrutacji pracowników zależała od sektora gospodarki. Zarówno w prywatnym, jak i publicznym wykorzystywano usługi powiatowych urzędów pracy, przy czym w prywatnym częściej polegano na poleceniu rodziny czy znajomych (70%). Oczywiście w większości podmiotów publicznych taka praktyka jest niemożliwa do zastosowania. Jeśli chodzi o ogłoszenia w internecie, to nieco częściej korzystali
z tej formy przedstawiciele sektora publicznego, zapewne ze względu na konieczność
(w przypadku części z nich) publikowania odpowiedniego komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej (który ma formę elektroniczną). Pracodawcy prywatni chętniej zamieszczali ogłoszenia rekrutacyjne w prasie. Co dziesiąty z nich korzystał z usług prywatnych
agencji pośrednictwa pracy. Są one dość kosztowne, dlatego najczęściej byli to duzi pracodawcy. Niezmiennie niewielką popularnością cieszyła się współpraca ze szkolnymi i akademickimi ośrodkami kariery. Aby ją zwiększyć, należałoby zbadać oczekiwania pracodawców względem niej oraz opracować adekwatną do tego strategię promocyjną.

Wykres 16. Metody rekrutacji stosowane przez pracodawców
powiatowe urzędy pracy

polecenie rodziny i znajomych

ogłoszenia w internecie

ogłoszenia prasowe

ogłoszenia w obrębie ﬁrmy

76%
65%
20%
70%
55%
45%
21%
39%
35%
23%
2%

prywatne biura pośrednictwa pracy

sektor publiczny

10%

sektor prywatny

N = 2 355
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Najbardziej zróżnicowane metody rekrutacji stosowali pracodawcy najwięksi, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Korzystali oni z pełnego wachlarza możliwości, jednak
najpopularniejsze były w ich przypadku ogłoszenia w internecie. Duża część współpracowała z powiatowymi urzędami pracy. Praktycznie tylko one zwracały się o pomoc w znalezieniu pracowników do szkolnych ośrodków kariery oraz prywatnych usług pośrednictwa pracy i head hunterów.
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Z usług powiatowych urzędów pracy chętnie korzystali wszyscy pracodawcy, bez względu na wielkość zatrudnienia, jednak im mniejsze podmioty, tym odsetek wskazań na ten
sposób rekrutacji był niższy. Pracodawcy najmniejsi (zatrudniający do dziewięciu osób)
w pierwszej kolejności pytali o kandydatów rodzinę oraz znajomych, następnie poszukiwali ich w urzędach pracy, poprzez ogłoszenia publikowane w internecie i prasie oraz
rozwieszane w ﬁrmie. Pozostałe formy były stosowane bardzo sporadycznie.
Podmioty średnie (25–50 pracowników) i duże (51–250 pracowników) wybierały usługi powiatowych urzędów pracy, internet, korzystały także z osób poleconych. Podmioty duże
często sięgały również po ogłoszenia prasowe.
Jeśli chodzi o skuteczność stosowanych metod rekrutacji, to najlepiej pracodawcy ocenili
polecenie rodziny i znajomych (90% uznało ten sposób jako skuteczny w różnym stopniu)
oraz ogłoszenia w internecie (odpowiednio 88%). Usługi head hunterów – stosowane bardzo
rzadko i wyłącznie przez największych pracodawców – otrzymały ocenę niejednoznaczną. Aż 43% korzystających z nich uznało je za bardzo skuteczne, ale 18% wskazało, że są
mało lub wręcz zupełnie nieskuteczne. Dość efektywne okazało się natomiast rozwieszanie ogłoszeń w obrębie ﬁrmy. Najniżej oceniono skuteczność pozyskiwania pracowników
poprzez targi pracy (niewiele ponad połowa zadowolonych), za pośrednictwem szkolnych
i akademickich ośrodków kariery (ponad jedna czwarta wskazań na niską skuteczność).
Co niepokojące, usługi powiatowych urzędów pracy, choć najbardziej popularne wśród
pracodawców, nie zostały ocenione najlepiej. 28% ﬁrm uznało je za mało lub zupełnie nieskuteczne, niemal połowa jako umiarkowanie skuteczne, a tylko 23% za bardzo skuteczne.
Ich popularność może zatem wynikać z tego, że jest to sposób mało angażujący pracodawcę, a równocześnie nieodpłatny, w przeciwieństwie do usług prywatnych agencji.

Wykres 17. Ocena skuteczności stosowanych sposobów rekrutacji
2%
polecenie rodziny i znajomych

