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1. Wstęp
Badanie przedsiębiorców z obszaru województwa dolnośląskiego dotyczące zapotrzebowania
na pracowników w perspektywie średniookresowej, w tym wpływu rozwoju technologii na rynek
pracy w najbliższej przyszłości oraz zatrudniania cudzoziemców zostało zaplanowane do realizacji
przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w 2017 roku.
Wybór tematu badania podyktowany był między innymi zauważalnymi zmianami zachodzącymi
na rynku pracy, spadkiem bezrobocia, znacznym wzrostem podaży ofert pracy i liczby pracowników
poszukiwanych przez przedsiębiorców. Wpływ na wybór tematu miało również zwiększone
zapotrzebowanie na siłę roboczą pochodzącą z zagranicy. Realizacja badania miała na celu
rozpoznanie oczekiwań przedsiębiorców odnośnie kompetencji, jakimi powinni wykazywać
się zatrudnieni i nowo zatrudniani pracownicy, również w kontekście wprowadzania nowych
technologii w przedsiębiorstwach, a także powody i poziom zadowolenia z tytułu zatrudniania
cudzoziemców.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy problem badawczy konsultował ze środowiskiem naukowym,
przedstawicielami wojewódzkiej administracji samorządowej, rozwoju terytorialnego oraz Urzędem
Statystycznym we Wrocławiu.
Między innymi w
wyniku konsultacji zdecydowano się na ograniczenie zakresu badania
do przedsiębiorców prowadzących działalność w 5 określonych sekcjach PKD oraz dobór próby
badawczej z podziałem na większe jednostki terytorialne i wyodrębnienie z subregionu
wrocławskiego - Miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego, jako jednostek przestrzenno administracyjnych, wyróżniających się pod kątem rozwoju gospodarczego w stosunku do innych
miast i powiatów w województwie dolnośląskim.
Badanie jest próbą odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, a także uzupełnieniem
statystyki realizowanej przez publiczne służby zatrudnienia. Dostarcza informacji o zawodach
i stanowiskach poszukiwanych przez przedsiębiorców, o wymaganiach i kompetencjach najczęściej
pożądanych u kandydatów do pracy. Badanie identyfikuje ponadto możliwości przedsiębiorców
w zakresie dokształcania i podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników przy wykorzystaniu
instrumentów wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Odpowiada
także na pytanie czy umiejętności reprezentowane przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
i szkół wyższych są przydatne na rynku pracy, jakie są oczekiwania przedsiębiorców oraz które
zawody i kierunki kształcenia są przez nich preferowane.
Badanie wpisuje się w zakres zadań samorządu województwa, w tym koordynowanie regionalnej
polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, opracowywanie regionalnego planu działań na rzecz
zatrudnienia dla Dolnego Śląska; może być przydatne do kreowania i tworzenia powiatowej
oraz lokalnej polityki rynku pracy.

2. Streszczenie
Przedmiotowe badanie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorców z województwa
dolnośląskiego i dotyczyło zapotrzebowania na pracowników w perspektywie średniookresowej,
w tym m. in. wpływu rozwoju technologii na rynek pracy w najbliższej przyszłości i kwestii
zatrudniania cudzoziemców.
Podjęcie próby zbadania zapotrzebowania dolnośląskich przedsiębiorców na nowych
pracowników motywowane było zmieniającym się rynkiem pracy, spadkiem bezrobocia, znacznym
wzrostem ofert/liczby pracowników poszukiwanych przez przedsiębiorców, oczekiwaniami
pracodawców odnośnie kompetencji, jakimi powinni wykazywać się zatrudniani pracownicy zarówno
obecnie, jak i w przyszłości, w związku z wprowadzaniem nowych technologii oraz gwałtownym
wzrostem zatrudniania cudzoziemców przez przedsiębiorców. Badanie stanowi uzupełnienie
statystyki realizowanej przez publiczne służby zatrudnienia i dostarcza informacji o zawodach
i stanowiskach poszukiwanych przez przedsiębiorców, w szczególności wymaganiach i kwalifikacjach
najczęściej brakujących kandydatom do pracy. Założono, że w oparciu o wyniki badania będzie
możliwe zidentyfikowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie dokształcania i podnoszenia
umiejętności zawodowych pracowników przy wykorzystaniu instrumentów wynikających z ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W badaniu podjęto również kwestie, czy
zatrudnianie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie poziomu wykształcenia
i umiejętności odpowiada oczekiwaniom przedsiębiorców; jakie zawody i kierunki wykształcenia są
preferowane przez pracodawców.
Realizacja przedmiotowego badania pozwoliła na wysnucie znaczących wniosków w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia. W odniesieniu do obszaru dotyczącego charakterystyki
procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez dolnośląskich przedsiębiorców należy stwierdzić,
iż na ilość rekrutacji prowadzonych w województwie wpływa przede wszystkim rotacja pracowników,
ale także specyfika branży (np. koniunktura na rynku w danym roku, ilość uzyskanych zleceń). Wyniki
badania ilościowego wskazały, że przeciętny czas trwania rekrutacji obejmuje okres do jednego
miesiąca. Nie odnotowano znacznych różnic pomiędzy dwoma badanymi obszarami w tej kwestii.
Warto jednak zauważyć tendencje, że krócej trwają rekrutacje w firmach zatrudniających 1-9
pracowników oraz 10-49 pracowników. Przedsiębiorcy wskazali, że proces rekrutacji pracowników
jest coraz trudniejszy. Wynika to przede wszystkim z ogólnej sytuacji na rynku pracy: braku
odpowiedniej ilości pracowników, braku odpowiednich kompetencji pracowników. Wyniki badania
wskazują, że rekrutacje prowadzone samodzielnie są bardziej skuteczne niż te prowadzone przez
urzędy pracy lub agencje zatrudnienia. W wyniku braku podaży pracowników, coraz większa liczba
rekrutowanych pracowników to osoby zza granicy. W przypadku rekrutacji cudzoziemców
przedsiębiorcy częściej i chętniej korzystają z usług agencji zatrudnienia. Badanie podzielono na dwa
obszary badawcze. Pierwszy obszar to teren całego województwa bez miasta Wrocławia i powiatu
wrocławskiego. Drugi obszar to wyłącznie miasto Wrocław i powiat wrocławski.
W zakresie potrzeb zatrudnieniowych przedsiębiorców należy wskazać w obu badanych
obszarach te same tendencje. W województwie dolnośląskim poszukiwani są najczęściej:
sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, kierowcy z różnymi kategoriami prawa jazdy i operatorzy

maszyn, magazynierzy, kucharze oraz pracownicy budowlani (murarze, dekarze, ślusarze).
Przedsiębiorcy poszukują najczęściej osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim,
a dopiero później wyższym. Znaczny odsetek badanych wskazał też, że poszukuje pracowników,
ale rodzaj wykształcenia nie jest kluczowym kryterium. Warto odnotować, że w mieście Wrocławiu
i powiecie wrocławskim częściej, względem pozostałych powiatów, wskazywano na potrzebę
zatrudnienia pracowników z dyplomem wyższej uczelni. Przedsiębiorcy poszukują u pracowników nie
tylko kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Oczekują od kandydatów odpowiedzialności,
sumienności, zaangażowania oraz chęci do nauki zdobywania nowych umiejętności. Blisko 30%
badanych wskazało też, że planuje wdrożenie zmian technologicznych w swoich firmach. Ponad
połowa badanych wskazuje też, że zmiany będą generowały konieczność zatrudniania specjalistów.
W zakresie charakterystyki poszukiwanych pracowników należy wskazać, iż zdaniem
przedsiębiorców, pracownikom brakuje wiedzy zawodowej, umiejętności praktycznych jak też
odpowiedniego podejścia do pracy (zaangażowania, sumienności i dobrej organizacji czasu pracy).
Jedynie blisko 30% badanych przedsiębiorców wskazało, że pracownicy nie mają luk
kompetencyjnych. Przedsiębiorcy zgodnie wskazali, że dolnośląski rynek pracy charakteryzuje się
tymi samymi problemami, jak ogólnopolski. Jedynie bliskość zachodniej granicy powoduje,
że w województwie występuje więcej emigracji zarobkowych w porównaniu z innymi regionami
Polski.
W odniesieniu do kwestii zatrudniania cudzoziemców należy zaznaczyć, iż wyniki badania
pokazują, że o zatrudnianiu cudzoziemców decyduje przede wszystkim brak kandydatów do pracy
w kraju. Warto odnotować, że ten brak częściej wymieniają przedsiębiorcy z pierwszego obszaru
badawczego. W dalszej kolejności, jako powód zatrudniania cudzoziemców, respondenci wskazują
wysoki poziom kompetencji i kwalifikacji pracowników z zagranicy. Warto również podkreślić,
iż przedsiębiorcy w woj. dolnośląskim najczęściej zatrudniają pracowników z państw spoza obszaru
UE/EOG. Obcokrajowców w większym stopniu zatrudniają firmy z miasta Wrocławia i powiatu
wrocławskiego (20% zatrudnionych względem 11% w pozostałych powiatach województwa
dolnośląskiego).
W zakresie oceny przygotowania absolwentów do pracy należy wskazać, iż zdaniem
przedsiębiorców, absolwentom szkół i uczelni brakuje kwalifikacji wymaganych do pracy na danym
stanowisku. Poziom deficytów różnicuje się ze względu na branże i rodzaj stanowiska pracy, jednak
większość przedsiębiorców wskazuje, że nowy pracownik każdorazowo przechodzi szkolenia
u pracodawcy. Dopiero podczas szkolenia wewnętrznego w danej firmie, przedsiębiorca zyskuje
pewność, że kandydat posiada wiedzę odpowiednią do pracy na danym stanowisku.
Działania przedsiębiorców pod kątem badania potrzeb szkoleniowych są bardzo
zróżnicowane. Zależą od specyfiki branży i organizacji w przedsiębiorstwie. Niekiedy są to
sformalizowane i regularne działania, innym razem działania spontaniczne. Natomiast nadal wiedza
o możliwości i zasadach wykorzystania Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest niewielka
i respondenci mają wiele pytań dotyczących tej formy wsparcia. Jeszcze niższy poziom wiedzy
odnotowano na temat wsparcia w postaci przygotowania zawodowego dorosłych w zakładzie pracy.
Przedsiębiorcy nie oferowali tej formy wsparcia i nie znają jej założeń.

Niewielka część badanych firm oferuje również możliwość odbycia stażu dla bezrobotnych
(31% dla Obszaru I i 12% dla Obszaru II). Przedsiębiorcy wskazują, że brak oferty stażu wynika z braku
chętnych lub braku potrzeby zastosowania takiego działania. Przedsiębiorcy skupiają się
na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników etatowych. Warto natomiast wskazać, że blisko 90%
firm zatrudnia jednak osoby, które odbyły staż. Jest to zatem ważna informacja, która powinna być
upowszechniania wśród osób poszukujących pracy i uczących się jako zachęta do podejmowania
stażu. Jest to również istotna informacja i szansa dla przedsiębiorców, którzy oferując staż będą
mogli bezpłatnie lub przy niskich nakładach finansowych przygotować pracownika do pracy na danym
stanowisku.
Badanie zostało zakończone wnioskami i rekomendacjami dla szerokiego grona instytucji
i partnerów rynku pracy, w tym dla przedsiębiorców.
Wyjaśnienie najważniejszych pojęć i skrótów:


KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy;



UE – Unia Europejska;



EOG – Europejski Obszar Gospodarczy;



Obszar I - wszystkie powiaty woj. dolnośląskiego (oprócz miasta Wrocławia i powiatu
wrocławskiego);



Obszar II - miasto Wrocław oraz powiat wrocławski;



HR – dział organizacyjny wewnątrz przedsiębiorstwa zajmujący się polityką personalną.

3. Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badania społecznego przeprowadzonego wśród
przedsiębiorców z obszaru województwa dolnośląskiego, które dotyczyło zapotrzebowania
na pracowników w perspektywie średniookresowej, w tym m. in. wpływu rozwoju technologii na
rynek pracy w najbliższej przyszłości i zatrudniania cudzoziemców. Badanie zostało przeprowadzone
w okresie maj-wrzesień 2017 roku na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Głównym celem badania było przygotowanie diagnozy oraz prognozy zapotrzebowania
na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na dolnośląskim rynku pracy, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na:


Planowanie zasobów ludzkich;



Dobór kadr;



Przygotowanie i adaptację pracownika w zakładzie pracy;



Zatrudnianie cudzoziemców.

W zakresie zastosowanej metodyki należy podkreślić, iż na potrzeby badania zastosowano zarówno
ilościowe, jak też jakościowe techniki badawcze.
Do udziału w badaniu zostali zaproszeni przedsiębiorcy mający siedzibę bądź oddział na terenie
województwa dolnośląskiego, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę lub w formie
umów cywilno – prawnych. Należy podkreślić, iż badanie nie objęło podmiotów prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą. Analizą zostały objęte zjawiska, które wystąpiły
u przedsiębiorców w 2016 roku i w okresie 8 miesięcy 2017 roku.
Dobór próby miał charakter losowo - warstwowy. Wyróżnione warstwy obejmowały:


podział terytorialny województwa,



wielkość przedsiębiorstwa mierzoną liczbą pracujących,



branżę działalności firmy (na podstawie klasyfikacji PKD).

Zastosowany dobór próby odzwierciedlał reprezentatywność struktury przedsiębiorstw
w województwie dolnośląskim pod kątem wielkości zatrudnienia, branży (sekcja PKD) oraz siedziby
firmy (rozkładu geograficznego).
Dodatkowo na potrzeby analizy, próbę badawczą podzielono na dwa obszary:


Obszar I – obejmujący wszystkie powiaty woj. dolnośląskiego oprócz (miasta
Wrocławia i powiatu wrocławskiego) – liczebność próby N=1200;



Obszar II – obejmujący miasto Wrocław oraz powiat wrocławski – liczebność próby
N=800.

Badaniem zostali objęci przedsiębiorcy prowadzący działalność w 5 sekcjach PKD tj.: w przemyśle,
budownictwie, handlu i naprawie pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej
oraz zakwaterowaniu i gastronomii. Struktura próby badawczej uwzględniająca wybrane sekcje PKD
dla Obszaru I przedstawiała się następująco:
Wykres 1 Struktura próby badawczej - z uwzględnieniem sekcji PKD (Obszar I)

Tabela 1 Struktura próby badawczej - z uwzględnieniem sekcji PKD (Obszar I)

Sekcja
Sekcja C przemysł
Sekcja F budownictwo
Sekcja G handel i naprawa pojazdów samochodowych
Sekcja H transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I zakwaterowanie i gastronomia
OGÓŁEM

Liczebność próby
179
280
545
126
70
1200

W wyniku doboru próby badawczej dla Obszaru I największą liczebnie grupę stanowiły
przedsiębiorstwa działające w sekcji G – handel i naprawa pojazdów samochodowych –
545 przedsiębiorców, natomiast najmniejszą grupą byli przedsiębiorcy sekcji I – zakwaterowanie
i gastronomia – 70 przedsiębiorców .
Dla Obszaru II, największą grupę stanowili, podobnie jak w przypadku Obszaru I, przedsiębiorcy
reprezentujący sekcję G – handel i naprawa pojazdów samochodowych – 371 przedsiębiorców,
natomiast najmniej liczebną grupą byli przedsiębiorcy sekcji I – zakwaterowanie i gastronomia –
48 przedsiębiorców.

Wykres 2 Struktura próby badawczej - z uwzględnieniem sekcji PKD (Obszar II)

Tabela 2 Struktura próby badawczej - z uwzględnieniem sekcji PKD (Obszar II)

Sekcja
Sekcja C przemysł
Sekcja F budownictwo
Sekcja G handel i naprawa pojazdów samochodowych
Sekcja H transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I zakwaterowanie i gastronomia
OGÓŁEM

Liczebność próby
114
178
371
89
48
800

Próba została uzupełniona przez dobór celowy 100 największych przedsiębiorców dla I Obszaru
badania oraz 80 największych przedsiębiorców dla II Obszaru badania. Rozkład próby
z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa był następujący:
Wykres 3 Struktura próby badawczej - z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa (Obszar I)

Tabela 3 Struktura próby badawczej - z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa (Obszar I)

Wielkość przedsiębiorstwa
1-9 osób
10-49 osób
50-249 osób
250 i więcej osób
OGÓŁEM

Liczebność próby
964
113
23
100
1200

Na Obszarze I, największą liczebnie grupę stanowili przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników –
964 przedsiębiorców. Wśród tej grupy przedsiębiorców w badaniu dominowali przedstawiciele sekcji
G – handel i naprawa pojazdów samochodowych (49%), a drugą największą pod względem
liczebności grupą byli przedsiębiorcy sekcji F – budownictwo (25%).
Najmniej liczebną grupę stanowili średni przedsiębiorcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników –
23 przedsiębiorców.
Wykres 4 Struktura próby badawczej - z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa (Obszar II)

Tabela 4 Struktura próby badawczej - z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa (Obszar II)

Wielkość przedsiębiorstwa
1-9 osób
10-49 osób
50-249 osób
250 i więcej osób
OGÓŁEM

Liczebność próby
621
75
24
80
800

Podobnie jak w przypadku Obszaru I, na Obszarze II największą pod względem liczebności grupę
stanowili mikro przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników – 621 przedsiębiorców. W tej grupie
również dominowali przedstawiciele sekcji G – handel i naprawa pojazdów samochodowych (50%),
a w dalszej kolejności przedsiębiorcy sekcji F – budownictwo (21%).

Respondentami wywiadów były osoby decyzyjne, odpowiedzialne za rozwój firmy np. prezes,
dyrektor, właściciel lub osoba zajmująca się sprawami personalnymi.
Uzupełnienie badań ilościowych stanowiły badania jakościowe, przeprowadzono cztery sesje
dyskusyjne, badania fokusowe, z przedstawicielami przedsiębiorców z woj. dolnośląskiego (3 sesje)
oraz agencji pracy tymczasowej/zatrudnienia, które rekrutują cudzoziemców (1 sesja). Nie udało się
na sesje dyskusyjne zaprosić żadnego przedstawiciela organizacji pracodawców z woj. dolnośląskiego.
Narzędzia badawcze zawierały pytania szczegółowe, które dotyczyły następujących obszarów
badawczych:
1. Ocena i charakterystyka procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorców.
2. Ocena i charakterystyka potrzeb zatrudnieniowych przedsiębiorców z województwa
dolnośląskiego.
3. Charakterystyka pracowników poszukiwanych przez przedsiębiorców z województwa
dolnośląskiego.
4. Charakterystyka zatrudniania cudzoziemców na dolnośląskim rynku pracy.
5. Ocena i charakterystyka potencjału absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych
przez przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego.
6. Ocena i charakterystyka działań podejmowanych przez przedsiębiorców z województwa
dolnośląskiego.
Struktura niniejszego raportu jest zgodna z powyższą listą obszarów badawczych. W każdym
rozdziale omawiany problem badawczy rozpoczyna się od prezentacji wyników ilościowych, które
są następnie pogłębione wynikami badań jakościowych, m.in. cytatami ze spotkań fokusowych.

4. Wyniki badania
4.1 Charakterystyka procesów rekrutacyjnych przedsiębiorców z woj. dolnośląskiego
4.1.1 Określenie częstotliwości i intensywności
w zakresie pozyskiwania pracowników

działań

przedsiębiorców

Badanie o charakterze ilościowym przeprowadzone wśród przedsiębiorców pokazuje,
iż głównym czynnikiem wpływającym na liczbę procesów rekrutacyjnych realizowanych przez
przedsiębiorców jest rotacja pracowników. Czynnik ten jest dominujący w odniesieniu
do przedsiębiorców działających zarówno na terenie całego województwa dolnośląskiego (Obszar I),
jak też miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego (Obszar II). Różnice w tym zakresie są nieznaczne –
w przypadku przedsiębiorców z Obszaru I pojawia się w tym zakresie 33% wskazań, natomiast
w Obszarze II – takiej odpowiedzi udzieliło 37% respondentów. W przypadku kolejnych wyróżnionych
czynników różnice między poszczególnymi obszarami również są nieznaczne. Istotnym czynnikiem
wpływającym na liczbę procesów rekrutacyjnych są również zmiany na rynku/specyfika branży,
w której funkcjonują przedsiębiorcy (27% wskazań w Obszarze I i 26% wskazań w Obszarze II).
W dalszej kolejności respondenci wskazują, iż na liczbę rekrutacji prowadzonych w firmie wpływa
również duża konkurencja na rynku (12% wskazań w Obszarze I i 11% wskazań w Obszarze II), a także
zmiany wewnątrz firmy/zmiana strategii przyjętej przez przedsiębiorców. W najmniejszym stopniu
liczba prowadzonych rekrutacji jest warunkowana zmianami technologicznymi w przedsiębiorstwach
(5% wskazań w obu wyróżnionych obszarach).
Wykres 5 Jakie czynniki w przypadku Państwa firm wpływają na liczbę rekrutacji? (Obszar I, II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Przedsiębiorcy wskazali również w badaniu, jaki jest przeciętny czas trwania rekrutacji w ich firmie.
Okres ten był liczony od momentu publikacji ogłoszenia do zatrudnienia pracownika. Okazuje się,
że w tym zakresie również nie pojawiają się znaczące różnice w przypadku wyróżnionych w badaniu
obszarów. Najczęściej respondenci wskazują, iż realizacja procesu rekrutacji obejmuje okres
do 1 miesiąca (64% wskazań w Obszarze I i 63% wskazań w Obszarze II). Podobnie w przypadku obu
obszarów kształtuje się również liczba rekrutacji trwających od 1 do 3 miesięcy (22% w Obszarze I
i 24% w Obszarze II) oraz liczba procesów rekrutacyjnych trwających powyżej 3 miesięcy. Takich
przypadków jest zdecydowanie najmniej w obu obszarach (15% wskazań w Obszarze I i 14% wskazań
w Obszarze II). Wyniki w tym zakresie zostały przedstawione na poniższych wykresach.
Wykres 6 Jaki jest przeciętny czas trwania rekrutacji (okres od publikacji ogłoszenia do zatrudnienia
pracownika) w Państwa firmie? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami
Wykres 7 Jaki jest przeciętny czas trwania rekrutacji (okres od publikacji ogłoszenia do zatrudnienia
pracownika) w Państwa firmie? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

W badaniu podjęto również próbę uwzględnienia specyfiki działalności przedsiębiorców w obszarze
prowadzonych procesów rekrutacyjnych w odniesieniu do branży, w której przedsiębiorcy
funkcjonują. Na podstawie analizy wyników badania ilościowego można stwierdzić, iż nie pojawiają
się w tym zakresie znaczące różnice pomiędzy wskazaniami respondentów z I i II Obszaru
wyróżnionego w badaniu. W odniesieniu do każdej branży, zdecydowanie najczęściej prowadzone
rekrutacje obejmują okres do 1 miesiąca. Wskazania respondentów wahają się w tym obszarze od
55% wskazań w przypadku przedsiębiorców z sekcji C – przemysł do 68% wskazań w przypadku sekcji
H – transport i gospodarka magazynowa.
Wykres 8 Jaki jest przeciętny czas trwania rekrutacji (okres od publikacji ogłoszenia do zatrudnienia
pracownika) w Państwa firmie, z uwzględnieniem sekcji PKD? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

W przypadku przedsiębiorców z Obszaru II najczęściej prowadzone procesy rekrutacyjne również
obejmują okres do 1 miesiąca (wskazania obejmują zakres od 46% w przypadku sekcji C – przemysł,
do 73% w odniesieniu do sekcji I – zakwaterowanie i gospodarka).

Wykres 9 Jaki jest przeciętny czas trwania rekrutacji (okres od publikacji ogłoszenia do zatrudnienia
pracownika) w Państwa firmie, z uwzględnieniem sekcji PKD? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Na podstawie zgromadzonych danych można jednak stwierdzić, iż najwięcej procesów
rekrutacyjnych trwających przez okres do 1 miesiąca prowadzonych jest przez
mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników). Warto wskazać, iż aż 66%
wskazań respondentów z grupy mikro przedsiębiorców dotyczyło właśnie takich rekrutacji. Wynik
odnosi się zarówno do I jak też II Obszaru wyróżnionego w badaniu. Natomiast rekrutacje trwające
powyżej 3 miesięcy najczęściej prowadzone są przez firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników
(44% wskazań w Obszarze I oraz 40% wskazań w Obszarze II). Warto również zwrócić uwagę
na pewien aspekt, który ujawnił się w odniesieniu do firm średnich pod względem wielkości, czyli
zatrudniających od 50 do 249 pracowników. W Obszarze I najczęściej prowadzonymi rekrutacjami
były takie, które obejmowały okres do 1 miesiąca (57% wskazań), natomiast w przypadku średnich
firm z Obszaru II najczęściej prowadzonymi rekrutacjami były takie trwające od 1-go do 3 miesięcy.
Wynika z tego, iż średni przedsiębiorcy z obszaru obejmującego miasto Wrocław oraz powiat
wrocławski mogą mieć nieco większy problem z pozyskaniem odpowiednich kandydatów do pracy
(lub poszukują częściej specjalistów, których czas pozyskiwania jest zwykle dłuższy).

Wykres 10 Jaki jest przeciętny czas trwania rekrutacji (okres od publikacji ogłoszenia do zatrudnienia
pracownika) w Państwa firmie, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami
Wykres 11 Jaki jest przeciętny czas trwania rekrutacji (okres od publikacji ogłoszenia do zatrudnienia
pracownika) w Państwa firmie, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Natomiast podczas sesji badań fokusowych (FGI) przedstawiciele przedsiębiorców wskazali,
że częstotliwość działań rekrutacyjnych zależy od branży i/lub sezonowości danej firmy. Najczęściej
było to od 5 do 10 rekrutacji w ciągu roku. Rekrutacje trwają różnie, przede wszystkim zależy to od
stanowiska i kwalifikacji czy uprawnień poszukiwanych przez przedsiębiorców. Można jednak uznać,
że taki minimalny czas trwania rekrutacji to okres około jednego miesiąca. Z przeprowadzonych
wywiadów wynika, że największą liczbę rekrutacji pracowników prowadziły firmy z sekcji C
- przemysł, F - budownictwo i H – transport i gospodarka magazynowa. Wynikało to z ilości
realizowanych zleceń oraz odejść pracowników, powodowanych tym, że przedsiębiorcy nie mogli
spełnić ich oczekiwań finansowych lub innych roszczeń.
(…) ludzie, którzy pracują w firmach długo, zaczynają dyktować warunki, które, no nie można ich
zawsze spełnić. Tak to wygląda. Niestety trzeba kogoś wymienić i nawet dla zdrowia firmy, brzydko
powiedziane, wyrzucenie pracownika, który jest nieruszalny i wokół się robi jakaś grupa ludzi
nieruszalnych i jak się wyrzuci lidera, który nawet czasami jest dobry, powoduje to, że ci ludzie
zaczynają normalnie pracować, bo widzą, że nie można się (…) cały dzień, bo w końcu nawet ten
nieruszalny wylatuje, więc niestety rotować ludźmi po prostu trzeba. To brzydko brzmi, ale tak trzeba
działać, żeby firma mogła ciągnąć.(FGI_sekcja C i F, przemysł i budownictwo).

Niektórzy badani za okres trwania rekrutacji uznają także okres próbny, który standardowo
trwa około 1 miesiąca dla niskowykwalifikowanych pracowników lub do 3 miesięcy dla pracowników
o wyższych kwalifikacjach.
(…) my do rekrutacji z kolei podchodzimy trochę tak. Że jeśli decydujemy się na jakiegoś pracownika,
załóżmy, że to będzie sprzedawca. Czy nawet magazynier, chociaż przede wszystkim sprzedawca.
To oprócz tego, że decydując się i wybierając go, bierzemy na okres próbny, tak. I w zasadzie jak się
skończy okres próbny, miesiąc, dwa, w zależności od tego, jak tam sobie ustalimy, to dopiero uznaję
za rekrutację zakończoną. (FGI sekcja G, handel i naprawa pojazdów samochodowych).

Warto zaznaczyć, że część badanych wskazała, że ich firma prowadzi rekrutację ciągłą
(ogłoszenie na stronie www). Jest to spowodowane niskim bezrobociem (mała podaż pracowników),
fluktuacją pracowników, a niekiedy tym, że duża część kandydatów do pracy nie spełnia
podstawowych wymogów. Ciągła, całoroczna rekrutacja to domena większych firm.
Ja powiem szczerze, może wyprzedzę trochę temat, ale jeśli nawet takie osoby gdzieś tam, nie wiem,
przynoszące CV, czy przysyłające CV, starały się gdzieś tam zaprosić na rozmowę, na spotkanie.
To przyznam się szczerze, że brakuje tym osobom po prostu elementarnych umiejętności, co do
kultury bycia. Co do, nie wiem, samego nawet ubierania się. Przywitania i tak dalej. To tak w skrócie
jeszcze.(FGI_sekcja G, handel i naprawa pojazdów samochodowych).

W przypadku małych firm, określanych jako rodzinne, podczas rekrutacji pojawia się kwestia
takiego doboru pracownika, aby podzielał on wartości, jakie wyznaje dana firma. Z tego powodu
proces rekrutacyjny jest dłuższy, wieloetapowy, firmy poszukują kandydatów, którzy będę pasowali
pod każdym względem do przedsiębiorstwa i panujących w nim zasad.

4.1.2.Ocena procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorców
Wyniki badania ilościowego pokazują, iż w obu wyróżnionych obszarach, w 2016 i 2017 roku
niemal połowa respondentów (44% w Obszarze I i 50% w Obszarze II) przeprowadziła wszystkie
skuteczne procesy rekrutacyjne samodzielnie - przy wykorzystaniu swoich wewnętrznych zasobów
i środków. W Obszarze I - 9% respondentów samodzielnie przeprowadziło 80% wszystkich swoich
rekrutacji, 5% - 70% wszystkich swoich rekrutacji, a 14% - 50% rekrutacji. W Obszarze II - 5%
respondentów samodzielnie przeprowadziło 90% wszystkich swoich rekrutacji, 9% - 80% wszystkich
swoich rekrutacji, 6% - 70% wszystkich swoich rekrutacji, a 8% - 50% rekrutacji.
Wykres 12 Procent skutecznych rekrutacji przeprowadzonych samodzielnie przez firmę w 2016 i 2017 roku
(Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Wykres 13 Procent skutecznych rekrutacji przeprowadzonych samodzielnie przez firmę w 2016 i 2017 roku
(Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Statystycznie niekorzystnie wypada powierzenie przez przedsiębiorców rekrutacji urzędom pracy.
W odniesieniu do procesów rekrutacyjnych prowadzonych dla przedsiębiorców przez urzędy pracy,
na podstawie zgromadzonych danych można stwierdzić, iż 1/3 respondentów z Obszaru I oraz niemal
połowa z Obszaru II stwierdza, iż urząd pracy nie przeprowadził dla nich w 2016 i 2017 roku żadnej
skutecznej rekrutacji. Warto jednak zauważyć, iż w przypadku 16% firm z I Obszaru oraz 14%
przedsiębiorców z Obszaru II wszystkie rekrutacje uwieńczone pozyskaniem odpowiedniego
pracownika były prowadzone przez urząd pracy.
Wykres 14 Procent skutecznych rekrutacji przeprowadzonych dla firmy przez urząd pracy w 2016 i 2017 roku
(Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Wykres 15 Procent skutecznych rekrutacji przeprowadzonych dla firmy przez urząd pracy w 2016 i 2017 roku
(Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Zdecydowanie najgorzej wypada skuteczność rekrutacji prowadzonej dla przedsiębiorców przez
agencje zatrudnienia. W zakresie współpracy firm z agencjami zatrudnienia, na podstawie
przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż na przestrzeni ostatnich trzech lat firmy raczej
w niewielkim stopniu korzystały z usług oferowanych przez tego typu podmioty. Wyniki wskazują,
iż dla ponad 70% przedsiębiorców z Obszaru I i niemal 50% firm z Obszaru II, agencje zatrudnienia
nie przeprowadziły w ciągu ostatnich trzech lat żadnej skutecznej rekrutacji.
Wykres 16 Procent skutecznych rekrutacji przeprowadzonych dla firmy przez agencję zatrudnienia w ciągu
ostatnich 3 lat (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Wykres 17 Procent skutecznych rekrutacji przeprowadzonych dla firmy przez agencję zatrudnienia w ciągu
ostatnich 3 lat (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Podczas sesji FGI badani przedstawiciele przedsiębiorców wskazali natomiast, że proces
rekrutacji jest coraz trudniejszy. Pojawia się opinia, że rynek pracy jest obecnie „rynkiem
pracownika”. Kandydaci do pracy mają, wg badanych, zbyt wysokie wymagania finansowe. Poza tym
brakuje odpowiednich kandydatów, zarówno pod kątem ilościowym, jak też jakościowym
(kwalifikacji). W związku z tym, pracodawcy stosują zachęty dla obecnych pracowników w rekrutacji
nowych osób, np. gdy rekomendowana osoba utrzyma się na stanowisku, to osoba polecająca
otrzymuje premię finansową. Chętnie korzystają oni z polecenia pracowników i kontaktów osobistych
wśród kadr, mając wtedy pewność, że potencjalny pracownik otrzyma „z pierwszej ręki” informacje
o charakterze pracy i będzie świadomy oczekiwań pracodawcy. Zdarza się, że osoby, które pojawiają
się na oficjalnej rekrutacji, na podstawie ogłoszenia o pracę zupełnie inaczej, błędnie, wyobrażają
sobie pracę w firmie na danym stanowisku.
Dodatkowo efektywność procesu rekrutacji zależy od takich czynników jak treść ogłoszenia
oraz wykorzystane kanały komunikacji. Ponadto, ważna jest sama rekrutacja. Kadra zarządzająca
wskazuje, że często samodzielnie prowadzi rozmowy z wytypowanymi przez dział personalny (HR)
kandydatami i na tej podstawie podejmuje decyzje.
Przedsiębiorcy niekiedy korzystają z usług pośrednictwa pracy, w szczególności przy
pozyskaniu pracowników z zagranicy. Respondenci wskazali, że mają podzielone zdania na temat
skuteczności działań urzędów pracy i agencji komercyjnych. W przypadku tych drugich wskazują,
że koszty za rekrutację są zbyt wysokie względem efektów (zrekrutowanego pracownika),
a dodatkowo nie mają gwarancji, że osoba na dane stanowisko zostanie w ogóle zrekrutowana.
Przedstawiciele agencji zatrudnienia/pracy tymczasowej podczas sesji fokusowej wskazywali,
że w latach 2016-2017, na zlecenie dolnośląskich przedsiębiorców, w największym stopniu
poszukiwali niskowykwalifikowanych pracowników. Zdaniem respondentów wynikało to przede
wszystkim z faktu, że polscy niskowykwalifikowani pracownicy wyjechali do pracy na zachód Europy.

