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1. Streszczenie 

A) Oferta dolnośląskich pracodawców w zakresie praktyk i staży 

 Badaniem objęto 2009 pracodawców. Zgodnie z założeniami metodologicznymi do badania 

zakwalifikowano wyłącznie przedstawicieli podmiotów, które w okresie ostatnich dwóch 

lat (2014-2015) oferowały możliwość odbycia praktyk i/lub stażu. W tym gronie znalazło 

się 79,2% pracodawców oferujących możliwość odbycia stażu oraz 53,9% korzystających  

z pracy praktykantów. 

  

 Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów na Dolnym Śląsku w latach 2014 i 2015 by-

ło największe w zawodach: pracowników obsługi biurowej, sprzedawców, księgowych, ma-

gazynierów, kucharzy, mechaników pojazdów samochodowych, pomocy kuchennych, tech-

ników informatyków, kelnerów, specjalistów nauczania i wychowania, fryzjerów, przed-

stawicieli handlowych, pomocniczych robotników budowlanych, logistyków, fizjoterapeu-

tów, pielęgniarek, piekarzy, sekretarek, spedytorów, robotników gospodarczych, elektry-

ków, doradców klienta i lekarzy. Nie wszystkie z nich zaliczają się do kategorii zawodów 

szkolnych, co po części wynika z nieoperowania przez pracodawców oficjalnym nazewnic-

twem Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, a w niektórych przypadkach wynikać mogło  

z konieczności odbywania stażu/praktyk poniżej pozyskiwanych kwalifikacji lub na stano-

wisku zbieżnym z wyuczonym zawodem, lecz nie odpowiadającym mu stuprocentowo. 

 

  W latach 2015-2017 60,2% spośród badanych pracodawców oferować będzie możliwość 

odbycia praktyk w swojej firmie. Liczba pracodawców oferujących możliwość odbycia sta-

żu będzie jeszcze większa i wyniesie 74,6%. Jedynie 12,0% badanych wyklucza zarówno 

jedną, jak i drugą aktywność. 

 

 Z całej próby pracodawców deklarujących zainteresowanie przyjęciem stażystów i prakty-

kantów w latach 2015-2017 największa ich grupa zainteresowana będzie obsadzeniem 

stanowisk: pracowników obsługi biurowej, sprzedawców, księgowych, kucharzy, mechani-

ków pojazdów samochodowych, magazynierów, kelnerów, techników informatyków, pomo-

cy kuchennych, pomocniczych robotników budowlanych, specjalistów nauczania i wycho-

wania, fryzjerów, przedstawicieli handlowych, fizjoterapeutów, doradców klienta, piekarzy, 

pielęgniarek, logistyków, elektryków, techników handlowców, lekarzy, architektów, sekre-

tarek i robotników gospodarczych. 
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B) Roczne zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów 

 W toku badania ustalono średnie roczne zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów. 

Różni się ono znacząco w zależności od szeregu zmiennych charakteryzujących badaną 

zbiorowość. W przypadku praktykantów w podziale branżowym uwidacznia się duże zapo-

trzebowanie na nich wśród pracodawców z branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. 

Przeciętne przedsiębiorstwo z tej branży (korzystające z praktykantów i/lub stażystów  

w latach 2014/2015) w ciągu roku przyjmuje blisko piętnastu praktykantów. Więcej niż  

z pięciu praktykantów korzysta rocznie statystyczny pracodawca działający w obszarze 

usług administrowania i działalności wspierającej oraz prowadzący firmę zajmującą się 

pozostałą działalnością usługową. Co najmniej trzech praktykantów rocznie przyjmują 

średnio pracodawcy z branż przetwórstwa przemysłowego i edukacji. 

 

 Przeciętne dolnośląskie przedsiębiorstwo zatrudniające praktykantów i/lub stażystów  

w latach 2014/2015 korzystało z pomocy średnio 2,2 stażystów w skali roku. Rocznie naj-

więcej stażystów zatrudniały firmy z branż: opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (średnio 

5,0), usług administrowania i działalności wspierającej (średnio 3,3), przetwórstwa prze-

mysłowego (średnio 2,6) oraz kultury, rekreacji i rozrywki (średnio 2,1). 

 

 Firmy publiczne w skali roku korzystają ze znacznie większej ilości praktykantów i staży-

stów niż firmy prywatne. 

 

 Średnia roczna liczba przyjmowanych praktykantów i stażystów jest silnie skorelowana  

z wielkością firmy. Przeciętne mikroprzedsiębiorstwo w skali roku korzysta z pomocy 1,2 

praktykantów i tylu samo stażystów. W małych i średnich firmach jest to już 4,1 praktykan-

tów i 2,7 stażystów rocznie. W dużych natomiast 34,7 praktykantów i 11,0 stażystów każ-

dego roku. 

C) Sposoby pozyskiwania praktykantów i stażystów 

 W województwie dolnośląskim odnotowano dwa najważniejsze sposoby pozyskiwania 

praktykantów i stażystów. 47,0% firm rekrutuje ich spośród osób, które zgłaszają się sa-

modzielnie. Kolejne 45,2% korzysta w tym wymiarze z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy. 
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 Z kooperacji z urzędem w ramach pozyskiwania stażystów/praktykantów korzystają po-

nadprzeciętne odsetki: firm publicznych, przedsiębiorstw działających w obszarze trans-

portu i gospodarki magazynowej, kultury, rozrywki i rekreacji, obsługi rynku nieruchomo-

ści, zakwaterowania i usług gastronomicznych, usług administrowania i działalności 

wspierającej, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów oraz 

przetwórstwa przemysłowego, firm małych i średnich, podmiotów, które w ostatnich 

dwóch latach oferowały możliwość odbycia stażu oraz pracodawców posiadających wy-

starczającą wiedzę w zakresie kooperacji z urzędem pracy. 

D) Współpraca pracodawców z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie staży 

 Podczas ubiegania się o stażystę/praktykanta za pośrednictwem urzędu pracy 46,7% pra-

codawców z tej grupy starało się o dofinansowanie z tego tytułu. 

 

 Doświadczenia pracodawców związane z ubieganiem się o stażystów/praktykantów we 

współpracy z urzędami pracy są – w świetle wyników badania – pozytywne. Uzyskane od-

powiedzi zaświadczają jednoznacznie, że pracodawcy, którzy pozyskują staży-

stów/praktykantów za pośrednictwem urzędów pracy, są z tej pomocy Publicznych Służb 

Zatrudnienia zdecydowanie usatysfakcjonowani. 

 

 Analiza wskazuje, że stopień skomplikowania procedur związanych z ubieganiem się o sta-

żystę/praktykanta przy wsparciu urzędu pracy nie jest znaczącą przeszkodą dla skorzy-

stania ze wsparcia urzędu. Dobrze oceniona została również łatwość pozyskania staży-

sty/praktykanta oraz dostępność staży/praktyk. 

 

 Pracodawcy wysokie oceny przyznali współpracy z pracownikami urzędów pracy podczas 

realizacji staży/praktyk oraz poziomowi kompetencji osób, z którymi kooperowali. 

 

 Zdaniem pracodawców urzędy pracy powinny wprowadzić kilka zmian proceduralnych, 

dzięki którym wsparcie Publicznych Służb Zatrudnienia w ramach staży/praktyk będzie 

bardziej efektywne. Po analizie wyników badania na pierwszy plan wysuwa się konieczność 

regularnego informowania pracodawców o dostępności środków na realizację sta-

ży/praktyk (57,9%). Wyniki badania wskazują, że jest to jedyna zmiana proceduralna 

oczekiwana przez większość ankietowanych. 
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 Pracodawcy na ogół deklarują wystarczający poziom wiedzy na temat współpracy z urzę-

dem pracy w zakresie pozyskiwania praktykantów/stażystów – wskazało tak 63,2% ogółu. 

 

 Jedną z nowych form wsparcia jest tzw. bon stażowy, w ramach którego pracodawca może 

otrzymać wsparcie finansowe w związku z zatrudnieniem stażysty po okresie odbywania 

stażu. O tej formie wsparcia słyszało dotychczas 34,0% pracodawców, w tym 9,3% skorzy-

stało już z możliwości przyjęcia osoby bezrobotnej w ramach bonu stażowego. Na podsta-

wie analizy wyników badania można przypuszczać, że zainteresowanie bonem stażowym 

przy zagwarantowaniu odpowiedniej puli środków na tą formę wsparcia, będzie znacząco 

wzrastać w przyszłości. 

E) Współpraca pracodawców z innymi instytucjami w procesie pozyskiwania praktykantów  

i stażystów 

 Współpraca ze szkołami i uczelniami w procesie pozyskiwania praktykantów/stażystów 

oceniana była zdecydowanie pozytywnie. Ogółem 90,5% badanych oceniło kooperację z in-

stytucjami kształcenia pozytywnie, w tym 33,0% zdecydowanie pozytywnie. 

 

 Dobre okazały się oceny stopnia skomplikowania procedur związanych z ubieganiem się  

o stażystę/praktykanta we współpracy ze szkołą/uczelnią. Wyniki badania wskazują po-

nadto, że pozyskanie praktykanta/stażysty za pośrednictwem szkoły/uczelni jest względnie 

łatwe. 

 

 Dobrze wypadła również ocena współpracy pracodawców z pracownikami szkoły/uczelni 

oraz ocena kompetencji tychże pracowników. 

 

 Zdaniem pracodawców współpracy ze szkołą/uczelnią podczas pozyskiwania praktykan-

tów/stażystów sprzyja przede wszystkim inicjowanie tejże współpracy przez szko-

łę/uczelnię (41,1% wskazań). Można zatem przypuszczać, że dolnośląscy pracodawcy 

oczekują od placówek kształcenia większego zaangażowania na rzecz zawiązania koope-

racji. 

 

 Wyniki badania jednoznacznie potwierdzają, że klasa patronacka ma niejako wymiar eks-

kluzywny – korzysta z niej bardzo niewielki odsetek pracodawców, którzy wzięli udział  
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w badaniu, średnio 1,4% w skali województwa. Tak znajomość, jak i wykorzystanie klas pa-

tronackich jest silnie skorelowane z wielkością firmy. Zdecydowanie największy odsetek po-

siadających klasy patronackie przedsiębiorców zidentyfikowano w grupie podmiotów za-

trudniających 250 osób i więcej. 37,6% pracodawców z tej grupy słyszało o klasach patro-

nackich, a swoje klasy patronackie posiadało dotychczas 12,9% ankietowanych z tej grupy. 

Badanie pokazuje, że zainteresowanie klasami patronackimi będzie rosło w przyszłości. Co 

zrozumiałe, największe będzie w gronie pracodawców stojących na czele dużych firm. 

 

 Ankietowani szansy na poprawę jakości oraz rozszerzenie współpracy ze szkoła-

mi/uczelniami upatrują przede wszystkim w rozwiązaniach finansowych, a więc we wpro-

wadzeniu ulg podatkowych dla przedsiębiorców współpracujących ze szkoła-

mi/placówkami (44,2%) oraz we wprowadzeniu gratyfikacji finansowych dla współpracu-

jących firm (32,0%). 

F) Brakujące kwalifikacje i umiejętności stażystów i praktykantów 

 Zdaniem 50,7% pracodawców praktykantom/stażystów nie brakuje żadnych kwalifikacji 

koniecznych dla zatrudnienia ich w firmie. Odsetek ten uznać trzeba za relatywnie wysoki – 

mniej więcej połowa pracodawców jest bowiem w pełni zadowolona z umiejętności twar-

dych zgłaszających się osób. Ponadto, zdaniem 13,1% badanych praktykantom/stażystom 

brakuje znajomości języków obcych, zdaniem 9,6% ankietowanych nie mają oni dostatecz-

nej wiedzy w zakresie obsługi komputera, a kolejne 6,3% badanych zarzuca im słabą zna-

jomość obsługi urządzeń biurowych. 

 

 O ile braki kwalifikacyjne dostrzega 49,3% pracodawców, o tyle już 73,3% przedstawicieli 

firm uważa, że stażyści/praktykanci nie posiadają odpowiednich kompetencji. Motywacja 

do pracy to odpowiedź najczęściej wskazywana przez pracodawców (40,1% ankietowa-

nych). 24,4% badanych wskazało, że potencjalnym młodym pracownikom brakuje komuni-

katywności, a kolejnych 19,3% respondentów zarzucało praktykantom/stażystom brak 

znajomości branży. Co najmniej 10% ogółu pracodawców wskazało jeszcze: brak zdolności 

szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji (16,9%), brak odporności na stres (15,8%), 

brak odpowiedzialności i profesjonalizmu (14,5%), brak umiejętności dobrej organizacji 

czasu pracy (14,2%), brak dyspozycyjności (13,4%), a także brak kreatywności, innowacyj-

ności i pomysłowości (11,1%). 
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G) Problemy i potrzeby pracodawców związane z organizacją praktyk i staży 

 Barier utrudniających pozyskanie odpowiednich praktykantów/stażystów doświadcza 

68,8% ankietowanych pracodawców. Spośród 68,8% doświadczających barier 21,0% spo-

tyka się z barierą organizacyjną związaną z niemożnością zagwarantowania zatrudnienia 

przyjmowanym praktykantom/stażystom. 

 

 Podczas realizacji praktyk/staży pracodawcy doświadczają również szeregu innych pro-

blemów. Ogółem są one udziałem 55,8% pracodawców, w tym 54,7% współpracujących 

przy pozyskiwaniu praktykantów/stażystów z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz 60,5% 

kooperujących ze szkołami/uczelniami. Na pierwszy plan wyłania się tutaj niska motywa-

cja stażystów/praktykantów (30,4%). 

 

 Aby staż lub praktyka okazały się efektywne, powinny trwać minimum sześć miesięcy (me-

diana odpowiedzi ogółu pracodawców) lub nawet nieco dłużej – w okolicach 7,8 miesięcy 

(średnia odpowiedzi ogółu pracodawców). Półroczny staż współfinansowany ze środków 

Powiatowego Urzędu Pracy jest  zatem – biorąc pod uwagę oczekiwania pracodawców – 

opcją minimum. Większość pracodawców chciałaby bowiem wydłużenia czasu realizacji 

staży (58,9% badanych deklaruje, że jest to konieczne) oraz praktyk (53,6%). 

 

 Zdecydowana większość pracodawców jest zgodna – powinno się zwiększyć liczbę działań 

informacyjnych na temat staży, tak aby informacje docierały do większej liczby pracodaw-

ców i potencjalnych zainteresowanych tą formą wsparcia. Podobne opinie dotyczą działań 

informacyjnych na temat praktyk. 

 

 W trakcie badania ustalono również z jakimi instytucjami pracodawcy chcieliby współpra-

cować w procesie pozyskiwania praktykantów/stażystów. Zdecydowanie największą popu-

larnością cieszy się kooperacja z Powiatowymi Urzędami Pracy – w omawianym zakresie 

chciałoby ją podejmować 60,9% ankietowanych. Relatywnie wysokie odsetki pracodawców 

zainteresowane są także współpracą ze szkołami wyższymi (45,4%) oraz zawodowymi 

(35,6%). 

 

 Wyniki badania wskazują jednoznacznie, że dla pracodawców największe znaczenie  

w kontekście staży i praktyk ma podniesienie kapitału ludzkiego firmy. Praktykan-
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ci/stażyści przy tym częściej mają być osobami wnoszącymi coś do firmy lub osobami,  

z którymi wiązane są nadzieje, nie zaś osobami pozyskiwanymi wyłącznie do wykonywania 

najprostszych prac. 

 

 Nie mniej niż 9 na 10 pracodawców jest zdania, że pozyskanie praktykantów/stażystów by-

ło przydatne dla firmy, na czele której stoją. 

H) Uwagi pracodawców w odniesieniu do systemu kształcenia 

 71,4% pracodawców jest zdania, że w obecnym systemie kształcenia odpowiedni nacisk 

kładzie się na elementy teoretyczne. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że dolnoślą-

scy pracodawcy są na ogół zadowoleni z poziomu kształcenia teoretycznego. 

 

 Inaczej rozkład odpowiedzi przedstawia się jeśli weźmiemy pod uwagę kształcenie prak-

tyczne. Tutaj już wyłącznie 39,5% badanych jest przekonanych o odpowiednim nacisku na 

ten element kształcenia, a 55,1% respondentów uważa, że jest on niewłaściwy. 

 

• Łącznie 53,7% pracodawców uważa, że w systemie kształcenia funkcjonuje odpowiednia 

liczba szkół kształcących w zawodach przydatnych w ich branży. Na niedostateczną liczbę 

szkół kształcących na potrzeby branży wskazały ponadprzeciętne odsetki pracodawców 

zajmujących się w szczególności: transportem i gospodarką magazynową, przetwórstwem 

przemysłowym, zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, budownictwem, rolnic-

twem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem. 

 

 Ze zdaniem, że w systemie kształcenia odpowiednio często konsultuje się programy kształ-

cenia z pracodawcami zgodziło się wyłącznie 17,9% ankietowanych. Z drugiej strony 

64,9% pracodawców było przeciwnego zdania. 

 

 23,0% pracodawców twierdzi o aktualnym dopasowaniu systemu kształcenia do potrzeb 

rynku pracy, przeciwnego zdania jest natomiast 53,3% ankietowanych. 

 

 Dodatkowe uwagi i sugestie związane z systemem kształcenia w województwie dolnoślą-

skim zgłosiło 19,8% pracodawców. Wielokrotnie w badaniu ujawniło się przekonanie pra-
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codawców związane z koniecznością intensyfikacji kształcenia praktycznego, bowiem 107 

pracodawców chciałoby zwiększenia liczby praktyk w szkołach/uczelniach.  

 

  



 

 
 

12 

 
 

2. Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie wyników badania, którego głównym celem było 

zgromadzenie i analiza informacji na temat możliwości odbycia praktyk i staży oferowanych 

przez dolnośląskich pracodawców. 

Pracodawcy oferujący praktyczną naukę zawodu oraz staże to grupa będąca jednym z kluczo-

wych podmiotów umożliwiających absolwentom wejście na rynek pracy. Badanie dostarczyło 

informacji na temat możliwości i warunków odbywania staży i praktyk w przedsiębiorstwach  

i instytucjach województwa dolnośląskiego. W wyniku badania utworzono m.in. elektroniczną 

bazę danych podmiotów z Dolnego Śląska oferujących praktyki i staże w poszczególnych zawo-

dach oraz zidentyfikowano czynniki sprzyjające i bariery w korzystaniu z tych form wsparcia 

przez młode osoby bez doświadczenia zawodowego. Badanie może przyczynić się do podniesie-

nia efektywności działań wspomagających zatrudnienie oraz zapobiegania  bezrobociu na dol-

nośląskim rynku pracy. 

Na potrzeby analizy wyodrębniono pięć celów szczegółowych: 

1)  Ocena oferty i możliwości praktycznej nauki poszczególnych zawodów oraz odbycia staży  

w przedsiębiorstwach i instytucjach województwa dolnośląskiego. 

2) Ocena przydatności praktyk  i staży dla pracodawców oraz osób korzystających z tej formy 

wsparcia. 

3) Określenie czynników sprzyjających i barier w przyjmowaniu kandydatów na praktyki i staże. 

4) Określenie niezbędnych zmian, propozycji rozwiązań prowadzących do zwiększenia korzy-

stania z tego instrumentu wspierającego zatrudnienie osób młodych. 

5) Utworzenie bazy danych podmiotów oferujących praktyki i staże w poszczególnych zawodach  

w województwie dolnośląskim. 

 

Zrealizowane badanie miało charakter ilościowy. Przeprowadzono je metodą CATI (Computer 

Assisted Telephone Interviewing), która polega na telefonicznym przeprowadzeniu wywiadu 

kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo. Ankieterzy posługując się telefonem, zada-

ją pytania z kwestionariusza wywiadu i zarazem wprowadzają otrzymane odpowiedzi przy po-

mocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Na bieżąco są kontrolowane postępy 

badania oraz sprawdzana praca ankieterów. Metoda umożliwia niemal natychmiastowy dostęp 

do wyników badania tuż po jego zakończeniu. Badania CATI realizowane były za pomocą nowo-
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czesnego autorskiego panelu badawczego CATI-System i przeprowadzone przez doświadczo-

nych ankieterów firmy Biostat.  

W badaniu wzięło udział 2009 przedstawicieli dolnośląskich pracodawców tj. instytucji i przed-

siębiorstw mających siedzibę bądź oddział na terenie województwa dolnośląskiego, przyjmują-

cych praktykantów lub stażystów w okresie ostatnich 2 lat (2014-2015), w tym 101 liderów 

zatrudnienia, czyli największych regionalnych przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 

osób. Taka wielkość próby gwarantuje maksymalny błąd statystyczny dla ogółu badanych pra-

codawców na poziomie 2,2%. Dobór uczestników badania został przeprowadzony na podstawie 

aktualnej bazy REGON i miał charakter losowo-warstwowy w oparciu o zmienne: wielkości fir-

my, sekcji PKD i lokalizacji (w przypadku firm zatrudniających do 249 pracowników) oraz celo-

wy (w przypadku liderów zatrudnienia). 

Badanie właściwe poprzedzone zostało pilotażem, który posłużył do ostatecznej weryfikacji 

narzędzi badawczych pod kątem przyjętych celów badawczych. Ogółem w badaniu pilotażowym 

wzięło udział 50 pracodawców. Jego wyniki przedstawiono w oddzielnym sprawozdaniu.  

Ostatecznie przebadano 1627 firm prywatnych (81,0%) oraz 382 firmy publiczne (19,0%). Ba-

daniem objęto przedstawicieli wszystkich najważniejszych sekcji PKD w proporcjach zbliżonych 

do faktycznej populacji przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim. Szczegółowy rozkład 

przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rysunek 1. Próba badawcza w podziale na sekcje PKD 2007 N=2009 

    

Wywiady zrealizowane z przedstawicielami: 1197 mikroprzedsiębiorstw zatrudniających co 

najmniej 1 pracownika1, 503 małych firm (10-49 zatrudnionych), 208 średnich jednostek go-

spodarczych (10,4%) oraz  - jak zostało powiedziane wyżej – 101 liderów zatrudnienia, czyli 

pracodawców stojących na czele podmiotów gospodarczych, gdzie liczba pracowników wynosi 

co najmniej 250 osób, a w praktyce zwykle znacznie więcej. 