36%

54%

8%
3%

ogłoszenia w internecie

41%

47%

9%
5%

ogłoszenia w obrębie ﬁrmy

31%

head hunterzy

52%

43%

12%

39%

10%

8%
4%

ogłoszenia prasowe

23%

57%

16%
5%

prywatne biura pośrednictwa pracy

20%

powiatowe urzędy pracy

szkolne i akademickie ośrodki kariery

targi pracy

54%

23%

49%

18%

8%

21%

52%

44%

18%

10%

22%

8%

33%

bardzo skuteczny

umiarkowanie skuteczny

mało skuteczny

zupełnie nieskuteczny

15%
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2.5 Trudności z rekrutacją
Spośród pracodawców, którzy rekrutowali w momencie badania lub zamierzali rekrutować w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, 60% stwierdziło, że ma problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Niemal dwukrotnie częściej byli to przedstawiciele
podmiotów sektora prywatnego niż publicznego. Problemy tego typu były również bardziej zauważane przez ﬁrmy najmniejsze (zatrudniające do dziewięciu pracowników)
oraz największe (powyżej 250 osób). Ponadto uskarżało się na nie ponad dwie trzecie
przedstawicieli branż zakwaterowania i usług gastronomicznych, usług specjalistycznych, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego oraz górnictwa.
Pracodawcy upatrywali przyczyn trudności z rekrutacją przede wszystkim w tym, że kandydaci nie spełniali wymogów danego stanowiska pracy (82%). W 10% przypadków zdarzyło się,
że ktoś nie odpowiedział na ofertę pracy, a dalsze 8% dotyczyło sytuacji, w której kandydat
nie przyjmował posady (nie odpowiadały mu oferowane warunki). Dwa ostatnie przypadki,
czyli brak odpowiedzi na ofertę pracy lub niedopasowanie warunków pracy do oczekiwań
kandydatów, zdarzały się częściej w sektorze publicznym. W porównaniu do poprzedniej
edycji badania wzrósł odsetek wskazań najczęstszych – na przypadki, w których kandydaci
do pracy nie spełniali oczekiwań pracodawców. W sytuacji, jaką obserwujemy obecnie, a więc
niskiego popytu i wysokiej podaży na rynku pracy (tzw. rynek pracodawcy), pracodawcy
mogą formułować wyższe oczekiwania względem kandydatów do pracy i wybierać spośród
nich te osoby, które w największym stopniu odpowiadają ich oczekiwaniom.

Wykres 18. Przyczyny trudności z rekrutacją
odpowiedziały osoby spełniające oczekiwania,
ale z kolei im nie odpowiadały warunki

praktycznie nikt nie odpowiedział na ofertę pracy

8%

10%

odpowiedziały pewne osoby,
ale nie spełniały one oczekiwań

82%

N = 405

Większość pracodawców, na których ofertę pracy nikt nie odpowiedział, uważała, że brakowało osób, które by spełniały ich oczekiwania. Jeśli zaś chodzi o przyczyny nieudanej rekrutacji
leżące po stronie pracowników, to kandydatom nie odpowiadało przede wszystkim proponowane wynagrodzenie, w dalszej kolejności godziny pracy oraz warunki jej wykonywania.
Osoby nie spełniały oczekiwań pracodawców, gdyż nie miały odpowiednich umiejętności,
kompetencji (35%) oraz odpowiedniego doświadczenia zawodowego (32%). Częściowo brakowało im również motywacji do pracy (14%).
Kompetencje, których zdaniem pracodawców brakowało kandydatom do pracy, ilustruje
wykres 19. Były to przede wszystkim kompetencje indywidualne/psychologiczne (43%),
a w tym: samodzielność, chęć do pracy, pracowitość, odpowiedzialność, dyscyplina pracy,
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zarządzanie czasem itp. W drugiej kolejności kandydatom brakowało, zdaniem pracodawców, kompetencji typowych dla zawodu (31%). Dla jednej czwartej zatrudniających problemem był brak dostatecznego doświadczenia zawodowego.

Wykres 19. Kompetencje, których brakowało kandydatom do pracy
indywidualne/psychologiczne

43%

typowe dla zawodu

31%

związane z posiadaniem doświadczenia zawodowego

25%

komputerowe

16%

interpersonalne

13%

techniczne

13%

znajomość języków obcych, zdolności werbalne

10%

kognitywne

7%

biurowe, proceduralne

6%

uprawnienia, licencje, prawo jazdy

5%

inne

9%

N = 120
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Najwięcej trudności sprawiała pracodawcom rekrutacja robotników przemysłowych i rzemieślników (48%), mniej – rekrutacja specjalistów (24%), pracowników usług i sprzedawców (22%) oraz techników (20%).

Wykres 20. Zawody, w przypadku których wystąpiły problemy
z rekrutacją
robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

48%

specjaliści

24%

pracownicy usług i sprzedawcy

22%

technicy i inny średni personel

20%

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

11%

kadra kierownicza

8%

pracownicy biurowi

4%

pracownicy przy pracach prostych

4%

N = 249
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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3. Polityka szkoleniowa
3.1 Umiejętności zatrudnionych
Pracodawcy wysoko oceniali umiejętności zatrudnionych przez siebie pracowników. Dwie
piąte uważało je za w pełni zadowalające, a ponad połowa była z nich zadowolona, choć
jej zdaniem wymagały pewnego doszkolenia. Jedynie 2% badanych podmiotów stwierdziło, że umiejętności ich pracowników są zupełnie niezadowalające.
Pracodawcy sektora prywatnego oceniali swoich pracowników lepiej niż przedstawiciele sektora publicznego. W pierwszym przypadku aż 47% deklarowało pełne zadowolenie
(w sektorze publicznym tylko 29%).
W porównaniu do poprzedniej edycji badania poziom zadowolenia przełożonych z umiejętności podwładnych zmalał. Zmiana dotyczyła szczególnie sektora publicznego – w 2011
roku kompetencje zatrudnionej kadry oceniał jako w pełni zadowalające dużo większy
odsetek jego przedstawicieli.

Wykres 21. Umiejętności zatrudnionych pracowników...
2%
ogółem

41%

57%
3%

sektor prywatny

47%

50%
1%

sektor publiczny

29%

70%

są w pełni zadawalające
są zadawalające, ale pracownicy wymagają doszkolenia
są niezadawalające, pracownicy wymagają doszkolenia

N = 2 586

Najczęściej usatysfakcjonowani umiejętnościami pracowników byli najmniejsi pracodawcy: 60% nie miało do nich żadnych zastrzeżeń. Najwięksi pracodawcy, choć generalnie byli
zadowoleni, to dostrzegali potrzebę doszkolenia pracowników (81% ﬁrm zatrudniających
powyżej 250 osób i 69% podmiotów z załogą liczącą 51–250 pracowników). Podobnie uważała ponad połowa pracodawców średnich – zatrudniających od 10 do 50 pracowników.
Podobnie jak w zeszłym roku najbardziej zadowoleni ze swoich pracowników byli pracodawcy z branży transportowej oraz budowlanej. W branży przetwórstwa przemysłowego respondenci deklarowali mniejszą satysfakcję niż w poprzedniej edycji badania.
Z kolei tak jak rok wcześniej dość spory odsetek pracodawców zupełnie niezadowolonych
z kompetencji swoich pracowników (5%) zaobserwowano w zakwaterowaniu i usługach
gastronomicznych. Również pracodawcy działający w branżach opieki zdrowotnej i administracji publicznej częściej mówili o potrzebie szkoleń.
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Wykres 22. Umiejętności zatrudnionych według branż
2%
ogółem