Poza tym, jak sądzą badani, wysoko wykwalifikowani pracownicy i specjaliści są jednak rekrutowani
do firm przez działy HR.
Przeważnie pracodawcy tak, zwracają się o nisko wykwalifikowanych. Może tych stanowisk wysoko
wykwalifikowanych nie ma, aż tak dużo, więc mają jakieś tam inne źródła pozyskania tych
pracowników, a nie poprzez agencję pracy tymczasowej. Tutaj raczej się szuka pracowników nisko
wykwalifikowanych.(FGI_agencje zatrudnienia).

Przedstawiciele agencji zatrudnienia wskazują, że rekrutują coraz więcej osób zza wschodniej
granicy. Są oni zdecydowanie tańsi (mniejsze koszty pracy pracodawcy), a oferują podobne
kwalifikacje, jak pracownicy z Polski. Szacują, że pracownika o niskich kwalifikacjach, rekrutuje się
średnio około 1 miesiąca. Znacznie dłuższy jest proces pozyskiwania specjalisty, który może trwać
nawet średnio 6 miesięcy.
Ja bym powiedziała, że różnica jest dosyć istotna, między mniej wykwalifikowanymi, ale już
specjalistami. Oni [o niskich kwalifikacjach] często z racji tego, że kończą jedną pracę, dopiero wtedy
zgłaszają się na nowe stanowisko, szukają pracy, więc można bardzo szybko ten proces
przeprowadzić, szybko zaczynają pracę. Jeśli chodzi już o stanowiska wyższe, poziom właśnie
inżynieryjny no, to trzeba po pierwsze dotrzeć bezpośrednio, bo te osoby często już mają pracę i nie
myślą o zmianie pracy, dociera się do nich bezpośrednio. Dwa, okres już po decyzji jest trochę
dłuższy, bo te osoby czekają na wypowiedzenia, w Polsce okres 3 miesięcy, rzadko jest skracany.
(FGI_agencje zatrudnienia).

4.1.3.Podsumowanie
Na ilość rekrutacji wpływa przede wszystkim rotacja pracowników, ale także specyfika branży
(np. koniunktura na rynku w danym roku, ilość uzyskanych zleceń). Według deklaracji pracodawców
okres trwania rekrutacji jest różny, zależy przede wszystkim od stanowiska. Wyniki badania
ilościowego wskazały, że jest to średnio okres do jednego miesiąca. Nie odnotowano znacznych
różnic pomiędzy dwoma badanymi obszarami w tej kwestii. Warto jednak zauważyć tendencje,
że krócej trwają rekrutacje w firmach zatrudniających 1-9 pracowników oraz 10-49 pracowników.
Wynika to z faktu, że w mniejszych firmach rekrutacje obejmują mniej etapów, najczęściej dwa
(spotkanie z pracownikiem merytorycznym, a następnie z właścicielem przedsiębiorstwa).
W większych firmach proces rekrutacji rozłożony jest na kilka etapów, obsługuje go dział HR, który
na samym końcu wytypowanych kandydatów prezentuje najczęściej jeszcze przed zarządem
przedsiębiorstwa. Badanie wykazało, że liczba rekrutacji na stanowiska związane z wprowadzaniem
nowych technologii jest niewielka, dla obu obszarów wynosi po 5%.
Pracodawcy wskazali, że proces rekrutacji pracowników jest coraz trudniejszy. Wynika
to przede wszystkim z ogólnej sytuacji na rynku pracy: braku odpowiedniej ilości pracowników, braku
odpowiednich kompetencji pracowników oraz zbyt dużych wymagań finansowych kandydatów
do pracy. Wyniki badania wskazują, że rekrutacje prowadzone samodzielnie są bardziej skuteczne niż
te prowadzone przez urzędy pracy lub agencje zatrudnienia. Zauważalna jest różnica w prowadzeniu
rekrutacji w zależności od potrzeb zatrudnieniowych przedsiębiorców – zapotrzebowaniu
na pracowników o niskich i wysokich kwalifikacjach. W wyniku braku podaży siły roboczej, coraz
więcej rekrutowanych pracowników to osoby zza granicy. W przypadku rekrutacji cudzoziemców
pracodawcy częściej i chętniej korzystają z usług agencji zatrudnienia (pośrednictwa pracy
i zatrudniania pracowników tymczasowych).

4.2 Charakterystyka potrzeb zatrudnieniowych przedsiębiorców z woj. dolnośląskiego
4.2.1 Najczęściej poszukiwani pracownicy wg zawodów i kompetencji, rodzaju
wykształcenia i specjalności
Na podstawie przeprowadzonego badania ilościowego można stwierdzić, iż w przypadku firm
z Obszaru I, 84% respondentów prowadziło w latach 2016-2017 rekrutację pracowników, a 16%
badanych we wskazanym okresie nie poszukiwało pracowników.
Wykres 18 Czy poszukiwali Państwo pracowników w latach 2016-2017? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Jak obrazują dane przedstawione w poniższej tabeli, najczęściej poszukiwanymi pracownikami
w województwie dolnośląskim (poza miastem Wrocławiem i powiatem wrocławskim) byli w latach
2016-2017 przede wszystkim: sprzedawcy (ogólny - 78 wskazań, w branży spożywczej – 36 wskazań,
przedstawiciel handlowy – 22 wskazania), kierowcy (samochodu ciężarowego – 67 wskazań,
samochodu dostawczego – 39 wskazań), a także pracownicy branży gastronomicznej (kucharz – 45
wskazań, kelner – 33 wskazania, pomoc kuchenna - 24 wskazania). W podanym okresie pojawiło się
również na omawianym obszarze dość znaczne zapotrzebowanie na spawaczy (37 wskazań),
magazynierów (35 wskazań), czy też dekarzy (33 wskazania), ślusarzy (27 wskazań) i murarzy (26
wskazań).
Tabela 5 Jakich i ilu pracowników poszukiwali Państwo w latach 2016-2017? (Obszar I)

Lp.
1
2
3
4
5

Stanowisko
SprzedawcaS (522301)
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
KucharzS (512001)
Kierowca samochodu dostawczego (832202)
Spawacz (721204)

Częstości
78
67
45
39
37

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sprzedawca w branży spożywczej (522304)
Magazynier (432103)
KelnerS (513101)
DekarzS (712101)
Sprzedawca w branży przemysłowej (522303)
ŚlusarzS (722204)
Murarz (711202)
Pomoc kuchenna (941201)
Przedstawiciel handlowy (332203)
Pomocniczy robotnik budowlany (931301)
Mechanik samochodów osobowych (723105)
Mechanik pojazdów samochodowychS (723103)
Kasjer handlowy (523002)
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (411090)
Brukarz (711205)

36
35
33
33
29
27
26
24
22
20
19
18
17
16
15

Pełna lista poszukiwanych w latach 2016-2017 pracowników na tym obszarze znajduje się
w Aneksie nr 1.
Natomiast w odniesieniu do miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego należy zaznaczyć, iż 78%
badanych przedsiębiorców z tego obszaru przeprowadzała w latach 2016-2017 procesy rekrutacyjne,
natomiast 22% nie poszukiwało w tym okresie pracowników. Dane przedstawia poniższy wykres.
Wykres 19 Czy poszukiwali Państwo pracowników w latach 2016-2017? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Wśród poszukiwanych pracowników, podobnie jak w przypadku pierwszego obszaru, pojawiają się
przede wszystkim sprzedawcy (ogólny – 52 wskazania, w branży spożywczej – 19 wskazań, w branży
przemysłowej – 13 wskazań, przedstawiciele handlowi – 51 wskazań), a także kierowcy, pracownicy
branży gastronomicznej (kucharze – 25 wskazań, kelnerzy – 21 wskazań, pomocnicy kuchenni – 20

wskazań). Warto jednak zauważyć pewną nieznaczną różnicę. W przeciwieństwie do poprzedniego
obszaru, na terenie miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego wśród najbardziej poszukiwanych
pracowników pojawiają się wskazania na stanowiska wyższego szczebla np. księgowi (21 wskazań),
a także specjaliści ds. marketingu i sprzedaży (kolejno 18 i 14 wskazań) oraz inżynierowie
budownictwa (12 wskazań).
Tabela 6 Jakich i ilu pracowników poszukiwali Państwo w latach 2016-2017? (Obszar II)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stanowisko/Zawód
SprzedawcaS (522301)
Przedstawiciel handlowy (332203)
Magazynier (432103)
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
KucharzS (512001)
Kierowca samochodu dostawczego (832202)
Księgowy (331301)
KelnerS (513101)
Pomoc kuchenna (941201)
Sprzedawca w branży spożywczej (522304)
Spawacz (721204)
Specjalista do spraw marketingu i handlu (243106)
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (411090)
Pomocniczy robotnik budowlany (931301)
ŚlusarzS (722204)
Specjalista do spraw sprzedaży (243305)
Sprzedawca w branży przemysłowej (522303)
Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne (214202)
Technik handlowiecS (522305)
Murarz (711202)

Częstości
52
51
37
34
25
23
21
21
20
19
19
18
17
17
15
14
13
12
12
12

Pełna lista poszukiwanych w latach 2016-2017 pracowników na tym obszarze znajduje się w Aneksie
nr 2. Warto zwrócić uwagę, że wiele pozycji wśród poszukiwanych zawodów oznaczonych „S”
w tabeli 5 i 6 (cała lista w aneksie 1 i 2) znajduje się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
nauczanych w systemie oświaty, obecnie prawie oświatowym.
Informacji dotyczących najbardziej poszukiwanych pracowników dostarczyły także
przeprowadzone badania fokusowe. Podczas sesji FGI przedstawiciele przedsiębiorców zauważyli,
że najbardziej poszukiwani są tzw. specjaliści w swojej dziedzinie, zarówno specjaliści techniczni,
inżynierzy, jak i handlowcy.
Drugą najczęściej poszukiwaną grupą, byli pracownicy w zawodach: obsługa maszyn CNC,
murarz, zbrojarz, tynkarz, kierowca (z uprawnieniami wykraczającymi poza kat. B). Przedsiębiorcy
podkreślali, że grupa ta to nie są zwykli pracownicy, którzy na budowie mogą zająć się zarówno
murarstwem, jak i pracami elektrycznymi. Muszą to być osoby, które znają się dobrze na swoim
fachu, z uprawnieniami i specjalizacją.

Ale teraz w tej chwili tynkarz, współczesny tynkarz, to nie jest tynkarz tylko taki, który ma ten tynk
zrobić. Tylko to jest elektrotechnik, bo on musi znać jeszcze obsługę tych agregatów, on musi je umieć
podłączyć, wykorzystać. Czasami coś przy nim zrobić, naprawić, podłączyć, to wszystko musi być.
(FGI_sekcja C i F przemysł i budownictwo).

Trzecia grupę stanowią pracownicy do prac fizycznych, potrzebni bez względu na branże
i zawód, do wykonywania prostych prac.
Przedstawiciele agencji wskazują, że największym popytem cieszą się pracownicy z branży
budowlanej; wymieniają np. tynkarzy, pracowników do prac prostych, murarzy, elektryków.
Ponadto brakuje na dolnośląskim rynku pracy stale osób do sektora usług (handel, audyt) oraz
analityków danych i project managerów (z różnych dziedzin, m.in. IT). Wśród pracowników wysoko
wykwalifikowanych, specjalistów, jest obserwowany stały wysoki popyt na osoby z branży
teleinformatycznej (informatycy, automatycy, robotycy) oraz z branży chemicznej (bio
i nanotechnolodzy).
IT to w tym momencie, jest w ogóle deficyt na IT. Przede wszystkim barierą jest to, że informatycy
uważają, że oni chcą mieć takie stawki, a nie inne, i jeżeli ktoś się nie zgodzi, to nie ma
[pracownika].(FGI_agencje zatrudnienia).

Za reprezentantów zawodów nadwyżkowych, przedstawiciele agencji uznają osoby
z wykształceniem humanistycznym, pedagogicznym, a nawet ekonomicznym i marketingowym.
Nawet ekonomia, marketing jako taki to też jest za dużo. Za dużo jest tego. Tak, jakby trzeba było
do tego wszystkiego dorobić jakąś specjalizację, żeby można było to ukierunkować. Sama wiedza
marketingowa, czy ekonomiczna sama w sobie nie tworzy produktu, ona dopiero może w połączeniu
z czymś. (FGI_agencje zatrudnienia).

4.2.2. Zapotrzebowanie na zawody związane z nowymi technologiami
Na podstawie przeprowadzonych badań o charakterze ilościowym można stwierdzić,
iż zarówno na terenie całego województwa dolnośląskiego, jak też miasta Wrocławia i powiatu
wrocławskiego, odsetek przedsiębiorców planujących wprowadzać w ciągu najbliższych 3 lat nowe
technologie, jest podobny (plany w tym zakresie zadeklarowało 29% respondentów z Obszaru I oraz
28% działających na Obszarze II).
Wykres 20 Czy planują Państwo wprowadzić nowe technologie w najbliższych 3 latach? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami
Wykres 21 Czy planują Państwo wprowadzić nowe technologie w najbliższych 3 latach? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Przedsiębiorcy zostali również zapytani, jakie nowe technologie planują wprowadzić w ciągu
najbliższych trzech lat. W Obszarze I, wprowadzenie nowych technologii planuje 29% respondentów.
Należy zaznaczyć, iż w tym przypadku nie przedstawiano w badaniu kafeterii, a respondenci udzielali
odpowiedzi swobodnych. Wyniki badania pokazują, iż uzyskane odpowiedzi można podzielić na takie,
które odnoszą się do planów w zakresie rozbudowy zaplecza technicznego – zakupu nowych maszyn
i urządzeń, a kolejną kategorię odpowiedzi stanowią wskazania respondentów na wykorzystywanie
nowych technologii i metod.
W przypadku województwa dolnośląskiego, przedsiębiorcy najczęściej jako nowe technologie
wskazują wprowadzenie nowych maszyn/urządzeń (31% wskazań), natomiast w odniesieniu do
miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego, dominuje wskazanie na nowe metody (wskazało na nie
21% badanych), natomiast do nowych maszyn/urządzeń odniosło się w tym obszarze 16% badanych
firm. Warto również podkreślić, iż w przypadku obu wyróżnionych obszarów, znaczna część
respondentów nie potrafi wskazać , jakie nowe technologie będzie wprowadzać – mimo
wcześniejszej deklaracji o planach w tym zakresie (odpowiedzi „trudno powiedzieć” – udzieliło 16%
respondentów Obszaru I i 20% respondentów Obszaru II). Taki wynik może wskazywać na to, iż plany
przedsiębiorców w tym zakresie nie są jeszcze jasno określone. Dość często poruszaną przez
przedsiębiorców kwestią było również wprowadzanie technologii umożliwiających optymalizację
pracy w firmie, zwiększenie jej efektywności poprzez wprowadzenie nowoczesnych systemów
informatycznych (9% wskazań w Obszarze I i 15% wskazań w Obszarze II). W dalszej kolejności
wskazania respondentów odnosiły się do wprowadzania nowych produktów (7% w Obszarze I i 10%
w Obszarze II) oraz nowych usług (4% wskazań w Obszarze I i 3% wskazań w Obszarze II). Niektórzy
respondenci wskazywali też, iż wprowadzenie nowych technologii będzie uwarunkowane bieżącymi
potrzebami firmy w tym zakresie (3% wskazań w obu wyróżnionych obszarach). Wśród innych
odpowiedzi respondentów pojawia się m.in. ogólne wskazanie na technologie związane ze specyfiką
branży, a także usprawnienia w zakresie działań marketingowych.
Wykres 22 Jakie nowe technologie planują Państwo wprowadzić w ciągu najbliższych trzech lat? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Wykres 23 Jakie nowe technologie planują Państwo wprowadzić w ciągu najbliższych trzech lat? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Najbardziej aktywni w zakresie wprowadzania nowych technologii okazują się przedsiębiorcy sektora
C – przemysł, zarówno na obszarze województwa dolnośląskiego (45% respondentów potwierdziło,
iż ma plany w tym zakresie), jak też na obszarze miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego (45%
wskazań). Na plany związane z wprowadzaniem nowych technologii wskazywał również duży odsetek
przedsiębiorców z sekcji I – zakwaterowanie i gastronomia (41% wskazań).
Wykres 24 Czy planują Państwo wprowadzić nowe technologie w najbliższych 3 latach, z uwzględnieniem
sekcji PKD? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Wykres 25 Czy planują Państwo wprowadzić nowe technologie w najbliższych 3 latach, z uwzględnieniem
sekcji PKD? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Zgromadzone w badaniu dane pozwalają też stwierdzić, iż największa liczba firm z województwa
dolnośląskiego planujących wprowadzenie nowych technologii w ciągu najbliższych trzech lat
wywodzi się z przedsiębiorstw średnich (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) – 52%
respondentów z tego obszaru planuje wprowadzenie nowych technologii. Warto w tym przypadku
podkreślić, iż przedsiębiorstwa średnie stanowiły najmniej liczebną grupę respondentów, które
wzięły udział w badaniu. Natomiast mikro przedsiębiorcy, zatrudniający do 9 pracowników –
stanowią grupę, która w najmniejszym stopniu deklaruje wprowadzenie nowych technologii.
Reprezentacja tej grupy w próbie badawczej była największa.

Wykres 26 Czy planują Państwo wprowadzić nowe technologie w najbliższych 3 latach, z uwzględnieniem
wielkości przedsiębiorstwa? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Natomiast w przypadku miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego najczęściej wprowadzenie
nowych technologii deklarują przedstawiciele firm małych (zatrudniających 10-49 osób) i dużych powyżej 250 pracowników. Należy zaznaczyć, iż grupa respondentów, która była najliczniej
reprezentowana w próbie badawczej – tj. mikro przedsiębiorcy – w mniejszym stopniu planuje
wprowadzanie nowych technologii w ciągu najbliższych trzech lat (26% wskazań).
Wykres 26 Czy planują Państwo wprowadzić nowe technologie w najbliższych 3 latach, z uwzględnieniem
wielkości przedsiębiorstwa? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Niemal połowa respondentów z obu obszarów wskazuje również, iż wprowadzenie nowych
technologii spowoduje konieczność zatrudnienia specjalistów (wskazało tak 46% respondentów
z Obszaru I oraz 45% respondentów Obszaru II).
Wykres 27 Czy wprowadzenie nowych technologii spowoduje konieczność zatrudnienia specjalistów?
(Obszar I, II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Respondenci zostali również zapytani, jakich specjalistów planują zatrudnić w związku
z wprowadzeniem nowych technologii. Należy zaznaczyć, iż w badaniu nie przedstawiano kafeterii,
a respondenci mogli udzielać odpowiedzi swobodnych. Wyniki badania pokazują, iż przedsiębiorcy
zarówno z województwa dolnośląskiego, jak też miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego planują
zatrudniać przede wszystkim operatorów maszyn (18% wskazań w Obszarze I i 11% wskazań
w Obszarze II). W dalszej kolejności, przedsiębiorcy wskazują również na potrzebę zatrudnienia
mechaników/elektromechaników (6% w Obszarze I i 3% w Obszarze II), a także inżynierów (po 6%
wskazań w obu obszarach) oraz pracowników branży IT – informatyków i grafików (6% wskazań
w Obszarze I i 5% wskazań w Obszarze II). Dość istotną kategorię stanowią również inne odpowiedzi
respondentów (16% wskazań w Obszarze I i 17% w Obszarze II). Wśród nich pojawia się wskazanie
głównie na tokarzy, spawaczy, pilarzy, parkieciarzy, frezerów, tapicerów, a także na magazynierów,
logistyków, specjalistów ds. księgowości.
Warto jednak podkreślić, iż dość znaczna część respondentów nie potrafi wskazać, jakich specjalistów
będzie potrzebować (15% wskazań w Obszarze I i 18% wskazań w Obszarze II).
Należy również zaznaczyć, iż część przedsiębiorców przewiduje szkolenia dla pracowników już
zatrudnionych (4% respondentów w Obszarze I i 6% w Obszarze II).

Wykres 28 Jakich specjalistów planują Państwo zatrudnić w związku z wprowadzeniem nowych technologii?
(Obszar I)
Operator maszyn
Inne
Trudno powiedzieć
Mechanik/elektromechanik
Inżynier
Informatyk/grafik-branża IT
Przewidziane szkolenie
Kucharz
Blacharz/lakiernik
Elektronik/programista
Kierowca
Pracownik budowlany
Projektant (wnętrz)
Cukiernik
Elektryk
Automatyk
Monter
Technolog
Stolarz
Marketing/handlowiec
Monter
Drukarz/poligraf

4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%

2%

4%

15%

6%
6%
6%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%
16%

18%

20%

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami
Wykres 29 Jakich specjalistów planują Państwo zatrudnić w związku z wprowadzeniem nowych technologii?
(Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Jak wynika z przeprowadzonych badań ilościowych, wprowadzenie nowych technologii
nie spowoduje redukcji zatrudnienia obecnych pracowników, zarówno na obszarze województwa
dolnośląskiego, jak też miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego (odpowiedziało tak 94% badanych
w obu obszarach).
Wykres 30 Czy wprowadzenie nowych technologii spowoduje redukcję zatrudnienia obecnych pracowników?
(Obszar I, II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Natomiast podczas sesji FGI przedstawiciele przedsiębiorców nie potrafili wskazać na zawody,
na które w związku ze zmianami technologicznymi, będzie popyt w najbliższych 3 latach. Jedynie
w przypadku branży transportowej (sekcja H) pojawiły się prognozy, że z uwagi na coraz większą
ofertę inteligentnych, autonomicznych samochodów, może wystąpić redukcja zatrudnienia
w sektorze.

4.2.3 Ocena dostępności na rynku pracy kandydatów posiadających kompetencje
pożądane przez przedsiębiorców
Wyniki przeprowadzonego badania ilościowego pokazują, iż pracownicy zatrudniani przez
dolnośląskich przedsiębiorców nie zawsze w pełnym stopniu spełniają pokładane w nich oczekiwania.
Na podstawie zgromadzonych danych można stwierdzić, iż zdaniem 25% badanych przedsiębiorców
z województwa dolnośląskiego i 30% respondentów z miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego,
zatrudniani pracownicy spełniają w dużym stopniu ich oczekiwania. Natomiast dla 14% badanych
w Obszarze pierwszym i 12% respondentów Obszaru drugiego, oczekiwania te nie są spełnione.
Wykres 31 W jakim stopniu nowo zatrudnieni pracownicy spełniają Państwa oczekiwania? (Obszar I, II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Przedsiębiorcy wskazali też, jakich pracowników będą poszukiwali w perspektywie najbliższych trzech
lat. Na podstawie zgromadzonych danych można stwierdzić, iż najbardziej poszukiwanymi
pracownikami będą m.in. kierowcy (w tym kierowcy samochodu ciężarowego – 60 wskazań,
samochodu dostawczego – 29 wskazań). Przedsiębiorcy będą również poszukiwać sprzedawców
(60 wskazań), ze szczególnym uwzględnieniem sprzedawców w branży spożywczej (24 wskazania).
Na dolnośląskim rynku pracy wyraźnie zaznacza się również zapotrzebowanie na pracowników branży
gastronomicznej (kucharzy – 40 wskazań, kelnerów – 29 wskazań). Przedsiębiorcy z województwa
dolnośląskiego przewidują również zapotrzebowanie na pracowników branży budowlanej
(m.in. dekarzy – 43 wskazania, murarzy – 31 wskazań) oraz pracowników z obszaru gospodarki
magazynowej (24 wskazania). Dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7 Jakich i ilu pracowników będą Państwo poszukiwali w perspektywie najbliższych trzech lat?
(Obszar I)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Stanowisko/Zawód
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
SprzedawcaS (522301)
DekarzS (712101)
KucharzS (512001)
Spawacz (721204)
Murarz (711202)
KelnerS (513101)
Kierowca samochodu dostawczego (832202)
Mechanik pojazdów samochodowychS (723103)
Sprzedawca w branży spożywczej (522304)
Magazynier (432103)

Częstości
60
51
43
40
37
31
29
29
25
24
24

Pełna lista pracowników, których będą poszukiwać przedsiębiorcy województwa dolnośląskiego
została przedstawiona w Aneksie nr 5.
W odniesieniu do przedsiębiorców z miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego należy stwierdzić,
iż będą oni poszukiwać, podobnie jak przedsiębiorcy z pozostałych powiatów, przede wszystkim
sprzedawców (44 wskazania), ze szczególnym uwzględnieniem sprzedawców w branży spożywczej
(17 wskazań), a także przedstawicieli handlowych (40 wskazań) i techników handlowców
(18 wskazań). Pożądani będą również kierowcy samochodów ciężarowych (32 wskazania), a także
pracownicy branży gastronomicznej (kucharze – 31 wskazań, kelnerzy – 23 wskazania, pomocnicy
kuchenni – 18 wskazań). Dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.
Tabela 8 Jakich i ilu pracowników będą Państwo poszukiwali w perspektywie najbliższych trzech lat?
(Obszar II)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stanowisko/Zawód
SprzedawcaS (522301)
Przedstawiciel handlowy (332203)
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
KucharzS (512001)
Magazynier (432103)
KelnerS (513101)
Spawacz (721204)
Technik handlowiecS (522305)
Pomoc kuchenna (941201)
Sprzedawca w branży spożywczej (522304)

Częstości
44
40
32
31
29
23
20
18
18
17

Pełna lista pracowników, których będą poszukiwać przedsiębiorcy z miasta Wrocławia i powiatu
wrocławskiego została przedstawiona w Aneksie nr 6.

Informacje w tym zakresie pozyskano również w trakcie realizacji wywiadów fokusowych.
Podczas sesji FGI przedstawiciele przedsiębiorców wskazali, że z roku na rok coraz trudniej pozyskać
odpowiedniego kandydata do pracy, który spełni wszystkie wymogi określone przez przedsiębiorcę
w ofercie pracy.
Żeby znaleźć tego pracownika, takiego, którego byśmy chcieli, zawsze to jest w pewnym sensie
trochę pójście na kompromis. W sensie takim, nie znajdzie się idealnego pewnie pracownika, takiego,
który będzie odpowiedni na miarę naszych jakichś tam potrzeb. No to my musieliśmy się gdzieś tam
dopasowywać. (FGI_sekcja G, handel i naprawa pojazdów samochodowych).

4.2.4 Określenie niezrealizowanych potrzeb przedsiębiorców
i specjalności w bieżącym roku

wg

zawodów

Na podstawie przeprowadzonego badania o charakterze ilościowym można również
wnioskować, jakie deficyty w podaży specjalistów zauważają badani przedsiębiorcy. Należy
podkreślić, iż wyniki badania pokazują, iż zdecydowana większość przedsiębiorców zarówno z całego
województwa dolnośląskiego, jak też miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego stwierdza,
iż na rynku pracy występują braki w podaży specjalistów (takiej odpowiedzi udzieliło
70% respondentów w Obszarze I i 64% w Obszarze II).
Wykres 32 Czy występują braki w podaży specjalistów na rynku pracy? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Wykres 33 Czy występują braki w podaży specjalistów na rynku pracy? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Na podstawie zgromadzonych danych można stwierdzić, iż na obszarze województwa dolnośląskiego
brakuje przede wszystkim kierowców samochodów ciężarowych (64 wskazania), a w dalszej
kolejności także pracowników budowlanych (dekarzy, murarzy, elektryków, cieśli), a także
pracowników branży gastronomicznej (kucharzy, kelnerów) oraz sprzedawców. Należy również
podkreślić, iż w pierwszej dziesiątce najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorców zawodów,
7 jest uwzględnionych w Rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego. Szczegółowe dane w tym obszarze przedstawia poniższa tabela.
Tabela 9 Jakich specjalistów brakuje na rynku pracy? (Obszar I)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stanowisko/zawód
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
DekarzS (712101)
Spawacz (721204)
SprzedawcaS (522301)
KucharzS (512001)
Murarz (711202)
ŚlusarzS (722204)
KelnerS (513101)
ElektrykS (741103)
CieślaS (711501)

Częstości
64
53
53
48
46
45
33
26
26
23

%
4,3%
3,6%
3,6%
3,2%
3,1%
3,0%
2,2%
1,8%
1,8%
1,6%

Pełna lista specjalistów, których brakuje na rynku pracy w tym obszarze została przedstawiona
w Aneksie nr 3.

Natomiast na obszarze miasta Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego pracodawcy zwracają uwagę,
iż największe braki występują w podaży takich specjalistów jak: sprzedawca, a także przedstawiciel
handlowy, a następnie odnoszą się oni do podobnych zawodów, jak przedsiębiorcy z całego
województwa, tj. wskazują na braki w pracownikach branży gastronomicznej (kucharze, kelnerzy),
a także w branży budowlanej (murarze, ślusarze, elektrycy). Stwierdzają również, iż brakuje na rynku
kierowców samochodów ciężarowych oraz spawaczy.
Tabela 10 Jakich specjalistów brakuje na rynku pracy? (Obszar II)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stanowisko/Zawód
SprzedawcaS (522301)
KucharzS (512001)
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
Przedstawiciel handlowy (332203)
Spawacz (721204)
Murarz (711202)
ŚlusarzS (722204)
ElektrykS (741103)
KelnerS (513101)
Magazynier (432103)

Częstości
38
34
31
27
25
22
20
17
16
15

%
4,0%
3,6%
3,3%
2,9%
2,6%
2,3%
2,1%
1,8%
1,7%
1,6%

Pełna lista specjalistów, których brakuje na rynku pracy w tym obszarze została przedstawiona
w Aneksie nr 4.
Braki w podaży w/w specjalistów znajdują potwierdzenie również w analizach uwzględniających
branże, w jakich działają badani przedsiębiorcy i ich odpowiedzi w tym zakresie. Zgromadzone dane
pozwalają stwierdzić, iż na obszarze województwa dolnośląskiego, największa liczba wskazań na brak
specjalistów na rynku pracy pochodzi od przedstawicieli firm z sekcji F – budownictwo
(84% respondentów stwierdza, że takich specjalistów brakuje), a także przedsiębiorców z sekcji C –
przemysł (83%) oraz sekcji I – zakwaterowanie i gastronomia (81%).