                                                             
1 Pierwotnie zakładano realizację wywiadów z większą liczbą mikroprzedsiębiorców, lecz w toku realiza-
cji pomiaru ustalono, że najmniejsze firmy znacznie rzadziej korzystają z pracy praktykantów i stażystów 
niż większe podmioty, a co za tym idzie tylko niewielka ich część kwalifikowała się do udziału w badaniu. 
Zespół badawczy wspólnie z Zamawiającym powziął zatem decyzję o zwiększeniu próby małych i śred-
nich firm, kosztem właśnie mikroprzedsiębiorstw, co lepiej oddaje faktyczną strukturę firm oferujących 
możliwość odbycia stażu i/lub praktyki.  
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W gronie respondentów znaleźli się reprezentacji wszystkich powiatów i podregionów woje-

wództwa dolnośląskiego. Ostatecznie przebadano: 400 firm z podregionu jeleniogórskiego, 258 

przedsiębiorstw z podregionu legnicko-głogowskiego, 414 podmiotów gospodarczych ulokowa-

nych w podregionie wałbrzyskim, 483 firmy mające swoją siedzibę w podregionie wrocławskim 

oraz 454 podmioty z Wrocławia. 

Do badania zakwalifikowano wyłącznie pracodawców, którzy w latach 2014-2015 oferowali 

możliwość odbycia praktyki i/lub stażu – fakt ten ustalano na podstawie tzw. pytania włączają-

cego.  

Podczas realizacji wywiadów dążono do tego, aby każda rozmowa miała szczery charakter,  

a każdy z uczestników badania miał nieskrępowaną możliwość artykułowania własnych poglą-

dów, bez poczucia, że informacje te nie zostaną objęte klauzulą anonimowości.  
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3. Opis wyników badania 

3.1 Oferta dolnośląskich pracodawców w zakresie praktyk i staży 

Badaniem objęto 2009 pracodawców. Zgodnie z założeniami metodologicznymi do badania za-

kwalifikowano wyłącznie przedstawicieli podmiotów, które w okresie ostatnich dwóch lat 

(2014-2015) oferowały możliwość odbycia praktyk i/lub stażu. W tym gronie znalazło się 79,2% 

pracodawców oferujących możliwość odbycia stażu oraz 53,9% korzystających z pracy prakty-

kantów. Podział ten nie był równomierny w poszczególnych podregionach województwa dolno-

śląskiego. Zwracają uwagę szczególnie relatywnie wysokie odsetki oferujących staże zakwalifi-

kowanych do badania z podregionów: wałbrzyskiego, jeleniogórskiego, legnicko-głogowskiego 

oraz wrocławskiego. W przypadku przedsiębiorstw oferujących praktyki największą część próby 

stanowili przedstawiciele firm zlokalizowanych we Wrocławiu oraz podregionie wrocławskim. 

Rysunek 2. Odsetki pracodawców oferujących praktyki i/lub staże w całości próby badawczej 
N=2009 

 

W trakcie badania szczegółowo zidentyfikowano ofertę pracodawców z lat 2014/2015. Dla każ-

dej z najważniejszych branż określono zawody, w których oferowano możliwość odbycia prak-
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tyk i staży zawodowych. Należy uściślić, że branże na potrzeby analizy utożsamiano z sekcjami 

zgodnymi z Polską Klasyfikacją Działalności z roku 2007. 

W branży związanej z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem relatywnie najczęściej 

oferowane staże i praktyki dotyczyły pracy w zawodzie technika leśnika. Dość często oferowano 

również stanowiska ogrodników, pracowników obsługi biurowej i robotników leśnych. Co naj-

mniej dwóch pracodawców poszukiwało praktykantów/stażystów w zawodach: inżyniera le-

śnictwa, inżyniera zootechniki, magazyniera i ogólnie pojętych techników leśnictwa (grupa ele-

mentarna).   

Tabela 1. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie  
i rybactwie w latach 2014/2015 – minimum 2 wskazania N=37 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo (A) 

Technik leśnik 6 

Ogrodnik 5 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 
4 

Robotnik leśny 3 

Inżynier leśnictwa 2 

Inżynier zootechniki 2 

Magazynier 2 

Technicy leśnictwa 2 

  

Drugą zanalizowaną branżą było przetwórstwo przemysłowe. Pracodawcy prowadzący działal-

ność w tym obszarze w kontekście pozyskania praktykantów i stażystów najczęściej poszukiwali 

pozostałych pracowników obsługi biurowej, sprzedawców, księgowych, inżynierów organizacji  

i planowania produkcji, piekarzy, logistyków, magazynierów, ślusarzy, specjalistów nauk fizycz-

nych, matematycznych i technicznych oraz robotników przemysłowych i rzemieślników.  

Tabela 2. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w przetwórstwie przemysłowym w latach 

2014/2015 – minimum 2 wskazania N=207 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Przetwórstwo przemysłowe (C) 
Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 
32 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Sprzedawca 17 

Księgowy 14 

Inżynier organizacji i planowania 

produkcji 
12 

Piekarz 12 

Logistyk 11 

Magazynier 11 

Ślusarz 11 

Specjaliści nauk fizycznych, matema-

tycznych i technicznych 
10 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-

cy 
10 

Szwaczka ręczna 8 

Technik informatyk 7 

Cukiernik 7 

Stolarz 6 

Specjalista kontroli jakości 6 

Operator obrabiarek sterowanych 

numerycznie 
6 

Elektryk 6 

Mechanik pojazdów samochodo-

wych 
6 

Pozostali pracownicy przy pracach 

prostych 
4 

Spawacz 4 

Stolarz meblowy 4 

Technik automatyk 3 

Krawiec 3 

Inżynier elektronik 3 

Pakowacz ręczny 3 

Monter wyrobów tekstylnych, z 

tektury i pokrewnych materiałów 
3 

Specjalista do spraw kadr 3 

Sprzedawca w branży spożywczej 3 

Technik mechanik urządzeń prze-

mysłowych 
3 

Tokarz/frezer obrabiarek sterowa- 3 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

nych numerycznie 

Technik elektronik 2 

Inżynier automatyki i robotyki 2 

Technik logistyk 2 

Specjalista bezpieczeństwa i higieny 

pracy 
2 

Średni personel nauk fizycznych, 

chemicznych i technicznych 
2 

Monterzy 2 

Technik handlowiec 2 

Laborant chemiczny 2 

Monter wyrobów z drewna 2 

Operator wtryskarki 2 

Ślusarz narzędziowy 2 

Spedytor 2 

Krojczy 2 

Operator zautomatyzowanej linii 

produkcyjnej 
2 

Technik farmaceutyczny 2 

Operatorzy i monterzy maszyn i 

urządzeń 
2 

Pozostali pracownicy wykonujący 

prace proste gdzie indziej niesklasy-

fikowani 

2 

Laborant mikrobiologiczny 2 

Inżynier budownictwa – budownic-

two ogólne 
2 

Inżynierowie elektronicy 2 

Technik utrzymania ruchu 2 

Pomocnik piekarza 2 

Pomoc kuchenna 2 

 

Budownictwo to kolejna branża, w ramach której liczba badanych pracodawców uprawnia do 

wnioskowania na poziomie województwa. Badani pracodawcy staże i praktyki oferowali najczę-

ściej w zawodach: pomocniczego robotnika budowlanego, pozostałych pracowników obsługi 
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biurowej, murarza, elektryka, inżyniera budownictwa ogólnego, magazyniera i dekarza. Szczegó-

łowe zestawienie obrazujące zapotrzebowania na praktykantów i stażystów znajduje sie poniżej.  

Tabela 3. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w budownictwie w latach 2014/2015 – 

minimum 2 wskazania N=163 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Budownictwo (F) 

Pomocniczy robotnik budowlany 22 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 
21 

Murarz 11 

Elektryk 9 

Inżynier budownictwa – budownic-

two ogólne 
8 

Magazynier 7 

Dekarz 7 

Tynkarz 5 

Sprzedawca 4 

Specjaliści nauk fizycznych, matema-

tycznych i technicznych 
4 

Murarz-tynkarz 4 

Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych 
4 

Architekt 4 

Przedstawiciel handlowy 3 

Stolarz budowlany 3 

Elektromonter instalacji elektrycz-

nych 
3 

Inżynier budownictwa - budownic-

two ogólne 
3 

Ślusarz 3 

Inżynier inżynierii środowiska – 

systemy wodociągowe i kanalizacyj-

ne 

3 

Kosztorysant budowlany 3 

Inżynier inżynierii środowiska – 

instalacje sanitarne 
2 

Cieśla 2 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Inżynierowie budownictwa 2 

Pozostali pracownicy przy pracach 

prostych 
2 

Kamieniarz 2 

Inżynier elektryk 2 

Technik budownictwa 2 

Stolarz 2 

Malarz budowlany 2 

Szlifierz kamienia 2 

Malarz-tapeciarz 2 

Tartacznik 2 

Monter / konserwator instalacji 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
2 

Monter instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody 
2 

Blacharz 2 

 

Najliczniej reprezentowaną w badaniu branżą był handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa 

pojazdów samochodowych. W tej branży zdecydowanie najczęściej oferowanym zawodem  

w ramach praktyk i staży był sprzedawca. Co najmniej 10 pracodawców oferowało również 

możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego na stanowiskach: magazyniera, mechanika 

pojazdów samochodowych, pozostałych pracowników obsługi biurowej, przedstawiciela han-

dlowego, technika farmaceutycznego, sprzedawcy w branży spożywczej, kasjera handlowego, 

piekarza, księgowego oraz technika informatyka. 

Tabela 4. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w handlu hurtowym i detalicznym oraz 

naprawie pojazdów samochodowych w latach 2014/2015 – minimum 2 wskazania N=445 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Handel hurtowy i detaliczny, na-

prawa pojazdów (G) 

Sprzedawca 165 

Magazynier 49 

Mechanik pojazdów samochodo-

wych 
42 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 
36 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Przedstawiciel handlowy 23 

Technik farmaceutyczny 16 

Sprzedawca w branży spożywczej 13 

Kasjer handlowy 11 

Piekarz 11 

Księgowy 10 

Technik informatyk 10 

Technik handlowiec 9 

Sprzedawca w branży przemysłowej 9 

Doradca klienta 7 

Mechanik samochodów osobowych 7 

Kucharz 7 

Farmaceuta - farmacja apteczna 6 

Lakiernik 6 

Cukiernik 5 

Pomoc kuchenna 5 

Florysta 5 

Specjalista do spraw sprzedaży 5 

Lakiernik samochodowy 5 

Stolarz 4 

Blacharz samochodowy 4 

Blacharz 4 

Elektromechanik 4 

Kierowcy i operatorzy pojazdów 4 

Logistyk 4 

Wulkanizator 4 

Sekretarka 3 

Pracownicy obsługi klienta 3 

Pakowacz ręczny 3 

Barman 3 

Robotnik gospodarczy 3 

Fakturzystka 3 

Specjalista do spraw marketingu i 

handlu 
3 

Sprzedawca w branży mięsnej 3 

Szwaczka ręczna 3 

Mechanik samochodów ciężarowych 2 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Monter mebli 2 

Serwisant sprzętu komputerowego 2 

Kierowca samochodu dostawczego 2 

Protetyk słuchu 2 

Mechanik maszyn rolniczych 2 

Farmaceuta 2 

Pomoc apteczna 2 

Sortowacz 2 

Krawiec 2 

Monter wiązek elektrycznych 2 

Pracownik rozkładający towar na 

półkach 
2 

Monterzy i serwisanci urządzeń 

elektronicznych 
2 

Pomocniczy robotnik budowlany 2 

 

Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach transportu i gospodarki magazy-

nowej zdecydowanie najczęściej poszukiwali stażystów i praktykantów w zawodach spedytora  

i pozostałych pracowników obsługi biurowej. Rzadziej oferowano możliwość odbycia praktyk  

i stażu na stanowiskach logistyka, magazyniera, kierowcy samochodu dostawczego, kierowców  

i operatorów pojazdów oraz mechanika pojazdów samochodowych. 

Tabela 5. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w transporcie i gospodarce magazynowej 

w latach 2014/2015 – minimum 2 wskazania N=52 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Transport i gospodarka magazy-

nowa (H) 

Spedytor 17 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 
14 

Logistyk 8 

Magazynier 5 

Kierowca samochodu dostawczego 4 

Kierowcy i operatorzy pojazdów 4 

Mechanik pojazdów samochodo-

wych 
4 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Księgowy 2 

Pomocniczy robotnik drogowy 2 

Kierowca samochodu ciężarowego 2 

 

Kucharz, pomoc kuchenna i kelner – w tych zawodach pracodawcy z branży zakwaterowania  

i usług gastronomicznych poszukiwali praktykantów i stażystów relatywnie najczęściej. Zdecy-

dowanie rzadziej wskazywano takie zawody, jak: kucharz małej gastronomii, recepcjonista, po-

kojowa, czy recepcjonista hotelowy. 

Tabela 6. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w zakwaterowaniu i usługach gastrono-

micznych w latach 2014/2015 – minimum 2 wskazania N=93 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Działalność związana z zakwate-

rowaniem i usługami gastrono-

micznymi (I) 

Kucharz 38 

Pomoc kuchenna 32 

Kelner 28 

Kucharz małej gastronomii 8 

Recepcjonista 8 

Pokojowa 7 

Recepcjonista hotelowy 6 

Sprzedawca 4 

Barman 3 

Technik hotelarstwa 3 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 
3 

Kierowcy i operatorzy pojazdów 2 

Technik obsługi turystycznej 2 

Kierowca samochodu osobowego 2 

Pozostali kucharze 2 

Pracownicy obsługi technicznej biur, 

hoteli i innych obiektów 
2 

Księgowy 2 
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Informacja i komunikacja to kolejna zanalizowana branża. Pracodawcy tutaj najczęściej ofero-

wali praktyki i staże dla techników informatyków oraz programistów aplikacji. Rzadziej starano 

się pozyskać testerów oprogramowania komputerowego, pozostałych pracowników obsługi 

biurowej i dziennikarzy. 

Tabela 7. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w informacji i komunikacji w latach 

2014/2015 – minimum 2 wskazania N=45 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Informacja i komunikacja (J) 

Technik informatyk 13 

Programista aplikacji 7 

Tester oprogramowania kompute-

rowego 3 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 3 

Dziennikarz 3 

Grafik komputerowy DTP 2 

Telemarketer 2 

Grafik komputerowy multimediów 2 

Doradca klienta 2 

 

Branża finansów i ubezpieczeń zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów zgłaszała najczę-

ściej w zawodach księgowego i pozostałych pracowników obsługi biurowej. Niemałe zapotrze-

bowanie odnotowano również w przypadku agentów ubezpieczeniowych, asystentów do spraw 

księgowości, specjalistów do spraw kadr oraz doradców finansowych. 

Tabela 8. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w finansach i ubezpieczeniach w latach 

2014/2015 – minimum 2 wskazania N=86 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Działalność finansowa i ubezpie-

czeniowa (K) 

Księgowy 32 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 20 

Agent ubezpieczeniowy 8 

Ekonomista 5 

Asystent do spraw księgowości 5 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Specjalista do spraw kadr 4 

Doradca finansowy 4 

Pozostali pracownicy wykonujący 

prace proste gdzie indziej niesklasy-

fikowani 3 

Sekretarka 3 

Doradca klienta 3 

Adwokaci, radcy prawni i prokurato-

rzy 3 

Pracownik obsługi klienta instytucji 

finansowej 2 

Pracownik do spraw ubezpieczeń 2 

 

Pozostali pracownicy obsługi biurowej i księgowi to zawody, w których staże i praktyki najczę-

ściej oferowali pracodawcy działający w obrębie obsługi rynku nieruchomości. Pewne zapotrze-

bowanie odnotowano również w przypadku: ekonomistów, techników ekonomistów, sekretarek 

oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. 

Tabela 9. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w obsłudze rynku nieruchomości w la-

tach 2014/2015 – minimum 2 wskazania N=34 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości (L) 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 
12 

Księgowy 7 

Ekonomista 4 

Technik ekonomista 2 

Sekretarka 2 

Pośrednik w obrocie nieruchomo-

ściami 
2 

 

Zapotrzebowanie na stażystów i praktykantów zbadano również w obrębie działalności profe-

sjonalnej, naukowej i technicznej. Spektrum wskazywanych zawodów jest tutaj bardzo szerokie, 

co wynika z pewnością ze specyfiki branży. Wskazywano zatem przede wszystkim: pozostałych 
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pracowników obsługi biurowej, księgowych, architektów, techników geodetów, adwokatów, 

radców prawnych i prokuratorów, grafików komputerowych DTP, lekarzy weterynarii oraz 

techników informatyków. Szczegółowe dane przedstawiono w kolejnej tabeli. 

Tabela 10. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w ramach działalności profesjonalnej, 

naukowej i technicznej w latach 2014/2015 – minimum 2 wskazania N=180 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Działalność profesjonalna, na-

ukowa i techniczna (M) 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 
20 

Księgowy 17 

Architekt 12 

Technik geodeta 9 

Adwokaci, radcy prawni i prokurato-

rzy 
7 

Grafik komputerowy DTP 7 

Lekarz weterynarii 6 

Technik informatyk 5 

Specjalista do spraw marketingu i 

handlu 
4 

Programista aplikacji 4 

Asystent prawny 4 

Sprzedawca 4 

Technik weterynarii 4 

Doradca klienta 4 

Sekretarka w kancelarii prawnej 3 

Inżynier budownictwa – budownic-

two ogólne 
3 

Przedstawiciel handlowy 3 

Florysta 2 

Legislator 2 

Specjalista do spraw reklamy 2 

Adwokat 2 

Fotograf 2 

Recepcjonista 2 

Tłumacz 2 

Sekretarka notarialna 2 

Średni personel do spraw biznesu i 2 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

administracji 

Instruktor nauki jazdy 2 

Specjaliści nauk fizycznych, matema-

tycznych i technicznych 
2 

Ekonomista 2 

Inżynier inżynierii środowiska – 

systemy wodociągowe i kanalizacyj-

ne 

2 

Pozostali specjaliści z dziedziny 

prawa gdzie indziej niesklasyfiko-

wani 

2 

Asystent zarządu 2 

Technik usług fryzjerskich 2 

Pozostali kreślarze 2 

Autor tekstów i sloganów reklamo-

wych (copywriter) 
2 

Optyk okularowy 2 

Logistyk 2 

 

Następnie rozpatrzono zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w branży usług admini-

strowania i w ramach działalności wspierającej. Na podstawie odpowiedzi przedstawicieli oma-

wianej branży zapotrzebowanie odnotowano przede wszystkim w przypadku pozostałych pra-

cowników obsługi biurowej. Zdecydowanie rzadziej możliwość odbycia  stażu lub praktyki ofe-

rowano w zawodach księgowego, pracownika biura podróży, czy specjalisty do spraw rekrutacji 

pracowników.  

Tabela 11. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w usługach administrowania i działal-

ności wspierającej w latach 2014/2015 – minimum 2 wskazania N=72 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Działalność w zakresie usług ad-

ministrowania i działalność 

wspierająca (N) 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 27 

Księgowy 4 

Pracownik biura podróży 3 

Specjalista do spraw rekrutacji pra- 3 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

cowników 

Robotnik gospodarczy 2 

Specjaliści 2 

Ogrodnik 2 

Pozostałe pomoce i sprzątaczki 

biurowe, hotelowe i podobne 2 

Technik obsługi turystycznej 2 

 

Identyczną analizę przeprowadzono dla branży edukacyjnej. Największe zapotrzebowanie na 

stażystów i praktykantów zidentyfikowano w odniesieniu do specjalistów nauczania i wycho-

wania oraz pozostałych pracowników obsługi biurowej. Dość często poszukiwano również na-

uczycieli przedszkola, asystentów nauczyciela w szkole, pomocy kuchennych, opiekunek dzie-

cięcych i robotników gospodarczych. 

Tabela 12. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w edukacji w latach 2014/2015 – mini-

mum 2 wskazania N=109 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Edukacja (P) 

Specjaliści nauczania i wychowania 32 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 29 

Nauczyciel przedszkola 13 

Asystent nauczyciela w szkole 11 

Pomoc kuchenna 7 

Opiekunka dziecięca 7 

Robotnik gospodarczy 6 

Bibliotekarz 4 

Psycholog 4 

Sprzątaczka biurowa 4 

Asystent nauczyciela przedszkola 4 

Konserwator budynków i stanu 

technicznego pomieszczeń 3 

Woźny 3 

Specjalista do spraw szkoleń 3 

Nauczyciel muzyki 3 



 

 
 

30 

 
 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Nauczyciel nauczania początkowego 3 

Pedagog 3 

Logopeda 2 

Pozostali pracownicy przy pracach 

prostych 2 

Technik prac biurowych 2 

Nauczyciel języka obcego 2 

Pozostałe pomoce i sprzątaczki 

biurowe, hotelowe i podobne 2 

Księgowy 2 

Kucharz 2 

Wychowawca w placówkach oświa-

towych, wsparcia dziennego, wy-

chowawczych i opiekuńczych oraz 

instytucjach pieczy zastępczej 2 

 

W branży związanej z opieką zdrowotną i pomocą społeczną praktykanci i stażyści relatywnie 

najczęściej mogli zdobyć doświadczenie zawodowe na stanowiskach: pozostałych pracowników 

obsługi biurowej, pielęgniarki, fizjoterapeuty, lekarza, pracownika socjalnego, asystentki stoma-

tologicznej oraz lekarza dentysty. Bardziej szczegółowe zestawienie przedstawiono poniżej. 

Tabela 13. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w opiece zdrowotnej i pomocy społecz-

nej w latach 2014/2015 – minimum 2 wskazania N=155 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Opieka zdrowotna i pomoc spo-

łeczna (Q) 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 
31 

Pielęgniarka 24 

Fizjoterapeuta 21 

Lekarz 20 

Pracownik socjalny 11 

Asystentka stomatologiczna 10 

Lekarz dentysta 10 

Rejestratorka medyczna 9 

Opiekun medyczny 8 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Dietetyk 8 

Ratownik medyczny 6 

Psycholog 6 

Technik dentystyczny 6 

Księgowy 6 

Terapeuta zajęciowy 6 

Pedagog 5 

Wychowawca w placówkach oświa-

towych, wsparcia dziennego, wy-

chowawczych i opiekuńczych oraz 

instytucjach pieczy zastępczej 

5 

Opiekun osoby starszej 5 

Diagnosta laboratoryjny 4 

Salowa 4 

Pomoc kuchenna 4 

Kucharz 3 

Konserwator budynków i stanu 

technicznego pomieszczeń 
3 

Higienistka stomatologiczna 3 

Lekarz weterynarii 3 

Opiekun w domu pomocy społecznej 3 

Pomoc dentystyczna 3 

Asystent rodziny 2 

Opiekunka środowiskowa 2 

Sekretarka medyczna 2 

Pokojowa 2 

Kelner 2 

Lekarze specjaliści 2 

Archiwista 2 

Farmaceuta - farmacja apteczna 2 

Technicy analityki medycznej 2 

Asystent osoby niepełnosprawnej 2 

Psychoterapeuta 2 

Pozostały pomocniczy personel 

medyczny 
2 
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Stażyści i praktykanci zainteresowani zdobyciem doświadczenia zawodowego w branży związa-

nej z kulturą, rozrywką i rekreacją mogli uzyskać praktyki lub staż  przede wszystkim na stano-

wiskach animatora kultury i w ramach stanowisk pozostałych pracowników obsługi biurowej. 