41%

57%
1%

transport

60%

39%
1%

budownictwo

50%

49%
3%

handel i usługi dla ludności

48%

49%

obsługa rynku nieruchomości i usługi administrowania

46%

52%

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

46%

2%

49%

5%
4%

przetwórstwo przemysłowe i górnictwo

43%

dostawa wody i zaopatrywanie w media

53%

41%

edukacja

59%

38%

62%
1%

kultura, rozrywka i rekreacja

35%

64%
2%

usługi specjalistyczne

35%

64%
4%

opieka zdrowotna

27%

69%
3%

administracja publiczna

17%

80%

są w pełni zadawalające
są zadawalające, ale pracownicy wymagają doszkolenia
są niezadawalające, pracownicy wymagają doszkolenia

N = 2 585

Podsumowując, pełne zadowolenie z umiejętności pracowników deklarowano częściej
w sektorze prywatnym oraz wśród ﬁrm najmniejszych. Obie te grupy pracodawców
w mniejszym stopniu uczestniczyły w podnoszeniu kompetencji swojej kadry, między innymi ze względu na koszty takich działań (por. podrozdział 3.2). Nie jest zatem jasne, czy
pracodawcy nie szkolili, ponieważ rzeczywiście nie było takiej potrzeby, czy też chwalili
swoich pracowników, ponieważ nie byli skłonni zapewnić im dokształcania. Innymi słowy, nie wiadomo, czy kwestia nieszkolenia pracowników to w tym przypadku kwestia
świadomości (niedostrzegania potrzeby podnoszenia kwaliﬁkacji) czy też przekonania
o zbędności takich działań.
Część pracodawców, która dostrzegała braki w kompetencjach swoich pracowników, zwracała uwagę przede wszystkim na deﬁcyty umiejętności typowo zawodowych (69%), pozostałe
były postrzegane raczej dobrze – na ich braki wskazywano dużo rzadziej (por. wykres 23).
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Wykres 23. Kompetencje, których brakowało zatrudnionym
typowe dla zawodu

69%

indywidualne/psychologiczne

23%

interpersonalne

21%

biurowe, proceduralne

14%

komputerowe

11%

techniczne

9%

uprawnienia, licencje, prawo jazdy

7%

znajomość języków obcych, zdolności werbalne
kierownicze
związane z posiadaniem doświadczenia zawodowego
kognitywne
inne

5%
3%
2%
2%
3%

N = 1 437
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Jeśli chodzi o kompetencje indywidualne, deﬁcyty dostrzegano w zakresie takich cech
jak: odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość, wiarygodność; samodzielność; zarządzanie czasem; kreatywność, bycie innowacyjnym; chęć do pracy, pracowitość.
W przypadku kompetencji interpersonalnych, na braki wskazywano przede wszystkim
w zakresie: kontaktów z klientami oraz współpracy w grupie i komunikatywności (klarownego przekazywania myśli).
Wymieniane w kontekście braków kompetencje z kategorii biurowych dotyczyły posługiwania się dokumentacją nietechniczną, np. czytania akt prawnych, wniosków grantowych,
pism administracyjnych.
W mniejszym zakresie dostrzegano braki w kompetencjach komputerowych, technicznych (w posługiwaniu się urządzeniami technicznymi). Wymieniano również uprawnienia, których brakowało pracownikom.
Na podobne deﬁcyty umiejętności u zatrudnionych pracowników respondenci zwracali
uwagę w poprzedniej edycji badania.

3.2 Aktywność szkoleniowa pracodawców
Pracodawcy zostali zapytani o to, czy w roku poprzedzającym badanie prowadzili jakieś
szkolenia swoich pracowników poza obowiązkowymi, czyli takimi, bez których nie można wykonywać pracy na stanowisku bez łamania prawa (a więc: bhp, ppoż. itp.). Pytanie
to miało na celu określenie rzeczywistego zaangażowania pracodawców w podnoszenie
kwaliﬁkacji swojej kadry, a nie zaangażowania wymuszonego przez prawo.
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Ogółem skierowanie pracowników na szkolenia zadeklarowało dwie trzecie badanych
pracodawców. Jednak tak wysoki odsetek wynikał głównie z działań podejmowanych
przez sektor publiczny (87%). Wśród pracodawców prywatnych niewiele ponad połowa
realizowała szkolenia dla pracowników w ciągu roku poprzedzającego badanie.

Wykres 24. Czy w ciągu ostatniego roku prowadzono szkolenia
pracowników (poza obowiązkowymi)
ogółem

sektor prywatny

63%

37%

52%

48%

sektor publiczny

87%
tak

13%
nie

N = 2 535

Zaangażowanie pracodawców w podnoszenie kompetencji swoich pracowników było
zróżnicowane w poszczególnych branżach. Największą aktywność w tym zakresie wykazywała administracja publiczna (91%), a także pracodawcy z branż: edukacja (88%), opieka
zdrowotna (81%) oraz kultura, rozrywka i rekreacja (75%). Nie jest to zaskoczeniem – dominujący w tych branżach sektor publiczny w ramach swojej działalności ma często przewidziane środki na szkolenia pracowników. Wysoką aktywność szkoleniową deklarowali
również pracodawcy z branży usług specjalistycznych. Firmy wchodzące w jej skład to
podmioty prowadzące m.in. działalność księgową, informatyczną, prawniczą, architektoniczno-inżynieryjną, badawczą. Najrzadziej szkolili pracowników pracodawcy działający
w branży transportowej, hotelarsko-restauracyjnej oraz usługowo-sprzedażowej.