Wykres 34 Czy występują braki w podaży specjalistów na rynku pracy, z uwzględnieniem sekcji PKD?
(Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Podobnie sytuacja przedstawia się również na obszarze miasta Wrocławia oraz powiatu
wrocławskiego. Najwięcej wskazań na braki specjalistów deklarują przedstawiciele sekcji I –
zakwaterowanie i gastronomia (77% odpowiedzi), a także przedstawiciele sekcji C – przemysł
(73% wskazań) potwierdzających braki w obszarze specjalistów na wyróżnionym obszarze.
Wykres 35 Czy występują braki w podaży specjalistów na rynku pracy, z uwzględnieniem sekcji PKD?
(Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Warto podkreślić, iż przedsiębiorcy, zarówno z całego województwa, jak też miasta Wrocławia
i powiatu wrocławskiego, wskazują na podobne przyczyny deficytów z zakresie pożądanych
specjalistów. W pierwszej kolejności badani zwracają uwagę na problem braku odpowiednich szkół
zawodowych kształcących pracowników w pożądanych zawodach (33% wskazań w Obszarze I i 25%
wskazań w Obszarze II). Duży wpływ na taką sytuację ma również, zdaniem respondentów, emigracja
pracowników w poszukiwaniu lepszych warunków zatrudnienia za granicą (19% w Obszarze I i 15%
w Obszarze II). Na podstawie uzyskanych wyników można również stwierdzić, iż znaczącym
problemem jest również wskazywany przez przedsiębiorców brak chęci do pracy ze strony
pracowników (13% w Obszarze I i 12% w Obszarze II).
Wykres 36 Z czego wynika problem z podażą specjalistów? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami
Wykres 37 Z czego wynika problem z podażą specjalistów? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu, zostali również poproszeni o ocenę stopnia trudności
w pozyskaniu odpowiednich pracowników na pięciostopniowej skali. Wyniki badania pokazują,
iż dość znaczna część respondentów wskazuje, iż w bardzo dużym stopniu ma trudności w pozyskaniu
odpowiednich pracowników (wskazało tak 27% respondentów Obszaru I oraz 22% badanych
z Obszaru II). Spora grupa przedsiębiorców odpowiedziała również, że „ani w dużym ani w małym”
stopniu (23% wskazań) .
Wykres 38 W jakim stopniu mają Państwo trudności z pozyskaniem pracowników? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami
Wykres 39 W jakim stopniu mają Państwo trudności z pozyskaniem pracowników? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Cennych informacji w tym zakresie dostarczają również przeprowadzone badania
o charakterze jakościowym. Podczas sesji FGI przedstawiciele przedsiębiorców wskazali, że nie
planują rewolucji pod kątem zwiększania zatrudniania w najbliższych 3 latach. Nie planują dużych
rekrutacji, raczej standardowo, tak jak było do tej pory, planują zatrudniać średnio 1-3 osoby rocznie.
Podobnie sytuacja wygląda pod kątem zwiększania wynagrodzenia, przedstawiciele przedsiębiorców
wskazują, że nie planują znaczącego wzrostu płac. Wskazują jednak, że tzw. „rynek pracy
pracownika” może to na nich wymóc. Część osób wskazuje, że pracownicy już teraz zbyt dużo
zarabiają, zatem nie planują podwyżek. Preferują natomiast system premiowy, aby doceniać tych
pracowników, którzy się wyróżniają, a nie wykonują tylko minimum swoich obowiązków.
Teraz, kiedy zarabiają już tak dużo, że im się już nie chce robić i nawet powiedzą tak „no ja nie chcę
pracować, daj mi pan spokój, ja już mam dość, ja już dobrze zarobiłem”. To powiedzmy to sobie jasno,
tynkarz zarabia 10 tysięcy złotych. Tynkarz zarabia 10 tysięcy złotych miesięcznie. Czy jeszcze pan
mu da więcej? Co jeszcze można mu dać? (FGI_sekcja C i F, przemysł i budownictwo).

4.2.5 Podsumowanie
Analizując potrzeby zatrudnieniowe przedsiębiorców w ostatnich latach, w obu badanych
obszarach, można zauważyć te same tendencje. Warto zaznaczyć, iż wśród poszukiwanych w latach
2016-2017 pracowników pojawia się wskazanie przede wszystkim na sprzedawców – tacy pracownicy
byli najczęściej poszukiwani zarówno przez przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego, jak też
z miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Dowodzi to, iż zapotrzebowanie na tego typu
specjalistów jest duże, jednak podaż pracowników o takim przygotowaniu zawodowym jest wciąż
niewystarczająca. Podobnie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do pozostałych najczęściej
poszukiwanych pracowników – m.in. kierowców, pracowników branży gastronomicznej,
pracowników budowlanych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wśród najczęściej wskazywanych
pracowników, których przedsiębiorcy będą poszukiwali w perspektywie najbliższych trzech lat
również pojawia się wskazanie na pracowników w tym zakresie, tj. kierowców, sprzedawców,
pracowników branży gastronomicznej (kucharzy, kelnerów, pomocy kuchennej) pracowników
budowlanych (murarzy, dekarzy). Działania zmierzające do zapewniania możliwości rozwoju
i przygotowania kadry w tym zakresie wydają się być zatem w pełni uzasadnione.
Przedsiębiorcy poszukują u pracowników nie tylko kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
te pracownicy są w stanie nabyć już w zakładzie. Oczekują od kandydatów odpowiedzialności,
sumienności zaangażowania oraz chęci do nauki zdobywania nowych umiejętności. Poszukiwanie
specjalistów deklaruje blisko 70% badanych firm, najwięcej z sekcji C - przemysł, F - budownictwo
i I – zakwaterowanie i gastronomia. Brak podaży specjalistów na rynku pracy wynika, według
pracodawców, z braku szkół zawodowych, założeń systemu edukacji oraz emigracji zarobkowej.
Jak wynika z ankiet, bardzo duże trudności z pozyskaniem odpowiednich pracowników
deklaruje 27% przedsiębiorców z Obszaru I i 22% przedsiębiorców z Obszaru II badania.
Blisko 30% badanych wskazuje, że w zakładzie planowane są do wdrożenia zmiany
technologiczne w kolejnych latach. Wśród tych firm, 50% badanych wskazuje, że zmiany będą
generowały konieczność zatrudniania specjalistów, np. z zakresu obsługi nowych maszyn
i oprogramowania, elektromechaniki, IT oraz automatyki. Największe zmiany technologiczne
planowane są w firmach z sekcji C- przemysł .

4.3 Charakterystyka pracowników poszukiwanych przez przedsiębiorców z woj.
dolnośląskiego
4.3.1 Określenie profilu kompetencyjnego wymaganego od kandydatów (z podziałem
na stanowiska pracy i branże)
W odniesieniu do profilu kompetencyjnego wymaganego od kandydatów należy podkreślić,
iż znacząca liczba przedsiębiorców zarówno z całego województwa dolnośląskiego, jak też z miasta
Wrocławia i powiatu wrocławskiego wskazuje, iż w wielu przypadkach poziom wykształcenia jaki
posiadają pracownicy nie ma dla nich znaczenia (wskazało tak 24% respondentów Obszaru I i 18%
respondentów Obszaru II). Ponadto, warto podkreślić, iż w przypadku województwa dolnośląskiego,
najbardziej poszukiwani są pracownicy o wykształceniu zasadniczym zawodowym (28% wskazań) oraz
średnim (27% wskazań), natomiast w przypadku miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego,
najbardziej pożądani byli pracownicy z wykształceniem średnim (29% wskazań) i wyższym (22%
wskazań).
Wykres 40 Z jakim wykształceniem poszukiwali Państwo pracowników w latach 2016-2017? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Wykres 41 Z jakim wykształceniem poszukiwali Państwo pracowników w latach 2016-2017? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Zgromadzone dane pozwalają również stwierdzić, iż na terenie województwa dolnośląskiego,
zdecydowanie najczęściej wykształcenia wyższego oczekują przedsiębiorcy z sekcji C – przemysł (27%
wskazań w Obszarze I). Natomiast pracownicy posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe
są najbardziej pożądanymi pracownikami w przypadku niemal wszystkich wyróżnionych w badaniu
sekcji (wyjątek w tym zakresie stanowi sekcja G – handel i naprawa pojazdów samochodowych),
z której przedsiębiorcy najczęściej poszukują pracowników o wykształceniu średnim.
Wykres 42 jakim wykształceniem poszukiwali Państwo pracowników w latach 2016-2017 z uwzględnieniem
sekcji PKD? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Natomiast w przypadku miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego należy wskazać, iż wykształcenie
zasadnicze zawodowe jest najbardziej pożądane ze strony przedsiębiorców z sekcji F – budownictwo
(39% respondentów wskazało na ten typ wykształcenia) oraz z sekcji C – przemysł (40%
respondentów wskazało na ten typ wykształcenia). Warto również zaznaczyć dominujące wskazanie
na zapotrzebowanie na pracowników o średnim wykształceniu w przypadku firm z sekcji G – handel
i naprawa pojazdów samochodowych (51% wskazań), a także sekcji H – transport i gospodarka
magazynowa (46% wskazań).
Wykres 43 Z jakim wykształceniem poszukiwali Państwo pracowników w latach 2016-2017 z uwzględnieniem
sekcji PKD? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

W odniesieniu do pożądanych przez pracodawców kompetencji „miękkich” u pracowników należy
wskazać, iż wyniki badania ilościowego pokazują, iż przedsiębiorcy z obu obszarów oczekują
od pracowników przede wszystkim sumienności (11% wskazań w obu obszarach), a także
zaangażowania (po 11% wskazań w każdym obszarze) oraz uczciwości (11% wskazań w każdym
obszarze). W nielicznych przypadkach respondenci wskazują tylko jedną kompetencję, jaką powinien
posiadać poszukiwany pracownik. Zazwyczaj odpowiedzi odnoszą się do pewnego zespołu cech.

Wykres 44 Z jakimi kompetencjami poszukiwali Państwo pracowników w latach 2016-2017? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Przedsiębiorcy z Obszaru I, wśród innych odpowiedzi (2%) wskazują na chęć do pracy (24 wskazania).
W wielu przypadkach odnoszą się także do znajomości języka obcego (15 wskazań) i specjalistycznych
uprawnień (21 wskazań) – co może wskazywać, iż dla części respondentów rozróżnienie między
kwalifikacjami, a kompetencjami pracowników nie jest wystarczająco przejrzyste. Respondenci
z Obszaru II wśród innych odpowiedzi (2%) wskazywali również na chęć do pracy (9 wskazań), a także
znajomość języków obcych (12 wskazań) oraz uprawnienia (18 wskazań).
Wykres 45 Z jakimi kompetencjami poszukiwali Państwo pracowników w latach 2016-2017? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

4.3.2 Określenie luk kompetencyjnych pracowników zarówno zatrudnionych
jak i nowo zatrudnianych
Przedsiębiorcy województwa dolnośląskiego oraz miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego
ocenili również poziom kompetencji, jakie posiadają zatrudnieni przez nich pracownicy. Wyniki
badania wskazują, iż zdaniem 1/3 przedsiębiorców z obu wyróżnionych obszarów, zatrudnionym
przez nich pracownikom nie brakuje żadnych kompetencji. Wśród respondentów, którzy dostrzegają
jednak pewne deficyty w tym zakresie dominuje przekonanie, iż pracownikom brakuje przede
wszystkim pożądanej wiedzy zawodowej (10% wskazań w Obszarze I i 8% wskazań w Obszarze II),
a także zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków (9% w Obszarze I i 10% w Obszarze II).
Wykres 46 Jakich kompetencji brakuje obecnym pracownikom w Państwa firmie? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Wykres 47 Jakich kompetencji brakuje obecnym pracownikom w Państwa firmie? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Kwestia pożądanych przez przedsiębiorców kompetencji pracowników została poruszona
również przez przedsiębiorców w badaniu jakościowym. Podczas sesji FGI przedstawiciele
przedsiębiorców podkreślali, że idealny pracownik (bez względu na branżę) powinien być uczciwy,
sumienny, dbać o dobro firmy, a przede wszystkim mieć doświadczenie w branży.
Musi być na pewno skuteczny w działaniu. Bo nie wystarczy, że wygląda, nie wystarczy, że jest miły.
Nie wystarczy, że jest sprawny intelektualnie. No, przy okazji musi robić obrót. Bo jak nie robi obrotu,
to firma nie ma racji bytu. I w związku z tym, muszą być pewne minima, które muszą być osiągnięte.
(FGI_sekcja G handel i naprawa pojazdów samochodowych).
Uważam, że w każdej branży przede wszystkim odpowiedzialność i to, co powiedział tutaj kolega, taka
lojalność. Bo ludzie często pracują dwa, trzy miesiące i zmieniają pracę, a przecież nasz czas, nasze
pieniądze na szkolenie takiego pracownika wnosimy. No fajnie jest, jeśli ktoś przychodzi do nas i jakby
chce dłużej pracować, a nie tylko na chwilę, nie, a później szuka czegoś innego.(FGI_sekcja H i I,
transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).

Poza tym idealny kandydat powinien wykazywać chęć do nauki i szybko przyswajać nową
wiedzę.
Chęci brakuje. Ale to jest to, co na początku mówiłem, że wychowaliśmy sobie taki typ młodzieży.
Doszliśmy do tego, że mamy taki typ młodzieży, która jest po prostu no wszystko olewa. Za dobrze
mają i tyle. (FGI_sekcja C i F, przemysł i budownictwo).

Przedsiębiorcy wskazują, że niektóre stanowiska pracy nie wymagają zatrudnienia specjalisty,
który generuje większe nakłady na wynagrodzenie. Preferują w takich sytuacjach zatrudnienie osoby
z mniejszym doświadczeniem, aby ją przyuczyć, np. do obsługi prostych maszyn. Najczęściej
przyuczane do zawodu są osoby młode, studenci lub osoby o niskich kwalifikacjach. Poza tym,
przedsiębiorcy z sekcji C - przemysł i F - budownictwo wskazują, że zdarzało im się zatrudniać osoby
karane, które odbyły karę pozbawienia wolności. Takie osoby, zdaniem przedsiębiorców, nie

sprawiały kłopotu, były zaangażowane w przyuczenie i późniejszą pracę. Przyuczenie generuje także
nakłady finansowe, ale w ten sposób przedsiębiorcy są w stanie przygotować danego pracownika pod
kątem specyfiki danej firmy. Pracodawcy oferują premię finansową starszym, doświadczonym
pracownikom, których zadaniem będzie przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku nowo
zatrudnianego pracownika.
To znaczy musi być sprytny, musi po prostu przyswajać szybko wiedzę. Jeżeli jest człowiek sprytny
i coś potrafi zrobić manualnie dobrze, to uważam, że on się szybko przestawi. Tak jak na przykład
w mojej branży to nie musi być jakiś wybitny specjalista po szkole, bo jest maszyna, która okleja
krawędzie i wystarczy tylko się podszkolić jak ją ustawić, którędy włożyć tą płytę, którędy ją odebrać
żeby sobie nie zrobić krzywdy. (FGI_sekcja C i F, przemysł i budownictwo).

Część przedstawicieli przedsiębiorców podkreśla, że bez względu na doświadczenie nowego
pracownika oferują mu szkolenie w swojej firmie, aby poznał specyfikę firmy i sposób pracy w danym
przedsiębiorstwie. Takie działania są wg tej grupy najbardziej efektywne. Ponadto idealny kandydat
powinien szanować mienie firmy i sprzęt na jakim pracuje, stosować się do regulaminu pracy oraz być
osobą punktualną (przestrzegać godzin pracy i przerw).
Mnie wkurza na przykład brak szacunku do sprzętu. To nie jest moje, ja za to nie płacę, to mnie nie
obchodzi, silnik, stoi samochód na poboczu, silnik pracuje cały czas, nikogo nie obchodzi, że benzyna
kosztuje. (FGI_sekcja C i F, przemysł i budownictwo).

Poza wyżej wymienionymi cechami, kandydat powinien nie mieć problemów z nałogami.
Szczególnie chodzi tu o kwestie nadużywania alkoholu. Problem ten akcentowali przede wszystkim
przedsiębiorcy z branż wchodzących w skład sekcji C -przemysł, F - budownictwo i G – handel
i naprawa pojazdów samochodowych.
Niepalący, niepijący i sumienny.(FGI_sekcja C i F, przemysł i budownictwo).

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy deklarują różne podejście względem wieku
zatrudnianych osób. Część preferuje osoby młode, studentów, ponieważ wykazują się oni,
ich zdaniem, elastycznością, mobilnością i chęcią nauki. Kolejna grupa preferuje osoby powyżej
30 roku życia, które są bardziej doświadczone, ale i ustabilizowane życiowo i poważnie traktujące
swoją pracę.

4.3.3 Ocena dolnośląskiego rynku pracy
i deficytowych kwalifikacji i kompetencji

pod

względem

poszukiwanych

Podczas sesji FGI przedstawiciele przedsiębiorców podkreślali, że dolnośląski rynek pracy
charakteryzuje się tymi samymi trudnościami w poszukiwaniu pracowników jak rynki pracy w innych
województwach. Głównym problemem pracodawców, obok kwestii dostępności pracowników,
w tym specjalistów, są zbyt duże wymagania finansowe pracowników.
Ja myślę, też jeszcze należy spojrzeć troszkę z drugiej perspektywy. Pracownicy często mają, albo
takie wymagania, nieprzystające trochę do tego, kwalifikacji. Często tacy świeżo upieczeni
pracownicy, zaraz świeżo po studiach i wydaje im się, że rynek pracy ich wchłonie i będą pracować
od 8:00 do 16:00. Za nie wiadomo, jakie pieniądze. I to jest kolejny problem, który tak de facto się
pojawia. (FGI_sekcja G, handel i naprawa pojazdów samochodowych).

Niektórzy badani podali jednak, że na obszarze woj. dolnośląskiego pracownicy są bardziej
wymagający, niekiedy roszczeniowi, niż w tzw. mniej zamożnych województwach (np. ściana
wschodnia). Zdaniem tych respondentów pracownicy w mniejszym stopniu „szanują” pracę.
Ale jeśli byśmy popatrzyli też przez pryzmat, nie wiem, może wielkości bezrobocia w różnych
regionach w Polsce. Jeśli weźmiemy pod uwagę ścianę wschodnią, ale w szczególności tam gdzieś
powiedzmy, północny wschód, tak, tamte okolice. Czy na dole, podkarpackie województwo. Albo też
część powiedzmy zachodniopomorskiego. To są takie rejony, w których bezrobocie jest w dalszym
ciągu duże. I tam tak jakby szacunek do tej pracy jest jednak dużo większy niż w metropoliach, czy
dużych miejscowościach. (FGI_sekcja G, handel i naprawa pojazdów samochodowych).

Kolejną kwestią, która determinuje sytuację na dolnośląskim rynku pracy, w opinii
przedsiębiorców, jest bliskość zachodniej granicy. Jak wynika z wypowiedzi respondentów,
przedsiębiorcy funkcjonujący w sąsiedztwie granicy napotykają na specyficzne trudności, które
w mniejszym stopniu pojawiają się w przypadku przedsiębiorców funkcjonujących w centralnej części
Polski. Potencjalnym pracownikom z tego regionu łatwiej bowiem podjąć decyzję o podjęciu pracy
tuż za granicą lub stałym wyjeździe do pracy za granicę, szczególnie do Niemiec, przez co pozyskanie
odpowiedniego specjalisty staje się dla przedsiębiorców trudniejsze ze względu na fakt, iż muszą oni
konkurować w tym zakresie z przedsiębiorcami z sąsiadujących rynków zagranicznych.
Pozyskujemy kierowców z centralnej Polski, ze wschodniej Polski. Podam taki przykład, odchodzą
na przykład od nas ludzie, którzy idą pracować do jakiejś, nie wiem, niemieckiej firmy, która jeździ
gdzieś na miejscu, na przykład jeżdżą jakąś śmieciarką. I taki kierowca potrafi, który mieszka
w Legnicy, potrafi wsiąść w samochód osobowy, pojechać do Drezna, tam przesiąść się w śmieciarkę,
osiem godzin jeździć tą śmieciarką tam, wsiąść w samochód osobowy i wrócić. Kierowca już
z centralnej Polski sobie nie może na to pozwolić, dla niego wyjazd zagranicę wiąże się z jakąś tam
migracją, albo rozłąką z rodziną trwałą, albo ściągnięciem tej rodziny. Takich ludzi po prostu
pozyskujemy, bo takich możemy pozyskać. We Wrocławiu nie mogliśmy znaleźć pracownika,
w Poznaniu są duże problemy. Im dalej w kierunku zachodnim, w kierunku granicy, tym ciężej.
(FGI_sekcja H i I, transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).

4.3.4 Podsumowanie
Przedsiębiorcy mają różne doświadczenia na temat spełniania przez pracowników oczekiwań
pracodawcy. Wskazują, że z roku na rok sytuacja na rynku pracy jest pod tym kątem mniej korzystna.
Według deklaracji respondentów badania pracownikom brakuje wiedzy zawodowej, umiejętności
praktycznych jak i odpowiedniego podejścia do pracy (zaangażowania, sumienności i dobrej
organizacji czasu pracy). Jedynie blisko 30% badanych przedsiębiorców wskazało, że pracownicy nie
mają luk kompetencyjnych.
Należy wskazać, że przedsiębiorcy poszukują najczęściej osób z wykształceniem zasadniczym
zawodowym, średnim, a dopiero później wyższym. Znaczny odsetek badanych wskazał, że poszukują
pracowników, ale rodzaj wykształcenia nie jest kluczowym kryterium. Warto odnotować,
że w mieście Wrocławiu i powiecie wrocławskim częściej, względem pozostałych powiatów,
wskazywano na potrzebę zatrudnienia pracowników z dyplomem wyższej uczelni. Godnym
podkreślenia jest, że najlepiej wykształconych pracowników poszukują przedsiębiorcy z sekcji C przemysł, a najniżej wykwalifikowanych pracowników z sekcji F - budownictwo.
Przedsiębiorcy wskazują, że niekiedy, w zależności od specyfiki branży i firmy, są w stanie
świadomie zatrudnić pracownika posiadającego luki, aby w zakładzie go przeszkolić i przygotować
do objęcia danego stanowiska. Przedsiębiorcy rekompensują to sobie niższym wynagrodzeniem, jakie
mogą zaproponować takiemu kandydatowi.
Przedsiębiorcy zgodnie wskazali, że dolnośląski rynek pracy charakteryzuje się tymi samymi
trudnościami i problemami jak rynek ogólnopolski. Jedynie bliskość zachodniej granicy powoduje,
że w województwie występuje więcej emigracji zarobkowych w porównaniu z innymi regionami
Polski. Pracodawcy wskazują także, że według ich doświadczenia, etos pracy, szanowanie zasobów
firmy, są w zachodniej części Polski mniejsze (rzadziej spotykane) niż w mniej rozwiniętych
gospodarczo obszarach kraju, szczególnie w Polsce wschodniej.

4.4 Charakterystyka zatrudniania cudzoziemców na dolnośląskim rynku pracy
4.4.1 Czynniki decydujące o zatrudnianiu cudzoziemców przez dolnośląskich
przedsiębiorców
Wyniki badania ilościowego pozwalają stwierdzić, iż głównym czynnikiem skłaniającym
przedsiębiorców do zatrudniania cudzoziemców jest niedobór pracowników na rynku krajowym.
Warto wskazać, iż ten deficyt pracowników nieco wyraźniej zaznacza się w przypadku województwa
dolnośląskiego (61% wskazań) niż w mieście Wrocławiu i powiecie wrocławskim (48% wskazań).
Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż w dalszej kolejności przedsiębiorcy motywują decyzje
o zatrudnianiu cudzoziemców posiadanymi przez nich kwalifikacjami, doświadczeniem
i przygotowaniem zawodowym (16% w Obszarze I, 27% w Obszarze II).
Wykres 48 Co zdecydowało o zatrudnieniu cudzoziemców w Państwa firmie? (Obszar I, II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Podczas sesji FGI przedstawiciele przedsiębiorców wskazali, że cudzoziemcy (przeważnie
mieszkańcy Ukrainy) są rekrutowani ze względu na ich mniejsze wymagania finansowe oraz z powodu
braku alternatywy.
Nie ma Polaków. Nie ma chętnych do pracy.(FGI_sekcja C i F, przemysł i budownictwo).
Natomiast tak mi się też wydaje, tak z krótkiego doświadczenia z nimi, że oni są trochę skromni, tak.
Znaczy, nie wydziwiają, tylko biorą to, co jest, bo dla nich to i tak jest dużo, tak. Dla nich myślę,
że poziom płac, to jest taki jak u nas był powiedzmy na początku lat 90. I oni to akceptują. Czy tak
będzie, nie wiem, za trzy, pięć lat. Będzie łatwiej, czy pojawi się jakaś inna jeszcze nacja też, która
będzie częściej do nas przyjeżdżać, tego nie wiem. (FGI_sekcja G, handel i naprawa pojazdów
samochodowych).

Przedstawiciele agencji zatrudnienia wskazują natomiast, że proces zatrudniania
pracowników zza wschodniej granicy (szczególnie z Ukrainy) jest determinowany przez sytuację
społeczno-gospodarczą w tych krajach. Obecnie bardzo dużo pracowników z Ukrainy podejmuje
pracę w Polsce. Wpływa na to również to, że coraz więcej firm z ukraińskim kapitałem funkcjonuje

w Polsce. Cudzoziemcy dowiadują się o możliwości podjęcia pracy w Polsce przez tzw. pocztę
pantoflową, a także znajomości (pracownicy z Ukrainy dostają sygnał od osób, które są już w Polsce,
że tu jest praca dla nich). Barierą może być niekiedy uzyskanie pozwolenia na pracę, skompletowanie
dokumentów związanych z pracą w Polsce. Jak wskazują badani, barierą do pewnego momentu była
także niechęć zatrudnienia osób z Ukrainy przez przedsiębiorców.
To się zmieniło [w roku] poprzednim, jakimś tam 2016, 2015 roku. Pracodawcy inaczej na to patrzą
z uwagi na to, że po prostu bardzo ciężko pozyskać polskich pracowników, więc już są elastyczni,
przekonali się, że ci również są tak samo efektywni, więc nie ma powodu, żeby różnicować, a są tańsi.
A tak jak mówię skupiają się na pracy, więc rzadziej korzystają z jakichś zwolnień, dni wolnych,
urlopów i tak dalej. (FGI_agencje zatrudnienia).

Obecnie ta bariera też została zniwelowana, przedsiębiorcy przekonują się do pracowników
zza wschodniej granicy, coraz chętniej ich zatrudniają, ze względu na kwalifikacje zawodowe,
ale także językowe (nie występuję bariera w komunikacji).
Ta społeczność ukraińska jest widziana i słyszana wszędzie, tak? Porozumiewają się doskonale
z nami i potrafią płynnie przechodzić z jednego języka w drugi. Tak samo po drugie, potrafią
komunikować się i poszukują [pracy], i trzeba też wziąć pod uwagę, że jak oni się tutaj zadomawiają
to ściągają sobie następnych. (FGI_agencje zatrudnienia).

Innym problemem związanym z zatrudnianiem osób z Ukrainy (i innych krajów z Europy
Wschodniej) jest ich zwiększona mobilność. Dla znacznej części tych osób Polska jest tylko
przystankiem w drodze na Zachód. Doświadczenia przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu
pokazują, iż niejednokrotnie tacy pracownicy są gotowi pracować kilka miesięcy, a potem nagle
(zapowiadając lub nie) opuszczają swoje stanowiska pracy i wyjeżdżają. Na podstawie wypowiedzi
respondentów można wnioskować, iż taki rodzaj braku przewidywalności i niepewność w zakresie
dalszych planów pracowników z zagranicy stanowi dodatkowe ryzyko, które muszą podejmować
przedsiębiorcy decydujący się na zatrudnienie w swojej firmie cudzoziemców.
Jeżeli sprowadzamy ludzi, to musimy się liczyć z tym, że każdy jest inny, może różnie zareagować
na daną sytuację. To jest ryzyko, tak? Po prostu to jest człowiek, który ma różnego rodzaju spektrum
zachowań w zależności od tego, tak naprawdę, w jakim stanie mentalnym przyjeżdża tutaj i co
zastaje, w jakim momencie jego życia to wszystko jest, jakie ma plany na przyszłość, czy w ogóle ma
jakieś swoje marzenia. Czasami ludzie przyjeżdżają tutaj na kilka miesięcy, a potem wyjeżdżają
na Zachód. (FGI_agencje zatrudnienia).

Kolejnym problemem związanym z zatrudnianiem cudzoziemców, który może wpłynąć na
relacje między pracownikami w zakładzie pracy, jest kwestia konkurencji. Dotychczasowi pracownicy
z Polski, przyjmują, że nowo zatrudniony cudzoziemiec (lub grupa cudzoziemców) będzie zarabiać
znacznie mniej, więc pozycja polskiej kadry będzie zagrożona, pojawią się więc obawy o utratę etatu.
Przedsiębiorcy takie sytuacje rozwiązują w ten sposób, że tworzą mieszane zespoły w firmie,
aby pracownicy z różnych krajów się integrowali. Gdy pracownicy się poznają, polubią,
to w mniejszym stopniu będą, ich zdaniem, konkurować między sobą.

4.4.2. Określenie ewentualnych różnic w procesie rekrutacji cudzoziemców
Podczas sesji FGI przedstawiciele przedsiębiorców wskazali, że kluczowe w rekrutacji
cudzoziemców jest jasne przekazanie wymogów i oczekiwań dotyczących oferowanego stanowiska.
Nie ukrywam, że też jakąś tam selekcję wstępną przeprowadziliśmy już na etapie rozmów, to po
pierwsze. A po drugie, też im mówimy, że: Panowie, to jest taka i taka praca, jeżeli przyjedziecie,
to zrobimy na przykład przez pierwszy miesiąc to. (…) tak jak tu Pan mówił, że sprawdzamy, czy on
się nadaje. Nawet mówię inaczej, mówię: Słuchaj, ty mi powiesz, czy tobie się ta robota podoba”, bo
najczęściej to od tego zaczynać trzeba, czy jemu się ta robota spodoba, bo jak jemu się to nie
spodoba i on nie będzie chciał być tynkarzem, on powie, że jemu to wszystko przeszkadza. Nie zmusi
go Pan, dlatego przede wszystkim oni muszą zrozumieć, czy oni chcą to robić, nie? Natomiast ja
mówię, akurat no pan już widocznie miał do czynienia z tą robotą, jest to ciężka praca, ale nie
ukrywam, że jeżeli ktoś się nauczy tego robić, tą robotę wykonywać i polubi, to naprawdę to nie jest
aż takie ciężkie. (FGI_sekcja C i F, przemysł i budownictwo).

Zdaniem przedsiębiorców, rekrutując osoby z zagranicy, należy poinformować je także o tym,
czy w zakładzie są inne osoby z danego kraju. Jest to czynnik, który dla niektórych obcokrajowców
będzie decydujący przy podjęciu pracy. Część cudzoziemców znacznie lepiej odnajduje się w pracy
gdy funkcjonuje w środowisku osób pochodzących z tego samego kraju.
Przedsiębiorcy podkreślają, że rekrutacja cudzoziemców jest
niż pracowników z Polski. Szybciej decydują się oni na podjęcie zatrudnienia.

niekiedy

krótsza

Według przedstawicieli agencji zatrudnienia, różnica w rekrutacji i zatrudnianiu
cudzoziemców polega na tym, że jest ona niekiedy dłuższa ze względu na czynności formalno prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Jak wskazali badani z obu grup –
przedsiębiorcy i agencje zatrudnienia, zdarzają się niestety przypadki, kiedy zakład pracy
zatrudniający cudzoziemców przechodzi kontrolę pod kątem legalności zatrudnienia obcokrajowców
(posiadania wizy, karty pobytu) i okazuje się, że pomimo dostarczenia wszystkich wymaganych
dokumentów osoby z zagranicy są zatrzymywane i przesłuchiwane przez służby.