Rzadziej oferowano zawody bibliotekarza, czy konserwatora budynków i stanu technicznego 

pomieszczeń. 

Tabela 14. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w kulturze, rozrywce i rekreacji w la-

tach 2014/2015 – minimum 2 wskazania N=61 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją (R) 

Animator kultury 14 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 11 

Bibliotekarz 8 

Konserwator budynków i stanu 

technicznego pomieszczeń 4 

Robotnik gospodarczy 3 

Pozostałe pomoce i sprzątaczki 

biurowe, hotelowe i podobne 3 

Pomocnik biblioteczny 3 

Technik obsługi turystycznej 3 

Organizator imprez rozrywkowych 

(organizator eventów) 3 

Kucharz 2 

Pracownik galerii / muzeum 2 

Sprzątaczka biurowa 2 

Instruktor sportu 2 

Pracownik informacji turystycznej 2 

Księgowy 2 

Sekretarka 2 

 

Na koniec rozpatrzono zapotrzebowanie na stażystów i praktykantów w obszarze pozostałej 

działalności usługowej. Kategoria ta jest dość szeroka, zatem również spektrum wskazywanych 

zawodów nie było wąskie. W największej liczbie firm staż lub praktykę mogli odbyć fryzjerzy. 

Mniejsze zapotrzebowanie odnotowano między innymi w przypadku: pozostałych pracowników 

obsługi biurowej, kosmetyczek, sprzedawców i księgowych. 
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 Tabela 15. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w pozostałej działalności usługowej  

w latach 2014/2015 – minimum 2 wskazania N=162 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Pozostała działalność usługowa; 

Gospodarstwa domowe zatrudnia-

jące pracowników; gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i 

świadczące usługi na własne po-

trzeby (S i T) 

Fryzjer 31 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 15 

Kosmetyczka 13 

Sprzedawca 8 

Księgowy 5 

Fizjoterapeuta 4 

Sekretarka 4 

Kucharz 4 

Ogrodnik 4 

Opiekun osoby starszej 3 

Pozostałe pomoce i sprzątaczki 

biurowe, hotelowe i podobne 3 

Technik informatyk 3 

Elektryk 3 

Lekarz weterynarii 3 

Hydraulik 3 

Mechanik pojazdów samochodo-

wych 2 

Pracownicy ochrony osób i mienia 2 

Pozostali pracownicy ochrony osób i 

mienia 2 

Nauczyciele szkół podstawowych 2 

Programista aplikacji 2 

Technik prac biurowych 2 

Barman 2 

Asystent osoby niepełnosprawnej 2 

Krawiec 2 

Specjalista do spraw rekrutacji pra-

cowników 2 

Pracownik socjalny 2 

Stolarz 2 

Grabarz 2 

Frezer 2 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Pomocniczy robotnik konserwacji 

terenów zieleni 2 

Opiekunka dziecięca 2 

Szklarz 2 

Pedagog 2 

Kelner 2 

Pomoc kuchenna 2 

Architekt 2 

 

W pozostałych branżach odstąpiono od analizy zapotrzebowania na stażystów ze względu na 

niewielką liczbę badanych odzwierciedlającą odsetek w populacji (sekcje B – górnictwo i wydo-

bywanie, D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 

i powietrze do układów klimatyzacyjnych oraz E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  

i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją) lub w całości nierynkowy charakter mają-

cy wpływ na wyniki pomiaru (sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiąz-

kowe ubezpieczenia społeczne). 

Podsumowując powyższe zestawienia, należy wziąć pod uwagę ogół badanych firm i jedno-

znacznie wskazać zawody, w których na Dolnym Śląsku zapotrzebowanie na praktykantów  

i stażystów w latach 2014 i 2015 było największe. Dominują tutaj takie zawody, jak: 

1. Pozostali pracownicy obsługi biurowej – zapotrzebowanie zgłosiło 322 pracodawców. 

2. Sprzedawcy – 207. 

3. Księgowi – 114. 

4. Magazynierzy – 75. 

5. Kucharze – 60. 

6. Mechanicy pojazdów samochodowych – 56. 

7. Pomoce kuchenne – 53. 

8. Technicy informatycy – 45. 

9. Kelnerzy – 35. 

10. Specjaliści nauczania i wychowania – 34. 

11. Fryzjerzy – 33. 

12. Przedstawiciele handlowi – 32. 

13. Pomocniczy robotnicy budowlani – 30. 
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14. Logistycy – 26. 

15. Fizjoterapeuci – 26. 

16. Pielęgniarki – 24. 

17. Piekarze – 24. 

18. Sekretarki – 23. 

19. Spedytorzy – 22. 

20. Robotnicy gospodarczy  - 22. 

21. Elektrycy – 22. 

22. Doradcy klienta – 21. 

23. Lekarze – 20. 

24. Architekci – 19. 

25. Technicy prac biurowych – 19. 

26. Ekonomiści – 18. 

27. Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych – 18. 

28. Technicy farmaceutyczni – 18. 

29. Konserwatorzy budynków i  stanu technicznego pomieszczeń – 16. 

30. Sprzedawcy w branży spożywczej – 16. 

31. Kosmetyczki – 16. 

32. Pracownicy socjalni – 16. 

Analogicznie do okresu minionego pracodawców poproszono o odpowiedź na pytanie progno-

styczne, dotyczące przyszłego zapotrzebowania na praktykantów/stażystów w określonych 

zawodach. W latach 2015-2017 60,2% spośród badanych pracodawców oferować będzie 

możliwość odbycia praktyk w swojej firmie. Liczba pracodawców oferujących możliwość 

odbycia stażu będzie jeszcze większa i wyniesie 74,6%. Jedynie 12,0% badanych wyklucza 

zarówno jedną, jak i drugą aktywność. Biorąc pod uwagę, że do badania zakwalifikowano jedy-

nie podmioty, które organizowały praktyki i/lub staże w dwóch ostatnich latach wynik kontynu-

acji zainteresowania tymi formami wsparcia na poziomie 88,0% jest wysoki, jednoznacznie 

wskazując na zadowolenie pracodawców z dotychczasowej kooperacji i zamiary jej kontynu-

owania. 
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Rysunek 3. Odsetki pracodawców deklarujących zainteresowanie praktykami/stażami w latach 
2015-2017 N=2009 

 

Wobec dużego zainteresowania stażami/praktykami w kolejnych latach, podczas badania podję-

to próbę możliwie dokładnego zidentyfikowania zawodów w jakich pracodawcy oferowali będą 

możliwość odbycia praktyki/stażu w latach 2015-2017. Zastosowano tutaj ponownie branżowy 

podział pracodawców zgodny z PKD 2007. 

W rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie można prognozować przyszłe zapotrzebowanie 

na stażystów i praktykantów dotyczące przede wszystkim techników leśników, ogrodników  

i pozostałych pracowników obsługi biurowej. Pozostałe obszary zawodowe wskazało nie więcej 

niż dwóch pracodawców jednocześnie. 

Tabela 16. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie  
i rybactwie w latach 2015-2017 – minimum 2 wskazania N=31 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo (A) 

Technik leśnik 7 

Ogrodnik 5 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 3 

60,2%

74,6%

12,0%

54,8%

73,1%

14,5%

65,4%

76,4%

8,7%

88,1%

80,2%

5,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tak, będziemy oferować 

możliwość odbycia praktyk

Tak, będziemy oferować 
możliwość odbycia stażu

Nie

Ogółem 1 - 9 pracowników

10 - 249 pracowników 250 i więcej pracowników
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Inżynier leśnictwa 2 

Mechanicy maszyn i urządzeń rolni-

czych i przemysłowych 2 

Inżynier zootechniki 2 

Doradca rolniczy 2 

Konserwator budynków i stanu 

technicznego pomieszczeń 2 

Robotnik leśny 2 

Magazynier 2 

Sprzedawca 2 

  

Pracodawcy działający w obszarze przetwórstwa przemysłowego w najbliższych trzech latach 

powinni oferować możliwość odbycia praktyk i staży przede wszystkim w zawodach związanych 

z obsługą biurową. Rzadziej w przedsiębiorstwach tej branży staże i praktyki odbyć będą mogli 

sprzedawcy, księgowi, piekarze, logistycy, ślusarze i magazynierzy.   

Tabela 17. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w przetwórstwie przemysłowym w la-

tach 2015-2017 – minimum 2 wskazania N=185 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Przetwórstwo przemysłowe (C) 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 26 

Sprzedawca 16 

Księgowy 14 

Piekarz 12 

Logistyk 11 

Ślusarz 9 

Magazynier 9 

Cukiernik 8 

Mechanik pojazdów samochodo-

wych 8 

Elektryk 8 

Specjalista kontroli jakości 7 

Szwaczka ręczna 7 

Inżynier organizacji i planowania 7 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

produkcji 

Tokarz w metalu 7 

Technik automatyk 6 

Operator obrabiarek sterowanych 

numerycznie 6 

Spawacz 6 

Specjaliści nauk fizycznych, matema-

tycznych i technicznych 6 

Stolarz 6 

Stolarz meblowy 5 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-

cy 5 

Tokarz/frezer obrabiarek sterowa-

nych numerycznie 5 

Operatorzy i monterzy maszyn i 

urządzeń 4 

Pozostali pracownicy przy pracach 

prostych 4 

Ślusarz narzędziowy 3 

Monter wyrobów tekstylnych, z 

tektury i pokrewnych materiałów 3 

Technik handlowiec 3 

Pomocnik piekarza 3 

Lakiernik 3 

Technik elektronik 3 

Technik informatyk 3 

Inżynier automatyki i robotyki 3 

Przedstawiciel handlowy 3 

Krawiec 3 

Średni personel nauk fizycznych, 

chemicznych i technicznych 2 

Technik elektryk 2 

Operatorzy maszyn i urządzeń wy-

dobywczych i przetwórczych 2 

Chemik 2 

Monter mebli 2 

Robotnik gospodarczy 2 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Operator zautomatyzowanej linii 

produkcyjnej 2 

Technik logistyk 2 

Elektromechanik 2 

Technik mechanik urządzeń prze-

mysłowych 2 

Operator wtryskarki 2 

Grafik komputerowy DTP 2 

Technik administracji 2 

Doradca klienta 2 

Pozostali pracownicy działów kadr 2 

Technik farmaceutyczny 2 

Laborant mikrobiologiczny 2 

Frezer 2 

Operator urządzeń przemysłu cera-

micznego 2 

Drukarz 2 

Technik poligraf 2 

Specjalista do spraw kadr 2 

Specjalista do spraw reklamy 2 

 

Budownictwo to branża, w której przyszli praktykanci/stażyści będą mogli nabyć uprawnienia  

i umiejętności między innymi w zakresie zawodów pomocniczego robotnika budowlanego, pra-

cownika obsługi biurowej, murarza, dekarza, elektryka i inżyniera budownictwa ogólnego. Za-

uważyć trzeba również, że oferta pracodawców z branży budowlanej w zakresie możliwych sta-

ży i praktyk jest bardzo szeroka.  

Tabela 18. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w budownictwie w latach 2015-2017 – 

minimum 2 wskazania N=148 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Budownictwo (F) 

Pomocniczy robotnik budowlany 30 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 
16 

Murarz 16 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Dekarz 11 

Elektryk 8 

Inżynier budownictwa – budownic-

two ogólne 
8 

Cieśla 7 

Tynkarz 6 

Stolarz 5 

Murarz-tynkarz 5 

Sprzedawca 5 

Elektromonter instalacji elektrycz-

nych 
4 

Specjaliści nauk fizycznych, matema-

tycznych i technicznych 
4 

Architekt 4 

Pozostali pracownicy przy pracach 

prostych 
3 

Brukarz 3 

Inżynierowie budownictwa 3 

Ślusarz 3 

Inżynier inżynierii środowiska – 

systemy wodociągowe i kanalizacyj-

ne 

3 

Kamieniarz 3 

Stolarz budowlany 3 

Magazynier 3 

Malarz-tapeciarz 3 

Monter instalacji i urządzeń sanitar-

nych 
3 

Operator koparko-ładowarki 2 

Technik automatyk 2 

Hydraulik 2 

Monter instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody 
2 

Pozostali pracownicy obsługi biura 

gdzie indziej niesklasyfikowani 
2 

Kasjer handlowy 2 

Szlifierz kamienia 2 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Spawacz 2 

Tartacznik 2 

Kierowcy i operatorzy pojazdów 2 

Technik budownictwa 2 

Kosztorysant budowlany 2 

Inżynier elektryk 2 

Zbrojarz 2 

 

Sprzedawcy, mechanicy pojazdów samochodowych, magazynierzy, pracownicy obsługi biurowej 

oraz przedstawiciele handlowi to zawody, w których  możliwość odbycia stażu i praktyk będzie 

największa w latach 2015-2017, jeśli chodzi o branżę związaną z handlem hurtowym i detalicz-

nym oraz naprawą pojazdów samochodowych. 

Tabela 19. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w handlu hurtowym i detalicznym oraz 

naprawie pojazdów samochodowych w latach 2015-2017 – minimum 2 wskazania N=387 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Handel hurtowy i detaliczny, na-

prawa pojazdów (G) 

Sprzedawca 150 

Mechanik pojazdów samochodo-

wych 48 

Magazynier 43 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 32 

Przedstawiciel handlowy 24 

Technik farmaceutyczny 12 

Sprzedawca w branży spożywczej 12 

Technik handlowiec 12 

Kasjer handlowy 12 

Mechanik samochodów osobowych 12 

Piekarz 11 

Księgowy 11 

Technik informatyk 8 

Sprzedawca w branży przemysłowej 8 

Doradca klienta 8 

Lakiernik 8 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Kierowcy i operatorzy pojazdów 7 

Florysta 6 

Farmaceuta - farmacja apteczna 5 

Blacharz 5 

Stolarz 5 

Blacharz samochodowy 5 

Specjalista do spraw sprzedaży 4 

Szwaczka ręczna 4 

Elektromechanik 4 

Cukiernik 4 

Kierowca samochodu dostawczego 4 

Lakiernik samochodowy 4 

Robotnik gospodarczy 4 

Wulkanizator 3 

Logistyk 3 

Pracownicy obsługi klienta 3 

Specjalista do spraw marketingu i 

handlu 3 

Sprzedawca w branży mięsnej 3 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślni-

cy 3 

Fakturzystka 3 

Serwisant sprzętu komputerowego 2 

Pozostali monterzy elektronicy i 

serwisanci urządzeń elektronicznych 2 

Kierowca samochodu ciężarowego 2 

Monterzy i serwisanci urządzeń 

elektronicznych 2 

Pomoc apteczna 2 

Ślusarz 2 

Monter wiązek elektrycznych 2 

Elektryk 2 

Pakowacz ręczny 2 

Zaopatrzeniowiec 2 

Monter mebli 2 

Ogrodnik 2 
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W transporcie i gospodarce magazynowej zapotrzebowanie na stażystów i praktykantów będzie 

najwyższe w zawodach spedytora oraz pracownika obsługi biurowej. Co najmniej pięciu praco-

dawców zadeklarowało również zainteresowanie praktykantami i stażystami w kontekście ob-

sadzenia stanowisk logistyka, kierowcy/operatora pojazdów oraz mechanika pojazdów samo-

chodowych. 

Tabela 20. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w transporcie i gospodarce magazyno-

wej w latach 2015-2017 – minimum 2 wskazania N=45 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Transport i gospodarka magazy-

nowa (H) 

Spedytor 17 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 
10 

Logistyk 8 

Kierowcy i operatorzy pojazdów 5 

Mechanik pojazdów samochodo-

wych 
5 

Magazynier 4 

Kierowca samochodu dostawczego 3 

Kierowca samochodu ciężarowego 3 

Technik prac biurowych 2 

Księgowy 2 

 

W branży związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi będzie można obserwo-

wać chęć przyjęcia stażystów i praktykantów, którzy mieliby wykonywać zawody kucharza, kel-

nera, pomocy kuchennej i recepcjonisty. Wszystkie wyżej wymienione wskazało co najmniej 10 

pracodawców. Co najmniej 5 osób wymieniło również stanowiska kucharza małej gastronomii, 

sprzedawcy, recepcjonisty hotelowego, barmana i pokojowej. 

Tabela 21. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w zakwaterowaniu i usługach gastro-

nomicznych w latach 2015-2017 – minimum 2 wskazania N=84 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Działalność związana z zakwate-

rowaniem i usługami gastrono-

micznymi (I) 

Kucharz 43 

Kelner 33 

Pomoc kuchenna 25 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Recepcjonista 10 

Kucharz małej gastronomii 9 

Sprzedawca 7 

Recepcjonista hotelowy 6 

Barman 6 

Pokojowa 5 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 3 

Fizjoterapeuta 2 

Księgowy 2 

Technik masażysta 2 

Pozostali pracownicy obsługi tech-

nicznej biur, hoteli i innych obiektów 2 

Technik technologii żywności 2 

 

Pracodawcy z branży informacji i komunikacji w najbliższych kilku latach zgłoszą prawdopo-

dobne zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów przede wszystkim w zawodach technika 

informatyka, programisty aplikacji oraz pracownika obsługi biurowej. 

Tabela 22. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w informacji i komunikacji w latach 

2015-2017 – minimum 2 wskazania N=41 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Informacja i komunikacja (J) 

Technik informatyk 13 

Programista aplikacji 7 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 5 

Dziennikarz 3 

Tester oprogramowania kompute-

rowego 3 

Grafik komputerowy DTP 2 

Pracownicy obsługi klienta 2 

Technik teleinformatyk 2 

Inżynierowie elektronicy 2 

Telemarketer 2 
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Poniżej znajduje się zestawienie zawodów, w których największe szanse odbycia stażu/praktyki 

będą mieli potencjalni pracownicy zainteresowani zdobyciem doświadczenia w branży finansów 

i ubezpieczeń. Wyniki badania wskazują duże zapotrzebowanie na księgowych i pracowników 

obsługi biurowej. Nieco mniejsze powinno dotyczyć zawodów specjalisty do spraw kadr, agenta 

ubezpieczeniowego oraz asystenta do spraw księgowości. 

Tabela 23. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w finansach i ubezpieczeniach w latach 

2015-2017 – minimum 2 wskazania N=79 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Działalność finansowa i ubezpie-

czeniowa (K) 

Księgowy 31 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 16 

Specjalista do spraw kadr 7 

Agent ubezpieczeniowy 7 

Asystent do spraw księgowości 7 

Doradca klienta 4 

Ekonomista 4 

Pracownik do spraw ubezpieczeń 3 

Doradca finansowy 3 

Sekretarka 3 

Adwokaci, radcy prawni i prokurato-

rzy 3 

Kasjer bankowy 2 

Pozostali pracownicy działów kadr 2 

 

W branży związanej z obsługą rynku nieruchomości można spodziewać się przyjęć praktykan-

tów i stażystów mających wykonywać w szczególności prace księgowych, pracowników obsługi 

biurowej oraz ekonomistów.  

Tabela 24. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w obsłudze rynku nieruchomości w la-

tach 2015-2017 – minimum 2 wskazania N=28 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości (L) 

Księgowy 7 

Pozostali pracownicy obsługi biuro- 7 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

wej 

Ekonomista 3 

Technik budownictwa 2 

Technik administracji 2 

Technik ekonomista 2 

Zarządca nieruchomości 2 

 

W związku z dość szerokim spektrum branży związanej z usługami profesjonalnymi, naukowymi 

i technicznymi, potencjalne zapotrzebowanie na stażystów i praktykantów również jest dość 

różnorodne. Wyniki badania wskazują, że największe prawdopodobnie dotyczyć będzie pra-

cowników obsługi biurowej, księgowych, architektów, adwokatów, radców prawnych i prokura-

torów, techników informatyków oraz grafików komputerowych DTP. 

Tabela 25. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w ramach działalności profesjonalnej, 

naukowej i technicznej w latach 2015-2017 – minimum 2 wskazania N=147 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Działalność profesjonalna, na-

ukowa i techniczna (M) 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 23 

Księgowy 14 

Architekt 11 

Adwokaci, radcy prawni i prokurato-

rzy 8 

Technik informatyk 7 

Grafik komputerowy DTP 7 

Technik geodeta 6 

Doradca klienta 6 

Specjalista do spraw marketingu i 

handlu 5 

Lekarz weterynarii 5 

Inżynier budownictwa – budownic-

two ogólne 4 

Technik handlowiec 3 

Technik weterynarii 3 

Specjalista do spraw reklamy 3 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Programista aplikacji 3 

Legislator 2 

Specjaliści nauk fizycznych, matema-

tycznych i technicznych 2 

Optyk okularowy 2 

Technik administracji 2 

Asystent prawny 2 

Technik organizacji reklamy 2 

Projektant grafiki 2 

Sprzedawca 2 

Sekretarka 2 

Broker informacji (researcher) 2 

Sekretarka notarialna 2 

Archiwista 2 

Sekretarka w kancelarii prawnej 2 

Asystent zarządu 2 

Inżynier inżynierii środowiska – 

systemy wodociągowe i kanalizacyj-

ne 2 

Tłumacz 2 

 

W usługach administrowania i pozostałej działalności wspierającej prawdopodobne jest nato-

miast zainteresowanie pracą praktykantów i stażystów związaną z obsługą biura, księgowością, 

czy obsługą sekretariatu. 

Tabela 26. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w usługach administrowania i działal-

ności wspierającej w latach 2015-2017 – minimum 2 wskazania N=62 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Działalność w zakresie usług ad-

ministrowania i działalność 

wspierająca (N) 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 22 

Księgowy 4 

Sekretarka 3 

Technik obsługi turystycznej 3 

Rezydent biura turystycznego 2 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Specjalista do spraw rekrutacji pra-

cowników 2 

Archiwista 2 

Pozostałe pomoce i sprzątaczki 

biurowe, hotelowe i podobne 2 

Pracownik biura podróży 2 

 

Branża edukacyjna w przyszłości zgłaszać powinna chęć pozyskania praktykantów i stażystów 

między innymi do pracy w zawodach specjalistów nauczania i wychowania, pracowników ob-

sługi biurowej, nauczycieli przedszkola, asystenta nauczyciela w szkole oraz robotnika gospo-

darczego. 