Wykres 25. Aktywność szkoleniowa pracodawców według branż
administracja publiczna

91%

edukacja

88%

opieka zdrowotna

81%

kultura, rozrywka i rekreacja

75%

usługi specjalistyczne

74%

dostawa wody i zaopatrywanie w media

68%

obsługa rynku nieruchomości i usługi administrowania

61%

budownictwo

54%

przetwórstwo przemysłowe i górnictwo

52%

handel i usługi dla ludności

48%

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

46%

transport

45%

N = 2 585
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Im więcej pracowników zatrudniał pracodawca, tym bardziej był zaangażowany w podnoszenie ich kompetencji. Wśród najmniejszych podmiotów niespełna 40% szkoliło w ciągu roku poprzedzającego badanie. W grupie największych (powyżej 250 zatrudnionych)
szkolenia stanowiły normę – organizowało je 88% pracodawców. Wśród podmiotów o zatrudnieniu większym niż 10 pracowników udział ten wyniósł ponad 50%.
Pomimo, iż większość pracodawców deklarowała, że organizowała w roku poprzedzającym
badanie szkolenia inne niż obowiązkowe, to najpopularniejsze tematy kursów pokazują, że
kształcono głównie z zakresu tego, czego wymagały obowiązki zawodowe. De facto zatem
szkolenia miały charakter obligatoryjny. Najczęściej pojawiały się kursy z zakresu prawa
(30%) (w kontekście często zmieniających się przepisów – obowiązek aktualizowania wiedzy), a także przemysłu i budownictwa (25%) oraz księgowości i rachunkowości (22%).

Wykres 26. Najpopularniejsze tematyki szkoleń
prawo

30%

budownictwo i przemysł

25%

księgowość i rachunkowość

22%

szkolenia dla nauczycieli

19%

medyczne, praca socjalna

19%

sprzedaż i obsługa klienta

18%

informatyka

9%

ﬁnanse, budżetowanie

8%

magazynowanie, transport, naprawa pojazdów

7%

rozwój osobisty

6%

bhp, pierwsza pomoc, ppoż.

4%

gastronomia i turystyka

4%

języki obce

4%

usługi

4%

zarządzanie jakością

4%

ochrona środowiska

4%

zarządzanie przedsiębiorstwem

4%

zarządzanie zasobami ludzkimi

3%

zawodowe (nieokreślone)

3%

administracja publiczna - inne

3%

artystyczne

2%

usługi ﬁnansowe, nieruchomości

2%

prawo jazdy, uprawnienia kierowców

2%

inne

17%

N = 1 619
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Szkolenia o tematyce prawnej obejmowały: prawo podatkowe, prawo pracy, prawo zamówień publicznych, w mniejszym zakresie prawo związane z ochroną danych osobowych.
W ramach budownictwa i przemysłu szkolono: operatorów maszyn produkcyjnych, obsługi urządzeń produkcyjnych, sprzętu specjalistycznego, operatorów ładowarek, koparek,
dźwigów i innych pojazdów, elektromonterów, elektryków, nadawano uprawnienia SEP,
szkolono spawaczy.
Kursy z zakresu księgowości i rachunkowości dotyczyły najczęściej: kadr i płac w przedsiębiorstwie, rozliczeń, składek i deklaracji ZUS itp.
Szkolenia realizowane dla nauczycieli związane były z różnymi aspektami edukacji, pedagogiki, relacji uczeń–nauczyciel, pracy z dziećmi, a także organizacji pracy nauczycieli,
w tym Karty Nauczyciela.
Kursy medyczne obejmowały tematykę: psychologii i psychoterapii oraz socjoterapii. Realizowane były również inne specjalistyczne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek.
W ramach kursów sprzedażowych doskonalono techniki sprzedaży i obsługi.
Kursy informatyczne realizowane były na różnym poziomie trudności. Dotyczyły zarówno obsługi programów specjalistycznych, związanych z wykonywaną pracą, jak i podstaw obsługi komputera (np. programów Word, Excel, PowerPoint).
W mniejszym zakresie szkolono z ﬁnansów publicznych, zarządzania ﬁnansami ﬁrmy,
budżetowania itp.
Kursy z obszaru transportu miały na celu przeszkolenie kierowców wózków widłowych
oraz mechaników samochodowych.
W ramach wspierania rozwoju osobistego oferowano pracownikom szkolenia z zakresu
komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem oraz radzenia sobie ze stresem.
Ocena efektywności szkoleń zbadana została poprzez zadanie pracodawcom pytania, czy
jeśli mieliby jeszcze raz podejmować decyzję, czy wysłać na nie swoich pracowników, to
czy byłaby ona taka sama, czy nie. Rozkład odpowiedzi na to pytanie zaprezentowany
został na wykresie 27.
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Wykres 27. Ocena efektywności przeprowadzonych szkoleń
zainwestowaliby te same środki inaczej
wybraliby inne szkolenia
5%
13%

przeprowadziliby te same szkolenia

82%

N = 1 614

Sektor prywatny i publiczny był tak samo (w ponad 80%) zadowolony z efektów szkoleń
pracowniczych. Pracodawcy niezadowoleni, gdyby mieli wybrać jeszcze raz, zdecydowaliby się na inne szkolenia (13%) lub zainwestowali środki wydane na kursy inaczej (5%).
W ramach sektora publicznego częściej wskazywano na ewentualny wybór innych szkoleń (16%). Pracodawcy prywatni deklarowali natomiast, że wybraliby inne kursy (10%) lub
też zainwestowaliby wydane środki inaczej (8%).
Zdecydowana większość szkoleń pracowniczych była ﬁnansowana przez pracodawcę.
W jednej czwartej przypadków angażowano do tego celu również środki publiczne, jednak
dotyczyło to głównie podmiotów sektora publicznego. Około co dziesiąta ﬁrma sektora
prywatnego ﬁnansowała szkolenia pracownicze ze środków publicznych. 20% pracodawców wspomniało również o zaangażowaniu w szkolenia środków własnych pracowników
(rozwiązanie to było częstsze w przypadku ﬁrm sektora publicznego).