4.4.3 Skala i forma zatrudniania cudzoziemców przez przedsiębiorców, w tym
korzystania z usług agencji zatrudnienia, zatrudnienie pracowników tymczasowych
i w ramach umów cywilnych (outsourcingu)
Na podstawie przeprowadzonego badania o charakterze ilościowym można stwierdzić, iż 11%
badanych przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego zatrudnia w swoich przedsiębiorstwach
cudzoziemców.
Wykres 49 Czy zatrudniają Państwo cudzoziemców? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Respondenci zostali poproszeniu również o wskazanie, jaki procent stanowią cudzoziemcy
w stosunku do ilości zatrudnionych osób w firmie. Wyniki badania pokazują, iż w przypadku
województwa dolnośląskiego (Obszar I), największa grupa respondentów (27%) wskazała,
iż cudzoziemcy stanowią 1% wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie. Stosunkowo znaczna
część respondentów (niemal 17%) wskazała też, iż cudzoziemcy stanowią 10% wszystkich
zatrudnionych pracowników. Szczegółowe wyniki w tym zakresie zostały przedstawione w poniższej
tabeli.
Tabela 11 Procent zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do ilości zatrudnionych osób w firmie (Obszar I)

Procent cudzoziemców
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%

Odsetek respondentów
27,0
10,9
5,8
3,6
5,1
0,7
0,7
0,7

10%
13%
15%
20%
25%
30%
33%
35%
40%
50%
60%
75%
80%
87%
90%
100%

16,8
0,7
2,2
5,8
1,5
5,1
2,2
0,7
0,7
3,6
0,7
0,7
0,7
0,7
1,5
1,5

Wskaźnik zatrudniania cudzoziemców jest nieco wyższy w przypadku przedsiębiorców
z miasta Wrocławia i powiatu Wrocławskiego. Na tym obszarze 20% przedsiębiorców wskazało,
iż zatrudnia pracowników obcego pochodzenia.
Wykres 50 Czy zatrudniają Państwo cudzoziemców? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Podobnie jak w przypadku całego województwa, na terenie miasta Wrocławia oraz powiatu
wrocławskiego, największa grupa respondentów (niemal 20%) wskazała, iż cudzoziemcy stanowią
1% wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie. Znaczna część respondentów (13%) wskazała, iż
cudzoziemcy stanowią 10% wszystkich zatrudnionych pracowników.

Tabela 12 Procent zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do ilości zatrudnionych osób w firmie (Obszar II)

Procent cudzoziemców
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
14%
15%
16%
18%
20%
24%
25%
30%
33%
40%
50%
60%
85%
99%
100%

Odsetek respondentów
19,9
14,9
6,2
5,0
9,9
1,2
0,6
2,5
0,6
13,0
0,6
0,6
0,6
0,6
5,6
0,6
3,1
3,1
0,6
1,9
5,6
1,2
0,6
0,6
0,6

Wyniki badania pokazują również, iż na obszarze województwa dolnośląskiego, cudzoziemcy
najczęściej zatrudniani są przez przedsiębiorców z sekcji I – zakwaterowanie i gastronomia (26%
wskazań), natomiast najrzadziej przez przedsiębiorców działających w ramach sekcji G – handel
i naprawa pojazdów samochodowych – w tym zakresie tylko 4% respondentów wskazało, iż zatrudnia
w swoich firmach cudzoziemców.

Wykres 51 Czy zatrudniają Państwo cudzoziemców, z uwzględnieniem sekcji PKD? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

W przypadku przedsiębiorców z miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego tendencja jest podobna.
Największą grupę przedsiębiorców deklarujących zatrudnianie cudzoziemców są firmy z sekcji I –
zakwaterowanie i gastronomia (56,3% wskazań). Warto zauważyć, iż przewaga firm z tej sekcji
zatrudniających cudzoziemców wobec przedsiębiorców reprezentujących pozostałe sekcje jest
zdecydowanie większa niż w przypadku pozostałych powiatów województwa dolnośląskiego.
Najmniej cudzoziemców zatrudniają, podobnie jak w przypadku całego województwa, przedsiębiorcy
sekcji G – handel i naprawa pojazdów samochodowych (15% wskazań).
Wykres 52 Czy zatrudniają Państwo cudzoziemców, z uwzględnieniem sekcji PKD? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Zgromadzone wyniki badania ilościowego pozwalają również stwierdzić, iż w województwie
dolnośląskim cudzoziemcy zatrudniani są najczęściej w przedsiębiorstwach średniej wielkości (od 50
do 249 osób) – zatrudnianie cudzoziemców deklaruje w tej grupie 43% respondentów. W dalszej
kolejności cudzoziemcy zatrudniani są w firmach dużych. Najrzadziej cudzoziemcy znajdują
zatrudnienie w firmach posiadających nie więcej niż 9-ciu pracowników (tylko 7% respondentów
potwierdziło, iż zatrudnia w swoich firmach takie osoby).
Wykres 53 Czy zatrudniają Państwo cudzoziemców, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

W przypadku miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego tendencja jest podobna. Najczęściej
cudzoziemcy zatrudniani są w firmach średniej wielkości (38% wskazań). Nieco większy jest jednak
na tym obszarze odsetek firm małych – zatrudniających od 10 do 49 osób, które deklarują
zatrudnianie cudzoziemców (36% wskazań).
Wykres 54 Czy zatrudniają Państwo cudzoziemców, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa? (Obszar II)
90%

84%

80%
70%

64%

68%

63%

60%
50%
36%

40%

38%

33%

30%
20%

16%

10%
0%
1-9 osób

10-49 osób
Tak

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

50-249 osób
Nie

250 i więcej osób

W badaniu ilościowym podjęto również kwestię, z jakiego kraju pochodzą cudzoziemcy podejmujący
pracę w Polsce. Wyniki badania pokazują, iż zdecydowana większość cudzoziemców podejmujących
pracę na terenie województwa dolnośląskiego pochodzi z państwa spoza UE/EOG (83% wskazań).
Podobnie jest w przypadku cudzoziemców podejmujących zatrudnienie na terenie miasta Wrocławia
i powiatu wrocławskiego – w tym przypadku odsetek pracowników pochodzących z państw spoza
UE/EOG wynosi 80%.
Wykres 55 Z jakich państw pochodzą zatrudnieni w Państwa firmie cudzoziemcy? (Obszar I)
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Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami
Wykres 56 Z jakich państw pochodzą zatrudnieni w Państwa firmie cudzoziemcy ? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Na podstawie wyników badania ilościowego można również stwierdzić, iż najczęściej zatrudnianymi
cudzoziemcami na terenie województwa dolnośląskiego są przedstawiciele Ukrainy - 95%
respondentów wskazało na zatrudnianie pracownika właśnie z tego państwa. W dalszej kolejności,
respondenci wskazują na zatrudnianie pracowników z Białorusi. Należy jednak podkreślić, iż liczba

przedsiębiorców deklarujących zatrudnianie pracownika z tego państwa jest zdecydowanie niższa
(tylko 9% respondentów wskazało na tę grupę cudzoziemców).
Wykres 57 Z jakich państw spoza UE/EOG pochodzą zatrudnieni w Państwa firmie cudzoziemcy ? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Przedsiębiorcy z miasta Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego również wskazują, iż najczęściej
zatrudniają pracowników pochodzących z Ukrainy (91% wskazań). 9% przedsiębiorców z tego obszaru
potwierdza natomiast zatrudnienie pracowników z Białorusi.
Wykres 58 Z jakich państw spoza UE/EOG pochodzą zatrudnieni w Państwa firmie cudzoziemcy? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Podczas sesji FGI przedstawiciele przedsiębiorców wskazywali, że cudzoziemcy zatrudniani są
zarówno na podstawie umowy o pracę jak też w oparciu o umowy cywilno-prawne. Kluczowym dla
przedsiębiorców jest to, aby cudzoziemcy skutecznie wykonywali swoją pracę na danym stanowisku
i deklarowali chęć pozostania w Polsce. Zdaniem przedsiębiorców, cudzoziemcom oferowane są takie
same warunki zatrudnienia, jak pracownikom krajowym.
Nie, oni dostają od nas umowę, na początku na zlecenie, a później, jeżeli oni się sprawdzą, po tych
kilku miesiącach, to dostają zwykłą umowę. (FGI_sekcja C i F, przemysł i budownictwo).

Warto wskazać, że pomimo dominującego przekazu medialnego, iż pracownicy z Ukrainy
zarabiają znacznie mniej niż pracownicy z Polski, według przedsiębiorców różnica ta nie jest tak
znacząca. Respondenci (przedsiębiorcy/agencje zatrudnienia) wskazują, że różnica w wynagrodzeniu
wynosi średnio 1-2 złote za godzinę.
Przedstawiciele agencji zatrudnienia/pracy tymczasowej wskazują, że przedstawiciele
dolnośląskich przedsiębiorców chętnie korzystają z usług agencji zatrudnienia przy zatrudnianiu
obcokrajowców. Jednak zatrudnianie obcokrajowców nie zawsze wynika z preferencji
przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach ich zatrudnianie wynika z braku alternatywy. Nierzadko
to doradcy z agencji zatrudnienia sugerują, że na dane stanowisko łatwiej i szybciej będzie pozyskać
osobę z innego kraju.
Chętnie korzystają, natomiast niechętnie, właściwie z przymusu, jak nie mają własnej siły, to po prostu
szukają jakiegoś rozwiązania, w związku z tym pracownik z Ukrainy jest mimo wszystko alternatywą,
nie jest docelowy.(FGI_agencje zatrudnienia).
[…[ tu chodzi, po prostu o alternatywę. Nie ma polskiego pracownika, szukamy innego, tak? Tak, jak
tutaj Pani powiedziała, nie ma znaczenia narodowość, chodzi o specjalistów, o kompetencje, ale też
pewnego rodzaju lojalność. Nie oszukujmy się, to też jest bardzo istotne, żeby pracownik też czuł się
w jakiś sposób związany później z tą firmą, która mu daje zatrudnienie.(FGI_agencje zatrudnienia).

Warto podkreślić, że większość przedsiębiorców deklaruje, iż stara się wspierać pracowników
zza granicy - zarówno w obszarze pracy zawodowej, jak też w życiu osobistym. Przedsiębiorcy
wskazują, iż oferują na przykład mieszkanie i wyżywienie przy zakładzie pracy, wsparcie przy
organizacji formalności, czy też pomoc w sprowadzeniu rodziny z Ukrainy.

4.4.4 Ocena potencjału i kwalifikacji zatrudnionych cudzoziemców
Wyniki badania ilościowego pokazują, iż zdaniem znacznej części przedsiębiorców,
zatrudniani przez nich cudzoziemcy spełniają ich oczekiwania. 75% respondentów z miasta
Wrocławia i powiatu wrocławskiego oraz 70% badanych z pozostałych powiatów województwa
dolnośląskiego potwierdza ten fakt.
Wykres 59 W jakim stopniu cudzoziemcy spełniają Państwa oczekiwania? (Obszar I, II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Przedsiębiorcy wskazali również, na jakie stanowiska poszukują i zatrudniają cudzoziemców.
Tabela 13 Na jakie stanowiska są poszukiwani i zatrudniani cudzoziemcy? (Obszar I)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stanowisko
Pomoc kuchenna (941201)
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
KucharzS (512001)
Murarz (711202)
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i
pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani (711990)
DekarzS (712101)
Spawacz (721204)
Pokojowa (911203)
Pomocniczy robotnik budowlany (931301)
Magazynier (432103)

Pełna lista stanowisk została przedstawiona w Aneksie nr 7.

Częstości
12
10
8
8

Procent
6%
5%
4%
4%

7

3,5%

6
6
6
6
4

3%
3%
3%
3%
2%

Tabela 14 Na jakie stanowiska są poszukiwani i zatrudniani cudzoziemcy? (Obszar II)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Stanowisko
Pomoc kuchenna (941201)
KucharzS (512001)
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
KelnerS (513101)
brak możliwości zakodowania
Magazynier (432103)
SprzedawcaS (522301)
Pomocniczy robotnik budowlany (931301)
Murarz (711202)
ŚlusarzS (722204)
Sprzedawca w branży spożywczej (522304)

Częstości
21
11
10
9
8
6
6
6
5
5
4

Procent
9,2%
4,8%
4,4%
3,9%
3,5%
2,6%
2,6%
2,6%
2,2%
2,2%
1,7%

Pełna lista stanowisk została przedstawiona w Aneksie nr 8.
Podczas sesji FGI przedstawiciele przedsiębiorców wskazali, że cudzoziemcy (szczególnie
z Ukrainy, których jest coraz więcej na rynku) są kierowani do prostych prac fizycznych,
niewymagających specjalistycznych kwalifikacji. Pracownicy z zagranicy, w tym z Ukrainy, doceniani
są ze względu na chęć do pracy, której często brakuje polskim pracownikom.
Nie ukrywam, że to są bardzo dobrzy pracownicy, bezkonfliktowi, chcą pracować, przyjechali
tu w konkretnym celu. (FGI_sekcja C i F, przemysł i budownictwo).

Część przedsiębiorców wskazywała, że osoby z zagranicy, głównie pracownicy z Ukrainy,
to osoby z wyższym wykształceniem, które z uwagi na sytuację polityczną w swoim kraju, podejmują
się w Polsce każdej pracy - często poniżej swoich kompetencji - i rzetelnie ją wykonują.
To są stereotypy, bo naprawdę, ja mam do czynienia z ludźmi bardzo dobrze wykształconymi.
Zdziwilibyście się, przyjeżdżają wszyscy po studiach, wszyscy po studiach. Pani po studiach, a oni
robi paznokcie w zakładzie kosmetycznym. Inna pani też po studiach, za fryzjerkę robi i tak dalej, i tak
dalej. Pracują w barach, w restauracjach. Nie ma zlituj się. (FGI_sekcja C i F, przemysł
i budownictwo).

Warto podkreślić, że pracownicy z zagranicy oceniani są przede wszystkim pod kątem
znajomości języka polskiego. Pracodawcy oczekują swobodnej komunikacji z osobami z innych
krajów.
Znaczy, co tu dużo mówić. No, akurat w moim przypadku też jeszcze nie wiem jak Panów, to
znajomość języka polskiego też jest w jakiś sposób dosyć istotna. By nie powiedzieć kluczowa, bo
jednak ten język ukraińsko-rosyjski, tak bym powiedział, jest specyficzny. (FGI_sekcja G, handel
i naprawa pojazdów samochodowych).

Generalne w opinii przedsiębiorców liczy się podejście do pracy danego pracownika, bez
względu na narodowość. Respondenci wskazali, że nie ma ona znaczenia, zależy im wyłącznie na
jakości pracy zatrudnianej kadry.

Ja powiem tak, jako pracodawca (…) Jeżeli na przykład człowiek były zatrudniony, nie ważne czy to
byłby z Holandii, czy z Ukrainy, czy z Białorusi, dla mnie, jestem tak wychowany przez rodziców, że
liczy się człowiek, kim on jest, co potrafi, jego wiarygodność i rzeczywiście, co sobą reprezentuje.
Mnie to nie interesuje, czy on będzie Ukraińcem, czy Białorusinem. Ale jeżeli on w mojej firmie będzie
tam na przykład rządził się, wyzywał Polaków, będzie niegrzeczny, to on jest zdyskwalifikowany. Nie
dlatego, że on jest Ukraińcem czy Białorusinem, tylko za to, jak się zachowuje.(FGI_sekcja H
i I,- transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).

Według przedstawicieli agencji zatrudnienia, wymagania pracodawców wobec cudzoziemców
są uniwersalne. Oceniane są kwalifikacje i kompetencje kandydatów do pracy bez względu na ich kraj
pochodzenia. Jedynie w przypadku wyższych stanowisk, przedsiębiorcy oczekują, żeby pracownik był
lojalny, godny zaufania, elastyczny. Jednak to również są, zdaniem badanych, wymagania
uniwersalne, bo nie odnoszą się tylko i wyłącznie do obcokrajowców.
4.4.5 Podsumowanie
Przedsiębiorcy wskazują, że o zatrudnianiu cudzoziemców decyduje przede wszystkim brak
kandydatów do pracy w kraju. Warto odnotować, że ten brak częściej wymieniają pracodawcy
z Obszaru I badania. W dalszej kolejności, jako powód zatrudniania cudzoziemców, respondenci
wskazali wysoki poziom kompetencji i kwalifikacji pracowników z zagranicy.
Przedsiębiorcy w woj. dolnośląskim najczęściej zatrudniają pracowników z państw spoza
obszaru UE/EOG - przeważnie są to osoby z Ukrainy. Badani nie wskazali na znaczące różnice
w rekrutacji tego rodzaju pracowników. Oczywiście wyjątek stanowi w tym zakresie kwestia
procedury pozyskania karty pobytu/pozwolenia na pracę. Obcokrajowców w większym stopniu
zatrudniają firmy z miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego (20% zatrudnionych względem
11% w pozostałych powiatach województwa dolnośląskiego). Najwięcej obcokrajowców
zatrudnionych jest w firmach z sekcji I – zakwaterowanie i gastronomia, a następnie w firmach
z sekcji C - przemysł i H – transport i gospodarka magazynowa (tendencja ta występuje w całym
województwie).
Przedsiębiorcy wskazują natomiast na istotne aspekty zatrudniania obcokrajowców
w zakładzie pracy, gdy ten pracownik podejmie zatrudnienie: poziom wynagrodzenia, forma
zatrudnienia, wdrożenie pracownika do zespołu, zniwelowanie bariery językowej (o ile wystąpi) czy
wsparcie w życiu poza zawodowym (zapewnienie noclegu, transportu do miejsca pracy, formalności
w urzędach).
Obcokrajowcy jako pracownicy są przeważnie dobrze oceniani przez pracodawców. Wykazują
się oni, zdaniem badanych, zaangażowaniem i sumiennością. Przedsiębiorcy deklarują też chęć
zatrudniania pracowników z zagranicy w przyszłości.

4.5 Charakterystyka potencjału absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych przez
przedsiębiorców z woj. dolnośląskiego
Charakterystyka potencjału absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych została
opracowana na podstawie danych pozyskanych w wyniku realizacji badań fokusowych
z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami agencji zatrudnienia.
4.5.1 Określenie zgodności zatrudnienia absolwentów z posiadanym wykształceniem
Jak wynika z danych o charakterze ilościowym przedstawionych w rozdziale 4.3.1.,
pracownicy zatrudniani przez dolnośląskich przedsiębiorców nie zawsze w pełnym stopniu spełniają
pokładane w nich oczekiwania. Jedynie zdaniem 25% badanych przedsiębiorców z województwa
dolnośląskiego i 30% respondentów z miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego, zatrudniani
pracownicy spełniają w dużym stopniu ich oczekiwania. Jednak według 14% badanych w Obszarze I
i 12% respondentów Obszaru II, oczekiwania te nie są spełnione. Wśród respondentów, którzy
dostrzegają deficyty w tym zakresie dominuje przekonanie, iż pracownikom brakuje przede
wszystkim pożądanej wiedzy zawodowej (10% wskazań w Obszarze I i 8% wskazań w Obszarze II).
Na podstawie przeprowadzonych badań fokusowych można natomiast stwierdzić, iż ocena
zgodności przygotowania absolwenta do wymogów pracy na danym stanowisku zależy według
przedsiębiorców od branży i zawodu. Zdania w tej kwestii podczas rozmów były podzielone,
pracodawcy wskazywali na różne doświadczenia w tym zakresie. Generalnie wskazywali,
że absolwenci za każdym razem muszą być wdrożeni i przeszkoleni na potrzeby firmy. Są to zarówno
szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne, gdzie pracownicy szkoleni są przez firmę komercyjną.
W obliczu deficytów w zakresie posiadanej wiedzy i kwalifikacji, przedsiębiorcy niejednokrotnie
decydują się na zatrudnienie pracowników, którzy nie zawsze spełniają zakładane kryteria w zakresie
pożądanego wykształcenia, kwalifikacji, ponieważ zakładają oni możliwość przyuczenia takich osób
do wykonywania danej pracy.
Poza poziomem umiejętności praktycznych, które są największym deficytem absolwentów,
podczas sesji FGI przedstawiciele przedsiębiorców wskazali, że duże rozbieżności są obserwowane
również w przypadku znajomości języków obcych. W CV wpisywane są po 3-4 języki obce,
a w praktyce absolwenci znają najczęściej jeden język. Inaczej sytuacja wygląda z kandydatami, którzy
wraz z CV wysyłają certyfikaty językowe. W przypadku takich kandydatów przedsiębiorcy zyskują
większą pewność, iż deklarowana znajomość języków obcych jest poparta rzeczywistymi
umiejętnościami kandydatów w tym zakresie.
Inną kwestią, w kontekście charakterystyki absolwentów szkół wyższych, jest ich podejście do
pracy. Zdaniem przedsiębiorców, niejednokrotnie oczekują oni od razu stanowiska kierowniczego,
pomimo, iż nie posiadają doświadczenia na podobnym stanowisku. Jak wskazują przedsiębiorcy,
sam dyplom uczelni nie zapewnia umiejętności pracy na danym stanowisku, potrzebna jest praktyka.

4.5.2 Określenie potrzeby uzupełniania/ dostosowania kwalifikacji do potrzeb
przedsiębiorcy
Wśród przedsiębiorców, którzy wzięli udział w dyskusjach FGI panuje przekonanie,
że absolwenci nie spełniają oczekiwań przedsiębiorców. Posiadają oni wiedzę teoretyczną, a brakuje
im doświadczenia i umiejętności praktycznych.
Ja mam taką obserwację, że właściwie osoby po szkołach w ogóle, czy to technicznych, czy właśnie
studia, mają wiedzę tylko teoretyczną. Nawet, jak mają praktyki to często, gęsto się załatwi, że to jest
tylko papierek, weź mi tu podbij, że ja byłem dwa tygodnie na praktykach. I to jest norma, to nie jest,
że te praktyki się odbywają normalnie. Albo praktyki w banku polegają na tym, że sadzają takiego
praktykanta w archiwum i ma segregować. Nie uczą tej praktyki… (FGI_sekcja H i I, transport
i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).

Wskazują oni na potrzebę większej promocji kształcenia na kierunkach zawodowych,
aby młode osoby mogły zyskać przekonanie, że po ukończeniu szkoły zawodowej i technikum mają
one szansę podjąć pracę w ciekawym zawodzie i otrzymywać satysfakcjonujące wynagrodzenie.
Ja powiem panu, że przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba, jeżeli chodzi o proces naszych branż,
ocieplić prace fizyczne. Trzeba powiedzieć opinii, że jak trzeba się schylić w robocie, to to nie jest
wcale takie straszne, bo wszyscy, którzy kończą jakieś tam licea czy studia, nie chcą za…Nie chcą
pracować fizycznie, nawet wrzucenie, nasza CNC to teoretycznie wszystko sama [wykonuje], trzeba to
fizycznie tylko tam wsadzić, trzeba formatki zdjąć, odłożyć małe na półkę, duże na większą półkę.
Trzeba to fizycznie zrobić, ubrać się w ciuchy robocze, [okurzyć]. (FGI_sekcja C i F, przemysł
i budownictwo).
Zmiana mentalności musi nastąpić, trzeba też ludziom tłumaczyć, że chociażby w mojej branży,
ten tynkarz to nie jest taki już dzisiaj taki tynkarz, taki chlapacz jak to się mówi. Tylko to jest tak jak
mówię, to jest technik elektromonter. To jest już facet, który naprawdę musi mieć coś w głowie. To jest
tak, nawet dobrze, jeżeli to jest dobrze wykształcony inżynier. (FGI_sekcja C i F, przemysł
i budownictwo).

Nieliczni badani wskazują, że system kształcenia w kraju zmienia się na lepsze. Dobrym
przykładem dostosowania kwalifikacji do potrzeb pracodawcy jest udział uczniów czy studentów
w projektach związanych z praktyczną nauką zawodu u pracodawców.
To może ja się wypowiem, bo jestem tutaj najmłodsza z grona, że to, jaki jest postęp w nauce, w ogóle
w przygotowaniu młodych ludzi do życia dorosłego, do zdobywania tej wiedzy, tej techniki, to się
naprawdę rozwinęło. Są organizowane projekty, jest to nawet, jest w liceach, technikach, jest
we wszystkich szkołach, jest to oferowane. Zgłaszają się, mają się zgłosić osoby, które chcą
spróbować, zobaczyć jak to jest, ugryźć po prostu temat i wgłębić się, jeżeli komuś się to spodoba,
to on w to idzie dalej.(FGI_sekcja C i F, przemysł i budownictwo).

4.5.3 Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonego badania ilościowego pokazują, iż absolwenci zatrudniani przez
dolnośląskich przedsiębiorców nie zawsze w pełnym stopniu spełniają pokładane w nich oczekiwania.
Przedsiębiorcy wskazali, że absolwentom szkół i uczelni brakuje kwalifikacji wymaganych w pracy
na danym stanowisku. Poziom deficytów różnicuje się ze względu na branże i rodzaj stanowiska
pracy, jednak większość przedsiębiorców wskazuje, że absolwent każdorazowo przechodzi szkolenia
u pracodawcy. Dopiero podczas szkolenia wewnętrznego w danej firmie, pracodawca uzyskuje
pewność, że kandydat posiada wiedzę odpowiednią do pracy na danym stanowisku. W obliczu
deficytu kandydatów posiadających odpowiednie przygotowanie do pracy na danym stanowisku,
przedsiębiorcy niejednokrotnie decydują się na zatrudnienie osoby z mniejszym doświadczeniem
lub niższym poziomem kwalifikacji, aby w dalszej kolejności przyuczyć takie osoby do wykonywania
pracy na danym stanowisku. Część przedsiębiorców wskazuje, że przyjmuje studentów w celu
odbycia praktyki zawodowej.

4.6 Charakterystyka
dolnośląskiego

działań
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4.6.1 Określenie działań przedsiębiorców związanych z diagnozą potrzeb
pracowników i podnoszeniem kwalifikacji pracowników (w tym działań
finansowanych ze środków KFS)
Podczas sesji FGI przedstawiciele przedsiębiorców wskazali, że badaniem potrzeb
pracowników zajmują się osoby na stanowiskach kierowniczych, które obserwują pracowników
w swoim zespole. Osoby te na bieżąco zgłaszają do kierownictwa braki w kwalifikacjach. W części
przedsiębiorstw okresowa ocena pracy pracowników służy do diagnozy potrzeb, u innych taka
diagnoza przebiega na co dzień, jest weryfikowana efektywnością pracy danej osoby.
I wtedy pewne rzeczy w sposób uczciwy są, że tak powiem, analizowane. A poza tym, no wyniki
z danego tygodnia świadczą to tym, że coś się dzieje. Że jeżeli jest tendencja, która się powtarza
w wielu przypadkach, to znaczy, że trzeba się zastanowić. Sprecyzować nazwę tego pojęcia i po
prostu nad tym popracować. Generalnie w kierunku, no skuteczności.(FGI_sekcja G, handel i naprawa
pojazdów samochodowych).

Większość przedsiębiorców nie posiada sformalizowanych procedur dotyczących badania
potrzeb szkoleniowych pracowników. Część pracodawców organizuje okresowe szkolenia związane
z zachowaniem zasad BHP i obsługą maszyn (szkolenia prowadzą producenci, serwisanci maszyn),
aby pracownicy nie popadali w rutynę i zabezpieczali miejsce pracy.
U nas nie ma takiego jednego systemu. Czasami jest to tak, że pracownik sam wynajduje sobie coś,
czy w jakimś obszarze chciałby podnieść kompetencje. Czasami jest tak, że jakaś oferta trafia do nas
i to my decydujemy, czy faktycznie chcielibyśmy jakichś pracowników wysłać i podnieść kwalifikacje
w tym obszarze, pewien zakres ich umiejętności. (FGI_sekcja G, handel i naprawa pojazdów
samochodowych).

Tylko w pojedynczych przypadkach, pracownicy firm mają dedykowany pakiet finansowy
na podnoszenie kwalifikacji. Samodzielnie wybierają oni, czy chcą zakupić sobie kurs, czy studia
podyplomowe.
Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że większość szkoleń dla pracowników finansują oni
z własnych środków. Część badanych przedsiębiorców wskazała, że nie zna zasad dotyczących
możliwości ubiegania się i finansowania szkoleń pracownikom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
a także nie zna założeń tego funduszu.

4.6.2 Określenie poziomu znajomości i zainteresowania przedsiębiorców
przygotowaniem zawodowym dorosłych oraz barier w jego realizacji
Respondentów badania spytano także o znajomość i korzystanie z instrumentu rynku pracy
o nazwie przygotowanie zawodowe dorosłych. Instrument realizowany jest w formie:
 praktycznej nauki zawodu
potwierdzającego kwalifikacje);

(zakończonej

przystąpieniem

do

egzaminu

 przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji
zawodowych. 1
Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 6 do 12 miesięcy, a przyuczenie do pracy
dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy. Obydwie formy realizowane są u pracodawców. Z tego
instrumentu mogą skorzystać osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy. Przygotowanie zawodowe
dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego
dorosłych zawieranej miedzy starostą a pracodawcą lub miedzy starostą, pracodawcą i instytucją
szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.
Tylko pojedyncze osoby, które brały udział w sesjach FGI jako reprezentanci przedsiębiorców,
znały cele i zasady działań polegających na przygotowaniu zawodowym dorosłych.
Na sesjach fokusowych pojawiło się wiele pytań dotyczących tego działania. Zatem należy
rekomendować upowszechnianie tego instrumentu rynku pracy wśród dolnośląskich
przedsiębiorców. Część badanych wyraziła opinię, że należy inwestować w ludzi, którzy chcą się
dokształcać, jednak nie ma pewności, że osoba odnajdzie się w nowym zawodzie. Wszystko zależy,
ich zdaniem, od wewnętrznej motywacji danej osoby i jej predyspozycji do pracy w danym zawodzie.
4.6.3 Ocena organizacji staży dla bezrobotnych przez przedsiębiorców
Staż to jedno z powszechnie dostępnych narzędzi aktywizacji bezrobotnych na rynku pracy.
Staże stanowią formę aktywizacji zawodowej osoby bezrobotnej, która umożliwia nabycie
umiejętności praktycznych i/lub kompetencji do wykonywania pracy przez realizowanie zadań
w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie umowy
zawartej przez starostę z pracodawcą, według określonego programu. Staż może trwać do
6 miesięcy, lub do 12 miesięcy (gdy bezrobotny nie ukończył 30 lat). O organizację staży mogą
ubiegać się także przedsiębiorcy. Celem organizacji staży jest zapewnienie bezrobotnym
doświadczenia, które zwiększy szansę na uzyskanie zatrudnienia na rynku pracy.

1

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017.1065 z późn.
zm.)

Wyniki badania ilościowego pokazują, iż niemal 70% przedsiębiorców z województwa
dolnośląskiego nie organizuje w swoich firmach stażu dla osób bezrobotnych.
Wykres 60 Czy organizują Państwo staże dla bezrobotnych? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Wśród wymienianych przyczyn takiej sytuacji, przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim na brak
potrzeby organizacji tego typu działań w firmie (na taki powód wskazało 22% respondentów
z poszczególnych powiatów województwa dolnośląskiego). Warto też w tym kontekście zauważyć,
iż dość znaczny jest odsetek respondentów, którzy nie potrafili wskazać przyczyn niepodejmowania
działań w tym zakresie (14% wskazań). Znaczącym problemem w obszarze organizacji stażu w firmie
jest również, zdaniem przedsiębiorców, brak osób chętnych, aby taki staż podejmować (9% wskazań),
a także brak niezbędnych umiejętności ze strony kandydatów (8% wskazań) oraz brak czasu ze strony
przedsiębiorców (8% wskazań respondentów).