Tabela 27. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w edukacji w latach 2015-2017 – mini-

mum 2 wskazania N=98 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Edukacja (P) 

Specjaliści nauczania i wychowania 35 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 23 

Nauczyciel przedszkola 13 

Asystent nauczyciela w szkole 9 

Robotnik gospodarczy 8 

Psycholog 6 

Opiekunka dziecięca 6 

Bibliotekarz 5 

Pedagog 5 

Pomoc kuchenna 5 

Asystent nauczyciela przedszkola 4 

Kucharz 4 

Pozostałe pomoce i sprzątaczki 

biurowe, hotelowe i podobne 3 

Nauczyciel muzyki 3 

Logopeda 3 

Księgowy 3 

Pozostali specjaliści do spraw admi- 3 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

nistracji i rozwoju 

Wychowawca w placówkach oświa-

towych, wsparcia dziennego, wy-

chowawczych i opiekuńczych oraz 

instytucjach pieczy zastępczej 3 

Pozostali pracownicy przy pracach 

prostych 2 

Sekretarka 2 

Fizjoterapeuta 2 

Konserwator budynków i stanu 

technicznego pomieszczeń 2 

Technik prac biurowych 2 

Nauczyciel nauczania początkowego 2 

Pedagog specjalny 2 

Nauczyciele szkół podstawowych 2 

 

Zbadano również prognozowane miejsca pracy dla praktykantów i stażystów mogących zdobyć 

doświadczenie zawodowe w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Zauważalna jest przede 

wszystkim chęć pozyskania pracowników obsługi biurowej, pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeu-

tów i pracowników socjalnych. 

Tabela 28. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w opiece zdrowotnej i pomocy społecz-

nej w latach 2015-2017 – minimum 2 wskazania N=135 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Opieka zdrowotna i pomoc spo-

łeczna (Q) 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 26 

Pielęgniarka 23 

Lekarz 20 

Fizjoterapeuta 18 

Pracownik socjalny 12 

Rejestratorka medyczna 8 

Opiekun medyczny 7 

Opiekun osoby starszej 7 

Asystentka stomatologiczna 6 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Lekarz dentysta 6 

Dietetyk 6 

Terapeuta zajęciowy 6 

Kucharz 5 

Ratownik medyczny 5 

Technik dentystyczny 5 

Pedagog 5 

Psycholog 4 

Opiekun w domu pomocy społecznej 4 

Wychowawca w placówkach oświa-

towych, wsparcia dziennego, wy-

chowawczych i opiekuńczych oraz 

instytucjach pieczy zastępczej 4 

Pomoc kuchenna 3 

Technicy analityki medycznej 3 

Księgowy 3 

Fizjoterapeuci 3 

Archiwista 3 

Diagnosta laboratoryjny 3 

Opiekunka środowiskowa 3 

Robotnik gospodarczy 2 

Asystent rodziny 2 

Lekarze specjaliści 2 

Recepcjonista 2 

Logopeda 2 

Salowa 2 

Pomocniczy robotnik budowlany 2 

Pozostały pomocniczy personel 

medyczny 2 

Higienistka stomatologiczna 2 

 

W branży związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją największe zapotrzebowanie na praktykan-

tów i stażystów dotyczyć będzie prawdopodobnie potencjalnych animatorów kultury, pracow-

ników obsługi biurowej i bibliotekarzy. 
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Tabela 29. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w kulturze, rozrywce i rekreacji w la-

tach 2015-2017 – minimum 2 wskazania N=56 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją (R) 

Animator kultury 16 

Pozostali pracownicy obsługi biuro-

wej 10 

Bibliotekarz 7 

Pracownik informacji turystycznej 3 

Pozostałe pomoce i sprzątaczki 

biurowe, hotelowe i podobne 3 

Technik obsługi turystycznej 3 

Konserwator budynków i stanu 

technicznego pomieszczeń 3 

Kucharz 3 

Sprzątaczka biurowa 2 

Pomocnik biblioteczny 2 

Organizator imprez rozrywkowych 

(organizator eventów) 2 

Instruktor sportu 2 

Pracownik galerii / muzeum 2 

Sekretarka 2 

Asystent do spraw księgowości 2 

 

Ostatnią analizowaną w identyczny sposób branżą jest pozostała działalność usługowa, czyli 

dziedzina, w której mieszczą się bardzo różnorodne podmioty gospodarcze. Jeśli chodzi o naj-

większe zapotrzebowania na potencjalnych praktykantów i stażystów w przyszłości, można 

spodziewać się, że będzie ono największe na stanowiskach fryzjera, pracownika obsługi biuro-

wej, kosmetyczki i księgowego. 

Tabela 30. Zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów w pozostałej działalności usługowej  

w latach 2015-2017 – minimum 2 wskazania N=139 

Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Pozostała działalność usługowa; 

Gospodarstwa domowe zatrudnia-

Fryzjer 30 

Pozostali pracownicy obsługi biuro- 16 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

jące pracowników; gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i 

świadczące usługi na własne po-

trzeby (S i T) 

wej 

Kosmetyczka 8 

Księgowy 6 

Kucharz 4 

Fizjoterapeuta 4 

Kelner 4 

Kosmetolog 4 

Pozostałe pomoce i sprzątaczki 

biurowe, hotelowe i podobne 3 

Specjaliści nauk fizycznych, matema-

tycznych i technicznych 3 

Programista aplikacji 3 

Technik informatyk 3 

Barman 3 

Hydraulik 3 

Ogrodnik 3 

Pozostali pracownicy przy pracach 

prostych 2 

Opiekun osoby starszej 2 

Specjalista do spraw rekrutacji pra-

cowników 2 

Frezer 2 

Pomoc kuchenna 2 

Grabarz 2 

Ekonomista 2 

Grafik komputerowy multimediów 2 

Technik masażysta 2 

Koordynator projektów unijnych 2 

Pedagog 2 

Krawiec 2 

Pomocniczy robotnik konserwacji 

terenów zieleni 2 

Lekarz weterynarii 2 

Pracownicy ochrony osób i mienia 2 

Mechanik pojazdów samochodo-

wych 2 

Sekretarka 2 
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Branża Zawód 
Liczba pracodawców oferujących 

praktyki/staże w branży 

Monterzy 2 

Sprzedawca 2 

Architekt 2 

Operator myjni 2 

  

Jeśli rozpatrzymy wyniki omawianego pomiaru niezależnie od branży można dokonać synte-

tycznego podsumowania. Z całej próby pracodawców deklarujących zainteresowanie przyjęciem 

stażystów i praktykantów w latach 2015-2017 największa ich grupa zainteresowana jest obsa-

dzeniem następujących stanowisk: 

1. Pozostali pracownicy obsługi biurowej – 278 pracodawców; 

2. Sprzedawcy – 188; 

3. Księgowi – 107; 

4. Kucharze – 71; 

5. Mechanicy pojazdów samochodowych – 67; 

6. Magazynierzy – 64; 

7. Kelnerzy – 46; 

8. Technicy informatycy – 42; 

9. Pomoce kuchenne – 41; 

10. Pomocniczy robotnicy budowlani – 38; 

11. Specjaliści nauczania i wychowania – 37; 

12. Fryzjerzy – 32; 

13. Przedstawiciele handlowi – 32; 

14. Fizjoterapeuci – 26; 

15. Doradcy klienta – 25; 

16. Piekarze – 25; 

17. Pielęgniarki – 24; 

18. Logistycy – 24; 

19. Elektrycy – 23; 

20. Technicy handlowcy – 22; 

21. Lekarze – 21; 

22. Architekci – 20; 
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23. Sekretarki – 20; 

24. Robotnicy gospodarczy – 20; 

25. Stolarze – 19; 

26. Murarze – 19; 

27. Recepcjoniści – 18; 

28. Spedytorzy – 18; 

29. Technicy prac biurowych – 18; 

30. Specjaliści do spraw kadr – 18; 

31. Animatorzy kultury – 17; 

32. Ślusarze – 16; 

33. Pracownicy socjalni – 16; 

34. Kierowcy i operatorzy pojazdów – 16; 

35. Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych – 16. 

Zestawiając ze sobą dotychczasowe i prognozowanie zapotrzebowanie można wnioskować  

o względnie stałych potrzebach pracodawców, bowiem obie listy wykazują relatywnie niewiel-

kie rozbieżności.  

3.2 Roczne zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów 

W toku badania ustalono średnie roczne zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów. Różni 

się ono znacząco w zależności od szeregu zmiennych charakteryzujących badaną zbiorowość.  

W przypadku praktykantów w podziale branżowym uwidacznia się duże zapotrzebowanie na 

nich wśród pracodawców z branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Przeciętne przedsię-

biorstwo z tej branży (korzystające z praktykantów i/lub stażystów w latach 2014/2015)  

w ciągu roku przyjmuje blisko piętnastu praktykantów. Więcej niż z pięciu praktykantów korzy-

sta rocznie statystyczny pracodawca działający w obszarze usług administrowania i działalności 

wspierającej oraz prowadzący firmę zajmującą się pozostałą działalnością usługową. Co naj-

mniej trzech praktykantów rocznie przyjmują średnio pracodawcy z branż przetwórstwa prze-

mysłowego i edukacji. Z drugiej strony wyniki badania wskazują, że bardzo niewielu praktykan-

tów dostaje szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w branżach związanych z obsługą 

rynku nieruchomości oraz finansami i ubezpieczeniami. Zależność zapotrzebowania na prakty-
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kantów i branży potwierdził test  Chi-kwadrat2 wartością p-value < 0,001, co wskazuje na mak-

symalną możliwą zależność. 

Tabela 31. Średnie roczne zapotrzebowania na praktykantów w poszczególnych branżach N=2009 

Branża Średnia 
Odchylenie 

standardowe3 
Skośność4 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) 14,6 79,6 9,6 

Pozostałe (B, D, E, O) 6,9 21,9 7,1 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspie-
rająca (N) 

6,5 24,9 6,8 

Pozostała działalność usługowa; Gospodarstwa domowe zatrud-
niające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyro-
by i świadczące usługi na własne potrzeby (S i T) 

6,1 36,1 8,7 

Przetwórstwo przemysłowe (C) 4,3 11,4 5,8 

Edukacja (P) 3,4 11,2 6,8 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastrono-
micznymi (I) 

2,9 7,6 5,2 

Informacja i komunikacja (J) 2,4 3,6 3,0 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) 1,9 3,8 6,3 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1,9 3,8 3,2 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (G) 1,8 10,1 17,5 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) 1,6 1,9 1,1 

Budownictwo (F) 1,5 3,8 6,9 

Transport i gospodarka magazynowa (H) 1,4 2,2 2,2 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) 0,9 1,8 4,6 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) 0,8 1,7 2,7 

Ogółem 3,9 26,4 23,6 

 

Identyczną analizę branżową przeprowadzono w przypadku zapotrzebowania na stażystów. 

Uszeregowanie branż jest zbliżone do tego dotyczącego przyjmowanych praktykantów, zwraca 

jedynie uwagę fakt, że branża edukacyjna znalazła się w zestawieniu poświęconemu stażystom 

wyraźnie niżej niż w przypadku tabeli obrazującej roczne zapotrzebowanie na praktykantów. 

                                                             
2 Test Chi-kwadrat to najczęściej stosowany test istotności. Za jego pomocą możliwe jest ustalenie czy 
istnieje związek między dwoma cechami niemierzalnymi (jakościowymi) lub pomiędzy cechą jakościową 
o niezbyt znacznej liczbie kategorii. Wykorzystanie testu jest możliwe po spełnieniu warunków takich jak: 
losowość próby, niezależność grupy, wielkość próby większa niż 30, liczebność próby nie za mała (wg 
literatury większa niż 5). Z pomocą testu sprawdza się następujące hipotezy: H0 - cechy X i Y są niezależ-
ne, H1 - cechy X i Y są zależne. Zależność cech jest istotna już przy wyniku testu, gdzie p-value < 0,1, naj-
większa możliwa zależność to wynik p-value < 0,001. 
3 Odchylenie standardowe informuje o wielkości przeciętnego rozrzucenia wyników wokół średniej, im 
mniejsza wartość tym oceny są bardziej skupione wokół średniej. 
4 Skośność informuje o przewadze wartości wyższych lub niższych w ogólnym rozkładzie. Dodatnia war-
tość to przewaga wartości niższych, ujemna to przewaga wartości wyższych od średniej. 
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Przeciętne dolnośląskie przedsiębiorstwo zatrudniające praktykantów i/lub stażystów w latach 

2014/2015 korzystało z pomocy średnio 2,2 stażystów w skali roku. Rocznie najwięcej staży-

stów zatrudniały firmy z branż: opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (średnio 5,0), usług ad-

ministrowania i działalności wspierającej (średnio 3,3), przetwórstwa przemysłowego (średnio 

2,6) oraz kultury, rekreacji i rozrywki (średnio 2,1). Na drugim biegunie – podobnie jak w przy-

padku korzystania z pracy praktykantów – znalazły się branże obsługi rynku nieruchomości 

(1,1) oraz finanse i ubezpieczenia (1,3).  Omawiane wyżej zależności potwierdzone zostały te-

stem Chi-kwadrat, gdzie wartość p-value < 0,001 (maksymalna zidentyfikowana zależność).  

Tabela 32. Średnie roczne zapotrzebowania na stażystów w poszczególnych branżach N=2009 

Branża Średnia 
Odchylenie 

standardowe 
Skośność 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) 5,0 18,4 8,6 

Pozostałe (B, D, E, O) 3,7 6,8 5,7 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspie-

rająca (N) 
3,3 6,2 4,3 

Przetwórstwo przemysłowe (C) 2,6 3,8 3,3 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) 2,1 1,7 1,0 

Informacja i komunikacja (J) 2,0 4,1 4,3 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (G) 2,0 9,5 20,1 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastrono-

micznymi (I) 
1,8 2,2 3,4 

Transport i gospodarka magazynowa (H) 1,8 2,1 2,1 

Pozostała działalność usługowa; Gospodarstwa domowe zatrud-

niające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyro-

by i świadczące usługi na własne potrzeby (S i T) 

1,8 2,9 4,5 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) 1,6 2,2 4,1 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1,5 1,8 3,2 

Edukacja (P) 1,5 1,6 2,8 

Budownictwo (F) 1,5 1,9 3,9 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) 1,3 1,0 1,5 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) 1,1 0,9 0,8 

Ogółem 2,2 7,4 20,7 

 

Podobne analizy poczyniono w rozbiciu na inne zmienne charakteryzujące badaną zbiorowość. 

Uprawniają one do postawienia istotnych wniosków (należy przypomnieć, że wszystkie one 

dotyczącą podmiotów, które korzystały z pracy praktykantów/stażystów w latach 2014/2015): 
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 Firmy publiczne w skali roku korzystają ze znacznie większej liczby praktykantów i sta-

żystów niż firmy prywatne – średnio 10,4 praktykantów i 3,7 stażystów rocznie w staty-

stycznej firmie publicznej, przy 2,4 praktykantów i 1,9 stażystów rocznie w przeciętnej 

firmie prywatnej. Obie zależności potwierdził wynik testu Chi-kwadrat, gdzie p-value < 

0,001. 

 Średnia roczna liczba przyjmowanych praktykantów i stażystów jest silnie skorelowana 

z wielkością firmy. Przeciętne mikroprzedsiębiorstwo w skali roku korzysta z pomocy 

1,2 praktykantów i tylu samo stażystów. W małych i średnich firmach jest to już 4,1 

praktykantów i 2,7 stażystów rocznie. W dużych natomiast 34,7 praktykantów i 11,0 sta-

żystów każdego roku. Zarówno w przypadku praktyk, jak i staży zależność potwierdził 

test Chi-kwadrat wartością p-value < 0,001. 

 Wyraźne korelacje zaobserwowano również w przypadku lokalizacji firmy. Rocznie naj-

więcej praktykantów pozyskują firmy z Wrocławia (8,5) oraz podregionu legnicko-

głogowskiego (3,1), dalej plasują się: podregion wrocławski (2,9), podregion jeleniogór-

ski (2,5) oraz podregion wałbrzyski (1,8). Z pracy stażystów korzystają najczęściej firmy 

z podregionu legnicko-głogowskiego (2,8 stażystów rocznie). Dalej odnotowano: Wro-

cław (2,4), podregion jeleniogórski (2,2), podregion wrocławski (2,0) oraz podregion 

wałbrzyski (1,9). Obie zależności zostały zidentyfikowano również wynikiem testu Chi-

kwadrat. W przypadku praktyk wartość p-value < 0,01 (duża zależność). W przypadku 

staży p-value < 0,001 (maksymalna możliwa zależność). 

 Co więcej, na przyjmowanie praktykantów i stażystów w okresie ostatnich dwóch lat 

wyraźny wpływ miał poziom wiedzy pracodawców na temat współpracy z urzędem pra-

cy w wymiarze pozyskiwania praktykantów/stażystów. Pracodawcy posiadający wy-

starczającą wiedzę w tym wymiarze przyjmowali rocznie średnio 4,3 praktykantów i 2,4 

stażystów. Nieposiadający wystarczającej wiedzy przyjmowali natomiast średniorocznie 

3,1 praktykantów i 1,7 stażystów. Zależność potwierdził test Chi-kwadrat wartością  

p-value < 0,001. 

3.3 Sposoby pozyskiwania praktykantów i stażystów 

W województwie dolnośląskim odnotowano dwa najważniejsze sposoby pozyskiwania 

praktykantów i stażystów. 47,0% firm rekrutuje ich spośród osób, które zgłaszają się sa-

modzielnie. Kolejne 45,2% korzysta w tym wymiarze z pomocy Powiatowego Urzędu Pra-

cy. Warto w tym miejscu podkreślić, że współpraca z Publicznymi Służbami Zatrudnienia jest 

najczęstszą formą pozyskiwania praktykantów/stażystów w podregionach jeleniogórskim, le-
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gnicko-głogowskim i wałbrzyskim. Odwrotną kolejność dwóch najpopularniejszych odpowiedzi 

zidentyfikowano zaś w przypadku Wrocławia i podregionu wrocławskiego. Ponadto, nieco po-

nad 22% pracodawców pozyskuje stażystów/praktykantów dzięki współpracy ze szkoła-

mi/uczelniami, a kolejne 14,7% samodzielnie zgłasza gotowość zatrudnienia takich osób 

umieszczając oferty w Internecie. Wyniki badania uprawniają do wniosku, że w omawianym 

aspekcie współpraca z prywatnymi agencjami zatrudnienia faktycznie nie ma miejsca.   

Rysunek 4. Sposoby pozyskiwania praktykantów i stażystów a lokalizacja firmy N=2009 

 

Ze względu na przedmiot badania należy uzupełnić analizę o aspekt współpracy z Powiatowymi 

Urzędami Pracy. Z kooperacji z urzędem w ramach pozyskiwania stażystów/praktykantów ko-

rzystają ponadprzeciętne odsetki: 

 Firm publicznych – 51,8% (w przypadku prywatnych odsetek wyniósł 43,6%) – zależ-

ność potwierdzono testem Chi-kwadrat, gdzie p-value < 0,01.  

47,0%

45,2%

22,1%

14,7%

0,9%

3,9%

44,0%

56,8%

20,3%

12,3%

0,8%

3,0%

40,3%

57,0%

14,3%

11,6%

0,4%

4,7%

42,8%

52,4%

13,0%

13,8%

1,2%

3,9%

49,1%

45,8%

30,0%

15,5%

1,2%

3,5%

55,3%

21,1%

27,8%

18,7%

0,7%

4,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Praktykanci/stażyści sami się do nas zgłaszają

Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy

Dzięki współpracy ze szkołami/uczelniami

Samodzielnie zgłaszamy gotowość przyjęcia 
praktykantów/stażystów umieszczamy oferty 

w Internecie

Dzięki współpracy z agencją zatrudnienia

W inny sposób

Ogółem jeleniogórski legnicko-głogowski wałbrzyski wrocławski Wrocław



 

 
 

59 

 
 

 Przedsiębiorstw działających w obszarze transportu i gospodarki magazynowej 

(69,2%), kultury, rozrywki i rekreacji (63,9%), obsługi rynku nieruchomości (61,8%), 

zakwaterowania i usług gastronomicznych (60,2%), usług administrowania i działalno-

ści wspierającej (58,3%), budownictwa (54,0%), handlu hurtowego i detalicznego, na-

prawy pojazdów (49,0%) oraz przetwórstwa przemysłowego (48,8%) – zależność po-

twierdzona testem Chi-kwadrat, gdzie p-value < 0,001. 

 Firm małych i średnich – 52,0%  (w przypadku mikroprzedsiębiorstw odsetek wyniósł 

41,6%, zaś w gronie dużych firm ukształtował się na poziomie 39,6%) – omawianą za-

leżność potwierdził ostatecznie test Chi-kwadrat wartością p-value < 0,001. 

 Podmiotów, które w ostatnich dwóch latach oferowały możliwość odbycia stażu – 

51,7% (w przypadku podmiotów oferujących możliwość odbycia praktyk odsetek 

współpracujących z PUP ukształtował się na poziomie 37,6%) – zależność zidentyfiko-

wana również dzięki zastosowaniu testu Chi-kwadrat, gdzie p-value < 0,001. 

 Pracodawców posiadających wystarczającą wiedzę w zakresie kooperacji z urzędem 

pracy – 51,5% (w gronie posiadających niewystarczającą wiedzę odsetek ten wyniósł 

34,7%, potwierdza się zatem, że wyższy poziom wiedzy na  temat możliwości współpra-

cy z Publicznymi Służbami Zatrudnienia przekłada się na częstszą z nimi współpracę) – 

zależność potwierdzona testem Chi-kwadrat o maksymalnej wartości wskaźnika  

(p-value < 0,001).  

3.4 Współpraca pracodawców z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie staży 

Współpracy pracodawców z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie staży poświęcono osobny 

podrozdział. Informacje w nim ujęte pochodzą wyłącznie ze wskazań tych pracodawców, którzy 

zwyczajowo pozyskują praktykantów/stażystów we współpracy z powiatowymi urzędami pracy 

(908 respondentów). Podczas ubiegania się o stażystę/praktykanta za pośrednictwem 

urzędu pracy 46,7% pracodawców z tej grupy starało się o dofinansowanie z tego tytułu. 