3.3 Inne formy podnoszenia kwaliﬁkacji
Największa część pracodawców organizowała dla swoich pracowników zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne kursy i szkolenia (48%). Duża część zlecała wyłącznie kursy zewnętrzne (44%). Takich, którzy stosowali wyłącznie wewnętrzne formy kształcenia,
było niewielu.
Oprócz szkoleń część pracodawców oferowała swoim pracownikom również inne formy
podnoszenia kwaliﬁkacji. Najczęściej były to zakupy książek lub prenumerata prasy branżowej (67%). Dość często zdarzały się również przypadki wysyłania pracowników na konferencje, seminaria lub warsztaty (46%). Rzadziej pracodawcy deklarowali taką pomoc jak
doﬁnansowanie nauki w szkołach wyższych lub średnich, przy czym doﬁnansowywanie
nauki w szkołach zawodowych i średnich dotyczyło głównie sektora prywatnego, doﬁnansowywanie nauki w szkołach wyższych – sektora publicznego. Prenumerata i zakup
książek lub czasopism częściej dotyczyły pracodawców prywatnych. Co ważne, stworzenie systemu oceny kompetencji pracowników było drugą pod względem popularności,
inną od szkoleń, formą rozwoju kwaliﬁkacji zatrudnionych. Opracowywali go głównie
pracodawcy sektora publicznego. Tymczasem poznanie poziomu i zakresu umiejętności
oraz wiedzy pracowników jest podstawą precyzyjnego określenia potrzeb szkoleniowych
ﬁrmy, a tym samym przygotowania dla niej efektywnej polityki szkoleniowej.
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Wykres 28. Formy podnoszenia kwaliﬁkacji pracowników
zakup książek, prenumerata czasopism

67%

system oceny kompetencji pracowników

48%

konferencje, seminaria, warsztaty

46%

doﬁnansowywanie nauki w szkołach wyższych

28%

indywidualne plany rozwoju

28%

doﬁnansowywanie nauki w szkołach zawodowych i średnich
inne działania

7%
17%

N = 1 855
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Wśród innych działań podejmowanych przez pracodawców w celu podnoszenia ich kwaliﬁkacji znalazły się aktualizacja wiedzy z użyciem internetu i innych narzędzi informatycznych (w tym e-learning) oraz wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami wewnątrz ﬁrmy (dzielenie się wiedzą, mentoring itp.).

3.4 Powody nieszkolenia oraz plany dotyczące szkoleń
w przyszłości
Ponad jedna trzecia pracodawców nie szkoliła swoich pracowników (z zakresu pozaobowiązkowego) w roku poprzedzającym badanie. Powody nieszkolenia były podobne wśród pracodawców z sektora publicznego, jak i prywatnego. Przede wszystkim większość nie dostrzegała potrzeby wysyłania pracowników na kursy, gdyż ich zdaniem posiadali oni wszystkie
potrzebne umiejętności (80%). W drugiej kolejności tłumaczono się zbyt wysokimi kosztami
szkoleń (55%). Duża grupa uważała również, że inne inwestycje są ważniejsze. Zdarzało się,
że pracownicy nie byli dokształcani, gdyż, zdaniem pracodawców, nie było na to czasu.

Wykres 29. Powody nieszkolenia pracowników
pracownicy mają odpowiednie umiejętności