Wykres 61 Dlaczego nie organizują Państwo staży dla bezrobotnych? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Na obszarze miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego, odsetek firm organizujących staże
dla osób bezrobotnych jest zdecydowanie niższy niż w pozostałych powiatach województwa
dolnośląskiego (tylko 12% badanych przedsiębiorców potwierdziło, że takie staże organizuje).
Wykres 62 Czy organizują Państwo staże dla bezrobotnych? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Przyczyny takiej sytuacji, które wskazują przedsiębiorcy z miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego
są zbieżne z powodami przywoływanymi przez przedsiębiorców z pozostałych powiatów
województwa dolnośląskiego. W pierwszej kolejności respondenci wskazują na brak potrzeby
organizacji takich staży. Duża grupa badanych osób nie potrafi też odnieść się do tej kwestii
(14% wskazań) lub nie rozpatruje takiej możliwości (9%). Przeszkodą w organizacji stażu zawodowego
w firmie jest dla przedsiębiorców z tego obszaru również brak osób chętnych do pracy (6% wskazań),
a także niewystarczający poziom umiejętności/kwalifikacji tych osób, które zgłaszają się do odbycia
takiego stażu (8% wskazań).
Wykres 63 Dlaczego nie organizują Państwo staży dla bezrobotnych? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Warto również wskazać, iż w województwie dolnośląskim najczęściej staże zawodowe organizują
przedsiębiorcy zaliczający się do sekcji I – zakwaterowanie i gastronomia (54% respondentów
potwierdziło, że prowadzi tego typu działania). Kolejną grupę w tym przypadku stanowią
przedsiębiorcy sekcji C – przemysł (39% wskazań).

Wykres 64 Czy organizują Państwo staże dla bezrobotnych, z uwzględnieniem sekcji PKD? (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w tym zakresie w przypadku przedsiębiorców z miasta
Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Najczęściej organizują tutaj staże dla bezrobotnych
przedsiębiorcy sekcji C – przemysł (19% wskazań). Natomiast przedsiębiorcy sekcji I –zakwaterowanie
i gastronomia, którzy na obszarze pozostałych powiatów województwa dolnośląskiego należą
do grupy przedsiębiorców najczęściej organizujących staże, w przypadku miasta Wrocławia i powiatu
wrocławskiego należą do zdecydowanej mniejszości (8% wskazań).
Wykres 65 Czy organizują Państwo staże dla bezrobotnych, z uwzględnieniem sekcji PKD? (Obszar II)
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Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa należy wskazać, iż na obszarze województwa
dolnośląskiego, najczęściej organizują staże dla bezrobotnych firmy zatrudniające powyżej 250 osób
(54% wskazań respondentów), a w dalszej kolejności firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 osób
(40% wskazań). Najrzadziej organizują staże dla bezrobotnych mikro przedsiębiorcy zatrudniający do
9 pracowników (27% wskazań).
Wykres 66 Czy organizują Państwo staże dla bezrobotnych, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa?
(Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Podobna tendencja jest zauważalna w przypadku przedsiębiorców z miasta Wrocławia i powiatu
wrocławskiego. Najczęściej organizują staże dla bezrobotnych firmy duże (33% wskazań),
a najrzadziej mikro przedsiębiorcy (8% wskazań).
Wykres 67 Czy organizują Państwo staże dla bezrobotnych, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa?
(Obszar II)
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Wyniki badania pokazują również, że zdecydowana większość przedsiębiorców zatrudnia stażystów
po ukończeniu przez nich stażu zawodowego. W przypadku przedsiębiorców z województwa
dolnośląskiego wskazało tak 94% respondentów, natomiast przedsiębiorcy z miasta Wrocławia
powiatu wrocławskiego w 90% potwierdzili, iż takie osoby zatrudniają.
Wykres 68 Czy zatrudniają Państwo stażystów po ukończeniu stażu? (Obszar I)
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Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami
Wykres 69 Czy zatrudniają Państwo stażystów po ukończeniu stażu? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Zgromadzone dane pozwalają też stwierdzić, iż na obszarze województwa dolnośląskiego raczej nie
ma dominującej grupy, która zatrudnia stażystów. Należy jednak podkreślić, iż rozkład odpowiedzi
pod kątem sekcji, w jakiej działają przedsiębiorcy zatrudniający stażystów jest raczej wyrównany.

Wykres 70 Czy zatrudniają Państwo stażystów po ukończeniu stażu, z uwzględnieniem sekcji PKD? (Obszar I)
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Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Odmiennie sytuacja ta przedstawia się w przypadku przedsiębiorców z miasta Wrocławia i powiatu
wrocławskiego. Tutaj najczęściej zatrudniającą stażystów grupą respondentów są przedsiębiorcy
sekcji F – budownictwo (wszyscy respondenci z tej sekcji potwierdzili w badaniu, że takich stażystów
zatrudnia). Natomiast najrzadziej zatrudniającą stażystów grupą respondentów okazali się
przedstawiciele sekcji I – zakwaterowanie i gastronomia. Tylko połowa respondentów z tej grupy
przyznała, że zatrudnia osoby, które ukończyły staż zawodowy w ich przedsiębiorstwie.
Wykres 71 Czy zatrudniają Państwo stażystów po ukończeniu stażu, z uwzględnieniem sekcji PKD? (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Wśród powodów niezatrudniania stażystów w firmie przedsiębiorcy wymieniają przede wszystkim
brak zainteresowania podjęciem stażu ze strony osób poszukujących pracy. W województwie
dolnośląskim wskazało tak 46% respondentów, natomiast w przypadku miasta Wrocławia i powiatu
wrocławskiego, takiej odpowiedzi udzieliło 30% badanych.
Wykres 72 Proszę wskazać powody niezatrudnienia stażystów po odbytym stażu w firmie (Obszar I)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami
Wykres 73 Proszę wskazać powody niezatrudnienia stażystów po odbytym stażu w firmie (Obszar II)

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami

Natomiast podczas sesji FGI przedstawiciele przedsiębiorców wskazali, że w większości
przypadków nie oferują staży dla bezrobotnych. Badani wskazali, że taka forma ich nie interesuje,
nie przynosi korzyści firmie.
Nie, nie i to moim zdaniem zbytnio nie wyszło, bo jeszcze byliśmy stratni z czasem. (FGI_sekcja C i F,
przemysł i budownictwo).

4.6.4 Podsumowanie
Działania przedsiębiorców pod kątem badania potrzeb szkoleniowych są bardzo
zróżnicowane. Zależą od specyfiki branży i organizacji w przedsiębiorstwie. Niekiedy są to
sformalizowane i regularne działania, innym razem działania spontaniczne. Część pracodawców
słyszała o środkach z KFS, które można wykorzystać na szkolenia pracowników. Natomiast nadal
wiedza o zasadach KFS jest niewielka i respondenci mają wiele pytań na temat tej formy wsparcia.
Jeszcze niższy poziom wiedzy odnotowano na temat wsparcia dla osób dorosłych w postaci
przygotowania zawodowego w zakładzie pracy. Przedsiębiorcy nie przystępowali do tej formy
wsparcia i nie znają jej założeń.
Niewielka część badanych firm oferuje możliwość odbycia staży dla bezrobotnych (31% dla
Obszaru I i 12% dla Obszaru II). Przedsiębiorcy wskazują, że brak oferty staży wynika z braku
zainteresowania stażami i przedsiębiorcy nie widzą potrzeby stosowania tego instrumentu.
Przedsiębiorcy skupiają się na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników na etat. Warto natomiast
wskazać, że blisko 90% firm zatrudnia osoby, które odbyły staż. Jest to zatem ważna informacja, która
powinna być upowszechniana wśród osób poszukujących pracy, aby ich zachęcić do podejmowania
stażu, a także wśród osób uczących się, aby po zakończeniu nauki podejmowały staż. Z drugiej strony
jest to istotna informacja i szansa dla przedsiębiorców, którzy oferując staż będą mogli bezpłatnie lub
przy niskich nakładach finansowych przygotować pracownika do pracy na danym stanowisku.

5. Wnioski i rekomendacje
Tabela 15 Wnioski i rekomendacje

Lp.

Wniosek

Rekomendacje

Brak rąk do pracy. Gdzie leży przyczyna? Jakie podjąć działania?
1.

Przedsiębiorcy prowadzą praktycznie
cały czas rekrutacje, zarówno
pracowników niskowykwalifikowanych
jak i specjalistów.
Przedsiębiorcy, bez względu na branżę
i region, wskazują, że na rynku pracy
brakuje odpowiednich pracowników
(zarówno pod kątem kwalifikacji
zawodowych jak i umiejętności
interpersonalnych). Znaczny odsetek
przedsiębiorców podkreśla,
że pracownikom brakuje dobrej
organizacji pracy, zaangażowania,
gotowości do nauki nowych zadań
i sumienności.

Rekomenduje się upowszechniać informacje
o zawodach deficytowych i nadwyżkowych
w województwie dolnośląskim, a także
kluczowych umiejętnościach, jakie są
wymagane przez przedsiębiorców.
Informacje należy upowszechniać
szczególnie wśród klientów urzędów pracy,
w szkołach średnich (doradcy zawodowi)
i na uczelniach (biura karier).
Warto rozważyć podjęcie współpracy
z najbardziej znanymi przedsiębiorcami
w woj. dolnośląskim, których
przedstawiciele (praktycy z działów HR)
mogliby prowadzić wykłady/spotkania
ze studentami w celu przekazania
słuchaczom kryteriów wyboru pracownika
przez przedsiębiorcę , w tym:
−
−
−

formy i standardu dokumentów
aplikacyjnych,
przygotowania się do rozmowy
kwalifikacyjnej, testu wiedzy,
autoprezentacji.

Wpływ technologii na rynek pracy. Czy już należy przygotowywać się do nowych wyzwań?
2.

Blisko 50% badanych przedsiębiorców
(którzy zadeklarowali zmiany
technologiczne), wskazało, że zmiany
te w kolejnych latach będę generowały
konieczność zatrudniania specjalistów,
np. z zakresu obsługi nowych maszyn
i oprogramowania, elektromechaniki,
IT oraz automatyki.

Rekomenduje się upowszechniać informacje
o zawodach i specjalizacjach, które będą
poszukiwane przez dolnośląskich
przedsiębiorców w najbliższych latach.
Odbiorcami tych działań powinny być urzędy
pracy, rady programowe uczelni wyższych,
organy prowadzące szkoły średnie, a także
uczniowie szkół średnich i studenci.

Wzmocnienie kwalifikacji pracownika i przedsiębiorcy. Jak zintensyfikować działania?
3.

Przedsiębiorcy deklarują, że są gotowi
szkolić nowych pracowników na
potrzeby danego stanowiska. Zarówno
z wykorzystaniem środków własnych
jak i KFS. Świadczy o tym również

Rekomenduje się informować i promować
KFS wśród przedsiębiorców z różnych branż,
aby zainteresować ich funduszem i
umożliwić im wnioskowanie o dostosowane
wsparcia do ich potrzeb. Należy informować

znaczący odsetek przedsiębiorców,
którzy deklarują, że wykształcenie
potencjalnego pracownika nie ma
znaczenia – zostanie on przyuczony
w zakładzie pracy. Populacja badanych
przedsiębiorców w niskim stopniu zna
zasady KFS (szczególnie: sposób
finansowania, dowolnośc wyboru
rodzaju wsparcia) w związku z tym
niezbędne są dalsze działania
informacyjno-promocyjne dotyczące
możliwości skorzystania ze środków
KFS.

przedsiębiorców, że KFS zapewnia dużą
dowolność w wyborze obszaru
tematycznego i formy wsparcia, tak aby
w największym stopniu to przedsiębiorca
samodzielnie decydował, jakie wsparcie
będzie dla niego najskuteczniejsze.
Warto także promować dotychczasowe
efekty KFS, a także przykłady dobrych
praktyk stosowanych przez innych
przedsiębiorców w tym zakresie.

Umiędzynarodowienie dolnośląskiego rynku pracy. Epizod czy proces?
4.

Przedsiębiorcy chwalą sobie
pracowników z zagranicy i wskazują,
że sytuacja na rynku pracy powoduje,
że będą ich zatrudniać coraz więcej.
W zdecydowanej większości są to
pracownicy spoza UE/EOG.
Zapełniają oni deficyty na rynku pracy.
Charakteryzują się przede wszystkim
chęcią do pracy, gotowością do
szybkiego podjęcia zatrudnienia.
Zatrudnienie obcokrajowców jest
uciążliwe pod kątem procedury
złożenia oświadczenia o kartę
pobytu/pozwolenia na pracę.
Jest to proces zbyt długi zdaniem
respondentów.

Rekomenduje się prowadzenie działań
edukacyjnych dla przedsiębiorców w
zakresie wymogów formalnych związanych
z zatrudnianiem obcokrajowców. Warto
stworzyć podręcznik dla przedsiębiorców:
- opisujący procedurę zatrudnienia
obcokrajowców,
- opisujący udogodnienia i rozwiązania, jakie
stosują inni pracodawcy, aby osoba
z zagranicy szybko wdrożyła się do pracy
w Polsce.
Podręcznik powinien być dostępny przede
wszystkim w formie elektronicznej na
stronach urzędów pracy w województwie
dolnośląskim.

Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego.
Jak zaprzyjaźnić rynek pracy ze szkolnictwem zawodowym?
5.

Przedsiębiorcy wskazują, że obserwują
duże rozbieżności między
umiejętnościami absolwentów
a wymogami pracodawców, zarówno
pod kątem wiedzy, umiejętności
praktycznych, jak też umiejętności
miękkich.

Rekomenduje się prowadzenie dalszych
regularnych badań dotyczących opinii
i potrzeb dolnośląskich przedsiębiorców
nt. poszukiwanych pracowników. Regularne
badania pozwolą na bieżące monitorowanie
zmian i trendów zachodzących na rynku
pracy. Wyniki powinny być upubliczniane
i dyskutowane wśród instytucji zajmujących
się edukacją, szkolnictwem wyższym i
rynkiem pracy.
Rekomenduje się także upowszechnianie
wśród przedsiębiorców idei kształcenia
dualnego, które zapewni wpływ pracodawcy

na program nauczania oraz jego jakość
w szkole zawodowej o profilu
odpowiadającym przedsiębiorcy.
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - zadania dla przedsiębiorców.
Czy przedsiębiorcy podejmą wyzwania?
6.

Jedynie około 1/3 przedsiębiorców
organizuje staże w swoim zakładzie.
Reszta badanych wskazuje, że nie widzi
takiej potrzeby lub wskazuje na brak
zainteresowania.
Warto wskazać, że wśród tych
przedsiębiorców, którzy organizują
staże zdecydowana większość
wskazuje, że zatrudnia osoby po
zakończeniu stażu.

7.

Instrument aktywizacji osób
bezrobotnych w formie przygotowania
zawodowego dorosłych jest znany
w niewielkim stopniu przez
przedsiębiorców. W zdecydowanej
większości przedsiębiorcy nie znają
jego zasad ani nie widzą korzyści dla
swoich firm. W związku z tym
niezbędne są dalsze działania
informacyjno-promocyjne dotyczące
tego instrumentu.

Rekomenduje się upowszechniać
organizację staży wśród przedsiębiorców,
jak też zachęcać uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów do odbycia
stażu. Należy podjąć działania informacyjne
przybliżające przedsiębiorcom zasady
i możliwości związane z organizacją praktyk
i stażu zawodowego. Należy prezentować
efekty i korzyści, jakie mogą przynieść
te formy wsparcia.
Rekomenduje się informować i promować
instrument wśród przedsiębiorców
z różnych branż, aby przedstawić ideę
oraz korzyści, jakie może on przynieść
przedsiębiorcom.
Warto akcentować interes społeczny tego
instrumentu rynku pracy i rozważyć
wprowadzenie innych zachęt dla
przedsiębiorców: finansowych lub
wizerunkowych (promowanie w mediach
i publikacjach firm, które oferują
przyuczenie/kształcenie dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy).
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Aneks 1 – Lista poszukiwanych w latach 2016-2017 pracowników (Obszar I)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Stanowisko
SprzedawcaS (522301)
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
KucharzS (512001)
Kierowca samochodu dostawczego (832202)
Spawacz (721204)
Sprzedawca w branży spożywczej (522304)
Magazynier (432103)
KelnerS (513101)
DekarzS (712101)
Sprzedawca w branży przemysłowej (522303)
ŚlusarzS (722204)
Murarz (711202)
brak możliwości zakodowania
Pomoc kuchenna (941201)
Przedstawiciel handlowy (332203)
Pomocniczy robotnik budowlany (931301)
Mechanik samochodów osobowych (723105)
Mechanik pojazdów samochodowychS (723103)
Kasjer handlowy (523002)
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (411090)
Brukarz (711205)
CieślaS (711501)
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani (711990)
Kierowca autobusu (833101)
Operator koparki (834205)
ElektrykS (741103)
Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
(962990)
Technik handlowiecS (522305)
Barman (513202)
Doradca klienta (524902)
KamieniarzS (711301)
CukiernikS (751201)
PiekarzS (751204)
Kierownik budowy (132301)
Technik elektrykS (311303)
Księgowy (331301)
Technik prac biurowychS (411004)
Murarz-tynkarzS (711204)
Monter stolarki budowlanej (712906)

Częstości
78
67
45
39
37
36
35
33
33
29
27
26
25
24
22
20
19
18
17
16
15
15
15
15
15
13
13
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10

40 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (712604)
Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej
41 niesklasyfikowani (712990)
42 Szwaczka maszynowa (815301)
43 Specjalista do spraw sprzedaży (243305)
44 Recepcjonista hotelowy (422401)
45 Sprzedawca w stacji paliw (524502)
46 Tynkarz (712303)
47 Hydraulik (712601)
48 Kierowca samochodu osobowego (832203)
49 Kierowca ciągnika siodłowego (833202)
50 Specjalista do spraw marketingu i handlu (243106)
51 Tokarz w metalu (722314)
52 Mechanik samochodów ciężarowych (723104)
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani
53 (912990)
54 Specjalista kontroli jakości (214109)
55 Technik farmaceutycznyS (321301)
56 FlorystaS (343203)
57 Zbrojarz (711404)
58 Ślusarz narzędziowy (722206)
59 Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie (722313)
60 Stolarz meblowy (752208)
61 Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych (833290)
62 Pokojowa (911203)
63 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne (911290)
64 Farmaceuta - specjalista farmacji aptecznej (228203)
65 Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu (334390)
66 Pozostali magazynierzy i pokrewni (432190)
67 Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) (522390)
68 Glazurnik (712202)
69 Pozostali spawacze i pokrewni (721290)
70 Blacharz samochodowyS (721306)
71 Operator maszyn do obróbki skrawaniem (722303)
72 StolarzS (752205)
73 Monter mebli (821902)
74 Operator koparko-ładowarki (834206)
75 Dozorca (962902)
76 Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne (214202)
77 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe (214404)
78 Inżynier automatyki i robotyki (214903)
79 Inżynier elektryk (215103)
80 Specjalista do spraw kadr (242307)
81 Pozostali przedstawiciele handlowi (332290)

9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Pozostali pośrednicy handlowi (332490)
Spedytor (333105)
Robotnik gospodarczy (515303)
Sprzedawca w branży mięsnej (522302)
Stolarz budowlany (711503)
Posadzkarz (712204)
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (712612)
Lakiernik samochodowy (713203)
Frezer (722301)
Szlifierz metali (722312)
Elektromonter instalacji elektrycznych (741101)
Pilarz kamienia (811408)
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
(812190)
Operator myjni (912202)
Pakowacz ręczny (932101)
Robotnik magazynowy (933304)
Główny księgowy (121101)
Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi (121203)
Kierownik sklepu / supermarketu (142004)
Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji (214190)
Technolog - programista obrabiarek (214931)
Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani (214990)
Farmaceuta (228101)
Fizjoterapeuta (229201)
Specjalista sprzedaży internetowej (243109)
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
(251202)
Specjalista zastosowań informatyki (251902)
Kosztorysant budowlany (311201)
Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów (311501)
Technik mechanikS (311504)
Technik mechanik maszyn i urządzeń (311508)
Zaopatrzeniowiec (332302)
Pracownik działu logistyki (333104)
Pozostali kucharze (512090)
Wydawca posiłków / bufetowy (524601)
Pozostali murarze i pokrewni (711290)
Betoniarz-zbrojarzS (711402)
Cieśla szalunkowy (711502)
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieS (712905)
Malarz budowlany (713102)
LakiernikS (713201)
Lakiernik proszkowy (713202)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

BlacharzS (721301)
Monter konstrukcji stalowych (721404)
Ślusarz galanterii metalowej (722205)
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (722308)
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych (723307)
ElektromechanikS (741201)
Elektromechanik pojazdów samochodowychS (741203)
Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych (741220)
KrawiecS (753105)
Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania
powłok (812290)
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle (932990)
Kierownik do spraw sprzedaży (122102)
Kierownik do spraw kontroli jakości (132102)
Kierownik utrzymania ruchu (132105)
Kierownik działu transportu (132402)
Kierownik działu w handlu detalicznym (142001)
Inżynier organizacji i planowania produkcji (214102)
Inżynier mechanik - technologia mechaniczna (214407)
Konstruktor form wtryskowych (214411)
Inżynier elektryk automatyk (215104)
Inżynier elektronik (215201)
Architekt (216101)
Technik elektryk samochodowy (311305)
Technik mechanik eksploatacji środków transportu (311506)
Technik automatykS (311909)
Technik poligraf (311918)
Technik technologii odzieżyS (311924)
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych (311937)
Optyk okularowy (325301)
Agent celny (333101)
Asystent dyrektora (334302)
Opiekun osoby starszejS (341202)
Technik informatykS (351203)
Sekretarka (412001)
Fakturzystka (431102)
Planista produkcyjny (432201)
Pozostali pracownicy działów kadr (441590)
Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
(524990)
Portier (541306)
Pozostali robotnicy obróbki kamienia (711390)
Pozostali tynkarze i pokrewni (712390)
Monter izolacji przemysłowychS (712403)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnychS (712616)
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (712703)
Pozostali malarze i pokrewni (713190)
Formierz odlewnik (721102)
Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni (722390)
Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali (723304)
Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim (723314)
Elektryk budowlany (741104)
Elektromonter (elektryk) zakładowy (741207)
Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy (741290)
Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni (751190)
Monter żaluzji (754902)
Szlifierz kamienia (811409)
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych,
kamiennych i pokrewni (811490)
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznejS (812105)
Wulkanizator (814104)
Operator wtryskarki (814208)
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychS (814209)
Kierowca autocysterny (833201)
Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) (834401)
Pomocniczy robotnik drogowy (931205)
Dyrektor do spraw personalnych (112005)
Dyrektor marketingu (112010)
Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii (112020)
Kierownik działu kadr i płac (121201)
Pozostali kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (121290)
Kierownik do spraw marketingu (122101)
Regionalny kierownik sprzedaży (122106)
Kierownik produkcji w przemyśle (132103)
Pozostali kierownicy do spraw produkcji przemysłowej (132190)
Kierownik magazynu (132404)
Kierownik pensjonatu (141104)
Chemik (211301)
Inżynier inżynierii środowiska - gazowe urządzenia, instalacje i sieci
energetyczne (214301)
Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne (214303)
Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali (214402)
Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna (214405)
Inżynier mechanik - środki transportu (214406)
Inżynier inżynierii chemicznej (214501)
Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni (214590)
Metrolog (214922)
Projektant ekspozycji towarów i usług (visual merchandiser) (216305)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

208 Grafik komputerowy DTP (216601)
209 Pielęgniarka (222101)
210 Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów (225206)
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
211 (227203)
212 Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy (229103)
213 Optometrysta (229501)
214 Lektor języka obcego (235301)
215 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) (235916)
216 Korepetytor (235917)
217 Specjalista do spraw controllingu (241102)
218 Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości (241190)
219 Doradca finansowy (241202)
220 Analityk finansowy (241306)
221 Inspektor nadzoru budowlanego (242211)
222 Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju (242290)
223 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników (242309)
224 Menedżer marki (brand manager) (243104)
225 Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu (243190)
226 Opiekun klienta (243302)
227 Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager) (243304)
228 Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych (251290)
229 Programista aplikacji (251401)
230 Pozostali programiści aplikacji (251490)
231 Tester oprogramowania komputerowego (251903)
Pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej
232 niesklasyfikowani (251990)
233 Artysta malarz (265103)
234 Laborant chemiczny (311101)
235 Technik architekt (311203)
236 Technik budownictwaS (311204)
237 Technik elektronikS (311408)
238 Technik mechatronikS (311410)
239 Kontroler stanu technicznego pojazdów (311503)
240 Technik mechanik obróbki skrawaniem (311509)
241 Operator CAD (311803)
242 Pozostali kreślarze (311890)
243 Technik technologii drewnaS (311922)
244 Technik chłodnictwa i klimatyzacjiS (311929)
245 Technik włókiennikS (311932)
246 Technik konserwator urządzeń dźwigowych (311939)
247 Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym (312290)
248 Operator urządzeń oczyszczania ścieków (313208)
249 Technik ogrodnikS (314205)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

Technik technologii żywności - produkcja cukiernicza (314405)
Technik optykS (325302)
Ratownik medyczny (325601)
Agent do spraw zakupów (332301)
Pozostali zaopatrzeniowcy (332390)
Technik administracjiS (334306)
FotografS (343101)
Pozostali fotografowie (343190)
Technik żywienia i usług gastronomicznychS (343404)
Asystent usług pocztowych (421101)
Recepcjonista (422602)
Rejestratorka medyczna (422603)
Asystent do spraw księgowości (431101)
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani (441990)
Pozostali barmani (513290)
Kosmetyczka (514202)
Akwizytor (524301)
Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej (524302)
Organizator obsługi sprzedaży internetowej (524402)
Telemarketer (524404)
Pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej /
internetowej (524490)
Pomoc apteczna (532901)
Hodowca drobiu (612201)
Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń (711101)
Monter konstrukcji budowlanychS (711102)
Pozostali monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
(711190)
Monter kamiennych elementów budowlanych (711201)
Pozostali betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni (711490)
Toromistrz (711605)
Układacz nawierzchni drogowych (711606)
Pozostali robotnicy budowy dróg (711690)
Monter budownictwa wodnegoS (711701)
Monter izolacji budowlanychS (712401)
Monter / składacz okien (712501)
Pozostali szklarze (712590)
Pozostali hydraulicy i monterzy rurociągów (712690)
Monter płyt kartonowo-gipsowych (712901)
Szpachlarz (713104)
Malarz-lakiernik samolotowy (713206)
Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni (721190)
Operator robotów spawalniczych (721202)
Operator zgrzewarek (721203)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

Zgrzewacz (721209)
Monter konstrukcji aluminiowych (721403)
Monter konstrukcji linowych stałych (721502)
Operator pras kuźniczych (722103)
Pozostali ślusarze i pokrewni (722290)
Szlifierz-ostrzarz (722402)
Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali (722490)
Mechanik motocyklowyS (723107)
Mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych (723302)
Mechanik-monter maszyn i urządzeńS (723310)
Mechanik silników spalinowych (723312)
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychS (731102)
Złotnik-jubilerS (731305)
Odlewnik wyrobów ceramicznych (731407)
Szkliwierz ceramiki (731409)
DrukarzS (732201)
Drukarz tkanin (732203)
Maszynista maszyn offsetowych (732205)
Introligator poligraficzny (732303)
Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni (741190)
Elektromonter maszyn elektrycznych (741210)
Monter-elektronikS (742102)
Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych (742190)
Pozostali stolarze meblowi i pokrewni (752290)
Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych (752302)
Tokarz w drewnie (752310)
Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni
(752390)
TapicerS (753402)
Tapicer meblowy (753403)
Garbarz skórS (753501)
ObuwnikS (753602)
Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
(754990)
Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców
mineralnych (811204)
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
(811290)
Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych (811404)
Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych (813116)
Operator urządzeń przemysłu chemicznegoS (813134)
Operator minilabu fotograficznego (813201)
Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych (814206)
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(814290)
332 Operator maszyn w przemyśle włókienniczymS (815204)
333 Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych (815401)
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich
334 i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowa
335 Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych (816010)
336 Operator maszyny papierniczej (817104)
337 Tartacznik (817211)
338 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna (817290)
339 Wypalacz wyrobów ceramicznych (818126)
340 Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania (818204)
Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej
341 niesklasyfikowani (818990)
342 Monter pojazdów i urządzeń transportowych (821109)
343 Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych (821190)
344 Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej (821201)
345 Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego (821290)
346 Monter elektroniki samochodowej (821303)
347 Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani (821990)
348 Maszynista (831104)
349 Ustawiacz (831210)
350 Kierowca mechanikS (832201)
351 Pozostali kierowcy samochodów osobowych i dostawczych (832290)
352 Operator zrywkowych kolejek linowych (834111)
353 Operator maszyn drogowych (834202)
Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i
354 pokrewni (834390)
355 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowejS (911205)
356 Sprzątaczka biurowa (911207)
357 Prasowaczka ręczna (912103)
358 Pomocniczy robotnik polowy (921101)
359 Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni (921401)
360 Pomocniczy robotnik szklarniowy (921402)
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
361 (931190)
362 Meliorant (931203)
363 Pomocnik lakiernika (932907)
364 Pomocnik piekarza (932910)
365 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym (932911)
366 Sortowacz (932913)
367 Dostawca potraw (962103)
368 Pozostali pracownicy wykonujący dorywcze prace proste (962290)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aneks 2 - Lista poszukiwanych w latach 2016-2017 pracowników (Obszar II)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Stanowisko/Zawód
SprzedawcaS (522301)
Przedstawiciel handlowy (332203)
Magazynier (432103)
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
brak możliwości zakodowania
KucharzS (512001)
Kierowca samochodu dostawczego (832202)
Księgowy (331301)
KelnerS (513101)
Pomoc kuchenna (941201)
Sprzedawca w branży spożywczej (522304)
Spawacz (721204)
Specjalista do spraw marketingu i handlu (243106)
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (411090)
Pomocniczy robotnik budowlany (931301)
ŚlusarzS (722204)
Specjalista do spraw sprzedaży (243305)
Sprzedawca w branży przemysłowej (522303)
Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne (214202)
Technik handlowiecS (522305)
Murarz (711202)
Murarz-tynkarzS (711204)
Mechanik samochodów osobowych (723105)
Sekretarka (412001)
Kasjer handlowy (523002)
Monter stolarki budowlanej (712906)
Mechanik pojazdów samochodowychS (723103)
ElektrykS (741103)
Kierownik budowy (132301)
Spedytor (333105)
Hydraulik (712601)
Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie (722313)
Elektromonter instalacji elektrycznych (741101)
KrawiecS (753105)
Architekt (216101)
Kosztorysant budowlany (311201)
Brukarz (711205)
Glazurnik (712202)
Malarz budowlany (713102)
Kierowca ciągnika siodłowego (833202)
Inżynier automatyki i robotyki (214903)

Częstości
52
51
37
34
28
25
23
21
21
20
19
19
18
17
17
15
14
13
12
12
12
12
11
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6

42 Programista aplikacji (251401)
43 Barman (513202)
44 Betoniarz-zbrojarzS (711402)
Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie
45 indziej niesklasyfikowani (712990)
46 Lakiernik samochodowy (713203)
47 Szwaczka maszynowa (815301)
48 Kierowca samochodu osobowego (832203)
49 Operator koparki (834205)
50 Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani (214990)
51 Specjalista do spraw kadr (242307)
52 Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej (313904)
53 Pozostali pośrednicy handlowi (332490)
54 Technik prac biurowychS (411004)
55 Pozostali magazynierzy i pokrewni (432190)
56 Doradca klienta (524902)
57 CieślaS (711501)
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej
58 niesklasyfikowani (711990)
59 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (712604)
60 Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (712703)
61 Operator maszyn do obróbki skrawaniem (722303)
62 Operator koparko-ładowarki (834206)
63 Główny księgowy (121101)
64 Kierownik do spraw sprzedaży (122102)
65 Kierownik produkcji w przemyśle (132103)
66 Kierownik sklepu / supermarketu (142004)
67 Specjalista kontroli jakości (214109)
68 Inżynier budownictwa - budowle i drogi wodne (214201)
69 Specjalista do spraw logistyki (242108)
70 Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju (242290)
71 Menedżer produktu (product manager) (243103)
72 Robotnik gospodarczy (515303)
73 DekarzS (712101)
74 Ślusarz narzędziowy (722206)
75 Mechanik samochodów ciężarowych (723104)
76 Pomocniczy robotnik drogowy (931205)
77 Dyrektor sprzedaży (112014)
78 Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji (214190)
79 Inżynier elektryk (215103)
80 Inżynier sprzedaży (243301)
81 Przedstawiciel medyczny (243303)
82 Radca prawny (261103)
83 Technik elektrykS (311303)