O dofinansowanie najczęściej ubiegały się firmy z Wrocławia (51,0%), podregionu legnicko-

głogowskiego (51,0%) oraz jeleniogórskiego (49,8%). Rzadziej były to przedsiębiorstwa uloko-

wane w podregionie wrocławskim (43,9%) oraz wałbrzyskim (41,5%) – w obu tych przypad-

kach było to mniej firm od tych, które o dofinansowanie się nie starały.  
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Rysunek 5. Starania o dofinansowanie podczas ubiegania się o stażystę/praktykanta za pośrednic-
twem urzędu pracy N=908 

  

Doświadczenia pracodawców związane z ubieganiem się o stażystów/praktykantów we 

współpracy z urzędami pracy są – w świetle wyników badania – pozytywne. Na taką odpo-

wiedź wskazało 92,8% pracodawców z podregionu wrocławskiego, 92,2% z podregionu  wał-

brzyskiego, 88,4% przedstawicieli firm z podregionu legnicko-głogowskiego, 87,2% z jelenio-

górskiego oraz 80,2% z Wrocławia. Uzyskane odpowiedzi zaświadczają jednoznacznie, że pra-

codawcy, którzy pozyskują stażystów/praktykantów za pośrednictwem urzędów pracy, są z tej 

pomocy Publicznych Służb Zatrudnienia zdecydowanie usatysfakcjonowani. Niemniej, należy 

również uściślić, że wśród respondentów znalazło się również 6,7% niezadowolonych. Grupa ta 

swoją negatywną ocenę współpracy opierała przede wszystkim na: 

 Utrudnionym kontakcie z powiatowym urzędem pracy – 24 wskazania; 

 Odmową wsparcia ze strony PUP, uzasadnianą głównie niespełnianiem przez pracodaw-

cę wymagań – 9 wskazań; 

 Niedopasowaniu przysyłanych przez PUP kandydatów do zgłaszanych przez pracodaw-

ców wymogów – 8 wskazań; 

 Utrudnionej współpracy z urzędem (bez podania szczegółów) – 8 wskazań; 

 Rezygnacji z pracy stażystów przysłanych przez urząd – 6 wskazań. 
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Rysunek 6. Ocena doświadczeń związanych ze współpracą z urzędem pracy w zakresie pozyskiwa-
nia praktykantów/stażystów N=908 

 

W toku badania pracodawcy poddali ocenie również poszczególne aspekty związane z ubiega-

niem się o praktykanta/stażystę przy wsparciu urzędu pracy. Ocen dokonano w pięciostopnio-

wej skali, gdzie 1 – oznacza ocenę najgorszą, a 5 – najlepszą. Pierwszym ocenianym aspektem 

był stopień skomplikowania procedur związanych z ubieganiem się o stażystę/praktykanta. 

Średnia ocena w tym przypadku ukształtowała się na poziomie 3,8, a jeśli weźmiemy pod uwagę 

medianę to przyjęła ona wartość 4,0. Najczęściej przyznawaną oceną (dominantą) była możliwie 

najwyższa (5). Analiza wskazuje zatem, że stopień skomplikowania procedur związanych  

z ubieganiem się o stażystę/praktykanta przy wsparciu urzędu pracy nie jest znaczącą 

przeszkodą dla skorzystania ze wsparcia urzędu. Warto nadmienić, że najlepsze oceny po-

chodzą od pracodawców z podregionów legnicko-głogowskiego, jeleniogórskiego oraz wałbrzy-

skiego. Relatywnie gorsze przyznali natomiast przedstawiciele firm z podregionu wrocławskie-

go i z Wrocławia.  

Tabela 33. Ocena stopnia skomplikowania procedur związanych z ubieganiem się o staży-
stę/praktykanta N=908 

Zmienna Średnia 
Odchyle-
nie stan-
dardowe 

Mediana Minimum 
Maksi-
mum 

Skośność 
Dominan-

ta 

Ogółem 3,8 1,1 4 1 5 -0,7 5 

jeleniogórski 3,9 1,1 4 1 5 -0,8 5 
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Zmienna Średnia 
Odchyle-
nie stan-
dardowe 

Mediana Minimum 
Maksi-
mum 

Skośność 
Dominan-

ta 

legnicko-głogowski 4,1 1,0 4 1 5 -0,9 5 

wałbrzyski 3,9 1,1 4 1 5 -0,9 5 

wrocławski 3,6 1,0 4 1 5 -0,5 4 

Wrocław 3,3 1,2 3 1 5 -0,3 3 

 

Łatwość pozyskania stażysty/praktykanta oraz dostępność staży/praktyk oceniona zosta-

ła dobrze, choć nieco gorzej niż aspekt omówiony powyżej. Średnia ocen w przypadku ogółu 

pracodawców wyniosła 3,5, mediana przyjęła wartość 4,0, taką samą wartość przyjęła dominan-

ta. Na podstawie wyników pomiaru można ustalić, że najmniejsze problemy z dostępnością staży 

są w podregionie legnicko-głogowskim, zaś największe we Wrocławiu.  

Tabela 34. Ocena łatwości pozyskania stażysty/praktykanta oraz dostępności staży/praktyk N=908 

Zmienna Średnia 
Odchyle-
nie stan-
dardowe 

Mediana Minimum 
Maksi-
mum 

Skośność 
Dominan-

ta 

Ogółem 3,5 1,2 4 1 5 -0,5 4 

jeleniogórski 3,4 1,3 4 1 5 -0,4 5 

legnicko-głogowski 3,8 1,0 4 1 5 -0,8 4 

wałbrzyski 3,6 1,2 4 1 5 -0,5 5 

wrocławski 3,5 1,2 4 1 5 -0,4 4 

Wrocław 3,1 1,4 3 1 5 -0,3 4 

 

Współpraca z pracownikami urzędu pracy to obszar ze wszystkich badanych aspektów 

oceniony najlepiej. Średnia na poziomie 4,3, mediana na poziomie 5,0 i taka sama dominanta 

świadczą o wysokim poziomie zadowolenia pracodawców. Wyniki badania wskazują, że  

z urzędnikami współpraca przebiega co najmniej dobrze we wszystkich podregionach. Relatyw-

nie najlepiej w podregionie legnicko-głogowskim, następnie w jeleniogórskim, wrocławskim, 

wałbrzyskim i we Wrocławiu. 

Tabela 35. Ocena współpracy z pracownikami urzędów pracy N=908 

Zmienna Średnia 
Odchyle-
nie stan-
dardowe 

Mediana Minimum 
Maksi-
mum 

Skośność 
Dominan-

ta 

Ogółem 4,3 1,0 5 1 5 -1,4 5 

jeleniogórski 4,3 1,0 5 1 5 -1,4 5 

legnicko-głogowski 4,6 0,7 5 2 5 -1,4 5 
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Zmienna Średnia 
Odchyle-
nie stan-
dardowe 

Mediana Minimum 
Maksi-
mum 

Skośność 
Dominan-

ta 

wałbrzyski 4,2 1,0 5 1 5 -1,3 5 

wrocławski 4,3 0,9 4 1 5 -1,4 5 

Wrocław 4,0 1,2 4 1 5 -1,1 5 

 

Wysoko oceniono także poziom kompetencji pracowników urzędów pracy. Średnia ocena 

w tym aspekcie ukształtowała się na poziomie 4,2. Mediana przyjęła wartość 4,0, dominanta zaś 

5. Oceny w poszczególnych podregionach okazały się bardzo do siebie zbliżone. Po raz kolejny 

jednak relatywnie najlepiej oceniono współpracę z urzędnikami z podregionu legnicko-

głogowskiego, trochę gorzej zaś kooperację z pracownikami urzędu pracy obsługującego miasto 

Wrocław.  

Tabela 36. Ocena poziomu kompetencji pracowników urzędów pracy N=908 

Zmienna Średnia 
Odchyle-
nie stan-
dardowe 

Mediana Minimum 
Maksi-
mum 

Skośność 
Dominan-

ta 

Ogółem 4,2 1,0 4 1 5 -1,3 5 

jeleniogórski 4,3 1,0 5 1 5 -1,3 5 

legnicko-głogowski 4,4 0,9 5 1 5 -1,7 5 

wałbrzyski 4,2 1,0 4 1 5 -1,4 5 

wrocławski 4,2 1,0 4 1 5 -1,2 5 

Wrocław 4,0 1,0 4 1 5 -0,8 4 

 

Na koniec na podstawie odpowiedzi respondentów wyprowadzony został wskaźnik NPS (Net 

Promoter Score), który jest jedną z popularnych miar wykorzystywanych w badaniach marki.  

W tym wypadku marki dolnośląskich urzędów pracy, a ściślej biorąc ich marki odnoszącej się 

wprost do współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji staży/praktyk. Zgodnie z metodolo-

gią wskaźnika każdego pracodawcę współpracującego z urzędem pracy w zakresie sta-

ży/praktyk poproszono o przyznanie oceny od 0 do 10 w odpowiedzi na pytanie: „na ile praw-

dopodobne jest, że polecił(a)by Pan(i) znajomemu pracodawcy współpracę z urzędem pracy 

przy realizacji staży/praktyk”. W ten sposób zidentyfikowano 48% promotorów współpracy  

z urzędem w zakresie realizacji staży/praktyk (oceny 9-10), 27% obojętnych tejże współpracy 

(oceny 7-8) oraz 25% krytyków takiej formy wsparcia (oceny 0-6). Wskaźnik NPS przyjął za-

tem wartość dodatnią i ukształtował się na poziomie 23, co uznać należy za wynik wyraź-

nie dobry, szczególnie biorąc pod uwagę, że najlepsze globalne marki osiągają poziom 60 i wię-



 

 
 

64 

 
 

cej. Analiza wskaźnikowa potwierdza zatem ostatecznie, że pracodawcy współpracujący  

z urzędami pracy w zakresie organizacji praktyk/staży oceniają taką współpracę dobrze. 

Uściślając można jeszcze wskazać, że wartość wskaźnika różniła się nieco w poszczególnych 

podregionach: w podregionie legnicko-głogowskim przyjął wartość 37, we wrocławskim 26,  

w wałbrzyskim 22, w podregionie jeleniogórskim wskaźnik wyniósł 19, natomiast we Wrocła-

wiu przyjął wartość ujemną -5, co oznacza niewielką liczbową przewagę krytyków marki nad jej 

promotorami i jest w pełni spójne z wynikami badania omówionymi powyżej, gdzie urzędowi 

pracy z Wrocławia przyznawano nieco gorsze oceny. 

Współpraca – jak wykazano powyżej – oceniana jest co najmniej dobrze. Nie znaczy to jednak, że 

pracodawcy nie widzą żadnych możliwości jeszcze większego podniesienia jej efektywności. 

Urzędy pracy powinny wprowadzić kilka zmian proceduralnych, dzięki którym wsparcie Pu-

blicznych Służb Zatrudnienia w ramach staży/praktyk będzie bardziej efektywne. Po analizie 

wyników badania na pierwszy plan wysuwa się konieczność regularnego informowania 

pracodawców o dostępności środków na realizację staży/praktyk (57,9%). Wyniki bada-

nia wskazują, że jest to jedyna zmiana proceduralna oczekiwana przez większość ankie-

towanych. Ponadto, więcej niż 1/3 respondentów chciałaby rezygnacji z obowiązku zatrudnie-

nia stażysty po odbyciu stażu (36,8%), pragnęłaby aby pracodawcom umożliwiono samodzielny 

wybór kandydata spośród osób zarejestrowanych w urzędzie (35,9%) lub życzyłaby sobie bar-

dziej starannego doboru kandydatów, którzy są następnie wysyłani do pracodawców (34,3%). 

Co ciekawe, odpowiedzi sugerujące trudności proceduralne związane z ubieganiem się o staży-

stę wskazywane były jeszcze rzadziej. Jednoznacznie potwierdza to zatem, że procedura ubiega-

nia się o stażystę nie sprawie wielu pracodawcom trudności formalnych. Należy zauważyć 

również, że pracodawcy niemal jednogłośnie domagają się zmian – wyłącznie 8,3% z nich 

nie dostrzega konieczności ich wprowadzenia. Zauważono również, że na odpowiedzi praco-

dawców niewielki wpływ ma poziom ich wiedzy na temat współpracy z urzędem podczas pozy-

skiwania praktykantów/stażystów. Rozbieżności w odpowiedziach respondentów deklarujących 

wystarczający (Tak) lub niewystarczający (Nie) poziom wiedzy są bowiem relatywnie niskie. 

Szczegółowe dane znajdują się na rysunku. 
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Rysunek 7. Zmiany z zakresu stosowanych procedur, które zdaniem pracodawców powinien 
wprowadzić urząd pracy, aby jego wsparcie w ramach staży/praktyk było bardziej efektywne 
N=2009 

 

Poziom wiedzy na temat współpracy z urzędem pracy w zakresie pozyskiwania prakty-

kantów/stażystów również został zbadany w niniejszym pomiarze. Pracodawcy na ogół 

deklarują jej wystarczający poziom – wskazało tak 63,2% ogółu. Wystarczający poziom 

wiedzy zadeklarowały największe odsetki pracodawców z podregionów: wałbrzyskiego 

(72,0%), jeleniogórskiego (70,5%) i legnicko-głogowskiego (68,6%). Nieco inaczej rozkład od-

powiedzi przedstawia się w przypadku podregionu wrocławskiego (62,9%) oraz samego Wro-
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cławia (45,8%), gdzie liczba deklarujących wystarczający i niewystarczający poziom wiedzy jest 

niemal równa. 

Rysunek 8. Wystarczający poziom wiedzy pracodawców w zakresie współpracy z urzędem pracy 
podczas pozyskiwania praktykantów/stażystów N=2009 

   

Jedną z nowych form wsparcia jest tzw. bon stażowy, w ramach którego pracodawca może 

otrzymać wsparcie finansowe w związku z zatrudnieniem stażysty po okresie odbywania 

stażu5. O tej formie wsparcia słyszało dotychczas 34,0% pracodawców, w tym 9,3% sko-

rzystało już z możliwości przyjęcia osoby bezrobotnej w ramach bonu stażowego. Nowa 

forma wsparcia relatywnie najlepiej jest obecnie znana w podregionie legnicko-głogowskim 

(poprawnie identyfikuje ją 44,6% pracodawców, podregionie wałbrzyskim (38,2%) oraz podre-

gionie jeleniogórskim (35,8%). Bon stażowy nieco mniej rozpoznawalny jest w podregionie 

wrocławskim (30,0%) oraz we Wrocławiu (27,1%). We Wrocławiu również najmniejszy odsetek 

respondentów skorzystał dotychczas z bonu stażowego (2,9%). W pozostałych podregionach 

                                                             
5 Bon stażowy jest instrumentem aktywizacji bezrobotnych do 30. roku życia, stanowiącym gwarancję 
skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile 
pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. 
Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Termin ważności 
bonu stażowego określa starosta. W ramach bonu stażowego starosta finansuje: koszty przejazdu do i z 
miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w mie-
sięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium; koszty niezbędnych badań lekarskich 
lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania. Pracodawcy, który zatrudni bez-
robotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł. Premia i 
maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji. 
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odsetek ten wahał się od 10,0% (jeleniogórski) do 12,2% (wrocławski). Kartodiagram obrazują-

cy omawiane dane znajduje się poniżej. Pogłębiona analiza dostarczyła również szeregu dodat-

kowych informacji: 

 Bon stażowy jest formą wsparcia lepiej rozpoznawaną w gronie firm publicznych 

(40,6%) niż prywatnych (32,5%) – zależność została potwierdzona  testem Chi-kwadrat, 

gdzie p-value < 0,1. 

 Rozpoznawalność bonu stażowego jest największa wśród: podmiotów zajmujących się 

obsługą rynku nieruchomości (47,1%), kulturą, rozrywką i rekreacją (42,6%), opieką 

zdrowotną i pomocą społeczną (38,7%), zakwaterowaniem i usługami gastronomiczny-

mi (37,6%) oraz działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (37,2%).  

 Rozpoznawalność bonu stażowego jest wprost proporcjonalna do wielkości firmy, bo-

wiem znajomość tej formy wsparcia wykazało 44,6% przedstawicieli największych firm, 

37,4% małych i średnich przedsiębiorców oraz 31,2% respondentów stojących na czele 

najmniejszych jednostek gospodarczych – zależność dotycząca rozpoznawania bonu  

stażowego i wielkości firmy została potwierdzona również wynikiem testu Chi-kwadrat, 

gdzie p-value < 0,01. 

 Wreszcie, jest ona znacznie większa wśród przedstawicieli firm deklarujących wystar-

czający poziom wiedzy na temat współpracy z powiatowymi urzędami pracy w zakresie 

pozyskiwania praktykantów/stażystów (39,4%) – zostało to potwierdzone wynikiem te-

stu Chi-kwadrat, gdzie p-value < 0,001. 
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Rysunek 9. Znajomość bonu stażowego wśród pracodawców N=2009 

 

Na podstawie analizy wyników badania można przypuszczać, że zainteresowanie bonem 

stażowych przy zagwarantowaniu odpowiedniej puli środków w budżecie formy wspar-

cia, będzie znacząco wzrastać w przyszłości. Jak zostało powiedziane wyżej, obecnie z bonów 

stażowych korzystało nieco mniej niż 10% badanych pracodawców. Zainteresowanie jest jednak 

znacznie większe, bowiem 59,4% ankietowanych (w tym 28,4% zdecydowanie) pracodawców 

byłoby skłonnych przyjąć stażystę zgłaszającego się do pracy na podstawie tzw. bonu stażowe-

go. Taką możliwość odrzuca wyłącznie 20,7% badanych. Należy dodatkowo zauważyć, że zainte-

resowanie bonem stażowym jest duże we wszystkich podregionach województwa dolnośląskie-

go. 
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Rysunek 10. Zainteresowanie przyjęciem stażysty zgłaszającego się do pracy na podstawie tzw. 
bonu stażowego N=2009 

 

3.5 Współpraca pracodawców z innymi instytucjami w procesie pozyskiwania praktykan-

tów i stażystów 

Osobny blok pytań poświęcono współpracy pracodawców z innymi instytucjami. Wobec fak-

tycznie zdiagnozowanego w niniejszym badaniu braku współpracy z prywatnymi agencjami 

zatrudnienia, pod mianem innych instytucji rozumieć należy szkoły i uczelnie. Pytania w tym 

bloku skierowano wyłącznie do pracodawców, którzy taką kooperację mają już za sobą (443 

respondentów). Współpraca ze szkołami i uczelniami w procesie pozyskiwania praktykan-

tów/stażystów oceniana była zdecydowanie pozytywnie, choć przyznać należy, że odsetki 

ocen najlepszych były na ogół niższe niż w przypadku współpracy z Powiatowymi Urzę-

dami Pracy.  Ogółem 90,5% badanych oceniła kooperację z instytucjami kształcenia pozytyw-

nie, w tym 33,0% zdecydowanie pozytywnie. Można zauważyć, że w podregionie wałbrzyskim 

nie znalazł się żaden pracodawca, który przyznałby ocenę inną niż pozytywna. Niemniej, ziden-

tyfikowano także 3,9% niezadowolonych. Uzasadniając swoje negatywne oceny wskazywali oni 

najczęściej na: 

 Brak zainteresowania współpracą ze strony szkół/uczelni – 11 wskazań; 

 Utrudnioną współpracę ze szkołami/uczelniami (bez podania szczegółów) – 4 wskaza-

nia; 
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 Skomplikowane procedury warunkujące współpracę – 2 wskazania. 

Rysunek 11. Ocena doświadczeń związanych ze współpracą ze szkołami/uczelniami w zakresie 
pozyskiwania praktykantów/stażystów N=443, pytanie: „Jak Pan(i) ocenia współpracę ze szkoła-
mi/uczelniami w zakresie pozyskania praktykantów/stażystów?” 

 

Tak jak w rozdziale poświęconym kooperacji z Powiatowymi Urzędami Pracy, tak i w tym frag-

mencie raportu należy odnieść się do oceny wybranych aspektów współpracy pracodawców ze 

szkołami/uczelniami w zakresie realizacji praktyk/staży. Dobór aspektów umożliwia porówna-

nie wyników ze wskazaniami dotyczącymi kooperacji z Publicznymi Służbami Zatrudnienia. 

Bardzo zbliżone okazały się oceny stopnia skomplikowania procedur związanych z ubie-

ganiem się o stażystę/praktykanta we współpracy ze szkołą/uczelnią oraz w kooperacji  

z Powiatowym Urzędem Pracy. W omawianym tutaj przypadku średnia ocena ukształtowała 

się na poziomie 3,9, mediana przyjęła wartość 4,0, a dominanta 4. Oceny w poszczególnych pod-

regionach okazały się bardzo podobne. Relatywnie najlepsze przyznali pracodawcy z podregio-

nu wałbrzyskiego (4,1), relatywnie najgorsze natomiast przedstawiciele firm z Wrocławia (3,8).  

Tabela 37. Ocena stopnia skomplikowania procedur związanych z ubieganiem się o staży-
stę/praktykanta we współpracy ze szkołą/uczelnią N=443 

Zmienna Średnia 
Odchyle-
nie stan-
dardowe 

Mediana Minimum 
Maksi-
mum 

Skośność 
Dominan-

ta 

Ogółem 3,9 1,0 4 1 5 -0,9 4 

33,0%

28,4%

21,6%

35,2%

34,5%

36,5%

57,6%

64,2%

59,5%

64,8%

51,7%

56,3%

2,5%

2,5%

5,4%

4,1%

0,8%

1,4%

2,7%

2,1%

1,6%

5,6%

4,9%

10,8%

7,6%

4,8%
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Zmienna Średnia 
Odchyle-
nie stan-
dardowe 

Mediana Minimum 
Maksi-
mum 

Skośność 
Dominan-

ta 

jeleniogórski 4,0 1,0 4 1 5 -1,0 4 

legnicko-głogowski 4,0 1,1 4 1 5 -1,0 5/4 

wałbrzyski 4,1 1,0 4 1 5 -1,3 5 

wrocławski 3,9 1,1 4 1 5 -1,0 4 

Wrocław 3,8 1,0 4 1 5 -0,6 5 

 

Wyniki badania wskazują, że pozyskanie praktykanta/stażysty za pośrednictwem szko-

ły/uczelni jest względnie łatwe. Średnia oceny pracodawców w pięciostopniowej skali wynio-

sła 4,1, przy medianie na poziomie 4,0 i dominancie wynoszącej 5. Najwyższe oceny przyznali 

pracodawcy z podregionów wałbrzyskiego, wrocławskiego i miasta Wrocław. Nieco niższe zi-

dentyfikowano w przypadku respondentów z podregionów jeleniogórskiego i legnicko-

głogowskiego. 