80%

koszt szkoleń jest zbyt wysoki

55%

kluczowe są inne inwestycje niż szkolenia pracowników

51%

pracownicy nie mają czasu na szkolenia

46%

szkolili ostatnio i nie mają potrzeby

32%

brak określonych potrzeb szkoleniowych

32%

brak odpowiedniej oferty szkoleniowej

27%

z innych powodów

12%

N = 453
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Rozwiązaniem problemu kosztów byłoby wykorzystanie w większym stopniu środków
publicznych przeznaczonych na ten cel. Tymczasem niespełna 20% ﬁrm sektora prywatnego deklarowało, że w nadchodzącym roku zamierza się ubiegać o środki unijne na szkolenia pracowników (odsetek w przypadku sektora publicznego wyniósł 31%).
Zakładowy fundusz szkoleniowy lub budżet na szkolenia miała jedna trzecia pracodawców, przy czym głównie mogli się tym pochwalić pracodawcy sektora publicznego (73%).
Wśród ﬁrm prywatnych wydzielone środki na ten cel miało jedynie 12%.
Inną przyczyną nieszkolenia był brak określenia potrzeb szkoleniowych pracowników.
Gdyby większy odsetek pracodawców opracował system oceny kompetencji pracowników,
problemu można by było uniknąć.
Większość pracodawców miała dość sprecyzowane plany dotyczące szkoleń pracowników
w nadchodzącym roku. Ponad połowa respondentów biorących udział w badaniu zamierzała zorganizować dla swoich pracowników kursy wewnętrzne lub zewnętrzne. Było to
zróżnicowane ze względu na sektor. Takie deklaracje dotyczące wysyłania pracowników
na kursy w przyszłości składała ponad jedna trzecia pracodawców sektora publicznego
oraz mniej niż połowa podmiotów prywatnych. Podobnie wyglądała sytuacja z innymi
formami doskonalenia kwaliﬁkacji pracowników – zapowiadali je głównie pracodawcy
sektora publicznego.
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II. Podsumowanie
Rok 2012 w świetle wyników badania należy uznać za stagnacyjny. Pracodawcy wykazali
się umiarkowanym pesymizmem, jeśli chodzi o ocenę kondycji swojej ﬁrmy. Najliczniejsza była grupa tych przedsiębiorców, których przychody w roku poprzedzającym badanie pozostały bez zmian. Jedna trzecia badanych odnotowała zmniejszenie przychodów,
jeszcze mniej zadeklarowało, że przychody ich ﬁrmy wzrosły. Bilans był więc ujemny
(więcej respondentów wskazało na spadek niż na wzrost przychodów). W lepszej sytuacji
znaleźli się ci pracodawcy, których działalność w małym stopniu zależy od bieżącej konsumpcji gospodarstw domowych (dostarczają dobra lub usługi uznawane za niezbędne,
np. produkcja i zaopatrywanie w media). Gorzej radziły sobie ﬁrmy dostarczające usługi
lub towary, których konsumpcja spada wraz z pogarszaniem się sytuacji ludności (m.in.
na skutek wzrostu bezrobocia oraz zatrzymania wzrostu wynagrodzeń). Potwierdzają to
wyniki badania.
W większości badanych podmiotów nie było ruchów kadrowych w roku poprzedzającym
badanie. Spora ich grupa odnotowała wyłącznie odejścia pracowników (najczęściej były
to podmioty duże – zatrudniające powyżej 50 osób). Znaleźli się w niej przedstawiciele
branż: budownictwa, zakwaterowania i usług gastronomicznych oraz opieki zdrowotnej.
W nadchodzącym roku większość pracodawców nie przewidywała zmian w poziomie zatrudnienia. Odsetek tych, którzy stwierdzili, że zatrudnienie się zmniejszy, był wyższy od
deklarujących jego zwiększenie.
Zapotrzebowanie na pracowników w momencie badania było nieco niższe niż rok wcześniej – odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje wyniósł 16%. Zmiana ta odbyła się
głównie za sprawą mniejszego zapotrzebowania na pracowników w sektorze publicznym.
Ponadto jedynie co dziesiąty pracodawca poszukiwał pracownika na nowo utworzoną posadę. Reszta rekrutacji była wynikiem wymiany personelu w ramach już istniejących stanowisk. Druga połowa roku według deklaracji badanych nie zapowiadała się lepiej. Plany
związane z poszukiwaniem pracowników w ciągu najbliższych sześciu miesięcy miało
13% pracodawców, a dwie trzecie nie planowało żadnych rekrutacji. Zatrudniać chcieli
www.obserwatorium.malopolska.pl
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przede wszystkim najwięksi pracodawcy oraz przedstawiciele branż: transportowej, budownictwa, przetwórstwa przemysłowego i górnictwa, obsługi rynku nieruchomości oraz
zakwaterowania i usług gastronomicznych.
W stosunku do poprzedniej edycji badania widać również, że zmieniła się struktura zapotrzebowania na zawody. W połowie roku poszukiwano przede wszystkim sprzedawców,
przedstawicieli handlowych oraz innych pracowników zajmujących się sprzedażą (specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu itp.). Rzadziej wśród poszukiwanych zawodów
pojawiali się robotnicy budowlani – najbardziej pożądani w 2011 roku. Nie jest to zaskakujące – branża budowlana znalazła się w 2012 roku w dość trudnej sytuacji: ukończono
wiele inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w związku z EURO 2012, a budownictwo mieszkaniowe, po okresie wzrostu w latach poprzednich, stanęło. W efekcie nastąpiło
obniżenie wyników ﬁnansowych przedsiębiorstw z branży5. Jeśli chodzi o zwiększone
zapotrzebowanie na wykwaliﬁkowanych sprzedawców, to w sytuacji spowolnienia gospodarczego, wzrostu bezrobocia i spadku realnych wynagrodzeń, z czym mamy do czynienia od pewnego czasu, obniża się również konsumpcja indywidualna towarów i usług.
W takiej sytuacji przedsiębiorcy kładą większy nacisk na efektywność zbytu.
W stosunku do osób, które chcieliby zatrudnić, pracodawcy formułowali wysokie wymagania. Wydaje się, że zarówno w momencie realizacji badania, jak i obecnie, mamy do
czynienia z tzw. rynkiem pracodawcy: gdy podaż na rynku pracy znacznie przewyższa
popyt. Dzięki temu właśnie ﬁrmy mogą więcej oczekiwać od kandydatów i wybierać te
osoby, które w największym stopniu odpowiadają ich oczekiwaniom. Mogą również oferować mniej atrakcyjne warunki zatrudnienia. W świetle wyników badania trzy czwarte
pracodawców oczekiwało od osób ubiegających się o pracę pełnego lub przynajmniej częściowego przygotowania, tak by ich przeszkolenie objęło jak najmniejszy zakres. Wyższe oczekiwania stawiali przedstawiciele sektora publicznego niż prywatnego. Jedynie
najwięksi pracodawcy (zatrudniający powyżej 250 pracowników) dopuszczali doszkalanie pracowników w szerszym zakresie, częściej również akceptowali kandydatów bez
doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku. Najczęściej jednak doświadczenie zawodowe było bardzo istotnym czynnikiem w procesie rekrutacji (za ważne
uznało je trzy czwarte rekrutujących). Pracodawcy kładli na nie większy nacisk niż na
poziom wykształcenia. I o ile wiek dla większości ﬁrm był czynnikiem zupełnie bez znaczenia, o tyle brak doświadczenia skutecznie zmniejszał szanse młodych przy ubieganiu
się o wolne stanowiska. Staż pracy okazał się istotny zwłaszcza w przypadku robotników,
operatorów maszyn oraz pracowników biurowych.
Niepokojące jest, że ponad połowa rekrutujących przy zatrudnianiu brała pod uwagę płeć
osoby ubiegającej się o posadę.
W pytaniu o najważniejsze kompetencje, jakimi powinna cechować się osoba, którą ﬁrma
skłonna byłaby przyjąć do pracy, wymieniano przede wszystkim cechy indywidualne/