6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Technik mechanikS (311504)
Technik farmaceutycznyS (321301)
Technik administracjiS (334306)
Technik informatykS (351203)
Pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej /
internetowej (524490)
Zbrojarz (711404)
Cieśla szalunkowy (711502)
Tynkarz (712303)
Pozostali spawacze i pokrewni (721290)
Blacharz samochodowyS (721306)
Tokarz w metalu (722314)
Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych
(742190)
PiekarzS (751204)
Krojczy (753202)
Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani (821990)
Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych (833290)
Operator maszyn drogowych (834202)
Sprzątaczka biurowa (911207)
Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne (911290)
Pakowacz ręczny (932101)
Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej
niesklasyfikowani (962990)
Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi (121203)
Kierownik projektu (121904)
Kierownik utrzymania ruchu (132105)
Chemik (211301)
Inżynier organizacji i planowania produkcji (214102)
Pozostali inżynierowie budownictwa (214290)
Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali (214402)
Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe (214404)
Inżynier spawalnik (214410)
Inżynier elektryk automatyk (215104)
Architekt wnętrz (216102)
Farmaceuta (228101)
Analityk finansowy (241306)
Opiekun klienta (243302)
Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager) (243304)
Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości (244090)
Informatyk medyczny (251901)
Technik budownictwaS (311204)
Technik elektryk samochodowy (311305)
Technik mechanik maszyn i urządzeń (311508)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym (312206)
Protetyk słuchuS (321401)
Optyk okularowy (325301)
Pozostali przedstawiciele handlowi (332290)
Agent do spraw zakupów (332301)
Technik logistykS (333107)
Asystent zarządu (334304)
Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu (334390)
Recepcjonista (422602)
Asystent do spraw księgowości (431101)
Fakturzystka (431102)
Pozostali kucharze (512090)
Sprzedawca w branży mięsnej (522302)
Wydawca posiłków / bufetowy (524601)
Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
(524990)
Stolarz budowlany (711503)
Pozostali cieśle i stolarze budowlani (711590)
Posadzkarz (712204)
Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy (712290)
Monter sieci cieplnych (712608)
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (712612)
Pozostali hydraulicy i monterzy rurociągów (712690)
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieS (712905)
Malarz-tapeciarz (713101)
Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych (713207)
Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych (723315)
Monter-elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej (742110)
StolarzS (752205)
Stolarz meblowy (752208)
Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych (752302)
Monter osprzętu elektrotechnicznego (821205)
Pozostali kierowcy samochodów osobowych i dostawczych (832290)
Kierowca autobusu (833101)
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej
niesklasyfikowani (912990)
Pomoc krawiecka (932905)
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle (932990)
Robotnik magazynowy (933304)
Zmywacz naczyń (941202)
Dyrektor marketingu (112010)
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i
sprzedaży (122103)
Pozostali kierownicy w górnictwie (132290)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

166 Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego (132302)
167 Kierownik magazynu (132404)
Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej
168 niesklasyfikowani (143990)
169 Inżynier zootechniki (213207)
170 Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania (214104)
171 Inżynier budownictwa - budownictwo przemysłowe (214203)
172 Inżynier budownictwa - urządzenia, instalacje i sieci energetyczne (214205)
173 Inżynier budowy dróg (214207)
174 Inżynier budowy mostów (214208)
175 Inżynier geotechnik (214209)
Inżynier inżynierii środowiska - gazowe urządzenia, instalacje i sieci
176 energetyczne (214301)
177 Inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia (214302)
178 Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska (214390)
Inżynier mechanik - cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci
179 energetyczne (214401)
180 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne (214403)
181 Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna (214405)
182 Pozostali inżynierowie mechanicy (214490)
183 Inżynier pożarnictwa (214910)
184 Specjalista do spraw pakowania i opakowań (214925)
185 Technolog - programista obrabiarek (214931)
186 Inżynier elektroenergetyk (215101)
187 Pozostali inżynierowie elektrycy (215190)
188 Inżynier elektronik (215201)
189 Inżynier teleinformatyk (215303)
190 Pozostali architekci (216190)
191 Projektant mody (216303)
192 Projektant wzornictwa przemysłowego (216304)
193 Inżynier ruchu kolejowego (216402)
194 Inżynier geodeta - geodezja inżynieryjno-przemysłowa (216503)
195 Inżynier geodeta - kataster i gospodarka nieruchomościami (216507)
196 Grafik komputerowy DTP (216601)
197 Projektant grafiki (216604)
198 Pielęgniarka (222101)
199 Lekarz weterynarii (225101)
200 Farmaceuta - specjalista analityki farmaceutycznej (228201)
201 Farmaceuta - specjalista farmacji aptecznej (228203)
202 Fizjoterapeuta (229201)
203 Optometrysta (229501)
204 Kosmetolog (229903)
205 Wykładowca na kursach (edukator, trener) (235915)
206 Trener osobisty (coach, mentor, tutor) (235920)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

207 Specjalista do spraw controllingu (241102)
208 Doradca inwestycyjny (241203)
209 Pozostali doradcy finansowi i inwestycyjni (241290)
Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i
210 turystycznych (242113)
211 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu (242221)
212 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży (242228)
213 Specjalista do spraw szkoleń (242403)
214 Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) (243102)
215 Specjalista sprzedaży internetowej (243109)
216 Specjalista do spraw obsługi posprzedażowej (243307)
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
217 (251202)
218 Architekt stron internetowych (251301)
219 Specjalista zastosowań informatyki (251902)
220 Pozostali projektanci i administratorzy baz danych (252190)
221 Administrator systemów komputerowych (252201)
222 Inżynier systemów i sieci komputerowych (252302)
223 Ekonomista (263102)
224 Technik architekt (311203)
225 Instalator systemów alarmowych (311402)
226 Technik elektronikS (311408)
227 Technik mechatronikS (311410)
228 Technik mechanik obróbki skrawaniem (311509)
229 Technik mechanik urządzeń przemysłowych (311511)
230 Technik utrzymania ruchu (311514)
231 Operator CAD (311803)
232 Serwisant urządzeń medycznych (311907)
233 Technik automatykS (311909)
234 Technik organizacji produkcji (311917)
235 Technik pożarnictwaS (311919)
236 Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia (311920)
237 Technik technologii drewnaS (311922)
238 Technik chłodnictwa i klimatyzacjiS (311929)
239 Kontroler jakości wyrobów przemysłowych (311937)
240 Technik konserwator urządzeń dźwigowych (311939)
241 Biomasażysta (323003)
242 Pracownik do spraw produktów finansowych (331104)
243 Agent ubezpieczeniowy (332101)
244 Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta (332202)
245 Zaopatrzeniowiec (332302)
246 Pozostali zaopatrzeniowcy (332390)
247 Agent celny (333101)
248 Pracownik działu logistyki (333104)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

Sprzedawca reklam internetowych (333904)
Kierownik biura (334101)
FotografS (343101)
FlorystaS (343203)
Szef kuchni (kuchmistrz) (343402)
Administrator stron internetowych (351401)
Pozostali windykatorzy i pokrewni (421490)
Recepcjonista hotelowy (422401)
Pozostali recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) (422690)
Pracownik obsługi płacowej (431301)
Pozostali pracownicy działów kadr (441590)
Pozostali barmani (513290)
Wizażystka / stylistka (514208)
Kierownik sali sprzedaży (522201)
Technik księgarstwaS (522306)
Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) (522390)
Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów (523090)
Organizator obsługi sprzedaży internetowej (524402)
Sprzedawca na telefon (524403)
Sprzedawca w stacji paliw (524502)
Pozostali asystenci nauczycieli (531290)
Pozostały pomocniczy personel medyczny (532190)
Pozostali monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
(711190)
Pozostali murarze i pokrewni (711290)
KamieniarzS (711301)
Betoniarz (711401)
Układacz nawierzchni drogowych (711606)
Pozostali robotnicy budowy dróg (711690)
Monter ociepleń budynków (712301)
Monter izolacji przemysłowychS (712403)
Pozostali monterzy izolacji (712490)
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnychS (712616)
Pozostali monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
(712790)
Szpachlarz (713104)
Tapeciarz (713105)
Pozostali lakiernicy (713290)
Operator zgrzewarek (721203)
BlacharzS (721301)
Blacharz budowlany (721302)
Blacharz izolacji przemysłowychS (721303)
Pozostali blacharze (721390)
Monter bram (721401)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

Monter konstrukcji stalowych (721404)
Frezer (722301)
Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem (722302)
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (722308)
Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali (722490)
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych (723307)
Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim (723314)
Grawer (731611)
Operator skanera poligraficznego (732110)
Drukarz sitodrukowy (732202)
Maszynista maszyn offsetowych (732205)
Operator maszyn introligatorskich (732304)
Pozostali introligatorzy i pokrewni (732390)
ElektromechanikS (741201)
Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych (741202)
Elektromonter maszyn elektrycznych (741210)
Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych (741215)
Serwisant sprzętu komputerowego (742208)
Pozostali monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
(742290)
CukiernikS (751201)
Konstruktor odzieży (753201)
TapicerS (753402)
Nurek (754102)
Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
(754990)
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóżS (811102)
Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych (811407)
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów
cementowych, kamiennych i pokrewni (811490)
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznychS (812106)
Aparatowy procesów chemicznych (813101)
Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych (813127)
Operator wtryskarki (814208)
Operator urządzeń pakujących (818303)
Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej
niesklasyfikowani (818990)
Monter pojazdów i urządzeń transportowych (821109)
Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych (821114)
Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych (821190)
Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (821206)
Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego (821290)
Monter mebli (821902)
Mechanik maszyn i urządzeń drogowychS (834201)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

331 Operator sprzętu ciężkiego (834204)
332 Operator ładowarki (834207)
Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo333 transportowych i pokrewni (834390)
334 Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) (834401)
335 Pokojowa (911203)
336 Sprzątacz pojazdów (911208)
337 Operator myjni (912202)
338 Czyściciel basenów pływackich (912901)
339 Meliorant (931203)
340 Konserwator części / sprzętu (932901)
341 Pracownik prac dorywczych (962201)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aneks 3 – Lista specjalistów, których brakuje na rynku pracy (Obszar I)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Stanowisko/zawód
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
DekarzS (712101)
Spawacz (721204)
SprzedawcaS (522301)
KucharzS (512001)
Murarz (711202)
ŚlusarzS (722204)
brak możliwości zakodowania
KelnerS (513101)
ElektrykS (741103)
CieślaS (711501)
Tynkarz (712303)
Murarz-tynkarzS (711204)
Mechanik pojazdów samochodowychS (723103)
Kierowca samochodu dostawczego (832202)
Hydraulik (712601)
Mechanik samochodów osobowych (723105)
Tokarz w metalu (722314)
Brukarz (711205)
Przedstawiciel handlowy (332203)
Glazurnik (712202)
Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie
indziej niesklasyfikowani (712990)
Pomocniczy robotnik budowlany (931301)
Sprzedawca w branży spożywczej (522304)
Zbrojarz (711404)
PiekarzS (751204)

Częstości
64
53
53
48
46
45
33
27
26
26
23
22
21
21
21
19
19
18
17
16
16
16
16
14
14
14

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Sprzedawca w branży przemysłowej (522303)
Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie (722313)
Operator koparki (834205)
Technik elektrykS (311303)
StolarzS (752205)
Szwaczka maszynowa (815301)
KamieniarzS (711301)
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (712604)
Lakiernik samochodowy (713203)
Frezer (722301)
Kierowca autobusu (833101)
Pomoc kuchenna (941201)
FlorystaS (343203)
Magazynier (432103)
Monter stolarki budowlanej (712906)
Blacharz samochodowyS (721306)
ElektromechanikS (741201)
CukiernikS (751201)
Kasjer handlowy (523002)
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani (711990)
Mechanik samochodów ciężarowych (723104)
KrawiecS (753105)
Operator koparko-ładowarki (834206)
Technik informatykS (351203)
Technik handlowiecS (522305)
Stolarz meblowy (752208)
Kierownik budowy (132301)
Farmaceuta (228101)
Technik mechanikS (311504)
Ślusarz narzędziowy (722206)
Szewc (753606)
Kierowca ciągnika siodłowego (833202)
Inżynier automatyki i robotyki (214903)
Inżynier elektryk (215103)
Inżynier elektryk automatyk (215104)
Pielęgniarka (222101)
Farmaceuta - specjalista farmacji aptecznej (228203)
Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych (251290)
Technik elektryk samochodowy (311305)
Recepcjonista hotelowy (422401)
Barman (513202)
Sprzedawca w stacji paliw (524502)

13
13
13
12
12
12
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Betoniarz-zbrojarzS (711402)
Stolarz budowlany (711503)
Posadzkarz (712204)
Malarz budowlany (713102)
LakiernikS (713201)
Elektromechanik pojazdów samochodowychS (741203)
Inżynier organizacji i planowania produkcji (214102)
Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne (214202)
Inżynier elektronik (215201)
Fizjoterapeuta (229201)
Specjalista zastosowań informatyki (251902)
Technik elektronikS (311408)
Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
(311501)
Technik mechanik eksploatacji środków transportu (311506)
Technik farmaceutycznyS (321301)
Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) (522390)
Doradca klienta (524902)
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (712612)
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieS (712905)
Pozostali malarze i pokrewni (713190)
BlacharzS (721301)
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (722308)
Szlifierz metali (722312)
Elektromonter instalacji elektrycznych (741101)
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów
cementowych, kamiennych i pokrewni (811490)
Pozostali kierowcy samochodów osobowych i dostawczych (832290)
Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych (833290)
Pokojowa (911203)
Inżynier utrzymania ruchu (214103)
Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji (214190)
Inżynier mechanik - technologia mechaniczna (214407)
Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani (214990)
Lekarz (221101)
Specjalista do spraw logistyki (242108)
Specjalista do spraw marketingu i handlu (243106)
Specjalista sprzedaży internetowej (243109)
Specjalista do spraw sprzedaży (243305)
Księgowy (331301)
Pozostali pośrednicy handlowi (332490)
Spedytor (333105)
Technik prac biurowychS (411004)
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (411090)

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Pozostali robotnicy obróbki kamienia (711390)
Betoniarz (711401)
Cieśla szalunkowy (711502)
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnychS (712616)
Blacharz budowlany (721302)
Monter konstrukcji stalowych (721404)
Elektryk budowlany (741104)
Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni (751190)
Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni (751290)
Tapicer meblowy (753403)
Szlifierz kamienia (811409)
Monter mebli (821902)
Kierowca samochodu osobowego (832203)
Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) (834401)
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle (932990)
Główny księgowy (121101)
Kierownik produkcji w przemyśle (132103)
Główny technolog (214111)
Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali (214402)
Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe (214404)
Technik budownictwaS (311204)
Technik mechanik obróbki skrawaniem (311509)
Technik automatykS (311909)
Technik technologii odzieżyS (311924)
Optyk okularowy (325301)
Pozostali przedstawiciele handlowi (332290)
Recepcjonista (422602)
Pozostali kucharze (512090)
Sprzedawca w branży mięsnej (522302)
Monter / składacz okien (712501)
Monter instalacji gazowych (712603)
Pozostali hydraulicy i monterzy rurociągów (712690)
Pozostali monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
(712790)
Pozostali spawacze i pokrewni (721290)
KowalS (722101)
Pozostali ślusarze i pokrewni (722290)
Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni (722390)
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych (723307)
Złotnik-jubilerS (731305)
Stolarz galanterii drzewnej (752206)
Pozostali stolarze meblowi i pokrewni (752290)
Monter żaluzji (754902)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Pilarz kamienia (811408)
Pilarz (817210)
Monter elektroniki samochodowej (821303)
Kierowca mechanikS (832201)
Kierowca autocysterny (833201)
Kierowca ciągnika rolniczego (834101)
Robotnik magazynowy (933304)
Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej
niesklasyfikowani (962990)
Dyrektor produkcji (112012)
Kierownik działu finansowego (121103)
Kierownik działu kadr i płac (121201)
Naczelnik / kierownik wydziału (121303)
Kierownik do spraw marketingu (122101)
Kierownik do spraw sprzedaży (122102)
Kierownik utrzymania ruchu (132105)
Pielęgniarka oddziałowa (134205)
Kierownik pensjonatu (141104)
Inżynier rolnictwa (213205)
Inżynier zootechniki (213207)
Specjalista kontroli jakości (214109)
Towaroznawca (214110)
Inżynier budownictwa - budownictwo przemysłowe (214203)
Inżynier budowy dróg (214207)
Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne (214303)
Inżynier inżynierii chemicznej (214501)
Inżynier technologii chemicznej (214502)
Inżynier technologii ceramiki (214913)
Metrolog (214922)
Technolog - programista obrabiarek (214931)
Inżynier telekomunikacji (215301)
Architekt wnętrz (216102)
Grafik komputerowy DTP (216601)
Lekarz - specjalista balneologii i medycyny fizykalnej (221205)
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
(227203)
Diagnosta laboratoryjny - specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej
(227208)
Optometrysta (229501)
Pozostali nauczyciele szkół podstawowych (234190)
Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) (235916)
Trener osobisty (coach, mentor, tutor) (235920)
Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości (241190)
Inspektor nadzoru budowlanego (242211)

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

Specjalista do spraw kadr (242307)
Menedżer produktu (product manager) (243103)
Specjalista zaopatrzenia medycznego (243306)
Programista aplikacji (251401)
Programista aplikacji mobilnych (251402)
Pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej
niesklasyfikowani (251990)
Pozostali specjaliści do spraw sieci komputerowych (252390)
Artysta malarz (265103)
Laborant chemiczny (311101)
Kosztorysant budowlany (311201)
Pozostali technicy budownictwa (311290)
Pozostali technicy elektronicy i pokrewni (311490)
Kontroler stanu technicznego pojazdów (311503)
Technik mechanik maszyn i urządzeń (311508)
Technik mechanik urządzeń przemysłowych (311511)
Technik utrzymania ruchu (311514)
Operator CAD (311803)
Technik gazownictwaS (311913)
Technik normowania pracy (311915)
Technik poligraf (311918)
Technik technologii drewnaS (311922)
Technik chłodnictwa i klimatyzacjiS (311929)
Technik włókiennikS (311932)
Technik konserwator urządzeń dźwigowych (311939)
Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie (312390)
Operator urządzeń oczyszczania ścieków (313208)
Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i
niebezpiecznych (313210)
Technik ogrodnikS (314205)
Technik ortopedaS (321403)
Dietetyk (322001)
Technik optykS (325302)
Technik masażystaS (325402)
Ratownik medyczny (325601)
Technik logistykS (333107)
Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu (334390)
FotografS (343101)
Szef kuchni (kuchmistrz) (343402)
Pozostali szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych (343490)
Fakturzystka (431102)
Pracownik obsługi płacowej (431301)
Pracownik punktu skupu (432104)
Pozostali magazynierzy i pokrewni (432190)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Dyspozytor transportu samochodowego (432302)
Kurier (441202)
Listonosz (441203)
Pozostali barmani (513290)
Pozostali fryzjerzy (514190)
Akwizytor (524301)
Telemarketer (524404)
Wydawca posiłków / bufetowy (524601)
OgrodnikS (611303)
Hodowca drobiu (612201)
Monter kamiennych elementów budowlanych (711201)
Pozostali murarze i pokrewni (711290)
Pozostali cieśle i stolarze budowlani (711590)
Monter rusztowań (711903)
Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy (712290)
Pozostali tynkarze i pokrewni (712390)
Monter izolacji budowlanychS (712401)
Monter izolacji przemysłowychS (712403)
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (712703)
Monter płyt kartonowo-gipsowych (712901)
Malarz-tapeciarz (713101)
Szpachlarz (713104)
Lakiernik wyrobów drzewnych (713205)
Formierz odlewnik (721102)
Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni (721190)
Monter konstrukcji aluminiowych (721403)
Ślusarz galanterii metalowej (722205)
Operator maszyn do obróbki skrawaniem (722303)
Docieracz-polerowacz (722401)
Szlifierz-ostrzarz (722402)
Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali (722490)
Mechanik motocyklowyS (723107)
Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych (723190)
Mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
(723301)
Mechanik-monter maszyn i urządzeńS (723310)
Mechanik silników spalinowych (723312)
Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim (723314)
Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych (723390)
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychS (731102)
Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych (731402)
Odlewnik wyrobów ceramicznych (731407)
Szkliwierz ceramiki (731409)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

DrukarzS (732201)
Maszynista maszyn offsetowych (732205)
Pozostali drukarze (732290)
Introligator poligraficzny (732303)
Elektromonter (elektryk) zakładowy (741207)
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego (741212)
Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych (741220)
Monter mechatronikS (742114)
Rozbieracz-wykrawacz (751104)
WędliniarzS (751107)
Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych (752302)
Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni
(752390)
Pozostali krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni (753190)
Hafciarka (753301)
Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni (753390)
Pozostali tapicerzy i pokrewni (753490)
Garbarz skórS (753501)
ObuwnikS (753602)
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla (811203)
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznychS (812106)
Operator pieców do obróbki cieplnej (812109)
Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i
nakładania powłok (812290)
Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych (813116)
Operator urządzeń przemysłu chemicznegoS (813134)
Operator minilabu fotograficznego (813201)
Wulkanizator (814104)
Operator wtryskarki (814208)
Operator maszyn dziewiarskich (815201)
Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych (815401)
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych,
futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowa
Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy (817202)
Tartacznik (817211)
Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych (818106)
Palacz kotłów parowych (818206)
Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych (821190)
Operator maszyn drogowych (834202)
Operator ładowarki (834207)
Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowotransportowych i pokrewni (834390)
Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne (911290)
Prasowaczka ręczna (912103)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

318 Operator myjni (912202)
319 Pomocniczy robotnik drogowy (931205)
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym,
320 wodnym i pokrewni (931290)
321 Pomocnik piekarza (932910)
Uliczny sprzedawca produktów nieżywnościowych / żywności o długim
322 terminie przydatności do spożycia (952001)
323 Dostawca potraw (962103)

1
1
1
1
1
1

Aneks 4 - Lista specjalistów, których brakuje na rynku pracy (Obszar II)

Stanowisko/Zawód
SprzedawcaS (522301)
KucharzS (512001)
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
Przedstawiciel handlowy (332203)
Spawacz (721204)
Murarz (711202)
ŚlusarzS (722204)
ElektrykS (741103)
KelnerS (513101)
Magazynier (432103)
Sprzedawca w branży spożywczej (522304)
Murarz-tynkarzS (711204)
KrawiecS (753105)
Kierowca samochodu dostawczego (832202)
DekarzS (712101)
Glazurnik (712202)
Mechanik samochodów osobowych (723105)
Pomoc kuchenna (941201)
Technik handlowiecS (522305)
Pomocniczy robotnik budowlany (931301)
Księgowy (331301)
Sprzedawca w branży przemysłowej (522303)
CieślaS (711501)
Malarz budowlany (713102)
Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie (722313)
Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
(962990)
Specjalista do spraw marketingu i handlu (243106)
Brukarz (711205)
Zbrojarz (711404)
StolarzS (752205)
Technik elektronikS (311408)

Częstości
38
34
31
27
25
22
20
17
16
15
15
15
14
13
11
11
11
11
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7

Technik mechanikS (311504)
Spedytor (333105)
Hydraulik (712601)
Lakiernik samochodowy (713203)
Szwaczka maszynowa (815301)
Operator koparko-ładowarki (834206)
Inżynier automatyki i robotyki (214903)
Inżynier elektryk automatyk (215104)
Technik elektrykS (311303)
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (411090)
Kasjer handlowy (523002)
Mechanik pojazdów samochodowychS (723103)
Betoniarz-zbrojarzS (711402)
Blacharz samochodowyS (721306)
Elektromonter instalacji elektrycznych (741101)
Krojczy (753202)
Kierowca samochodu osobowego (832203)
Kierowca ciągnika siodłowego (833202)
Operator koparki (834205)
Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe (214404)
Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani (214990)
Inżynier elektronik (215201)
Specjalista do spraw sprzedaży (243305)
Programista aplikacji (251401)
Barman (513202)
Sprzedawca w branży mięsnej (522302)
Cieśla szalunkowy (711502)
Tynkarz (712303)
Monter stolarki budowlanej (712906)
Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani (712990)
Tokarz w metalu (722314)
Mechanik samochodów ciężarowych (723104)
Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali (214402)
Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna (214405)
Inżynier spawalnik (214410)
Pozostali analitycy finansowi (241390)
Kosztorysant budowlany (311201)
Technik automatykS (311909)
Pozostali przedstawiciele handlowi (332290)
Monter konstrukcji budowlanychS (711102)
Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy (712290)
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (712604)

7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (712612)
Monter konstrukcji stalowych (721404)
Pozostali ślusarze i pokrewni (722290)
ElektromechanikS (741201)
Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych (742190)
CukiernikS (751201)
PiekarzS (751204)
Stolarz meblowy (752208)
Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych (833290)
Kierownik budowy (132301)
Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne (214202)
Inżynier mechanik - cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci
energetyczne (214401)
Inżynier inżynierii materiałowej (214932)
Architekt (216101)
Grafik komputerowy DTP (216601)
Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager) (243304)
Informatyk medyczny (251901)
Technik elektryk samochodowy (311305)
Technik mechatronikS (311410)
Technik mechanik obróbki skrawaniem (311509)
Technik farmaceutycznyS (321301)
Optyk okularowy (325301)
Pozostali pracownicy działów kadr (441590)
Pozostali kucharze (512090)
Kierownik sali sprzedaży (522201)
Sprzedawca w stacji paliw (524502)
Doradca klienta (524902)
Stolarz budowlany (711503)
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani (711990)
Monter sieci cieplnych (712608)
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (712703)
Pozostali monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
(712790)
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieS (712905)
Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych (713207)
Pozostali spawacze i pokrewni (721290)
Ślusarz narzędziowy (722206)
Frezer (722301)
Operator maszyn do obróbki skrawaniem (722303)
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (722308)
Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych (723315)
IntroligatorS (732301)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy (741290)
Serwisant sprzętu komputerowego (742208)
Konstruktor odzieży (753201)
Szewc (753606)
Monter mebli (821902)
Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani (821990)
Kierowca autobusu (833101)
Operator maszyn drogowych (834202)
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani
(912990)
Dyrektor handlowy (112008)
Dyrektor techniczny (112015)
Główny księgowy (121101)
Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi (121203)
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu
(121902)
Kierownik projektu (121904)
Kierownik działu badawczo-rozwojowego (122302)
Kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu (132201)
Pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych (132490)
Kierownik sklepu / supermarketu (142004)
Chemik (211301)
Pozostali matematycy, aktuariusze i statystycy (212090)
Inżynier organizacji i planowania produkcji (214102)
Inżynier utrzymania ruchu (214103)
Specjalista kontroli jakości (214109)
Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji (214190)
Inżynier inżynierii środowiska - gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
(214301)
Inżynier mechanik - technologia mechaniczna (214407)
Pozostali inżynierowie mechanicy (214490)
Inżynier kliniczny (214908)
Inżynier pożarnictwa (214910)
Metrolog (214922)
Specjalista do spraw pakowania i opakowań (214925)
Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
(214926)
Inżynier elektroenergetyk (215101)
Inżynier elektryk (215103)
Pozostali inżynierowie elektronicy (215290)
Inżynier teleinformatyk (215303)
Inżynier ruchu kolejowego (216402)
Pozostali lekarze specjaliści (221290)
Diagnosta laboratoryjny - specjalista mikrobiologii medycznej (227211)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Farmaceuta (228101)
Fizjoterapeuta (229201)
Optometrysta (229501)
Kosmetolog (229903)
Lektor języka obcego (235301)
Trener osobisty (coach, mentor, tutor) (235920)
Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości (241190)
Pozostali doradcy finansowi i inwestycyjni (241290)
Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju (242290)
Specjalista do spraw kadr (242307)
Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) (243102)
Menedżer produktu (product manager) (243103)
Inżynier sprzedaży (243301)
Przedstawiciel medyczny (243303)
Specjalista do spraw obsługi posprzedażowej (243307)
Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjnokomunikacyjnych) (243390)
Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych (243402)
Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych (251290)
Pozostali programiści aplikacji (251490)
Specjalista zastosowań informatyki (251902)
Inżynier systemów i sieci komputerowych (252302)
Ekonomista (263102)
Specjalista komunikacji społecznej (263510)
Operator obrazu (265402)
Technik budownictwaS (311204)
Technik energetykS (311307)
Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów (311501)
Technik mechanik maszyn i urządzeń (311508)
Technik mechanik urządzeń przemysłowych (311511)
Operator CAD (311803)
Technik obuwnikS (311916)
Technik pożarnictwaS (311919)
Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia (311920)
Technik technologii drewnaS (311922)
Technik technologii materiałów budowlanych (311923)
Technik technologii odzieżyS (311924)
Technik chłodnictwa i klimatyzacjiS (311929)
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych (311937)
Technik konserwator urządzeń dźwigowych (311939)
Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym (312203)
Protetyk słuchuS (321401)
Agent celny (333101)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Technik logistykS (333107)
Pozostali fotografowie (343190)
FlorystaS (343203)
Szef kuchni (kuchmistrz) (343402)
Technik informatykS (351203)
Pozostali technicy wsparcia informatycznego i technicznego (351290)
Sekretarka (412001)
Recepcjonista (422602)
Fakturzystka (431102)
Pozostali magazynierzy i pokrewni (432190)
Wizażystka / stylistka (514208)
Sprzedawca na targowisku / bazarze (521101)
Technik księgarstwaS (522306)
Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) (522390)
Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów (523090)
Sprzedawca na telefon (524403)
Pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej /
internetowej (524490)
ZdunS (711203)
Pozostali cieśle i stolarze budowlani (711590)
Pozostali robotnicy budowy dróg (711690)
Posadzkarz (712204)
Monter ociepleń budynków (712301)
Monter izolacji przemysłowychS (712403)
Termoizoler (712404)
Monter instalacji gazowych (712603)
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnychS (712616)
Pozostali hydraulicy i monterzy rurociągów (712690)
Monter płyt kartonowo-gipsowych (712901)
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (712904)
Malarz-tapeciarz (713101)
LakiernikS (713201)
KominiarzS (713303)
Lutowacz (721201)
Operator zgrzewarek (721203)
Blacharz budowlany (721302)
Blacharz izolacji przemysłowychS (721303)
Monter bram (721401)
Ślusarz galanterii metalowej (722205)
Szlifierz metali (722312)
Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni (722390)
Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali (722490)
Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych (723190)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali (723304)
Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych (723390)
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychS (731102)
ZegarmistrzS (731106)
Operator skanera poligraficznego (732110)
DrukarzS (732201)
Drukarz sitodrukowy (732202)
Maszynista maszyn offsetowych (732205)
Pozostali drukarze (732290)
Introligator poligraficzny (732303)
Elektromonter maszyn elektrycznych (741210)
Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) (742201)
Monter sieci telekomunikacyjnych (742203)
Pozostali stolarze meblowi i pokrewni (752290)
Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych (752302)
TapicerS (753402)
WiertaczS (811305)
Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych (811407)
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznychS (812106)
Monter pojazdów i urządzeń transportowych (821109)
Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych (821114)
Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (821206)
Kierowca autocysterny (833201)
Kombajnista (kierowca kombajnu) (834102)
Operator sprzętu ciężkiego (834204)
Operator ładowarki (834207)
Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i
pokrewni (834390)
Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) (834401)
Marynarz żeglugi śródlądowej (835004)
Prasowaczka ręczna (912103)
Operator myjni (912202)
Pomocniczy robotnik drogowy (931205)
Pakowacz ręczny (932101)
Pomoc krawiecka (932905)
Robotnik magazynowy (933304)
Pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku towarów (933390)
Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food (941101)
Zmywacz naczyń (941202)
Dostawca potraw (962103)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aneks 5 – Lista pracowników, których będą poszukiwali przedsiębiorcy w perspektywie najbliższych trzech lat
(Obszar I)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Stanowisko/Zawód
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
SprzedawcaS (522301)
DekarzS (712101)
KucharzS (512001)
Spawacz (721204)
Murarz (711202)
KelnerS (513101)
Kierowca samochodu dostawczego (832202)
Mechanik pojazdów samochodowychS (723103)
brak możliwości zakodowania
Magazynier (432103)
Sprzedawca w branży spożywczej (522304)
CieślaS (711501)
ŚlusarzS (722204)
Przedstawiciel handlowy (332203)
Pomoc kuchenna (941201)
Sprzedawca w branży przemysłowej (522303)
Brukarz (711205)
Mechanik samochodów osobowych (723105)
Pomocniczy robotnik budowlany (931301)
Murarz-tynkarzS (711204)
Kierowca autobusu (833101)
Kasjer handlowy (523002)
Operator koparki (834205)
Zbrojarz (711404)
Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie (722313)
ElektrykS (741103)
Technik handlowiecS (522305)
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (712604)
Glazurnik (712202)
Tynkarz (712303)
Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie
indziej niesklasyfikowani (712990)
Ślusarz narzędziowy (722206)
Frezer (722301)
Tokarz w metalu (722314)
CukiernikS (751201)
PiekarzS (751204)
Stolarz meblowy (752208)
Szwaczka maszynowa (815301)