Tabela 38. Ocena łatwości pozyskania stażysty/praktykanta za pośrednictwem szkoły/uczelni 
N=443 

Zmienna Średnia 
Odchyle-
nie stan-
dardowe 

Mediana Minimum 
Maksi-
mum 

Skośność 
Dominan-

ta 

Ogółem 4,1 1,1 4 1 5 -1,0 5 

jeleniogórski 3,9 1,0 4 1 5 -0,9 4 

legnicko-głogowski 3,6 1,1 4 1 5 -0,6 4 

wałbrzyski 4,2 1,1 5 1 5 -1,3 5 

wrocławski 4,1 1,0 4 1 5 -1,1 5 

Wrocław 4,1 1,1 5 1 5 -1,1 5 

 

Dobrze wypadła również ocena współpracy pracodawców z pracownikami szko-

ły/uczelni. Noty przyznane w poszczególnych podregionach były bardzo zbliżone i oscylowały 

w granicach 4,0 (podregion wrocławski) – 4,3 (podregion wałbrzyski). Średnia dla ogółu praco-

dawców wyniosła zaś 4,1. Mediana przyjęła wartość 4,0, a dominanta była równa 5.  

Tabela 39. Ocena współpracy z pracownikami szkoły/uczelni N=443 

Zmienna Średnia 
Odchyle-
nie stan-
dardowe 

Mediana Minimum 
Maksi-
mum 

Skośność 
Dominan-

ta 

Ogółem 4,1 1,0 4 1 5 -1,1 5 

jeleniogórski 4,2 0,9 4 1 5 -0,9 5 
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Zmienna Średnia 
Odchyle-
nie stan-
dardowe 

Mediana Minimum 
Maksi-
mum 

Skośność 
Dominan-

ta 

legnicko-głogowski 4,1 1,2 5 1 5 -1,2 5 

wałbrzyski 4,3 0,8 4 2 5 -1,0 5 

wrocławski 4,0 1,1 4 1 5 -1,1 5 

Wrocław 4,1 1,0 4 1 5 -1,0 5 

 

W bardzo podobny sposób pracodawcy oceniali poziom kompetencji pracowników szko-

ły/uczelni, z którymi przyszło im współpracować w procesie pozyskiwania staży-

stów/praktykantów. Średnia ocena ukształtowała się na poziomie 4,2, czyli identycznym jak  

w przypadku oceny kompetencji pracowników urzędów pracy. Mediana znów wyniosła 4,0,  

a dominanta 5. Wyniki badania wskazują zatem, że pracodawcy dobrze oceniają współpracę  

z dolnośląskimi szkołami/uczelniami w procesie pozyskiwania stażystów/praktykantów. 

Tabela 40. Ocena poziomu kompetencji pracowników szkoły/uczelni N=443 

Zmienna Średnia 
Odchyle-
nie stan-
dardowe 

Mediana Minimum 
Maksi-
mum 

Skośność 
Dominan-

ta 

Ogółem 4,2 1,0 4 1 5 -1,1 5 

jeleniogórski 4,2 1,0 5 1 5 -0,9 5 

legnicko-głogowski 4,1 1,0 4 1 5 -1,1 5 

wałbrzyski 4,3 0,8 4 2 5 -0,9 5 

wrocławski 4,2 1,0 4 1 5 -1,3 5 

Wrocław 4,2 0,9 4 1 5 -0,9 5 

  

W odniesieniu do współpracy ze szkołami/uczelniami również wyprowadzono wskaźnik 

NPS. Uzyskane wyniki potwierdzają dobry poziom współpracy, jednak z całą pewnością 

uprawniają również do innego wniosku. Pracodawcy między sobą promowaliby raczej 

współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy, znacznie chętniej niż ze szkołami. Pracodaw-

com zadano pytanie: „w skali od zera do dziesięciu, na ile prawdopodobne jest, że polecił(a)by 

Pan(i) znajomemu pracodawcy współpracę ze szkołą/uczelnią przy pozyskiwaniu praktykan-

tów/stażystów?”. Wyniki badania pozwoliły zidentyfikować 38% promotorów marki (oceny 9-

10), 24% obojętnych (oceny 7-8) oraz 38% krytyków marki (oceny 0-6). Wskaźnik NPS przyjął 

zatem wartość 0. Pogłębiona analiza wykazała, że jego wartości znacząco odbiegały od siebie  

w poszczególnych podregionach. W podregionie jeleniogórskim zidentyfikowano przewagę 

promotorów marki (wskaźnik = 8). Promotorzy marki przeważali nad krytykami również we 
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Wrocławiu (wskaźnik = 7). Równowagę pomiędzy promotorami i krytykami współpracy wykry-

to w podregionie wrocławskim (wskaźnik = 0). W dwóch pozostałych podregionach przeważali 

krytycy marki: w podregionie wałbrzyskim wskaźnik wyniósł -4, a w podregionie legnicko-

głogowskim przyjął wartość -35. 

Wobec powyższych wyników można zastanowić się nad elementami wymagającymi poprawy. 

Zdaniem pracodawców współpracy ze szkołą/uczelnią podczas pozyskiwania praktykan-

tów/stażystów sprzyja przede wszystkim inicjowanie tejże współpracy przez szko-

łę/uczelnię (41,1% wskazań). Można zatem przypuszczać, że dolnośląscy pracodawcy 

oczekują od placówek kształcenia większego zaangażowania na rzecz zawiązania koope-

racji. Jest to uprawniony wniosek, jeśli weźmiemy pod uwagę, że tylko 7,9% badanych oczekuje 

inicjowania takiej współpracy przez samorząd. Kolejne sprzyjające czynniki to możliwość wyło-

wienia talentów spośród praktykantów i uczniów (38,4%) oraz duże zainteresowanie potencjal-

nych stażystów/praktykantów uczestnictwem w tej formie zdobywania doświadczenia zawo-

dowego (30,2%). Szczegółowy rozkład uzyskanych odpowiedzi znajduje się na kolejnym rysun-

ku.  



 

 
 

74 

 
 

Rysunek 12. Czynniki sprzyjające współpracy ze szkołą/uczelnią podczas pozyskiwania prakty-
kantów/stażystów zdaniem pracodawców N=443 

35,7% pracodawców dostrzega elementy utrudniające współpracę ze szkołą/uczelnią  

w procesie pozyskiwania stażystów. Ich zdaniem współpraca utrudniona jest przede wszyst-

kim przez: 

 Nadmierną biurokrację – 48 wskazań; 

 Brak zainteresowania współpracą ze strony szkół/uczelni – 23 wskazania; 
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 Brak chęci odbywania praktyk przez uczniów/studentów – 20 wskazań; 

 Utrudnioną komunikację na linii szkoła-pracodawca – 17 wskazań; 

 Niedopasowanie potencjalnych praktykantów do potrzeb pracodawców – 12 wskazań; 

 Utrudnione dojazdy na praktyki – 11 wskazań; 

 Zbyt wygórowane oczekiwania młodych osób – 6 wskazań; 

 Niedogodny termin dostępności praktykantów – 6 wskazań; 

 Niemożność sprostania zainteresowaniu praktykantów/stażystów przez ograniczoną 

liczbę miejsc w zakładach pracy – 5 wskazań. 

Klasa patronacka to skuteczny sposób na dopasowanie programu nauczania w zawodzie do po-

trzeb lokalnego biznesu, w tym wypadku pojedynczej, lokalnie wiodącej firmy, która  zgodziła 

się we współpracy ze szkołą zawodową kształcić absolwentów na swoje potrzeby. Wyniki ba-

dania jednoznacznie potwierdzają, że klasa patronacka ma niejako wymiar ekskluzywny 

– korzysta z niej bardzo niewielki odsetek pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu, 

średnio 1,4% w skali województwa. Znacznie większy odsetek badanych słyszał dotychczas  

o klasach patronackich. Odsetek ten waha się od 15,2% w podregionie wałbrzyskim do 25,3%  

w podregionie jeleniogórskim, przyjmując średnią dla całego województwa na poziomie 19,7%. 

Tak znajomość, jak i wykorzystanie klas patronackich jest silnie skorelowane z wielko-

ścią firmy. Zdecydowanie największy odsetek posiadających klasy patronackie przedsię-

biorców zidentyfikowano w grupie podmiotów zatrudniających 250 osób i więcej. 37,6% 

pracodawców z tej grupy słyszało o klasach patronackich, a swoje klasy patronackie po-

siadało dotychczas 12,9% ankietowanych z tej grupy. Dodatkowo można zauważyć, że klasy 

patronackie posiadały największe odsetki przedsiębiorstw: przemysłowych, prowadzących dzia-

łalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz zajmujących się opieką zdrowotną i pomo-

cą społeczną. Ponadprzeciętny odsetek zidentyfikowano również w przypadku firm publicznych.   
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Rysunek 13. Znajomość klasy patronackiej wśród pracodawców N=2009 

  

Badanie pokazuje, że zainteresowanie klasami patronackimi będzie rosło w przyszłości. 

Co zrozumiałe, największe będzie w gronie pracodawców stojących na czele dużych firm. 

Ponadprzeciętne odsetki zainteresowanych odnotowano również w przypadku: 

 Pracodawców zajmujących się zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; 

 Przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług administrowania i działal-

ność wspierającą; 

 Firm przetwórczych (przemysłowych); 

 Przedsiębiorstw z branży transportowej. 
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Rysunek 14. Zainteresowanie współpracą w ramach tzw. klasy patronackiej N=2009, Pytanie: „Czy 
byliby Państwo zainteresowani współpracą w ramach tzw. klasy patronackiej?” 

 

Kontynuując wątek współpracy szkół/uczelni z pracodawcami w zakresie praktyk i staży należy 

wspomnieć również o działaniach systemowych, które – zdaniem respondentów – mogłyby 

przyczynić się do poprawy jakości oraz rozszerzenia tejże współpracy w przyszłości. Ankieto-

wani szansy upatrują przede wszystkim w rozwiązaniach finansowych, a więc we wpro-

wadzeniu ulg podatkowych dla przedsiębiorców współpracujących ze szkoła-

mi/placówkami (44,2%) oraz we wprowadzeniu gratyfikacji finansowych dla współpra-

cujących firm (32,0%). W opiniach badanych wyraźnie rzadziej pojawiał się pomysł, aby ure-

gulować prawne ramy współpracy (21,0%). Zdecydowanie mniejsza liczba respondentów wska-

zała także konieczność umożliwienia pracodawcom dostępu do bazy technodydaktycznej 

szkół/uczelni (17,3%). Istotną obserwacją jest fakt, że na ocenę pracodawców nie ma zasadni-

czego wpływu wielkość firmy, choć zauważyć trzeba, że więcej pomysłów na poprawę obecnej 

współpracy mieli przedstawiciele największych firm. 
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Rysunek 15. Działania systemowe rekomendowane przez pracodawców w celu poprawy jakości 
oraz rozszerzenia współpracy pracodawców ze szkołami/uczelniami w zakresie praktyk/staży 
N=2009 

 

3.6 Brakujące kwalifikacje i umiejętności stażystów i praktykantów 

Ciekawa obserwacja na temat efektywności staży/praktyk możliwa jest do zaobserwowania, 

jeśli porównamy odpowiedzi na pytanie o los praktykanta/stażysty po zakończeniu formy 

wsparcia z formą własności przedsiębiorstwa. Wyniki badania przekonują bowiem, że sta-

że/praktyki są bardziej efektywne w firmach prywatnych niż publicznych. Jeśli przyjrzy-

my się również innym korelacjom można zauważyć, że staże/praktyki organizowane za 

pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy są bardziej efektywne od tych organizowa-

nych dzięki współpracy ze szkołami/uczelniami – różnica wskazań dwóch pozytywnych od-

powiedzi (zatrudnienie znaleźli wszyscy lub większość praktykantów/stażystów, zatrudnienie 

znalazła mniej więcej połowa praktykantów/stażystów) wyniosła blisko 10 punktów procento-

wych – odpowiednio 56,4% i 46,5%. Korelację wyników z formą własności firmy zaprezentowa-

no na kolejnym rysunku. 
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Rysunek 16. Przyjęcia praktykantów/stażystów po okresie odbywania praktyk/stażu N=2009 

 

Poza barierami organizacyjnymi i finansowymi, które omówione zostaną w dalszej części opra-

cowania, na zatrudnianie praktykantów/stażystów wpływ mają posiadane przez nich kwalifika-

cje. W trakcie badania zidentyfikowano zatem grupy kwalifikacji, których młodym potencjalnym 

pracownikom brakuje najczęściej. Należy przede wszystkim zauważyć, że zdaniem 50,7% 

pracodawców praktykantom/stażystów nie brakuje żadnych kwalifikacji koniecznych dla 

zatrudnienia ich w firmie. Odsetek ten uznać trzeba za relatywnie wysoki – mniej więcej 

połowa pracodawców jest bowiem w pełni zadowolona z umiejętności twardych zgłasza-

jących się osób. Braki obserwowane przez pozostałych ankietowanych dotyczą przede wszyst-

kim aspektów łączonych w obiegowej opinii z silnymi stronami młodych pracowników – stąd 

zatem jeśli dostrzegalne są braki, są one natychmiast „wytykane” przez pracodawców. Zdaniem 

13,1% badanych praktykantom/stażystom brakuje znajomości języków obcych, zdaniem 9,6% 

ankietowanych nie mają oni dostatecznej wiedzy w zakresie obsługi komputera, a kolejne 6,3% 

badanych zarzuca im słabą znajomość obsługi urządzeń biurowych. W odniesieniu do niektó-

rych kwalifikacji deklarowane braki nieco różnią się w zależności od sposobu rekrutacji prakty-

kantów/stażystów, nie są to jednak rozbieżności duże i pozwalające na wnioskowanie staty-

styczne nienarażone na błąd. 
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Rysunek 17. Kwalifikacje, których brakuje przyjmowanym praktykantom/stażystom N=2009 

Kwalifikacje Ogółem 

Osoby rekrutowa-
ne dzięki współ-
pracy z Powiato-

wym Urzędem 
Pracy 

Osoby rekrutowa-
ne dzięki współ-
pracy ze szkoła-
mi/uczelniami 

Osoby rekrutowa-
ne w inny sposób 

Znajomość języków obcych 13,1% 15,1% 19,4% 12,3% 

Znajomość obsługi komputera 9,6% 10,8% 8,8% 9,4% 

Znajomość obsługi urządzeń 
biurowych 

6,3% 5,8% 8,1% 6,4% 

Uprawnienia budowlane 3,4% 3,6% 2,9% 3,3% 

Kwalifikacje operatora maszyn 
i urządzeń 

3,2% 3,4% 3,4% 2,9% 

Umiejętności budowlane 2,7% 3,6% 2,7% 2,3% 

Kwalifikacje informatyczne 2,4% 1,9% 3,2% 2,8% 

Uprawnienia księgowo-
finansowe 

2,3% 1,8% 2,3% 2,6% 

Uprawnienia elektryczne, 
energetyczne 

2,0% 2,2% 2,5% 2,1% 

Uprawnienia w branży trans-
portowej 

1,7% 1,8% 2,5% 1,5% 

Kwalifikacje w zakresie ga-
stronomii 

1,4% 1,5% 1,8% 1,3% 

Kwalifikacje w zakresie ochro-
ny zdrowia i urody 

1,4% 0,8% 1,4% 1,9% 

Uprawnienia spawalnicze 1,2% 1,4% 1,8% 1,3% 

Uprawnienia w zakresie spra-
wowania opieki 

0,7% 1,1% 1,1% 0,6% 

Kwalifikacje w zakresie tury-
styki 

0,6% 0,6% 1,1% 0,7% 

 

To nie braki w zakresie kwalifikacji są głównym problemem dotyczącym staży-

stów/praktykantów. Poważniejszą niedogodnością są braki w zakresie umiejętności 

miękkich. O ile braki kwalifikacyjne dostrzega 49,3% pracodawców, o tyle już 73,3% 

przedstawicieli firm uważa, że stażyści/praktykanci nie posiadają odpowiednich kompe-

tencji. Motywacja do pracy to odpowiedź najczęściej wskazywana przez pracodawców (40,1% 

ankietowanych) – jej brak dotyczy w niemal równym stopniu osób rekrutowanych dzięki 

współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy i szkołami/uczelniami. 24,4% badanych wskazało, 

że potencjalnym młodym pracownikom (rekrutowanym głównie kanałem „oświatowym”) bra-

kuje komunikatywności, a kolejnych 19,3% respondentów zarzucało praktykantom/stażystom 

brak znajomości branży. Pozostałe kompetencje wskazywane były nieco rzadziej. Co najmniej 

10% ogółu pracodawców wskazało jeszcze: brak zdolności szybkiego uczenia się/podnoszenia 

kwalifikacji (16,9%), brak odporności na stres (15,8%), brak odpowiedzialności i profesjonali-
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zmu (14,5%), brak umiejętności dobrej organizacji czasu pracy (14,2%), brak dyspozycyjności 

(13,4%), a także brak kreatywności, innowacyjności i pomysłowości (11,1%).   

Rysunek 18. Umiejętności miękkie, których brakuje przyjmowanym praktykantom/stażystom 
N=2009 

   

40,1%

24,4%

19,3%

16,9%

15,8%

14,5%

14,2%

13,4%

11,1%

9,8%

9,0%

8,4%

2,6%

26,7%

42,5%

25,3%

20,4%

17,6%

16,1%

15,5%

15,5%

15,7%

12,3%

9,6%

8,8%

9,0%

2,0%

25,6%

40,0%

31,2%

21,7%

18,5%

19,0%

15,6%

14,4%

14,0%

13,3%

12,0%

10,8%

8,1%

2,5%

24,4%

40,8%

23,7%

19,7%

17,5%

15,7%

15,1%

15,0%

13,4%

11,2%

9,9%

9,3%

8,7%

2,9%

26,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Motywacja do pracy

Komunikatywność

Znajomość branży

Zdolność szybkiego uczenia się/chęć podnoszenia 
kwalifikacji

Odporność na stres

Odpowiedzialność i profesjonalizm

Umiejętność dobrej organizacji pracy

Dyspozycyjność

Kreatywność, innowacyjność, pomysłowość

Myślenie analityczne i syntetyczne

Zdolności manualne

Wysoki poziom kultury osobistej

Inne

Żadnych

Ogółem Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Dzięki współpracy ze szkołami/uczelniami Pozostałe sposoby



 

 
 

82 

 
 

3.7 Problemy i potrzeby pracodawców związane z organizacją praktyk i staży 

Nie jest łatwo pozyskać odpowiedniego praktykanta/stażystę. Wniosek ten jest upraw-

niony na podstawie wyników badań. Problemów w tym względzie nie ma 36,9% ogółu 

badanych, odczuwa je natomiast 50,8% respondentów. Odpowiedzi są silnie skorelowane  

z wielkością firmy. Im większa firma tym rzadsze problemy z pozyskaniem odpowiednich prak-

tykantów/stażystów – doświadcza ich 55,2% najmniejszych przedsiębiorstw, 46,1% małych  

i średnich firm oraz wyłącznie 31,7% największych podmiotów gospodarczych  (zależność po-

twierdzona testem Chi-kwadra, gdzie p-value < 0,001). Inne zidentyfikowane rozbieżności doty-

czą: 

 Formy własności przedsiębiorstwa – trudności odczuwa 35,6% pracodawców publicz-

nych i 54,4% prywatnych – zostało to potwierdzone testem Chi-kwadrat i wartością p-

value < 0,001; 

 Branży – problemy z pozyskaniem odpowiednich kandydatów mają przede wszystkim: 

przedsiębiorstwa związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (71,0%), 

firmy budowlane (57,7%), przedsiębiorstwa handlowe i zajmujące się naprawą pojaz-

dów (55,1%) – zależność potwierdzona testem Chi-kwadrat, gdzie p-value < 0,001.  
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Rysunek 19. Trudność pozyskania odpowiedniego praktykanta/stażystę N=2009 

 

Barier utrudniających pozyskanie odpowiednich praktykantów/stażystów (przezwycię-

żonych lub nie) doświadcza 68,8% ankietowanych pracodawców. Poszczególne odczuwane 

bariery nie są powszechne dla całej populacji pracodawców odczuwających jakiekolwiek trud-

ności. Spośród 68,8% doświadczających barier 21,0% spotyka się z barierą organizacyjną zwią-

zaną z niemożnością zagwarantowania zatrudnienia przyjmowanym praktykantom/stażystom  

i jest to bariera wymieniana najczęściej ze wszystkich. Druga w kolejności przeszkoda związana 

jest z finansami i dotyczy braku środków finansowych pomocnych dla pozyskania praktykan-

tów/stażystów (19,1%). Ponad 10,0% respondentów odczuwa także trzy bariery informacyjne. 

Przede wszystkim 17,0% pracodawców brakuje informacji o tym w jaki sposób można pozyskać 

praktykantów/stażystów, 12,2% ankietowanych nie posiada wystarczającej informacji o możli-

wej współpracy z urzędem pracy podczas pozyskiwania stażystów/praktykantów, a kolejnym 

10,2% respondentów brakuje wiedzy w zakresie możliwej współpracy ze szkołami podczas po-

zyskiwania stażystów/praktykantów. Pozostałe przeszkody wskazywane były przez mniej niż 

1/10 respondentów.  
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Rysunek 20. Bariery utrudniające pozyskanie odpowiednich praktykantów/stażystów N=2009 

 

Podczas realizacji praktyk/staży pracodawcy doświadczają również szeregu innych problemów. 

Ogółem są one udziałem 55,8% pracodawców, w tym 54,7% współpracujących przy pozyskiwa-

niu praktykantów/stażystów z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz 60,5% kooperujących ze 

szkołami/uczelniami. Na pierwszy plan wyłania się niska motywacja staży-

stów/praktykantów (30,4%), którą jako istotny problem kompetencyjny wskazywano już 

przy okazji omawiania braków w kwalifikacjach i kompetencjach staży-

stów/praktykantów. Pozostałe zmienne wskazywano wyraźnie rzadziej. Ponad 10% ankieto-

wanych odczuwa problemy związane z wygospodarowaniem czasu na opiekę praktykan-
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ta/stażysty (14,2%) oraz niedopasowaniem kompetencji (13,2%) lub kwalifikacji (11,4%) do 

potrzeb firmy. Wyniki badania potwierdzają zatem, że niski poziom motywacji potencjalnych 

młodych pracowników jest bardzo istotnym problemem dolnośląskiego rynku pracy. 