psychologiczne, takie jak: odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość, wiarygodność;
staranność, skrupulatność, dokładność czy też chęć do pracy. Nieco rzadziej w odpowiedziach pojawiały się umiejętności z kategorii interpersonalnych, a w trzeciej kolejności
wymieniano kompetencje typowe dla danego zawodu.
Pracodawcy uskarżali się na trudności przy rekrutacji pracowników – 60% z nich stwierdziło, że miało problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Przyczyn kłopotów
upatrywano przede wszystkim w cechach poszukujących zatrudnienia, które nie odpowiadały oczekiwaniom związanym z danym stanowiskiem pracy. Najczęściej brakowało
5 Więcej na temat sytuacji gospodarczej oraz rynku pracy w 2012 roku w Małopolsce można przeczytać w raporcie: Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2012 roku [online], Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie [dostęp 19.04.2013], dostępny w internecie: http://wupkrakow.pl/malopolski-rynek-pracy/badania-i-analizy/pliki-ocena-roczna/ocenasytuacji2012.pdf
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pracodawcom kompetencji najbardziej poszukiwanych, a więc indywidualnych/psychologicznych. Dopiero w drugiej kolejności wskazywano na deﬁcyty wiedzy i umiejętności
typowych dla zawodu.
Trudności z rekrutacją doświadczali przede wszystkim pracodawcy poszukujący robotników przemysłowych. W tym przypadku istotne były głównie kompetencje typowe dla
danego zawodu, w połączeniu z doświadczeniem. Problemy odczuwały również podmioty
najmniejsze (zatrudniające do dziewięciu pracowników) oraz największe (powyżej 250
osób). Na rekrutację skarżyło się ponad dwie trzecie przedstawicieli branż zakwaterowania i usług gastronomicznych, usług specjalistycznych, budownictwa oraz przetwórstwa
przemysłowego i górnictwa.
Wysokie wymagania względem kandydatów do pracy szły w parze z wysoką oceną kompetencji już zatrudnionej kadry, widoczną zwłaszcza w przypadku przedstawicieli sektora
prywatnego. Zadowolenie wykazywali w szczególności najmniejsi pracodawcy (do dziewięciu pracowników) – 60% z nich była w pełni usatysfakcjonowana umiejętnościami podwładnych. Jednocześnie nie widzieli oni potrzeby ich szkolenia. Podobnie jak w poprzedniej edycji badania najlepiej oceniali swoich pracowników pracodawcy z branży transportowej oraz budowlanej. Jeśli zwracano w tych przypadkach uwagę na braki w kompetencjach, to dotyczyły one przede wszystkim umiejętności typowo zawodowych.
Jak w tym kontekście wyglądało zaangażowanie pracodawców w podnoszenie kompetencji zatrudnionej kadry? W roku poprzedzającym badanie nieobowiązkowe szkolenia zorganizowało pracownikom dwie trzecie podmiotów. Jednak na tak wysoki odsetek wpłynęły przede wszystkim odpowiedzi przedstawicieli sektora publicznego (87%). Wśród
pracodawców prywatnych szkoliła niewiele ponad połowa. Ponadto o dokształcanie zatrudnionych dbały głównie duże podmioty (88% największych). Wśród najmniejszych
taką aktywność wykazało niespełna 40%.
Pomimo iż większość pracodawców deklarowała, że organizowała w roku poprzedzającym badanie szkolenia inne niż obowiązkowe, to najpopularniejsze tematy szkoleń
świadczą o tym, że kształcono głównie w zakresie wymaganym przez obowiązki zawodowe pracownika (np. z dziedziny prawa, obsługi maszyn, księgowości itp.). Rzadko szkolono z zakresu tzw. umiejętności miękkich (jak np. kompetencji interpersonalnych, współpracy w grupie, efektywnej komunikacji itp.). Tymczasem umiejętności te, choć rzadziej
wymieniane jako brakujące u osób zatrudnionych, były pożądane u kandydatów do pracy
jako ogólnie istotne dla funkcjonowania instytucji. Czy to znaczy, że zdaniem pracodawców tych kompetencji nie można się nauczyć, ale należy je po prostu mieć? Doskonalenie
umiejętności typowo zawodowych na pewno łatwiej zaobserwować i tym samym stwierdzić, czy przekłada się ono na efektywność pracownika. Zmiana w zakresie kompetencji
miękkich, nie dość że jest trudniej dostrzegalna, to jeszcze zazwyczaj przynosi efekty
w dłuższej perspektywie czasowej. Być może to powoduje, że pracodawcy sięgają po tego
typu szkolenia dużo rzadziej.
Z efektów kursów zorganizowanych w roku poprzedzającym badanie zadowolonych było
80% pracodawców. Ci, którzy w tym czasie nie szkolili pracowników (jedna trzecia), podawali najczęściej dwa tego powody. Pierwszym był brak takiej potrzeby, ze względu na
zadowalający poziom umiejętności pracowników, drugim – koszty szkoleń, które uważano
za zbyt wysokie. Przyczyny nieszkolenia były podobne wśród pracodawców z sektora publicznego, jak i prywatnego. Do bardzo pozytywnych ocen kompetencji pracowników należy
jednak podchodzić z rezerwą. Usprawiedliwiać się tak mogą te ﬁrmy, które nie są skłonne
inwestować w rozwój swoich pracowników. Może to wynikać również z braku świadomości
potrzeby rozwoju kadry i znaczenia tego typu działań dla całego przedsiębiorstwa.
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Rozwiązaniem problemu kosztów mogłoby być wykorzystanie w większym stopniu środków publicznych przeznaczonych na ten cel. Badanie pokazuje, że niewielu pracodawców
sięgało po odpowiednie fundusze unijne, tymczasem mogłyby być one dobrym rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku małych ﬁrm, przejawiających stosunkowo niską aktywność
szkoleniową. Rozwiązaniem tego problemu może być wprowadzenie w konkursach ogłaszanych w nowym okresie programowania takich kryteriów, które premiowałyby małe
podmioty w ubieganiu się o doﬁnansowanie na szkolenia dla pracowników. Ważne byłoby
również podjęcie odpowiednich działań promocyjno-informacyjnych, zachęcających najmniejsze ﬁrmy do korzystania z takiej pomocy.
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III. Metodologia
Jak zaznaczono we wstępie, „Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców” powstało w oparciu o metodologię przygotowaną w ramach projektu
Bilans Kapitału Ludzkiego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz poprzez połączenie dwóch źródeł danych – informacji zebranych przez PARP
(w ramach wspomnianego projektu) oraz danych zgromadzonych na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki połączeniu tych dwóch źródeł udało się uzyskać informacje od
2 586 małopolskich pracodawców6. Dane były zbierane od marca do sierpnia 2012 roku.
Operat do losowania próby stanowiła baza REGON będąca w dyspozycji Głównego Urzędu Statystycznego, zweryﬁkowana pod kątem aktualności oraz dostępności podmiotów
w niej występujących. Próba została wylosowana tak, by do puli realizowanych wywiadów
dla potrzeb badania PARP oraz WUP traﬁły niepowtarzające się podmioty. W ten sposób
wyeliminowano zagrożenie dwukrotnym ankietowaniem tych samych podmiotów.
Branże były reprezentowane w różnym stopniu. Najwięcej podmiotów należało do przetwórstwa przemysłowego i górnictwa oraz handlu (po ok. 19%). Duży udział stanowiły
również podmioty reprezentujące branżę budowlaną oraz edukację (po 12%). Pełna struktura podmiotów objętych badaniem przedstawiona została na wykresie 30. Jest ona zbliżona do struktury podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w województwie małopolskim.