Częstości
60
51
43
40
37
31
29
29
25
25
24
24
21
21
19
19
18
17
17
17
15
15
14
14
12
12
12
11
11
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Operator koparko-ładowarki (834206)
Recepcjonista hotelowy (422401)
Barman (513202)
Specjalista do spraw marketingu i handlu (243106)
Technik elektrykS (311303)
Technik mechanikS (311504)
Hydraulik (712601)
Mechanik samochodów ciężarowych (723104)
ElektromechanikS (741201)
StolarzS (752205)
Kierowca ciągnika siodłowego (833202)
Pokojowa (911203)
Inżynier automatyki i robotyki (214903)
Inżynier elektronik (215201)
KamieniarzS (711301)
Monter stolarki budowlanej (712906)
Malarz budowlany (713102)
Blacharz samochodowyS (721306)
Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
(962990)
Inżynier elektryk (215103)
Farmaceuta - specjalista farmacji aptecznej (228203)
FlorystaS (343203)
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (411090)
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani (711990)
Lakiernik samochodowy (713203)
BlacharzS (721301)
Elektromonter instalacji elektrycznych (741101)
Elektromechanik pojazdów samochodowychS (741203)
Kierowca samochodu osobowego (832203)
Kierownik budowy (132301)
Inżynier organizacji i planowania produkcji (214102)
Farmaceuta (228101)
Pozostali pośrednicy handlowi (332490)
Sprzedawca w stacji paliw (524502)
Pozostali robotnicy obróbki kamienia (711390)
Posadzkarz (712204)
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieS (712905)
LakiernikS (713201)
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (722308)
Elektryk budowlany (741104)
KrawiecS (753105)
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych,

9
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

kamiennych i pokrewni (811490)
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Monter mebli (821902)
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle (932990)
Fizjoterapeuta (229201)
Specjalista sprzedaży internetowej (243109)
Technik elektryk samochodowy (311305)
Technik elektronikS (311408)
Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
(311501)
Technik mechanik eksploatacji środków transportu (311506)
Technik mechanik obróbki skrawaniem (311509)
Technik ogrodnikS (314205)
Technik farmaceutycznyS (321301)
Spedytor (333105)
Technik teleinformatykS (351103)
Technik prac biurowychS (411004)
Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) (522390)
Telemarketer (524404)
Doradca klienta (524902)
Betoniarz-zbrojarzS (711402)
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (712612)
Blacharz budowlany (721302)
Monter konstrukcji stalowych (721404)
Operator maszyn do obróbki skrawaniem (722303)
Szlifierz metali (722312)
Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne (911290)
Operator myjni (912202)
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani
(912990)
Główny księgowy (121101)
Kierownik do spraw marketingu (122101)
Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji (214190)
Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne (214202)
Technolog - programista obrabiarek (214931)
Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani (214990)
Pielęgniarka (222101)
Specjalista do spraw logistyki (242108)
Specjalista do spraw kadr (242307)
Pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej
niesklasyfikowani (251990)
Technik budownictwaS (311204)
Technik mechanik maszyn i urządzeń (311508)
Technik technologii odzieżyS (311924)
Pozostali przedstawiciele handlowi (332290)

4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Opiekun osoby starszejS (341202)
Szef kuchni (kuchmistrz) (343402)
Technik informatykS (351203)
Pozostali magazynierzy i pokrewni (432190)
Wydawca posiłków / bufetowy (524601)
Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń (711101)
Betoniarz (711401)
Cieśla szalunkowy (711502)
Stolarz budowlany (711503)
Monter izolacji przemysłowychS (712403)
Pozostali monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
(712790)
Formierz odlewnik (721102)
Operator zgrzewarek (721203)
Pozostali spawacze i pokrewni (721290)
Operator pras kuźniczych (722103)
Ślusarz galanterii metalowej (722205)
Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni (722390)
Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych (723190)
Mechanik-monter maszyn i urządzeńS (723310)
Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy (741290)
Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni (751190)
Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni
(752390)
Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni (753390)
Monter żaluzji (754902)
Pilarz kamienia (811408)
Szlifierz kamienia (811409)
Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych (814206)
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychS (814209)
Pozostali kierowcy samochodów osobowych i dostawczych (832290)
Kierowca autocysterny (833201)
Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) (834401)
Sprzątaczka biurowa (911207)
Robotnik magazynowy (933304)
Dozorca (962902)
Dyrektor sprzedaży (112014)
Kierownik działu kadr i płac (121201)
Kierownik działu szkoleń (121202)
Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi (121203)
Pozostali kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (121290)
Kierownik projektu (121904)
Kierownik do spraw sprzedaży (122102)
Kierownik produkcji w przemyśle (132103)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

164 Kierownik utrzymania ruchu (132105)
165 Kierownik magazynu (132404)
Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i
166 telekomunikacyjnych (133090)
167 Kierownik działu w hotelu (141101)
168 Kierownik pensjonatu (141104)
169 Pozostali kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym (142090)
Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej
170 niesklasyfikowani (143990)
171 Doradca rolniczy (213201)
172 Inżynier utrzymania ruchu (214103)
173 Specjalista kontroli jakości (214109)
174 Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne (214303)
175 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe (214404)
176 Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna (214405)
177 Inżynier mechanik - środki transportu (214406)
178 Inżynier mechanik - technologia mechaniczna (214407)
179 Inspektor dozoru technicznego (214902)
180 Inżynier technologii ceramiki (214913)
181 Architekt wnętrz (216102)
182 Projektant wzornictwa przemysłowego (216304)
183 Grafik komputerowy DTP (216601)
184 Lekarz (221101)
185 Lekarz - specjalista balneologii i medycyny fizykalnej (221205)
186 Lekarz weterynarii (225101)
187 Diagnosta laboratoryjny - specjalista zdrowia publicznego (227212)
188 Optometrysta (229501)
189 Kosmetolog (229903)
190 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych (235910)
191 Trener osobisty (coach, mentor, tutor) (235920)
Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
192 (235990)
193 Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości (241190)
194 Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju (242290)
195 Menedżer produktu (product manager) (243103)
196 Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu (243190)
197 Specjalista do spraw sprzedaży (243305)
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
198 (251202)
199 Specjalista zastosowań informatyki (251902)
200 Ekonomista (263102)
201 Artysta malarz (265103)
202 Laborant chemiczny (311101)
203 Pozostali technicy elektrycy (311390)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

Technik mechatronikS (311410)
Kontroler stanu technicznego pojazdów (311503)
Technik odlewnikS (311705)
Operator CAD (311803)
Technik automatykS (311909)
Technik poligraf (311918)
Technik chłodnictwa i klimatyzacjiS (311929)
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejS (311930)
Technik włókiennikS (311932)
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych (311937)
Technik konserwator urządzeń dźwigowych (311939)
Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym (312290)
Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie (312390)
Dietetyk (322001)
Optyk okularowy (325301)
Technik optykS (325302)
Technik masażystaS (325402)
Ratownik medyczny (325601)
Księgowy (331301)
Agent do spraw zakupów (332301)
Pracownik działu logistyki (333104)
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) (333201)
Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu (334390)
Technik żywienia i usług gastronomicznychS (343404)
Pozostali szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych (343490)
Technik hotelarstwaS (422402)
Recepcjonista (422602)
Asystent do spraw księgowości (431101)
Dyspozytor transportu samochodowego (432302)
Pozostali kucharze (512090)
Pozostali barmani (513290)
Kasjer w zakładzie pracy (523003)
Akwizytor (524301)
Organizator obsługi sprzedaży internetowej (524402)
OgrodnikS (611303)
Hodowca drobiu (612201)
Monter kamiennych elementów budowlanych (711201)
Pozostali murarze i pokrewni (711290)
Monter nawierzchni kolejowejS (711603)
Układacz nawierzchni drogowych (711606)
Monter budownictwa wodnegoS (711701)
Pozostali tynkarze i pokrewni (712390)
Monter / składacz okien (712501)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Monter instalacji gazowych (712603)
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (712703)
Monter płyt kartonowo-gipsowych (712901)
Malarz-tapeciarz (713101)
Szpachlarz (713104)
Pozostali malarze i pokrewni (713190)
Lakiernik proszkowy (713202)
Lakiernik wyrobów drzewnych (713205)
Malarz-lakiernik samolotowy (713206)
Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni (721190)
Monter konstrukcji aluminiowych (721403)
Szlifierz-ostrzarz (722402)
Mechanik autobusów (723101)
Mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
(723301)
Mechanik silników spalinowych (723312)
Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim (723314)
Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych (723315)
Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych (723390)
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychS (731102)
Złotnik-jubilerS (731305)
Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych (731402)
Sortowacz-brakarz ceramiki (731408)
Szkliwierz ceramiki (731409)
Maszynista maszyn offsetowych (732205)
Introligator poligraficzny (732303)
Elektromonter (elektryk) zakładowy (741207)
Elektromonter maszyn elektrycznych (741210)
Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych (741220)
Monter-elektronikS (742102)
Monter mechatronikS (742114)
Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych (742190)
Serwisant sprzętu komputerowego (742208)
WędliniarzS (751107)
Pozostali stolarze meblowi i pokrewni (752290)
Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych (752302)
Krojczy (753202)
TapicerS (753402)
Tapicer meblowy (753403)
Garbarz skórS (753501)
Pozostali wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni (753590)
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
(811290)
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznejS (812105)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

289 Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych (812203)
Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania
290 powłok (812290)
291 Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych (813116)
292 Operator urządzeń przemysłu chemicznegoS (813134)
293 Operator minilabu fotograficznego (813201)
294 Operator wtryskarki (814208)
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
295 (814290)
296 Operator maszyn w przemyśle włókienniczymS (815204)
297 Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór (815503)
298 Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych (818106)
Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej
299 niesklasyfikowani (818990)
300 Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych (821190)
301 Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej (821201)
302 Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego (821290)
303 Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń (821302)
304 Monter elektroniki samochodowej (821303)
305 Maszynista (831104)
306 Kierowca mechanikS (832201)
307 Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych (833290)
308 Kierowca ciągnika rolniczego (834101)
309 Operator maszyn drogowych (834202)
310 Operator ładowarki (834207)
Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
311 (834290)
Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo312 transportowych i pokrewni (834390)
313 Praczka (912102)
314 Prasowaczka ręczna (912103)
315 Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni (921401)
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
316 (921490)
317 Meliorant (931203)
318 Pomocniczy robotnik drogowy (931205)
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym,
319 wodnym i pokrewni (931290)
320 Pakowacz ręczny (932101)
321 Konserwator części / sprzętu (932901)
322 Pomocnik piekarza (932910)
323 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym (932911)
324 Sortowacz (932913)
325 Parkingowy (962903)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aneks 6 - Lista pracowników, których będą poszukiwali przedsiębiorcy w perspektywie najbliższych trzech lat
(Obszar II)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Stanowisko/Zawód
SprzedawcaS (522301)
Przedstawiciel handlowy (332203)
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
KucharzS (512001)
Magazynier (432103)
brak możliwości zakodowania
KelnerS (513101)
Spawacz (721204)
Technik handlowiecS (522305)
Pomoc kuchenna (941201)
Sprzedawca w branży spożywczej (522304)
Sprzedawca w branży przemysłowej (522303)
Kierowca samochodu dostawczego (832202)
ŚlusarzS (722204)
Pomocniczy robotnik budowlany (931301)
Księgowy (331301)
Kasjer handlowy (523002)
Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie (722313)
Murarz-tynkarzS (711204)
Mechanik samochodów osobowych (723105)
Specjalista do spraw marketingu i handlu (243106)
KrawiecS (753105)
Spedytor (333105)
Brukarz (711205)
Glazurnik (712202)
Murarz (711202)
Lakiernik samochodowy (713203)
Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne (214202)
Barman (513202)
DekarzS (712101)
Blacharz samochodowyS (721306)
Mechanik pojazdów samochodowychS (723103)
ElektrykS (741103)
Szwaczka maszynowa (815301)
Architekt (216101)
Technik elektrykS (311303)
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej (313904)
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (411090)
Doradca klienta (524902)
Betoniarz-zbrojarzS (711402)

Częstości
44
40
32
31
29
29
23
20
18
18
17
16
15
14
12
11
11
11
10
10
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie
indziej niesklasyfikowani (712990)
Malarz budowlany (713102)
Kierownik budowy (132301)
Kierownik sklepu / supermarketu (142004)
Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe (214404)
Inżynier automatyki i robotyki (214903)
Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani (214990)
Inżynier elektronik (215201)
Specjalista do spraw sprzedaży (243305)
Technik elektronikS (311408)
Technik informatykS (351203)
Technik prac biurowychS (411004)
Hydraulik (712601)
Tokarz w metalu (722314)
DrukarzS (732201)
Elektromonter instalacji elektrycznych (741101)
Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych
(742190)
Stolarz meblowy (752208)
Krojczy (753202)
Kierowca samochodu osobowego (832203)
Kierowca ciągnika siodłowego (833202)
Operator koparki (834205)
Grafik komputerowy DTP (216601)
Specjalista do spraw logistyki (242108)
Specjalista do spraw kadr (242307)
Programista aplikacji (251401)
Kosztorysant budowlany (311201)
Technik elektryk samochodowy (311305)
Technik mechatronikS (311410)
Technik mechanik obróbki skrawaniem (311509)
Optyk okularowy (325301)
Pozostali przedstawiciele handlowi (332290)
Pozostali kucharze (512090)
Sprzedawca w branży mięsnej (522302)
Tynkarz (712303)
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (712604)
Monter stolarki budowlanej (712906)
Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
(723314)
StolarzS (752205)
Operator koparko-ładowarki (834206)
Pomocniczy robotnik drogowy (931205)

5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

82 Robotnik magazynowy (933304)
Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej
83 niesklasyfikowani (962990)
84 Dyrektor handlowy (112008)
85 Główny księgowy (121101)
86 Kierownik projektu (121904)
87 Kierownik do spraw sprzedaży (122102)
88 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne (214403)
89 Konstruktor form wtryskowych (214411)
90 Inżynier elektroenergetyk (215101)
91 Inżynier elektryk automatyk (215104)
92 Inżynier teleinformatyk (215303)
93 Optometrysta (229501)
94 Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości (241190)
95 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży (242228)
96 Menedżer produktu (product manager) (243103)
97 Specjalista sprzedaży internetowej (243109)
98 Inżynier sprzedaży (243301)
99 Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager) (243304)
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
100 (251202)
101 Ekonomista (263102)
102 Technik mechanikS (311504)
103 Technik mechanik maszyn i urządzeń (311508)
104 Technik automatykS (311909)
105 Technik farmaceutycznyS (321301)
106 Pozostali pośrednicy handlowi (332490)
107 Asystent dyrektora (334302)
108 Pozostali magazynierzy i pokrewni (432190)
109 Wydawca posiłków / bufetowy (524601)
110 CieślaS (711501)
111 Cieśla szalunkowy (711502)
112 Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy (712290)
113 Monter sieci cieplnych (712608)
114 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (712612)
115 Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (712703)
116 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieS (712905)
117 Szlifierz metali (722312)
118 IntroligatorS (732301)
119 ElektromechanikS (741201)
120 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) (742201)
121 CukiernikS (751201)
122 PiekarzS (751204)
123 Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych (752302)

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów
cementowych, kamiennych i pokrewni (811490)
Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (821206)
Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani (821990)
Kierowca mechanikS (832201)
Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych (833290)
Operator ładowarki (834207)
Sprzątaczka biurowa (911207)
Operator myjni (912202)
Pakowacz ręczny (932101)
Pomoc krawiecka (932905)
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle (932990)
Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii (112020)
Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi (121203)
Pozostali kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (121290)
Kierownik do spraw marketingu (122101)
Regionalny kierownik sprzedaży (122106)
Kierownik utrzymania ruchu (132105)
Kierownik działu informatyki (133001)
Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej
niesklasyfikowani (143990)
Chemik - technologia chemiczna (211302)
Inżynier zootechniki (213207)
Inżynier organizacji i planowania produkcji (214102)
Inżynier utrzymania ruchu (214103)
Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania (214104)
Specjalista kontroli jakości (214109)
Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji (214190)
Inżynier budownictwa - linie, węzły i stacje kolejowe (214204)
Inżynier inżynierii środowiska - gazowe urządzenia, instalacje i sieci
energetyczne (214301)
Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne
(214306)
Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska (214390)
Inżynier mechanik - cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci
energetyczne (214401)
Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali (214402)
Inżynier mechanik - środki transportu (214406)
Inżynier spawalnik (214410)
Inżynier kliniczny (214908)
Inżynier pożarnictwa (214910)
Specjalista do spraw pakowania i opakowań (214925)
Pozostali inżynierowie elektronicy (215290)
Inżynier geodeta - kataster i gospodarka nieruchomościami (216507)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Grafik komputerowy multimediów (216602)
Lekarz weterynarii (225101)
Farmaceuta (228101)
Fizjoterapeuta (229201)
Kosmetolog (229903)
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu (242221)
Specjalista do spraw szkoleń (242403)
Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) (243102)
Specjalista do spraw reklamy (243107)
Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu (243190)
Przedstawiciel medyczny (243303)
Informatyk medyczny (251901)
Specjalista zastosowań informatyki (251902)
Inżynier systemów i sieci komputerowych (252302)
Pozostali filolodzy i tłumacze (264390)
Technik analitykS (311103)
Inspektor budowlany (311211)
Instalator systemów alarmowych (311402)
Technik mechanik precyzyjny (311510)
Technik technologii środków kosmetycznych (311605)
Operator CAD (311803)
Serwisant urządzeń medycznych (311907)
Technik organizacji produkcji (311917)
Technik pożarnictwaS (311919)
Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia (311920)
Technik technologii drewnaS (311922)
Technik chłodnictwa i klimatyzacjiS (311929)
Technik konserwator urządzeń dźwigowych (311939)
Protetyk słuchuS (321401)
Opiekunka dziecięcaS (325905)
Pracownik do spraw produktów finansowych (331104)
Agent celny (333101)
Pracownik działu logistyki (333104)
Doradca do spraw rynku nieruchomości (333404)
Technik administracjiS (334306)
Opiekun osoby starszejS (341202)
Dekorator sklepów (343201)
FlorystaS (343203)
Szef kuchni (kuchmistrz) (343402)
Technik urządzeń audiowizualnych (352121)
Sekretarka (412001)
Pozostali windykatorzy i pokrewni (421490)
Recepcjonista (422602)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani (441990)
Pozostali barmani (513290)
Charakteryzator (514201)
Robotnik gospodarczy (515303)
Sprzedawca na targowisku / bazarze (521101)
Kierownik sali sprzedaży (522201)
Pozostali kierownicy sprzedaży w marketach (522290)
Technik księgarstwaS (522306)
Organizator obsługi sprzedaży internetowej (524402)
Sprzedawca na telefon (524403)
Pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej /
internetowej (524490)
Sprzedawca w stacji paliw (524502)
Opiekunka domowa (532201)
Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia (541390)
Monter konstrukcji budowlanychS (711102)
Pozostali murarze i pokrewni (711290)
Zbrojarz (711404)
Pozostali cieśle i stolarze budowlani (711590)
Posadzkarz (712204)
Pozostali tynkarze i pokrewni (712390)
Monter izolacji przemysłowychS (712403)
Termoizoler (712404)
Monter / składacz okien (712501)
Monter instalacji gazowych (712603)
Pozostali monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i
chłodniczych (712790)
Monter płyt kartonowo-gipsowych (712901)
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (712904)
Malarz-tapeciarz (713101)
Pozostali malarze i pokrewni (713190)
LakiernikS (713201)
Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych (713207)
Operator zgrzewarek (721203)
Zgrzewacz (721209)
Pozostali spawacze i pokrewni (721290)
Blacharz budowlany (721302)
Blacharz izolacji przemysłowychS (721303)
Pozostali blacharze (721390)
Monter bram (721401)
Monter konstrukcji stalowych (721404)
Ślusarz narzędziowy (722206)
Frezer (722301)
Operator maszyn do obróbki skrawaniem (722303)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (722308)
Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni (722390)
Mechanik samochodów ciężarowych (723104)
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych (723307)
Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych (723315)
Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych (723390)
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychS (731102)
Operator skanera poligraficznego (732110)
Pozostali introligatorzy i pokrewni (732390)
Monter-elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej
(742110)
Serwisant sprzętu komputerowego (742208)
Konstruktor odzieży (753201)
Szwaczka ręczna (753303)
Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni (753390)
TapicerS (753402)
Nurek (754102)
Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
(811190)
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
(811290)
WiertaczS (811305)
Pilarz kamienia (811408)
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznychS (812106)
Wulkanizator (814104)
Pilarz (817210)
Pozostali maszyniści kotłów parowych i pokrewni (818290)
Monter pojazdów i urządzeń transportowych (821109)
Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych (821114)
Monter osprzętu elektrotechnicznego (821205)
Monter podzespołów i zespołów elektronicznych (821304)
Pozostali kierowcy samochodów osobowych i dostawczych (832290)
Kierowca autobusu (833101)
Operator maszyn drogowych (834202)
Operator sprzętu ciężkiego (834204)
Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowotransportowych i pokrewni (834390)
Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) (834401)
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowejS (911205)
Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne (911290)
Czyściciel basenów pływackich (912901)
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej
niesklasyfikowani (912990)
Meliorant (931203)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

287
288
289
290

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym,
wodnym i pokrewni (931290)
Pomocnik piekarza (932910)
Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food (941101)
Pracownik prac dorywczych (962201)

1
1
1
1

Aneks 7 – Lista stanowisk, na jakie pracodawcy poszukują i zatrudniają cudzoziemców (Obszar I)

Lp.

Stanowisko
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Pomoc kuchenna (941201)
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
KucharzS (512001)
Murarz (711202)
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie
indziej niesklasyfikowani (711990)
DekarzS (712101)
Spawacz (721204)
Pokojowa (911203)
Pomocniczy robotnik budowlany (931301)
brak możliwości zakodowania
Magazynier (432103)
KelnerS (513101)
Sprzedawca w branży spożywczej (522304)
Zbrojarz (711404)
Szwaczka maszynowa (815301)
Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej
niesklasyfikowani (962990)
CieślaS (711501)
ŚlusarzS (722204)
Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych (833290)
Inżynier elektryk (215103)
Specjalista do spraw sprzedaży (243305)
Kasjer handlowy (523002)
Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń (711101)
Murarz-tynkarzS (711204)
KamieniarzS (711301)
Stolarz budowlany (711503)
Glazurnik (712202)
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (712604)
Blacharz budowlany (721302)
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (722308)
Mechanik samochodów osobowych (723105)
StolarzS (752205)
Kierowca samochodu dostawczego (832202)

Częstości
12
10
8
8
7
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

34 Kierowca autobusu (833101)
35 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne (911290)
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym,
36 wodnym i pokrewni (931290)
37 Robotnik magazynowy (933304)
38 Dyrektor generalny (112007)
39 Specjalista kontroli jakości (214109)
40 Inżynier automatyki i robotyki (214903)
41 Inżynier elektronik (215201)
42 Specjalista do spraw logistyki (242108)
43 Menedżer produktu (product manager) (243103)
44 Specjalista do spraw marketingu i handlu (243106)
45 Specjalista zaopatrzenia medycznego (243306)
46 Specjalista zastosowań informatyki (251902)
47 Tłumacz (264304)
48 Artysta malarz (265103)
49 Technik elektrykS (311303)
50 Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym (312304)
51 Technik rolnikS (314207)
52 Przedstawiciel handlowy (332203)
53 Pozostali przedstawiciele handlowi (332290)
54 Asystent dyrektora (334302)
55 Pozostali kucharze (512090)
56 SprzedawcaS (522301)
57 Sprzedawca w branży przemysłowej (522303)
58 Brukarz (711205)
59 Pozostali robotnicy obróbki kamienia (711390)
60 Betoniarz (711401)
61 Betoniarz-zbrojarzS (711402)
62 Cieśla szalunkowy (711502)
63 Monter budownictwa wodnegoS (711701)
64 Pozostali tynkarze i pokrewni (712390)
Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie
65 indziej niesklasyfikowani (712990)
66 Malarz budowlany (713102)
67 LakiernikS (713201)
68 Lakiernik proszkowy (713202)
69 Lakiernik samochodowy (713203)
70 Formierz odlewnik (721102)
71 Operator zgrzewarek (721203)
72 Frezer (722301)
73 Szlifierz metali (722312)
74 Sortowacz-brakarz ceramiki (731408)
75 Szkliwierz ceramiki (731409)

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Zdobnik ceramiki (731609)
Elektromonter instalacji elektrycznych (741101)
Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni (751290)
ObuwnikS (753602)
Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej
niesklasyfikowani (754990)
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychS
(814209)
Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania (818204)
Kierowca autocysterny (833201)
Kierowca ciągnika siodłowego (833202)
Operator koparki (834205)
Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowotransportowych i pokrewni (834390)
Praczka (912102)
Pomocniczy robotnik polowy (921101)
Kopacz (931202)
Pomocniczy robotnik drogowy (931205)
Pakowacz ręczny (932101)
Pomocnik piekarza (932910)
Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym (932911)
Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle (932990)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aneks 8 - Lista stanowisk, na jakie pracodawcy poszukują i zatrudniają cudzoziemców (Obszar II)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Stanowisko
Pomoc kuchenna (941201)
KucharzS (512001)
Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
KelnerS (513101)
brak możliwości zakodowania
Magazynier (432103)
SprzedawcaS (522301)
Pomocniczy robotnik budowlany (931301)
Murarz (711202)
ŚlusarzS (722204)
Sprzedawca w branży spożywczej (522304)
Murarz-tynkarzS (711204)
Kierowca samochodu dostawczego (832202)
Prezes (112017)
Specjalista do spraw marketingu i handlu (243106)
Spawacz (721204)
KrawiecS (753105)
Szwaczka maszynowa (815301)

Częstości
21
11
10
9
8
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Sprzątacz pojazdów (911208)
Kierownik do spraw sprzedaży (122102)
Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne (214202)
Menedżer produktu (product manager) (243103)
Przedstawiciel handlowy (332203)
Pozostali pośrednicy handlowi (332490)
Spedytor (333105)
Pozostali pracownicy obsługi biurowej (411090)
Pozostali magazynierzy i pokrewni (432190)
Pozostali kucharze (512090)
Sprzedawca w branży przemysłowej (522303)
Technik handlowiecS (522305)
Betoniarz-zbrojarzS (711402)
CieślaS (711501)
Cieśla szalunkowy (711502)
DekarzS (712101)
Glazurnik (712202)
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (712703)
Pozostali monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i
chłodniczych (712790)
Elektromonter instalacji elektrycznych (741101)
Operator myjni (912202)
Robotnik magazynowy (933304)
Pozostali kierownicy do spraw strategii i planowania (121390)
Kierownik działu badawczo-rozwojowego (122302)
Pozostali kierownicy w gastronomii (141290)
Pozostali kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym (142090)
Grafik komputerowy DTP (216601)
Projektant grafiki (216604)
Kontroler finansowy (241107)
Specjalista do spraw logistyki (242108)
Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i
turystycznych (242113)
Specjalista do spraw zamówień publicznych (242225)
Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager) (243304)
Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości (244090)
Programista aplikacji (251401)
Programista aplikacji mobilnych (251402)
Informatyk medyczny (251901)
Inżynier systemów i sieci komputerowych (252302)
Tłumacz (264304)
Technik elektrykS (311303)
Technik mechanikS (311504)
Technik automatykS (311909)

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Technik organizacji produkcji (311917)
Biomasażysta (323003)
Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej (331203)
Księgowy (331301)
Pozostali przedstawiciele handlowi (332290)
Pozostali szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych (343490)
Technik informatykS (351203)
Recepcjonista hotelowy (422401)
Barman (513202)
Pozostali barmani (513290)
Sprzedawca w branży mięsnej (522302)
Kasjer handlowy (523002)
Wydawca posiłków / bufetowy (524601)
Pozostali monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
(711190)
Brukarz (711205)
Pozostali murarze i pokrewni (711290)
Stolarz budowlany (711503)
Pozostali robotnicy budowy dróg (711690)
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani (711990)
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (712604)
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (712612)
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnychS (712616)
Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie
indziej niesklasyfikowani (712990)
Malarz budowlany (713102)
Pozostali spawacze i pokrewni (721290)
Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie (722313)
Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni (722390)
Mechanik samochodów osobowych (723105)
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych (723307)
Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
(723314)
DrukarzS (732201)
ElektrykS (741103)
Elektromonter maszyn elektrycznych (741210)
Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych
(742190)
Stolarz meblowy (752208)
Szwaczka ręczna (753303)
Nurek (754102)
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznychS (812106)
Monter pojazdów i urządzeń transportowych (821109)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych (833290)
Operator sprzętu ciężkiego (834204)
Sprzątaczka biurowa (911207)
Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne (911290)
Czyściciel basenów pływackich (912901)
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej
niesklasyfikowani (912990)
Pakowacz ręczny (932101)
Pomocnik mechanika (932908)
Zmywacz naczyń (941202)
Pozostali pracownicy wykonujący dorywcze prace proste (962290)
Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej
niesklasyfikowani (962990)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aneks 9 – Kwestionariusz wywiadu CATI

Dzień dobry nazywam się ….. i jestem ankieterem firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.
Na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizujemy anonimowe badanie
przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego dotyczące zatrudniania pracowników
w perspektywie średniookresowej.
Rozmowa potrwa około 15 minut. Pana/i wypowiedzi są całkowicie poufne i będą prezentowane
jedynie w zbiorczych wynikach badania. Czy zgodzi się Pan/Pani na poświęcenie czasu i odpowiedź
na pytania?
(ankieter czyta dokładnie cały wstęp)
Metryczka
M1. Proszę podać powiat
a. BOLESŁAWIECKI
b. DZIERŻONIOWSKI
c. GŁOGOWSKI
d. GÓROWSKI
e. JAWORSKI
f. JELENIOGÓRSKI
g. KAMIENNOGÓRSKI
h. KŁODZKI
i. LEGNICKI
j. LUBAŃSKI
k. LUBIŃSKI
l. LWÓWECKI
m. M. JELENIA GÓRA
n. M. LEGNICA
o. M. WAŁBRZYCH
p. M. Wrocław
q. MILICKI
r. OBSZAR DRUGI

s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.

OLEŚNICKI
OŁAWSKI
POLKOWICKI
STRZELIŃSKI
ŚREDZKI
ŚWIDNICKI
TRZEBNICKI
WAŁBRZYSKI
WOŁOWSKI
Wrocławski
ZĄBKOWICKI
ZGORZELECKI
ZŁOTORYJSKI

M2. W jakiej branży działa Pana/i przedsiębiorstwo? (czytać kafeterie)
a.
b.
c.
d.
e.

Sekcja C przemysł
Sekcja F budownictwie;
Sekcja G handel i naprawa pojazdów samochodowych
Sekcja H transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I zakwaterowanie i gastronomia

M3. Ile osób zatrudnia Pana/i przedsiębiorstwo? (nie czytać kafeterii)
a. 1-9 osób;
b. 10-49 osób;
c. 50-249 osób;
d. 250 i więcej osób.
Pytania właściwe
1. Jakie stanowisko zajmuje Pan/i w firmie? (nie czytać kafeterii)
a. właściciel
b. współwłaściciel
c. przedstawiciel zarządu
d. osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za politykę kadrową i rekrutacyjną
e. inne jakie?.....
2. Jaki jest przeciętny czas trwania rekrutacji (okres od publikacji ogłoszenia do zatrudnienia
pracownika) w Państwa firmie? (ankieter czyta kafeterię, pytanie jednokrotnego wyboru).
a. Do 1 miesiąca
b. Od 1 do 3 miesięcy
c. Powyżej 3 miesięcy
3. Jakie czynniki w przypadku Państwa firm wpływają na liczbę rekrutacji? Proszę
o wskazanie wszystkich. ( ankieter czyta kafeterię, pytanie wielkokrotnego wyboru) .
a. specyfika branży/zmiany na rynku
b. zmiana strategii firmy/ zmiany wewnątrz firmy
c. konkurencja
d. zmiany technologiczne

e. rotacja pracowników
f. Inne jakie?.....
4. Jakich i ilu pracowników poszukiwali Państwo w latach 2016-2017 roku?
(wyświetla się klasyfikacja zawodów)
Nie rekrutowaliśmy (należy przejść do P7)
5. Z jakim wykształceniem poszukiwali Państwo pracowników w latach 2016-2017
( ankieter czyta kafeterii, pytanie wielkokrotnego wyboru)
a. Podstawowe
b. Zasadnicze zawodowe
c. Średnie
d. Wyższe
e. Inżynierskie
f. Inne, jakie?....
g. Wykształcenie nie ma znaczenia
6. Z jakimi kompetencjami poszukiwali Państwo pracowników w latach 2016-2017? (
ankieter czyta kafeterii, pytanie wielkokrotnego wyboru)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Wiedza zawodowa
Umiejętność współpracy
Sumienność
Uczciwość
Organizacja i nadzór prac innych osób
Organizowanie pracy własnej
Chęć nauki
Dyspozycyjność
Zaangażowanie
Praktyczne umiejętności pochodzące z doświadczenia
Inne, jakie?