Rysunek 21. Problemy napotykane przez pracodawców podczas realizacji praktyk/staży N=2009 

   

Aby staż lub praktyka okazały się efektywne, powinny trwać minimum sześć miesięcy 
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opcją minimum. Niezależnie od kierunku studiów lub zawodu nauczanego w szkole zawodowej, 
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praktyki również powinny wynosić minimum pół roku – wydłużenie tego okresu jest oczywiście 

zależne od charakteru zawodu, w którym pobierana jest nauka, niemniej praktyk krótszych niż  

6 miesięcy nie można uznać za efektywne zdaniem pracodawców. 

Wnioski powyższe potwierdzają odpowiedzi na jedno z innych pytań. Większość pracodawców 

chciałaby bowiem wydłużenia czasu realizacji staży (58,9% badanych deklaruje, że jest to 

konieczne) oraz praktyk (53,6%). Należy tutaj zauważyć, że chęć wydłużenia czasu danej 

formy zdobywania doświadczenia zawodowego nie jest zależna od dotychczasowego organizo-

wania praktyk lub staży – obie grupy  pracodawców są właściwie zgodne co do głównego wnio-

sku.  

Rysunek 22. Konieczność wydłużenia czasu realizacji staży wg pracodawców N=2009, pytanie: „Czy  
uważa Pan(i), że konieczne jest wydłużenie czasu realizacji staży?” 
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Rysunek 23. Konieczność wydłużenia czasu realizacji praktyk wg pracodawców N=2009, pytanie: 
„Czy  uważa Pan(i), że konieczne jest wydłużenie czasu realizacji praktyk?” 

 

Zdecydowana większość pracodawców jest zgodna – powinno się zwiększyć liczbę działań 

informacyjnych na temat staży, tak aby informacje docierały do większej liczby praco-

dawców i potencjalnych zainteresowanych tą formą wsparcia. Podobne opinie dotyczą 

działań informacyjnych na temat praktyk. Szerszej i częstszej informacji oczekuje zatem 

71,8% pracodawców w przypadku praktyk i 75,5% pracodawców w przypadku staży. Potrzeby 

informacyjne nie są zależne od oferowania staży lub praktyk w przeszłości.  
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Rysunek 24. Konieczność zwiększenia działań informacyjnych na temat staży zdaniem pracodaw-
ców N=2009, pytanie: „Czy  uważa Pan(i), że konieczne jest zwiększenie działań informacyjnych na temat 
staży?” 

 

Rysunek 25. Konieczność zwiększenia działań informacyjnych na temat praktyk zdaniem praco-
dawców N=2009, pytanie: „Czy  uważa Pan(i), że konieczne jest zwiększenie działań informacyjnych na te-
mat praktyk?” 

 

Procedury związane z ubieganiem się o stażystę są na ogół bardziej skomplikowane od 

przepisów warunkujących przyjęcie praktykanta. Konieczność uproszczenia tych pierw-
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szych dostrzega 57,2% respondentów, tych drugich – 51,2% ankietowanych. Wyniki bada-

nia wskazują zatem, że jest to istotny postulat dolnośląskich pracodawców, choć nie tak pilny jak 

omawiane wyżej zwiększenie działań informacyjnych dotyczących staży/praktyk. Koresponduje 

to z wynikami badania omówionymi wyżej i odnoszącymi się do faktu, że relatywnie niewielu 

pracodawców odczuwa przeszkodę związaną ze skomplikowanymi procedurami administracyj-

nymi dotyczącymi realizacji omawianych form wsparcia.  

Rysunek 26. Konieczność uproszczenia procedur związanych z ubieganiem się o stażystę zdaniem 
pracodawców N=2009, pytanie: „Czy  uważa Pan(i), że konieczne jest uproszczenie procedur związanych z 
ubieganiem się o stażystę?” 
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Rysunek 27. Konieczność uproszczenia procedur związanych z ubieganiem się o praktykanta zda-
niem pracodawców N=2009, pytanie: „Czy  uważa Pan(i), że konieczne jest uproszczenie procedur związa-
nych z ubieganiem się o praktykanta?” 

 

W trakcie badania ustalono również z jakimi instytucjami pracodawcy chcieliby współ-

pracować w procesie pozyskiwania praktykantów/stażystów. Zdecydowanie największą 

popularnością cieszy się kooperacja z Powiatowymi Urzędami Pracy – w omawianym za-

kresie chciałoby ją podejmować 60,9% ankietowanych. Relatywnie wysokie odsetki pra-

codawców zainteresowane są także współpracą ze szkołami wyższymi (45,4%) oraz za-

wodowymi (35,6%). W dwóch pierwszych omawianych przypadkach można mówić o szcze-

gólnym zainteresowaniu firm publicznych, w ostatnim – prywatnych. Kooperacją z Publicznymi 

Służbami Zatrudnienia zainteresowane są ponadprzeciętne odsetki: 

 Firm z branży kultury, rozrywki i rekreacji  - 78,7%; 

 Przedsiębiorstw z obszaru rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa – 78,4%; 

 Podmiotów z branży edukacyjnej – 75,2%; 

 Przedsiębiorstw zajmujących się opieką zdrowotną i pomocą społeczną – 71,6%; 

 Firm transportowych – 65,4%; 

 Prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i usług gastronomicznych – 

61,3%; 

 Zajmujących się usługami administrowania i działalnością wspierającą – 61,1%; 

 Małych i średnich (66,2%) oraz największych firm (62,4%); 
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 Firm w ostatnich dwóch latach oferujących możliwość odbycia stażu (63,3%); 

 Przedsiębiorstw pozyskujących stażystów dzięki współpracy z Powiatowymi Urzędami 

Pracy (69,9%); 

 Pracodawców posiadających wystarczającą wiedzę w zakresie współpracy z Powiato-

wym Urzędem Pracy podczas pozyskiwania praktykantów/stażystów. 

Trzy ostatnie korelacje wprost potwierdzają, że dotychczasowa dobra współpraca z Pu-

blicznymi Służbami Zatrudnienia przekłada się na większe zainteresowanie kooperacją  

w przyszłości. Innymi słowy, istnieją bardzo poważne przesłanki do tego, że raz nawiązana 

współpraca ma duże szanse na kontynuację w kolejnych latach. 

Rysunek 28. Instytucje, z którymi pracodawcy chcieliby współpracować w procesie pozyskiwania 
praktykantów/stażystów N=2009 

  

Na zainteresowanie dolnośląskich pracodawców organizacją staży/praktyk wpływ mają przede 

wszystkim trzy najważniejsze czynniki. Po pierwsze możliwość przygotowania do pracy przy-

szłego pracownika. Po drugie możliwość wyłowienia najzdolniejszych i zatrzymania ich w fir-

mie. Wreszcie, po trzecie możliwość nieodpłatnego pozyskania dodatkowego pracownika. Każdy 
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z trzech wymienionych czynników wskazało nie mniej niż ¾ ankietowanych pracodawców. Wy-

niki badania wskazują jednoznacznie, że dla pracodawców największe znaczenie w kon-

tekście staży i praktyk ma podniesienie kapitału ludzkiego firmy. Praktykanci/stażyści 

przy tym częściej mają być osobami wnoszącymi coś do firmy lub osobami, z którymi wią-

zane są nadzieje, nie zaś osobami pozyskiwanymi wyłącznie do wykonywania najprost-

szych prac. Świadczą o tym wysokie odsetki badanych deklarujących, że do praktyk/staży skła-

nia ich możliwość przygotowania przyszłego pracownika lub wręcz ściągnięcia do firmy naj-

zdolniejszych z młodych potencjalnych pracowników. Wreszcie można zauważyć, że dobra do-

tychczasowa współpraca z urzędem pracy oraz zaangażowanie pracowników PUP sprzyja zain-

teresowaniu pracodawców w większym stopniu niż dobra dotychczasowa współpraca ze szkołą 

oraz zaangażowanie pracowników szkoły w tę współpracę. 
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Rysunek 29.Czynniki wpływające na zainteresowanie dolnośląskich pracodawców organizacją 
staży/praktyk N=2009, pytanie: „Czy na Państwa zainteresowanie organizacją staży/praktyk wpływ ma...?” 

Z drugiej strony w trakcie badania zidentyfikowano również czynniki, które nie sprzyjają orga-

nizacji staży/praktyk u dolnośląskich pracodawców. Jest to przede wszystkim biurokracja 

(30,3% ogółu badanych wskazało taką odpowiedź). Pracodawcy z mniejszych podmiotów 

dość często powoływali się również na fakt, że firma jest niewielka i nie może sobie pozwolić na 

korzystanie z wielu praktykantów/stażystów. Natomiast duża część przedstawicieli najwięk-

szych podmiotów gospodarczych zauważała długotrwałe terminy załatwiania formalności. Po-

nad 10,0% ogółu badanych wskazało również ograniczenia czasowe. Wyniki badania pozwalają 

postawić wniosek sugerujący, że czynniki sprzyjające organizacji praktyk/staży wyraźnie prze-

ważają nad elementami, które takiej aktywności na rynku pracy przeszkadzają. Uzupełnieniem 

powyższych informacji jest wskaźnik braku odczuwanych czynników przeszkadzających organi-

zacji staży/praktyk, który w przypadku ogółu badanych wynosi 28,0%.  
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Rysunek 30. Czynniki niesprzyjające organizacji praktyk/staży wg pracodawców N=2009 
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Wnioski powyższe potwierdza analiza kolejnych odpowiedzi. Staż/praktyki to bardzo dobrze 

oceniane formy wsparcia. Nie mniej niż 9 na 10 pracodawców jest zdania, że pozyskanie 

praktykantów/stażystów było przydatne dla firmy, na czele której stoją. Wskaźnik zado-

wolenia jest nieco wyższy w przypadku kooperujących z Powiatowymi Urzędami Pracy, choć 

również w przypadku współpracujących ze szkołami przyjmuje on zdecydowanie wysokie war-

tości.   

Rysunek 31. Przydatność przyjęcia praktykantów/stażystów dla firmy N=2009, pytanie: „Czy przyję-
cie stażystów/praktykantów było przydatne dla firmy?” 

 

Bardzo zbliżone odsetki pracodawców sugerowały, że przyjęcie praktykantów/stażystów 

okazało się przydatne również dla samych praktykantów/stażystów. Dane ilustrujące uzy-

skane odpowiedzi przedstawiono poniżej. 
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Rysunek 32. Przydatność przyjęcia praktykantów/stażystów dla stażysty/praktykanta N=2009, 
pytanie: „Czy przyjęcie stażystów/praktykantów było przydatne dla stażysty/praktykanta?” 

 

3.8 Uwagi pracodawców w odniesieniu do systemu kształcenia 

Osobny rozdział niniejszego opracowania poświęcony został systemowi kształcenia w woje-

wództwie dolnośląskim, który w bezpośredni sposób rzutuje na poziom stażystów i praktykan-

tów, z których pracy korzystają regionalni pracodawcy. Najważniejsze wnioski z tej części bada-

nia przedstawiono poniżej. 

71,4% pracodawców jest zdania, że w obecnym systemie kształcenia odpowiedni nacisk kładzie 

się na elementy teoretyczne. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że dolnośląscy pra-

codawcy są na ogół zadowoleni z poziomu kształcenia teoretycznego. Odpowiedzi liderów 

zatrudnienia, czyli największych regionalnych firm zatrudniających co najmniej 250 osób nie są 

w tej kwestii wyjątkiem – oni również relatywnie dobrze oceniają nacisk na kształcenie teore-

tyczne.  
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Rysunek 33. Rozkład zgody z twierdzeniem „W systemie kształcenia odpowiedni nacisk kładzie się 
na kształcenie teoretyczne” N=2009 

  

Inaczej rozkład odpowiedzi przedstawia się jeśli weźmiemy pod uwagę kształcenie prak-

tyczne. Tutaj już wyłącznie 39,5% badanych jest przekonanych o odpowiednim nacisku 

na ten element kształcenia, a 55,1% respondentów uważa, że jest on niewłaściwy. Na pod-

stawie wyników badania omówionych w poprzednich rozdziałach nie ma wątpliwości, że pod 

pojęciem „niewłaściwy” może się kryć tylko zbyt mały nacisk na kształcenie praktyczne. Uwagę 

zwracają szczególnie opinie liderów zatrudnienia, spośród których aż 66,3% uznaje nacisk na 

kształcenie praktyczne za nieodpowiedni.   
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Rysunek 34. Rozkład zgody z twierdzeniem „W systemie kształcenia odpowiedni nacisk kładzie się 
na kształcenie praktyczne” N=2009 

  

Łącznie 53,7% pracodawców uważa, że w systemie kształcenia funkcjonuje odpowiednia 

liczba szkół kształcących w zawodach przydatnych w ich branży. Wyniki te są jednak silnie 

zależne od wielkości firmy, bowiem wśród liderów zatrudnienia omawiany odsetek wyniósł 

34,7%, co jest wartością mniejszą od średniej ogółu o 19 punktów procentowych. Jednocześnie 

w grupie liderów zatrudnienia znacząco wzrasta odsetek opinii przeciwstawnych do omówio-

nych powyżej, wynosząc łącznie 55,4%. Bardzo ciekawych wyników dostarczyła analiza bran-

żowa. Okazuje się bowiem, że na niedostateczną liczbę szkół kształcących na potrzeby branży 

wskazały ponadprzeciętne odsetki pracodawców zajmujących się w szczególności: 

• Transportem i gospodarką magazynową – 44,2% (brakuje szczególnie: spedytorów oraz 

kierowców samochodów ciężarowych) 

• Przetwórstwem przemysłowym – 42,5% (brakuje szczególnie: ślusarzy, elektryków, 

spawaczy oraz stolarzy); 

• Zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 41,9% (brakuje szczególnie: kucha-

rzy, kelnerów, pomocy kuchennych oraz recepcjonistów).  

• Budownictwem – 39,3% (brakuje szczególnie: murarzy, pomocniczych robotników bu-

dowlanych, dekarzy, kosztorysantów budowlanych, cieśli, inżynierów budownictwa, 

zbrojarzy, tynkarzy); 
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• Rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem – 37,8% (brakuje szczególnie: ogrod-

ników i operatorów maszyn rolniczych). 

 

Rysunek 35. Rozkład zgody z twierdzeniem „W systemie kształcenia funkcjonuje odpowiednia 
liczba szkół kształcących w zawodach przydatnych w Państwa branży” N=2009 

 

Mniej optymistyczny jest rozkład zgody z twierdzeniem „W systemie kształcenia odpo-

wiednio często konsultuje się programy kształcenia z pracodawcami”. Z omawianym zda-

niem zgodziło się wyłącznie 17,9% ankietowanych. Z drugiej strony 64,9% pracodawców 

twierdzi, że częstotliwość konsultowania programów kształcenia z przedstawicielami biznesu 

jest zbyt niska. Wyniki badania zdecydowanie wskazują więc, w którym kierunku powinno się 

zaktywizować szkoły i uczelnie chcące dostosować własną ofertę do potrzeb rynku.  
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Rysunek 36. Rozkład zgody z twierdzeniem „W systemie kształcenia odpowiednio często konsultu-
je się programy kształcenia z pracodawcami” N=2009 

 

Szczególnie zdaniem liderów zatrudnienia system kształcenia w województwie dolnośląskim nie 

uwzględnia branż kluczowych dla rozwoju regionu. Należałoby zatem rozważyć całościowy 

przegląd systemu kształcenia w poszczególnych zawodach i spróbować dostosować go do 

regionalnych strategii zawierających informacje o branżach kluczowych dla rozwoju wo-

jewództwa. Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawiono poniżej. 
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Rysunek 37. Rozkład zgody z twierdzeniem „System kształcenia uwzględnia branże kluczowe dla 
rozwoju regionu” N=2009 

 

Względne niedopasowanie systemu kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy 

potwierdzają również odpowiedzi na kolejne pytanie. 23,0% pracodawców twierdzi  

o aktualnym dopasowaniu systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, przeciwnego 

zdania jest natomiast 53,3% ankietowanych. Po raz kolejny relatywnie najmniej „optymi-

styczne” odpowiedzi pochodzą od liderów zatrudnienia, czyli przedstawicieli największych firm 

z Dolnego Śląska.  
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Rysunek 38. Rozkład zgody z twierdzeniem „System kształcenia jest dopasowany do  aktualnych 
potrzeb rynku pracy” N=2009 

 

Kolejną badaną kwestią był aspekt kształcenia modułowego6. Zauważalny jest tutaj wy-

soki odsetek odpowiedzi „Nie wiem, trudno powiedzieć” wskazujących jednoznacznie na 

nieznajomość pojęcia kształcenia modułowego. Nawet jednak w tym przypadku odsetek 

respondentów deklarujących odpowiedzi pozytywne (system kształcenia odpowiednio wyko-

rzystuje szanse kształcenia modułowego) jest niższy niż odsetek odpowiedzi negatywnych (sys-

tem kształcenia nieodpowiednio wykorzystuje szansę kształcenia modułowego) – 19,3% do 

29,9% w przypadku ogółu badanych pracodawców.  

                                                             
6 Modułowy program nauczania dla zawodu to zestaw modułów kształcenia w zawodzie i odpowiadają-
cych im jednostek modułowych, wyodrębnionych na podstawie określonych kryteriów umożliwiających 
zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji personalnych i społecznych właści-
wych dla zawodu. W programach nauczania o strukturze modułowej występuje integracja treści teore-
tycznych i praktycznych; nie ma podziału na zajęcia praktyczne i teoretyczne. 
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Rysunek 39. Rozkład zgody z twierdzeniem „System kształcenia odpowiednio wykorzystuje szansę 
kształcenia modułowego” N=2009 

 

Dodatkowe uwagi i sugestie związane z systemem kształcenia w województwie dolnośląskim 

zgłosiło 19,8% pracodawców. Po raz kolejny w badaniu ujawniło się przekonanie praco-

dawców związane z koniecznością intensyfikacji kształcenia praktycznego, bowiem 107 

pracodawców chciałoby zwiększenia liczby praktyk w szkołach/uczelniach. Pozostałe, 

rzadziej wskazywane odpowiedzi dotyczyły: 

 Konieczności zwiększenia liczby szkół zawodowych – 98 wskazań; 

 Konieczności podniesienia poziomu kształcenia (odpowiedź ogólna) – 43 wskazania; 

 Konieczności zagwarantowania wpływu pracodawców na programy nauczania – 21 

wskazań; 

 Koniecznej intensyfikacji współpracy na linii szkoły/uczelnie-pracodawcy – 20 wskazań; 

 Konieczności prowadzenia regularnych badań potrzeb rynku – 18 wskazań. 
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4. Wnioski i rekomendacje 

Staże i praktyki są instrumentami wspierającymi zatrudnienie osób młodych. Dodajmy, że są 

one jednymi z najskuteczniejszych instrumentów, cieszącymi się dużym zainteresowaniem także 

dolnośląskich pracodawców. Przeciętny pracodawca z Dolnego Śląska czynnie zainteresowany 

stażami rocznie korzysta z pomocy około czterech praktykantów i dwóch stażystów. Kandydaci  

zgłaszają się sami lub rekrutowani są przede wszystkim dzięki wsparciu Powiatowych Urzędów 

Pracy. Na podstawie wyników badania można założyć, że na jednego kandydata pozyskanego 

dzięki współpracy z uczelnią/szkołą przypada dwóch skierowanych do pracy przez Publiczne 

Służby Zatrudnienia. Uprawniony jest zatem wniosek sugerujący relatywnie intensywną współ-

pracę dolnośląskiego biznesu i Powiatowych Urzędów Pracy w przedmiocie realizacji sta-

ży/praktyk. Intensywność współpracy z całą pewnością wynika z dobrych jej rezultatów. Bada-

nie dostarcza całego szeregu danych wprost przekonujących o pozytywnych doświadczeniach 

pracodawców związanych z pozyskiwaniem potencjalnych młodych pracowników za pośrednic-

twem urzędów pracy. Dość powiedzieć, że wyłącznie 6,7% badanych przedstawicieli biznesu 

jest niezadowolonych z dotychczasowych wspólnie podejmowanych działań. Wprawdzie więk-

szość pracodawców pragnęłaby uproszczenia procedur związanych z ubieganiem się o staży-

stę/praktykanta za pośrednictwem urzędu, jednak można wnioskować, że pragnienie to wynika 

raczej z naturalnego dążenia do czynienia swojego życia łatwiejszym, niż ze skomplikowania 

dotychczas stosowanych rozwiązań prawno-administracyjnych. Najlepiej przekonuje o tym fakt, 

że pracodawcy dobrze oceniali stopień skomplikowania procedur związanych z ubieganiem się 

o potencjalnego stażystę/praktykanta. Nie jest zatem potrzebna instrukcja „krok po kroku”  

i podobne jej przedsięwzięcia. 

Nie znaczy to wcale, że zwiększenie korzystania z praktyk i staży ponad obecny poziom nie jest 

możliwe. Wyniki badania wskazują na co najmniej kilka aspektów, których realizacja powinna 

przyczynić się do jeszcze większego i efektywniejszego wykorzystania omawianych form wspar-

cia. Duża część pracodawców zwraca uwagę na niedostatek informacji. Większość z nich, współ-

pracujących przecież już wcześniej przy realizacji staży/praktyk, chciałaby być regularnie in-

formowana o pojawieniu się w urzędzie środków na realizację tych form wsparcia. Informowa-

nie pracodawców musi spełniać wymogi transparentności. Informacja powinna być kierowana 

do wszystkich potencjalnie zainteresowanych, publikowana w biuletynach, wydawnictwach 

urzędów, na ich stronach internetowych, może również w lokalnych mediach i na stronach in-

ternetowych redagowanych przez miasto/gminę. 
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Praktykanci/stażyści rekrutowani są przez dolnośląskich pracodawców przede wszystkim dzię-

ki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz spośród kandydatów, którzy do firm zgłaszają 

się samodzielnie. Obecnie mniej popularna jest współpraca dotycząca pozyskiwania praktykan-

tów/stażystów nawiązywana pomiędzy uczelniami/szkołami a pracodawcami. Relatywnie nie-

wielu dolnośląskich pracodawców korzysta z możliwości poszukiwania kandydatów za pośred-

nictwem ogłoszeń lub ofert umieszczanych w Internecie. Zupełnie niepopularna jest natomiast 

kooperacja z agencjami zatrudnienia. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że pracodawcy 

stażystów i praktykantów nie szukają za pośrednictwem agencji, jako swojego pośrednika wy-

bierając przede wszystkim Powiatowy Urząd Pracy.  