6 W tym 1 086 wywiadów pochodziło z badania realizowanego przez PARP, natomiast 1 500 pozyskano na zlecenie WUP.
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Wykres 30. Pracodawcy objęci badaniem według rodzaju
działalności
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 3,1%
transport 3,2%
dostawa wody i zaopatrywanie w media 2,9%
kultura, rozrywka i rekreacja 3,2%
obsługa rynku nieruchomości
i usługi administrowania

przetwórstwo przemysłowe i górnictwo
19,3%
4,4%
7,2%

handel i usługi dla ludności

7,2%

18,6%

administracja publiczna

usługi specjalistyczne

7,7%
11,8%
budownictwo

opieka zdrowotna
11,5%
edukacja

N = 2 586

Pośród grup prezentowanych na wykresie pięć powstało w wyniku łączenia sekcji. Były to7:

 przetwórstwo przemysłowe i górnictwo (B „Górnictwo i wydobywanie” oraz C „Przetwórstwo 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 samochodowych, włączając motocykle” oraz S „Pozostała działalność usługowa”)

 usługi specjalistyczne (J „Informacja i komunikacja”, K „Działalność ﬁnansowa i ubezpieczeniowa” oraz M „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”)

 obsługa rynku nieruchomości i usługi administrowania (L „Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości” oraz N „Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca”).
Reszta grup pochodzi bezpośrednio z Polskiej Klasyﬁkacji Działalności (PKD 2007).
Choć w badaniu wzięło udział w sumie 2 586 podmiotów, to nie wszystkie zestawienia
były podsumowaniem dla tej liczby obserwacji z racji tego, że część pytań z kwestionariusza zadawano wybranym respondentom. Zdarzały się również braki danych na poziomie poszczególnych zmiennych. Większość danych została zaprezentowana 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?”. 809 pracodawców odpowiedziało, że w całości państwowa, 51 – częściowo państwowa, a częściowo prywatna, a 1 726 – w całości prywatna.
Strukturę przebadanych podmiotów pod względem wielkości zatrudnienia oraz formy
własności zaprezentowano w tabeli 2.
7 Prezentowane w nawiasach symbole literowe to oznaczenia dla poszczególnych sekcji w ujęciu
klasyﬁkacji PKD 2007.
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Metodologia

Tabela 2. Pracodawcy objęci badaniem według formy własności
i liczby zatrudnionych
forma własności
liczba
zatrudnionych

w całości
państwowa

częściowo
państwowa,
a częściowo
prywatna

w całości
prywatna

ogółem

33

5

556

594

0–9
10–25
26–50
51–250

4%

10%

33%

23%

209

7

459

675

26%

14%

27%

26%

194

11

211

416

24%

22%

12%

16%

323

25

395

743

40%

50%

23%

29%

42

2

84

128

5%

4%

5%

5%

801

50

1 705

2 556

31%

2%

67%

100%

pow. 250
ogółem

Badanie było realizowane techniką wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo
(CATI). Wzięli w nim udział przedstawiciele pracodawców najlepiej zorientowani w kwestiach kadrowych w ﬁrmie. Najczęściej wywiadu udzielali właściciele lub współwłaściciele ﬁrm (26%), prezesi lub dyrektorzy (21%), specjaliści do spraw personalnych (18%) oraz
kierownicy działów odpowiadający za zatrudnienie w ramach tych działów (15%).

Wykres 31. Osoby udzielające wywiadu
asystent dyrektora/zarządu 1%
członek zarządu 1%

specjalista ds. księgowości

właściciel/współwłaściciel
7%

inne
11%

26%

15%

kierownik działu, decydujący
o zatrudnieniu w tym dziale

21%
dyrektor/prezes/jego zastępca

18%
specjalista ds. personalnych, kadr i płac

N = 2 586
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