7. Jakich kompetencji brakuje obecnym pracownikom w Państwa firmie?
( ankieter czyta kafeterii, pytanie wielkokrotnego wyboru)
a. Wiedza zawodowa
b. Umiejętność współpracy
c. Sumienność
d. Uczciwość
e. Organizacja i nadzór prac innych osób
f. Organizowanie pracy własnej
g. Chęć nauki
h. Dyspozycyjność
i. Zaangażowanie
j. Praktyczne umiejętności pochodzące z doświadczenia
k. Inne, jakie?
l. Nie brakuje kompetencji (proszę nie czytać)
8. Czy występują braki w podaży specjalistów na rynku pracy?
a. Tak, jakich? (wyświetla się klasyfikacja zawodów)

b. Nie (należy przejść do pytania P10)
c. nie wiem/nie orientuję się’ (należy przejść do pytania P10)
9. Z czego wynika problem z podażą specjalistów? Proszę wskazać przyczyny/trudności
w znalezieniu odpowiednich pracowników.
…………………………………………………………………..
10. Na skali od 1 do 5 proszę wskazać, w jakim stopniu mają Państwo trudności
z pozyskaniem pracowników? 1 oznacza w bardzo małym stopniu a 5 w bardzo dużym
stopniu
1
2
3
4
5
Nie dotyczy
11. W jakim stopniu nowo zatrudnieni pracownicy spełniają Państwa oczekiwania (dot.
2016 i 2017r) ? Oceny proszę dokonać na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w bardzo
małym stopniu a 5 w bardzo dużym stopniu
1
2
3
4
5
Nie dotyczy
12. Proszę wskazać procent skutecznych rekrutacji przeprowadzonych samodzielnie przez
Państwa firmę w 2016 i 2017 roku lat?
a. ……%
*nie dotyczy, nie przeprowadzaliśmy samodzielnie rekrutacji
13. Proszę wskazać procent skutecznych rekrutacji przeprowadzonych dla Państwa firmy
przez urząd pracy w 2016 i 2017 roku?
a. ……%
*nie dotyczy, nie przeprowadzaliśmy rekrutacji przez urząd pracy
14. Proszę wskazać procent skutecznych rekrutacji przeprowadzonych dla Państwa firmy
przez agencję zatrudnienia w ciągu ostatnich 3 lat?
a. ……%
*nie dotyczy, nie przeprowadzaliśmy rekrutacji przez agencję zatrudnienia
15. Jakich, ilu i o jakich kwalifikacjach będą Państwo poszukiwali pracowników w
perspektywie trzech lat? (wyświetla się klasyfikacja zawodów)
Zawód ((wyświetla
się klasyfikacja
zawodów)

Ilość
pracownikó
w

Kwalifikacje
a.
b.
c.
d.
e.
f.

znajomość obsługi komputera,
prawo jazdy - podać kategorię,
doświadczenie zawodowe,
ukończenie specjalistycznych kursów/szkoleń,
znajomość języka obcego,
uprawnienia do wykonywania określonego
zawodu, umiejętności praktyczne,

g. wykształcenie kierunkowe,
h. inne- jakie?,
i. żadne z powyższych.
Nie będziemy poszukiwać pracowników
16. Czy zatrudniają Państwo cudzoziemców?
a. Tak, jak tak to ilu? ( proszę wskazać % zatrudnienia w stosunku do ilości
zatrudnionych osób w firmie).
b. Nie (należy przejść do P21)
17. Z jakich państw pochodzą zatrudnieni w Państwa firmie cudzoziemcy ? (ankieter czyta
kafeterię, pytanie wielokrotnego wyboru)
a. Państwa UE/EOG
b. Państw spoza UE/EOG, jeśli tak to czy są to takie Państwa jak
i. Ukraina
ii. Białoruś
iii. Mołdawia
iv. Rosja
v. Armenia
vi. Gruzja
18. Co zdecydowało o zatrudnieniu cudzoziemców w Państwa firmie?
……………………..
19. W jakim stopniu cudzoziemcy spełniają Państwa oczekiwania?
Oceny proszę dokonać na skali od 1 do 5. gdzie 1 oznacza w bardzo małym stopniu a 5 w
bardzo dużym stopniu spełniają oczekiwania.
1

2

3

4

5

20. Na jakie stanowiska są poszukiwani i zatrudniani cudzoziemcy?
(wyświetla się klasyfikacja zawodów)
21. Czy planują Państwo wprowadzić nowe technologie w najbliższych 3 latach ?
a. Tak, jakie?
b. Nie (należy przejść do P24)
22. Czy wprowadzenie nowych technologii spowoduje konieczność zatrudnienia
specjalistów?
a. Tak, proszę podać rodzaj specjalistów
b. Nie
23. Czy wprowadzenie nowych technologii spowoduje redukcję zatrudniania obecnych
pracowników?
a. Tak
b. Nie
24. Czy organizują Państwo staże dla bezrobotnych?
a. Tak

b. Nie, dlaczego? - proszę zakończyć wywiad
25. Czy zatrudniają Państwo stażystów po ukończeniu stażu?
a. Tak – zakończy wywiad
b. Nie
26. Proszę wskazać powody nie zatrudnienia stażystów po odbytym stażu w firmie.
a. …………………
b. …………………

Aneks 10 – Scenariusz wywiadu FGI (instytucje/agencje)

Szanowni Państwo,
Nasze spotkanie jest elementem badania pn. „Badanie przedsiębiorców z obszaru województwa
dolnośląskiego dotyczącego zapotrzebowania na pracowników w perspektywie średniookresowej,
w tym m.in. wpływu rozwoju technologii na rynek pracy w najbliższej przyszłości i zatrudniania
cudzoziemców”, które realizujemy na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Głównym celem badania jest poznanie zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na
dolnośląskim rynku pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- czynniki, które determinują to zapotrzebowanie,
- stosowane procesy rekrutacyjne,
- kompetencje absolwentów szkół,
- możliwość zatrudnienia cudzoziemców,
- zainteresowanie przedsiębiorców do podnoszenia kompetencji pracowników,
- zainteresowanie przedsiębiorców do organizacji staży i praktyk.
Chciałbym z Państwem poruszyć kilka kwestii nt. tych obszarów, przed sobą mam scenariusz dyskusji
i zgodnie z nim będę zadawał pytania i poruszał nowe wątki rozmowy. Nasza rozmowa potrwa około
90 minut.
Chciałbym/abym też Państwu przedstawić ogólne zasady przebiegu naszego spotkania:


Nie obowiązuje jednomyślność, każdy uczestnik może pozostać przy własnych poglądach,
przy swoim zdaniu. Każda wypowiedź jest ważna i cenna.



Można stawiać pytania zarówno prowadzącemu jak i sobie nawzajem.



Co jakiś czas postaram się podsumować, to co Państwo powiedzieli, aby upewnić się, że
dobrze zrozumiałem/łam Państwa wypowiedzi.



Proszę o zabieranie głosu pojedynczo, ponieważ będziemy rejestrować przebieg spotkania
za pomocą kamery i dyktafonu.



Nagranie naszego spotkania jest konieczne, ponieważ nie ma możliwości zapisywania
wypowiedzi uczestników badania w trakcie dyskusji – dzięki temu wszyscy będziemy pewni,
że Państwa wypowiedzi zostały wiernie zapisane, poza tym bardzo wydłużyłoby to czas
naszego spotkania.



Materiał filmowy, dźwiękowy i inne materiały dotyczące uczestników z dzisiejszego
spotkania nie będą upublicznione. Posłużą do zebrania informacji i opracowania raportu
z badań. Po zakończonych badaniach nagrania zostaną zniszczone. Ma to na celu
zapewnienie, że będziecie Państwo w sposób swobodny i szczery odpowiadać na zadawane
pytania.
Wstęp

Z uwagi na fakt, że spędzimy wspólnie około 90 minut chciałbym, aby każdy z Państwa się
przedstawił, a następnie krótko opowiedział o swojej instytucji/firmie odpowiadając na poniższe
pytania:
1. Jaką instytucję/firmę Pan/i reprezentuje?
2. Jaką funkcję pełni Pan/i w swojej instytucji/firmie?
3. Jak długo Pan/i zajmuje to stanowisko?
Pytania właściwe – Charakterystyka działań rekrutacyjnych
4. Na początek naszej dyskusji chciałbym opisać działania rekrutacyjne prowadzone w 2016
roku: Jakich pracowników poszukiwały dolnośląskie firmy w 2016 i 2017 roku?
 W jakim stopniu byli to specjaliści, a w jakim pracownicy niskowykwalifikowani?
Proszę o wskazanie proporcji.
 Czy rodzaj poszukiwanych pracowników różnił się w zależności od wielkości
przedsiębiorstw? W jaki sposób?
5. Proszę o charakterystykę firm, które najczęściej w 2016 i 2017 roku korzystały z Państwa
usług przy rekrutacji pracowników: branża, wielkość.
6. Ile trwała w 2016 i 2017 roku średni rekrutacja na jedno stanowisko specjalisty?
A ile trwała średnio rekrutacja na stanowisko pracownika niskowykwalifikowanego?
• Jakie czynniki decydują o długości rekrutacji na dane stanowisko?
7. Proszę wskazać czynniki, które mogą utrudnić proces rekrutacji. Czy w prowadzonych przez
Państwa rekrutacjach pojawiły się te czynniki?
 Jeżeli tak, to jak Państwo sobie z nimi radzą? Jakie działania realizują, aby proces
rekrutacji usprawnić?
 Co według Państwa wpływa na powodzenie procesu rekrutacji – czyli ostateczne
zatrudnienie poszukiwanego pracownika?
8. Czy wg Państwa firmy chętnie korzystają z usług agencji pracy lub publicznych służb
zatrudniania?
 Jeżeli tak, to z jakie powodu?
 Jeżeli nie, to dlaczego?
9. Jakie są wg Państwa korzyści we współpracy przedsiębiorców z agencjami zatrudnienia?
Pytania właściwe – Charakterystyka potrzeb zatrudnieniowych
10. Na jakich pracowników jest największy popyt wśród dolnośląskich firm? Proszę ich
charakterystykę pod kątem zawodu, stanowiska, wykształcenia oraz kwalifikacji.
11. Czy na rynku pracy podaż tych pracowników jest wystarczająca?
 Jeżeli nie, to jakich pracowników najbardziej brakuje? Jakie są zawody deficytowe?
 Z czego wg Państwa wynikają te braki?

Jak Państwo i firmy sobie radzą z tymi brakami?
W jakim stopniu pracownicy spoza województwa/kraju są w stanie uzupełnić
te deficyty?
12. Czy na dolnośląskim rynku pracy zauważyli Państwo zawodu nadwyżkowe?
 Jeżeli tak, to jakie to zawody?
 Z czego wg Państwa wynika ta nadwyżka?
13. Jakie czynniki wpływają na charakterystykę rynku pracy woj. dolnośląskiego? Proszę
wskazać wszystkie. Moderator po swobodnej wypowiedzi respondentów moderator
dopytuje o:
- nowe technologie
- położenie geograficzne/bliskość granicy
- dominujące/kluczowe branże
- polityka regionalna/decyzje władz
- środowisko naukowe/potencjał naukowy
- inne, jakie?



Pytania właściwe – Zatrudnianie cudzoziemców
Chciałbym zadać teraz Państwu kilka pytań o zatrudnianie cudzoziemców wśród dolnośląskich
przedsiębiorców. Na potrzeby naszego badania chciałbym abyśmy opisując to zatrudniania
różnicowali cudzoziemców na:
− obywateli pochodzących z państw UE/EOG oraz
− obywateli państw spoza UE/EOG (w tym obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji,
Armenii i Gruzji)
14. W jakim stopniu firmy z woj. dolnośląskiego poszukują i zatrudniają cudzoziemców
i w jakich branżach? Proszę opisać Państwa doświadczenia z 2016 i 2017 roku.
15. Z jakich powodów firmy zatrudniają obcokrajowców? Moderator po swobodnej
wypowiedzi respondentów moderator dopytuje o takie powody:
- specyfika branży
- specyfika kwalifikacji
- sytuacja na rynku pracy
- poziom wynagrodzeń
- inne powody?
16. Czy w 2016 roku prowadzili Państwo rekrutację cudzoziemców?
 Jeżeli tak, to jakie były oczekiwania firm względem cudzoziemców pod kątem:
- wykształcenia
- doświadczenia
- kompetencji
- innych aspektów?
 Czy proces rekrutacyjny cudzoziemców różni się od procesu rekrutacyjnego
pracowników z kraju? Jeżeli tak, to czym się różni?
 Ilu cudzoziemców, w przybliżeniu, udało się zatrudnić u dolnośląskich
przedsiębiorców w 2016 i 2017 roku przy wsparciu Państwa agencji?
 W jakiej formie są oni zatrudniani? Proszę w przybliżeniu podać proporcję pomiędzy:
zatrudnianiem cudzoziemców na podstawie umowy o pracę, a pracy tymczasowej,
w tym umowy cywilno-prawnej?
17. Czy wg Państwa wiedzy cudzoziemcy spełniają oczekiwania przedsiębiorców? Proszę
opisać swoje doświadczenia pod tym względem.

18. Czy wg Państwa są jakieś czynniki, które mogą powodować niechęć przedsiębiorców do
zatrudniania cudzoziemców?
 Jeżeli tak, to jakie? Jak można je wyeliminować? Czy podjęli Państwo w tym
zakresie jakieś działania?
19. Czy wg Państwa są jakieś bariery (np. prawne, organizacyjne itp.), które mogą powodować
niechęć przedsiębiorców do zatrudniania cudzoziemców?
 Jeżeli tak, to jakie? Czy podjęli Państwo w tym zakresie jakieś działania?
20. Czy firmy oferują jakieś ułatwienia w adaptacji w pracy dla zatrudnianych cudzoziemców?
 Jeśli tak, to jakie?
21. Czy rekrutują Państwo cudzoziemców również dla firm zagranicznych?
 Jeśli tak, to do jakich krajów? Jak duży odsetek cudzoziemców? W jakich branżach?
Z jakimi kwalifikacjami?
Pytania właściwe – Charakterystyka działań prowadzonych przez przedsiębiorców
22. Czy wg Państwa doświadczeń firmy są świadome potrzeb doszkalania swoich
pracowników?
 Jeżeli tak, to jakie działania w tym kierunku podejmują firmy? Czy firmy zgłaszają do
Państwa instytucji/agencji takie potrzeby? Jakie to są potrzeby? Jakiego rodzaju firmy
(branża, wielkość) najczęściej zgłaszają takie potrzeby?
 Jeżeli nie, to dlaczego? Jak można zachęcić pracodawców do podjęcia działań w tym
kierunku? Czy podjęli Państwo w tym zakresie jakieś działania?
Podsumowanie
23. Czy na zakończenie naszej dyskusji chcieliby Państwo coś jeszcze dodać?

Aneks 11 Scenariusz wywiadu FGI (przedsiębiorcy)

Szanowni Państwo
Nasze spotkanie jest elementem badania pn. „Badanie przedsiębiorców z obszaru województwa
dolnośląskiego dotyczącego zapotrzebowania na pracowników w perspektywie średniookresowej,
w tym m.in. wpływu rozwoju technologii na rynek pracy w najbliższej przyszłości i zatrudniania
cudzoziemców”, które realizujemy na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Głównym celem badania jest poznanie zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe
na dolnośląskim rynku pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- czynniki, które determinują to zapotrzebowanie,
- stosowane procesy rekrutacyjne,
- kompetencje absolwentów szkół,
- możliwość zatrudnienia cudzoziemców,
- zainteresowanie przedsiębiorców do podnoszenia kompetencji pracowników,
- zainteresowanie przedsiębiorców do organizacji staży.

Chciałbym z Państwem poruszyć kilka kwestii nt. tych obszarów, przed sobą mam scenariusz dyskusji
i zgodnie z nim będę zadawał pytania i poruszał nowe wątki rozmowy. Nasza rozmowa potrwa około
90 minut.
Chciałbym/abym też Państwu przedstawić ogólne zasady przebiegu naszego spotkania:


Nie obowiązuje jednomyślność, każdy uczestnik może pozostać przy własnych poglądach,
przy swoim zdaniu. Każda wypowiedź jest ważna i cenna.



Można stawiać pytania zarówno prowadzącemu jak i sobie nawzajem.



Co jakiś czas postaram się podsumować, to co Państwo powiedzieli, aby upewnić się,
że dobrze zrozumiałem/łam Państwa wypowiedzi.



Proszę o zabieranie głosu pojedynczo, ponieważ będziemy rejestrować przebieg spotkania
za pomocą kamery i dyktafonu.



Nagranie naszego spotkania jest konieczne, ponieważ nie ma możliwości zapisywania
wypowiedzi uczestników badania w trakcie dyskusji – dzięki temu wszyscy będziemy pewni,
że Państwa wypowiedzi zostały wiernie zapisane, poza tym bardzo wydłużyłoby to czas
naszego spotkania.



Materiał filmowy, dźwiękowy i inne materiały dotyczące uczestników z dzisiejszego
spotkania nie będą upublicznione. Posłużą do zebrania informacji i opracowania raportu
z badań. Po zakończonych badaniach nagrania zostaną zniszczone. Ma to na celu
zapewnienie, że będziecie Państwo w sposób swobodny i szczery odpowiadać na zadawane
pytania.
Wstęp

Z uwagi na fakt, że spędzimy wspólnie około 90 minut chciałbym, aby każdy z Państwa się
przedstawił, a następnie krótko opowiedział o swoim przedsiębiorstwie odpowiadając na poniższe
pytania:
1.
2.
3.
4.

W jakiej branży działa Pana/i przedsiębiorstwo?
Proszę podać wielkość Pana/i przedsiębiorstwa.
Jaką funkcję pełni Pan/i w swojej firmie?
Jak długo Pan/i zajmuje to stanowisko?
Pytania właściwe – Charakterystyka działań rekrutacyjnych

5. Ile rekrutacji prowadziła Państwa firm w roku 2016 i 2017? Czy była to standardowa
(średnia liczba w każdym roku) liczba rekrutacji?
 Jak nie, to z czego to wynikało? Proszę o wskazanie przyczyn takiej ilości rekrutacji.
6. Jakie czynniki w przypadku Państwa firm wpływają na ilość rekrutacji? Proszę o wskazanie
wszystkich. Moderator zapisuje wszystkie wymienione czynniki na flip charcie.
Po swobodnej wypowiedzi respondentów moderator dopytuje o takie czynniki jak:
- specyfika branży/zmiany na rynku
- zmiana strategii firmy/ zmiany wewnątrz firmy
- konkurencja
- zmiany technologiczne
- rotacja pracowników

7. Jakich pracowników poszukiwali Państwo w 2016 i 2017 roku? W jakim stopniu byli
to specjaliści, a w jakim pracownicy niskowykwalifikowani? Proszę o wskazanie proporcji.
8. Ile trwała w 2016 i 2017 roku średni rekrutacja na jedno stanowisko w Państwa firmie?
Co decyduje o długości rekrutacji na dane stanowisko?
9. Co według Państwa wpływa na powodzenie procesu rekrutacji – czyli ostateczne
zatrudnienie poszukiwanego pracownika?
10. A teraz proszę spróbować wskazać czynniki, które mogą utrudnić ten proces.
Czy u Państwa w firmach pojawiły się te czynniki?
 Jeżeli tak, to jak Państwo sobie z nimi radzą? Jakie działania realizują aby proces
rekrutacji usprawnić?
11. Czy w Państwa firmach funkcjonują działy lub osoby dedykowane prowadzeniu rekrutacji?
12. W jaki sposób Państwo ogłaszają swoje oferty pracy? Proszę wskazać wszystkie
wykorzystywane kanały. Moderator zapisuje wszystkie wymienione czynniki na flip charcie.
13. Proszę teraz abyśmy pokusili się o ocenę, które kanały są wg Państwa doświadczeń
najskuteczniejsze i dlaczego?
14. Czy Państwa firmy wspierają się podczas rekrutacji usługami agencji pracy lub publicznych
służb zatrudniania?
 Jeżeli tak, to z jakie powodu? W jaki sposób Państwo oceniają procesy rekrutacyjne
tych podmiotów? Czy rekrutacja ze wsparciem tych podmiotów charakteryzuje się
innymi efektami? Moderator po swobodnej wypowiedzi respondentów moderator
dopytuje o takie efekty:
- poniesione koszty
- skuteczność
- czas procesu rekrutacji
Pytania właściwe – Charakterystyka potrzeb zatrudnieniowych
15. Czy Państwa firma napotyka trudności w pozyskaniu specjalistów do pracy?
 Jeżeli tak, to jakich specjalistów brakuje na rynku pracy w woj. dolnośląskim?
 Jak Państwo sobie radzą z tymi brakami? Czy rozważają Państwo zatrudnienie
specjalistów z innych województw/krajów?
 Z czego wg Państwa wynikają te braki?
16. Czy w perspektywie najbliższych 3 lat w Państwa firmach planowane jest zwiększenie
zatrudnienia, w tym wprowadzenie/zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych,
które będę skutkowały koniecznością zatrudnienia specjalistów do ich obsługi kub redukcji
zatrudnienia?
 Jeżeli tak, to proszę krótko scharakteryzować potrzeby zatrudnieniowe,
w tym wymagane wykształcenie i kwalifikacje jakie powinni mieć Ci specjaliści?
 Czy wg Państwa tacy pracownicy są dostępni na dolnośląskim rynku pracy?
 Czy podjęli już Państwo działania aby takich specjalistów pozyskać/wyszkolić?
Proszę powiedzieć jakie?
17. Oceniając perspektywę najbliższych 3 lat, w tym planowanych zmian wewnątrz
przedsiębiorstwa i zmian jakie mogą zajść na rynku, proszę wskazać czy planują Państwo
w swojej firmie podnieść wynagrodzenie pracowników?
 Jeżeli tak, to z jakiego powodu? Co wpłynęło na tą decyzję? Jakich pracowników
będzie dotyczyła podwyżka (wszystkich pracowników, czy tylko wybranych grup –
specjaliści/pracownicy szeregowi)?
 Jeżeli nie, to dlaczego?
 Jaki cel ma w Państwa firmie podnoszenie zarobków pracowników? Moderator po
swobodnej wypowiedzi respondentów moderator dopytuje:

- dodatkowa motywacja dla pracowników, czy może jako sposób na ich
utrzymanie?
Pytania właściwe – Wymagania stawiane przed kandydatami do pracy
18. Proszę scharakteryzować pożądaną sylwetkę kandydata do pracy w Państwa firmie,
którego chcieliby Państwo zatrudnić, pod kątem jego:
- kwalifikacji zawodowych
- kompetencji personalnych
- innych cech/atutów?
19. Wymieniliśmy sobie zestaw cech, które stworzyły nam idealnego kandydata do pracy
w Państwa firmach. Natomiast na rynku pracy takich „idealnych” kandydatów zapewne
jest niewielu. Proszę zatem wskazać, które z wymienionych przed chwilą cech są
kluczowe/wymagane dla Państwa.
Pytania właściwe – Charakterystyka kompetencji pracowników (nowych i obecnych)
20. Czy nowo zatrudnieni pracownicy spełniają Państwa oczekiwania pod kątem
przygotowania:
- merytorycznego
- praktycznego
 Jeżeli nie to proszę wskazać czego brakuje nowo zatrudnionym pracownikom?
 Czy podczas rekrutacji zdiagnozowali Państwo te braki?
 W jaki sposób Państwo próbują uzupełnić te braki? Jakie działania Państwo
podejmują?
 Czy w każdym przypadku pracodawca może zdiagnozować te braki/luki
kompetencyjne kandydatów do pracy? Od czego to zależy?
21. Jak kompetencje nowo zatrudnionych pracowników wyglądają na tle kompetencji
obecnych pracowników Państwa firm? Czy występują jakieś znaczne różnice?
 Jeżeli tak, to jakie? W jakim zakresie?
 Która grupa wypada pod tym kątem lepiej?
Pytania właściwe – Zatrudnianie cudzoziemców
Chciałbym zadać teraz Państwu kilka pytań o zatrudnianie cudzoziemców wśród dolnośląskich
przedsiębiorców. Na potrzeby naszego badania chciałbym abyśmy opisując to zatrudniania
różnicowali cudzoziemców na:
−
−

obywateli pochodzących z państw UE/EOG oraz
obywateli państw spoza UE/EOG (w tym obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji,
Armenii i Gruzji)
22. Czy w Państwa firmach są bądź byli zatrudnieni cudzoziemcy? Proszę wskazać, w jakich
branżach i z jakich krajów?
23. Jeżeli tak, to proszę określić w przybliżeniu jaki odsetek wszystkich pracowników stanowią
cudzoziemcy?
Aby poznać pozycję cudzoziemców w Państwa firmach chciałbym jeszcze dopytać o dwa
wskaźniki:

Proszę w przybliżeniu wskazać jaki jest odsetek cudzoziemców zatrudnionych na
stanowiskach pracy wymagających uprawnień zawodowych i posiadających ważne na
polskim rynku pracy kwalifikacje zawodowe do ogółu zatrudnionych na tych
stanowiskach w przedsiębiorstwie?
 Proszę również w przybliżeniu wskazać jaki
jest odsetek cudzoziemców
zatrudnionych na stanowiskach pracy nie wymagających uprawnień zawodowych do
ogółu zatrudnionych na tych stanowiskach w przedsiębiorstwie?
Z czego wynika zatrudnianie przez Państwa obcokrajowców? Moderator po swobodnej
wypowiedzi respondentów moderator dopytuje o takie powody:
- specyfika branży,
- specyfika kwalifikacji
- sytuacja na rynku pracy
- inne powody?
Czy proces rekrutacyjny cudzoziemców różni się o procesu rekrutacyjnego pracowników
z kraju? Jeżeli tak, to czym się różni? Moderator po swobodnej wypowiedzi respondentów
moderator dopytuje o takie powody:
- długość
- koszty
- skuteczność
- inne?
Ilu cudzoziemców, w przybliżeniu, udało się zatrudnić w Państwa firmach w 2016 i 2017
roku?
W jakiej formie są oni najczęściej zatrudniani? Proszę w przybliżeniu podać proporcję
pomiędzy: zatrudnianiem cudzoziemców na podstawie umowy o pracę, a pracy
tymczasowej, w tym umowy cywilno-prawnej?
W jaki sposób Państwa firma rekrutowała cudzoziemców?
 Jeżeli firma korzystała z usług instytucji/firm zewnętrznych to proszę wskazać
z jakiego powodu?
 Jak Państwo oceniają efekty tych usług? W jaki sposób wybrali Państwo agencję?
Coraz więcej cudzoziemców zatrudnianych jest przez polskie przedsiębiorstwa.
Proszę wskazać, jakich kwalifikacji zawodowych szukają u cudzoziemców przedsiębiorcy?
 Dlaczego akurat tych kwalifikacji? Z czego to wynika?
Czy wg Państwa cudzoziemcy spełniają oczekiwania przedsiębiorców? Proszę opisać swoje
doświadczenia.
Czy wg Państwa są jakieś czynniki, które mogą powodować niechęć przedsiębiorców do
zatrudniania cudzoziemców? Jeżeli tak, to jakie?
Czy wg Państwa są jakieś bariery (np. prawne, organizacyjne itp.), które mogą powodować
niechęć przedsiębiorców do zatrudniania cudzoziemców? Jeżeli tak, to jakie?
Czy Państwa firmy oferują jakieś ułatwienia w adaptacji w pracy dla zatrudnianych
cudzoziemców?
 Jeśli tak, to jakie?


23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

Pytania właściwe – Charakterystyka absolwentów
24. Chciałbym abyśmy teraz porozmawiali o przygotowaniu absolwentów do wykonywania
pracy zawodowej. Czy wg Państwa doświadczeń absolwenci szkół ponadgimnazjalnych są
przygotowani
- merytorycznie
- praktycznie
do pracy w danym zawodzie?

 Jeżeli nie, to czego im brakuje? Jakich umiejętności?
25. A jak to wygląda z absolwentami szkół wyższych: Czy wg Państwa doświadczeń absolwenci
szkół wyższych są przygotowani
- merytorycznie
- praktycznie
do pracy w danym zawodzie?
 Jeżeli nie, to czego im brakuje? Jakich umiejętności?
26. Jakie działania powinny wprowadzić szkoły i uczelnie wyższe, aby absolwenci posiadali
kompetencje dostosowane do wymogów rynku pracy?
 Czy Państwa firma współpracuje ze szkołami i/lub uczelniami przy opracowywaniu
programów nauczania/organizacji praktyk i staży dla uczniów lub studentów?
 Jeżeli tak, proszę opisać te działania i określić ich skuteczność (z pkt. widzenia
pracodawcy).
Moderator po swobodnej wypowiedzi respondentów dopytuje o:
 Jeżeli organizują Państwo praktyki dla studentów, to proszę podać, w jakim wymiarze
i dla jakich kierunków studiów?
Pytania właściwe – Charakterystyka działań prowadzonych przez przedsiębiorców
27. Czy w Państwa firmie badane są potrzeby szkoleniowe pracowników?
 Jak często? (regularnie czy sporadycznie)?
28. Czy w Państwa firmach podejmowane są działania mające na celu zwiększenie kompetencji
pracowników?
 Jeżeli tak, to jakie to działania?
 Jak często są podejmowane (regularnie czy sporadycznie)?
 Z jakich środków są finansowane?
Uwaga: Gdy przedsiębiorcy korzystali ze wsparcia finansowanego z Funduszu
Pracy/Krajowego Funduszy Szkoleniowego, to Moderator dopytuje:
 Czy napotkali Państwo na jakieś trudności ubiegając się o środki z FP/KFS? Z czego
wynikały te trudności? Jak poradzono sobie z nimi?
 Czy wg Państwa można usprawnić proces pozyskiwania środków z FP/KFS przez
przedsiębiorców? Jak można zachęcić do pracodawców do korzystania z tych
środków?
29. Czy znają Państwo wsparcie jakie oferują urzędy pracy pod nazwą: przygotowanie zawodowe
dorosłych, w formie przyuczenia do pracy lub praktycznej nauki zawodu?
Uwaga: Gdy przedsiębiorcy nie znają tej formy wsparcia to moderator krótko opisuje jej
zasady: cele, formy organizacji, typ uczestników, sposób opracowania programu i wymiaru
czasu.
 W jaki sposób oceniają Państwo skuteczność takiego instrumentu dla uczestników?
Jakie są jego największe korzyści lub wady? Jakie są wg Państwa korzyści
zastosowania tego instrumentu dla firm? Proszę o Państwa ocenę.
 Czy rozważali/rozważają Państwo zastosowanie takiego instrumentu w swojej firmie?
Dlaczego?
30. Czy Państwa firmy organizują staże dla bezrobotnych?
 Jeżeli tak, to jak często (regularnie czy cyklicznie)? Jak Państwo oceniają skuteczność
tych form wsparcia bezrobotnych? Czy zdarza się, że zatrudniają Państwo osoby,
które odbyły staż? Czy mają Państwo pomysł aby zwiększyć skuteczność tych form
wsparcia?
 Jeżeli nie, dlaczego? Czy można jakoś przedsiębiorców zachęcić aby organizowali
staże? W jaki sposób?

Podsumowanie
31. Czy na zakończenie naszej dyskusji chcieliby Państwo coś jeszcze dodać?