Kandydatom na stażystów/praktykantów brakuje najczęściej nie kwalifikacji twardych, lecz 

kompetencji miękkich. Pracodawcy, którzy narzekają na braki kwalifikacyjne i kompetencyjne 

chcieliby mieć większy wpływ na wybór kandydata spośród osób zarejestrowanych w urzędzie. 

W tym celu dopuszczają dwa rozwiązania. Albo umożliwi się im samodzielny wybór spośród 

kandydatów znajdujących się w osobowych zasobach urzędu, albo sami urzędnicy powinni do-

bierać podsyłanych kandydatów w sposób bardziej staranny, uwzględniający dotychczasową 

dwustronną współpracę, specyfikę firmy i branży oraz ściślej trzymając się wymagań określo-

nych przez pracodawców. Ci ostatni bowiem – jak wskazują wyniki badania – nie mają wątpli-

wości, że na regionalnym rynku pracy dostępni są kandydaci posiadający odpowiednie kwalifi-

kacje, trudno jest natomiast wyłuskać ich z ogółu, co też wyniki badania jednoznacznie potwier-

dzają.  

Brakom kompetencyjnym należy poświęcić szczególną uwagę. Od szkół/uczelni i Publicznych 

Służb Zatrudnienia należy oczekiwać większej dbałości o ich rozwój. Nie wydaje się nadużyciem 

stwierdzenie, że w obliczu daleko posuniętego niedopasowania struktury kształcenia do potrzeb 

rynku i malejącego znaczenia formalnego wykształcenia, to właśnie dzięki odpowiedniemu roz-

wojowi kompetencji miękkich można najszybciej zbliżyć się do potrzeb biznesu. Nie znaczy to, 

że należy z miejsca wywrócić standardy kształcenia szkolnego i ustawicznego, można jednak 

podjąć próbę nieco innego rozłożenia akcentów nauki i szkoleń, wedle którego kompetencje 

zostaną dowartościowane, zgodnie zresztą z oczekiwaniami dużej grupy pracodawców dostrze-

gających braki kompetencyjne u stażystów i praktykantów. 

Jak zostało powiedziane największa część stażystów i praktykantów rekrutowana jest wskutek 

samodzielnych zgłoszeń kandydatów. W ideę bonów stażowych taka forma rekrutacji wpisuje 

się doskonale. Wedle założeń na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać 
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bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u wskazanego przez bezro-

botnego pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bez-

robotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Pracodawcy, który zatrudni bezrobot-

nego przez deklarowany okres 6 miesięcy, urząd wypłaca premię. Podkreślmy, że to właśnie 

młody bezrobotny wyszukuje i wskazuje pracodawcę, co dodatkowo sprzyja aktywizacji. Wyniki 

badania wskazują, że obecnie bon stażowy, jako względnie nowa forma wsparcia, jest nadal nie-

popularny. Słyszała o nim tylko 1/3 pracodawców. Nie ogółu pracodawców, lecz tylko tych, któ-

rzy w dwóch ostatnich latach oferowali praktyki i/lub staże, a zatem 1/3 potencjalnie najbar-

dziej zainteresowanej grupy. To zdecydowanie za mało. Należy zauważyć, że w trakcie badania 

pracodawców zaznajomiono z podstawowym założeniem bonu  stażowego. Po takim zaznajo-

mieniu odsetek zainteresowanych tą formą wsparcia w przyszłości wzrósł do blisko 60% ankie-

towanych. Potencjał zatem łatwo zidentyfikować. Dla bonów stażowych jest on bardzo wysoki. 

Należy oczekiwać zwiększenia puli środków, z której finansowane będą bony stażowe, nawet 

kosztem innych form wsparcia. Konieczna jest również intensywniejsza promocja tej formy 

wsparcia, zarówno wśród pracodawców, jak i młodych osób bezrobotnych. Jak zostało powie-

dziane, bony stażowe sprzyjają aktywizacji osób bezrobotnych, które zmuszone są niejako do 

samodzielnego poszukiwania pracodawców pragnących dać im szansę zdobycia doświadczenia 

zawodowego. Ewentualny sukces sprzyjać będzie na pewno podnoszeniu motywacji, czyli tej 

kompetencji, której brak pracodawcy wytykali praktykantom i stażystom najczęściej. 

W podsumowaniu nieco miejsca poświęcić należy również współpracy pracodawców z uczel-

niami/szkołami w procesie realizacji praktyk i staży. Doświadczenia przedstawicieli biznesu – 

podobnie jak w przypadku współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy – są na ogół pozytywne. 

Niemała jest jednakże grupa respondentów oczekujących od jednostek oświatowych większego 

zaangażowania na rzecz inicjowania współpracy z biznesem. Ponad 40% pracodawców oczekuje 

wyciągnięcia ręki przez szkołę/uczelnie. Jest to pierwszy krok nie tylko dla efektywnej realizacji 

praktyk uczniów i staży absolwentów, lecz dla budowania kooperacji wokół klas patronackich 

interesujących liderów zatrudnienia na Dolnym Śląsku, czy wzajemnego konsultowania progra-

mów nauczania, które – jak wskazują wyniki pomiaru – nie jest obecnie powszechne. Pracodaw-

cy w odniesieniu do jakości systemu kształcenia wiele elementów krytykują, jednak niestety  

w dużej mierze cechuje ich również dość bierna postawa. Bierność można wprost utożsamiać  

z oczekiwaniem inicjatywy ze strony szkół/uczelni oraz uzależnianiem poprawy jakości i roz-

szerzenia współpracy w zakresie praktyk/staży od gratyfikacji finansowych i ulg podatkowych 

dla firm kooperujących z placówkami szkolnymi i uczelniami. Należałoby zatem rozważyć jak 
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zaktywizować obie kooperujące strony, np. w drodze wzajemnych konsultacji liderów zatrud-

nienia i szkół/uczelni. Być może rzeczywiście okaże się konieczne sięgnięcie po rozwiązania 

finansowe. 

W trakcie badania wielokrotnie zgłaszano podobne uwagi: w systemie kształcenia kładzie się 

zbyt mały nacisk na kształcenie praktyczne, należy wydłużyć czas realizacji staży i praktyk, nale-

ży zwiększyć liczbę praktyk w szkołach/uczelniach etc. Analiza wyników badanie nie pozosta-

wia wątpliwości, że jest to jeden z kluczowych postulatów dolnośląskich pracodawców. Kształ-

cenie teoretyczne wygląda znacznie lepiej niż praktyczny wymiar nauki. Badanie pozwala wnio-

skować, że staż trwający pół roku jest absolutnym minimum, aby uznać go za efektywny. Postu-

lowane jest również wydłużenie jego realizacji, obligatoryjnie o co najmniej 2-3 miesiące. 

Do systemu kształcenia na potrzeby dolnośląskich pracodawców nawiązano w badaniu kilku-

krotnie. Wprawdzie większość badanych z aprobatą odnosi się do liczby szkół kształcących na 

potrzeby ich branży, niemniej w trakcie pomiaru zidentyfikowano również wyraźne luki doty-

czące kształcenia na potrzeby pięciu branż, w których odsetek pracodawców zwracających uwa-

gę na niedopasowanie kształcenia do potrzeb rynku był najwyższy. W transporcie i gospodarce 

magazynowej brakuje wykwalifikowanych spedytorów oraz kierowców samochodów ciężaro-

wych. Przetwórcy przemysłowi narzekają na trudności związane z zrealizowaniem popytu na 

ślusarzy, elektryków, spawaczy i stolarzy. Przedstawiciele branży związanej z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi odczuwają problemy z dostępem do wykwalifikowanych kucha-

rzy, kelnerów, pomocy kuchennych i recepcjonistów. Pracodawcy stojący na czele firm budow-

lanych  chcieliby większej dostępności murarzy, pomocniczych robotników budowlanych, deka-

rzy, kosztorysantów budowlanych, cieśli, inżynierów budownictwa, zbrojarzy i tynkarzy. Wresz-

cie, w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie – zdaniem pracodawców – brakuje szcze-

gólnie ogrodników i operatorów maszyn rolniczych. Pozostałe, bardziej ogólne uwagi do syste-

mu kształcenia, które powtarzały się w wypowiedziach ankietowanych pracodawców dotyczyły 

zwiększenie liczby praktyk w szkołach i uczelniach, zwiększenia liczby szkół zawodowych, pod-

niesienia poziomu kształcenia, zagwarantowania wpływu biznesu na programu nauczania, zin-

tensyfikowania współpracy szkół/uczelni z pracodawcami oraz prowadzenia regularnych badań 

rynku. 

Wyniki badania uprawniają do wniosku, że powinno się popularyzować pojęcia klasy patronac-

kiej i kształcenia modułowego.  W zależności od podregionu o  klasie patronackiej nie słyszało 

dotąd od 72% do 83% dolnośląskich pracodawców. Systematyczna popularyzacja klas patro-
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nackich wśród liderów zatrudnienia (największych firm w województwie) ma szansę przełożyć 

się na wzrost zainteresowania tą formą kształcenia. Potencjał jest widoczny. Do chwili obecnej 

własne klasy patronackie posiadało około 13% liderów zatrudnienia, tymczasem po zapoznaniu 

badanych pracodawców z podstawowym założeniem kształcenia w ramach klasy patronackiej 

przez ankietera, chęć zaangażowania się w taką formę kształcenia zadeklarowało około 40% 

liderów zatrudnienia. Pokazuje to wyraźnie, że skuteczna i bezpośrednia kampania informacyjna 

ma szanse powodzenia. Wyniki badania pośrednio wskazują również na nieznajomość wśród 

pracodawców pojęcia kształcenia modułowego. Ponadto, zdecydowana większość tych, którzy 

wiedzą czym jest kształcenia modułowe, uważa że jego potencjał na Dolnym Śląsku nie jest nale-

życie wykorzystywany. Kwestią wartą zdiagnozowania w przyszłych badaniach jest na pewno 

realne wykorzystanie kształcenia modułowego w dolnośląskich szkołach zawodowych. Jego 

popularyzacja jest szansą na ściślejsze powiązanie teorii z praktyką oraz daje możliwość symu-

lacji prawdziwego stanowiska pracy w warunkach szkolnych, co wydaje się dobrym sposobem 

na podniesienie poziomu kształcenia. 

Biurokracja oraz długotrwałe załatwianie formalności to jedne z najczęściej wskazywanych 

czynników niesprzyjających organizacji staży/praktyk przez dolnośląskich pracodawców. 

Wskazywała je zdecydowana mniejszość badanych, jednak w dalszym ciągu są to czynniki wy-

mieniane na pierwszych miejscach. Stąd, że utrudnienia biurokratyczne napotyka mniejszość 

pracodawców można wnioskować, że w ostatnich latach wiele w tym wymiarze zmieniło się na 

lepsze. Nie należy jednak w dalszym ciągu rezygnować w rozwoju e-administracji i rozwiązań 

mogących maksymalnie skrócić czas potrzebny do załatwienia niezbędnych formalności zwią-

zanych z organizacją stażu i/lub praktyki. Uwaga dotyczy zarówno Publicznych Służb Zatrud-

niania, jak również szkół i uczelni. 
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Aneks – kwestionariusz badawczy 

KWESTIONARIUSZ WYWIADU  
(Technika CATI)  

Pracodawcy 
 
M1. Jaka jest forma własności Państwa przedsiębiorstwa? (jedna odpowiedź) 

 1. Publiczna 

 2. Prywatna 
 
M2. Jaka jest główna sekcja w której działa Państwa firma? (jedna odpowiedź) 

 1. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 

 2. Górnictwo i wydobywanie (B) 

 3. Przetwórstwo przemysłowe (C) 

 4. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych (D) 

 5. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 
(E)  

 6. Budownictwo (F) 

 7. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (G) 

 8. Transport i gospodarka magazynowa (H) 

 9. Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi (I) 

 10. Informacja i komunikacja (J) 

 11. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) 

 12. Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości (L) 

 13. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
(M) 

 14. Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca (N) 

 15. Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (O) 

 16. Edukacja (P) 

 17. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) 

 18. Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją (R) 

 19. Pozostała działalność usługowa; Gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby (S i T) 

 20. Inne, 
jakie?…………………………………………………………… 

 
M3. Ilu pracowników jest obecnie zatrudnionych w Państwa firmie? (jedna odpowiedź) 

 1. 1-9 pracowników 

 2. 10-49 pracowników 
 

 3. 50 – 249 pracowników 

 4. 250 i więcej pracowników 
 

M4. Gdzie zlokalizowane jest Państwa przedsiębiorstwo? (jedna odpowiedź) 

 1. Powiat bolesławiecki 

 2. Powiat jaworski 

 3. Powiat jeleniogórski 

 4. Powiat kamiennogórski 

 5. Powiat lubański 

 6. Powiat lwówecki 

 7. Powiat zgorzelecki 

 8. Powiat złotoryjski 

 9. Powiat m. Jelenia Góra 

 10. Powiat głogowski 

 11. Powiat górowski 

 12. Powiat legnicki 

 13. Powiat lubiński 

 14. Powiat polkowicki 

 15. Powiat m. Legnica 

 16. Powiat dzierżoniowski 
 

 17. Powiat kłodzki 

 18. Powiat świdnicki 

 19. Powiat wałbrzyski 

 20. Powiat ząbkowicki 

 21. Powiat m. Wałbrzych 

 22. Powiat milicki 

 23. Powiat oleśnicki 

 24. Powiat oławski 

 25. Powiat strzeliński 

 26. Powiat średzki 

 27. Powiat trzebnicki 

 28. Powiat wołowski 

 39. Powiat wrocławski 

 30. Powiat m. Wrocław 
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M5. Czy w okresie ostatnich dwóch lat (2014-2015) Państwa firma oferowała możliwość odbycia praktyk 
i/lub stażu? (możliwość wskazania kilku odpowiedzi) 

 1. Tak, oferowaliśmy możliwość odbycia praktyk 
(przejście do pytania 1) 

 2. Tak, oferowaliśmy możliwość odbycia stażu 
(przejście do pytania 1) 

 

 3. Nie (przejście do pytania M6) 
 

M6. Czy w latach 2015-2017 zakładają Państwo możliwość przyjęcia osób na praktyki i/lub staże? (możliwość 
wskazania kilku odpowiedzi) 

 1. Tak, będziemy oferować możliwość odbycia 
praktyk (przejście do pytania M7) 

 2. Tak, będziemy oferować możliwość odbycia stażu 
(przejście do pytania M7) 

 

 3. Nie (zakończenie wywiadu) 
 

M7. W jakich zawodach będziecie Państwo oferować możliwość odbycia stażu i/lub praktyk zawodowych? 
(możliwość wskazania kilku odpowiedzi) 
1............................................................................................................................ .........................................................................................................  
2............................................................................................................................ .........................................................................................................  
3..................................................................................................................................................... ................................................................................ 
4.............................................................................................................................................................................. ....................................................... 
5..................................................................................................................................................................................................................................... 

Po odpowiedzi na pytanie następuje zakończenie wywiadu 
 
1. W jakich zawodach oferujecie Państwo możliwość odbycia stażu i/lub praktyk zawodowych? (możliwość 
wskazania kilku odpowiedzi) 
1............................................................................................................................ ......................................................................................................... 
2............................................................................................................................ ......................................................................................................... 
3............................................................................................................................ ......................................................................................................... 
4............................................................................................................................ .........................................................................................................  
5............................................................................................................................ .........................................................................................................  
 
2. Ile osób rocznie przyjmujecie Państwo na praktyki i staże? (jedna odpowiedź) 
Na praktyki.................................................................................................................. ............................................................................. 
Na staże...................................................................................................................................................................................................... 
 
3. W jaki sposób pozyskujecie Państwo praktykantów i/lub stażystów? (możliwość wskazania kilku odpowiedzi) 

 1. Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

 2. Dzięki współpracy ze szkołami/uczelniami 
(przejście do pytania 8) 

 3. Samodzielnie zgłaszamy gotowość przyjęcia 
praktykantów/stażystów np. umieszczamy oferty w 
Internecie (przejście do pytania 13) 

 

 4. Praktykanci/stażyści sami się do nas zgłaszają 
(przejście do pytania 13) 

 5. Dzięki współpracy z agencją zatrudnienia (przejście 
do pytania 13) 

 6. W inny sposób, jaki?...................................................  
(przejście do pytania 13) 
 

4. Czy pozyskując stażystę/praktykanta za pośrednictwem urzędu pracy ubiegaliście się Państwo o dofinan-
sowanie? (jedna odpowiedź) 

 1. Tak 

 2. Nie 
 

 3. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej 
odpowiedzi respondentowi 

 
 

5. Jakie są Państwa doświadczenia związane ze współpracą z urzędem pracy w zakresie pozyskiwania prak-
tykantów/stażystów? (jedna odpowiedź) 

 1. Zdecydowanie pozytywne 

 2. Raczej pozytywne 
 

 3. Raczej negatywne, dlaczego?........................................... 

 4. Zdecydowanie negatywne, dlaczego?......................... 

 5. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej 
odpowiedzi respondentowi 

 
6. Proszę ocenić aspekty związane z ubieganiem się o praktykanta/stażystę przy wsparciu urzędu pracy pod 
kątem zgodności z Pana(i) oczekiwaniami i potrzebami. W ocenie proszę posłużyć się skalą 1-5, gdzie jeden 
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oznacza ocenę najgorszą, a 5-najlepszą (jedna odpowiedź) 
1. Stopień skomplikowania procedur związanych z ubieganiem się o staży-
stę/praktykanta 

1 2 3 4 5 

2. Łatwość pozyskania stażysty/praktykanta oraz dostępność staży/praktyk 1 2 3 4 5 

3. Współpraca z pracownikami urzędu pracy 1 2 3 4 5 

4. Poziom kompetencji pracowników urzędu pracy 1 2 3 4 5 

 
7. W skali od zera do dziesięciu, na ile prawdopodobne jest, że polecił(a)by Pan(i) znajomemu pracodawcy 
współpracę z urzędem pracy przy realizacji staży/praktyk? (jedna odpowiedź) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
8. Jak Pan(i) ocenia współpracę ze szkołami/uczelniami w zakresie pozyskiwania praktykantów/stażystów? 
(jedna odpowiedź) 

 1. Zdecydowanie pozytywnie 

 2. Raczej pozytywnie 
 

 3. Raczej negatywnie, dlaczego?........................................... 

 4. Zdecydowanie negatywnie, dlaczego?......................... 

 5. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej 
odpowiedzi respondentowi 

 
9. Proszę ocenić aspekty związane z ubieganiem się o praktykanta/stażystę przy wsparciu szkoły/uczelni pod 
kątem zgodności z Pana(i) oczekiwaniami i potrzebami. W ocenie proszę posłużyć się skalą 1-5, gdzie jeden 
oznacza ocenę najgorszą, a 5-najlepszą (jedna odpowiedź) 
1. Stopień skomplikowania procedur związanych z ubieganiem się o staży-
stę/praktykanta we współpracy ze szkołą/uczelnią 

1 2 3 4 5 

2. Łatwość pozyskania stażysty/praktykanta za pośrednictwem szkoły/uczelni 1 2 3 4 5 

3. Współpraca z pracownikami szkoły/uczelni 1 2 3 4 5 

4. Poziom kompetencji pracowników szkoły/uczelni 1 2 3 4 5 

 
10. W skali od zera do dziesięciu, na ile prawdopodobne jest, że polecił(a)by Pan(i) znajomemu pracodawcy 
współpracę ze szkołą/uczelnią przy pozyskiwaniu praktykantów/stażystów? (jedna odpowiedź) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
11. Co sprzyja współpracy ze szkołą/uczelnią podczas pozyskiwania praktykantów/stażystów? (możliwość 
wskazania kilku odpowiedzi) 

 1. Inicjowanie współpracy przez szkołę/uczelnię 

 2. Inicjowanie współpracy przez samorząd 

 3. Oferowanie wpływu firmy na programy nauczania 

 4. Możliwość korzystania z zaplecza szkoły/uczelni 
przy szkoleniu pracowników 

 5. Oferowanie wpływu firmy na jakość 
przygotowania do pracy przyszłych pracowników 

 

 6. Duże zainteresowanie potencjalnych 
stażystów/praktykantów 

 7. Możliwość „wyłowienia” talentów spośród 
praktykantów i stażystów 

 8. Inne elementy, jakie?............................................................ 

 9. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej 
odpowiedzi respondentowi 

 

12. Co utrudnia współpracę ze szkołą/uczelnią podczas pozyskiwania praktykantów/stażystów? (maksymalnie 
3 najważniejsze odpowiedzi) 
1............................................................................................................................ ........................................................................................... 
2............................................................................................................................ ............................................................................................ 
3............................................................................................................................ ............................................................................................ 
 

 

13. Jakie Pana(i) zdaniem należałoby podjąć działania systemowe w celu poprawy jakości oraz rozszerzenia 
współpracy pracodawców ze szkołami/uczelniami w zakresie praktyk/staży? (możliwość wskazania kilku od-
powiedzi) 

 1. Wprowadzić ulgi podatkowe dla przedsiębiorców 
współpracujących ze szkołami/placówkami 

 4. Wprowadzić gratyfikacje finansowe dla 
przedsiębiorców 
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 2. Uregulować prawnie ramy współpracy firm ze 
szkołami/placówkami 

 3. Umożliwić przedsiębiorcom korzystanie z bazy 
technodydaktycznej szkoły/placówki 

 5. Zniżka godzin pracy dla pracowników 
przedsiębiorstw realizujących zajęcia dydaktyczne w 
szkole 

 6. Inne, jakie?................................................ 

 7. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej 
odpowiedzi respondentowi 

 
14. Proszę spróbować wymienić najbardziej potrzebne zmiany z zakresu stosowanych procedur, które powi-
nien wprowadzić urząd pracy, aby jego wsparcie w ramach staży/praktyk było bardziej efektywne (możliwość 
wskazania kilku odpowiedzi) 

 1. Powinno się regularnie informować pracodawców 
o dostępności środków na realizację staży/praktyk 

 2. Powinno się prowadzić badania efektywności 
staży/praktyk 

 3. Powinno się zrezygnować z obowiązku 
zatrudnienia stażysty/praktykanta po odbyciu 
stażu/praktyki 

 4. Powinno się staranniej dobierać kandydatów 
kierowanych do pracodawców 

 5. Powinna powstać instrukcja „krok po kroku” dla 
pracodawców chcących pozyskać 
stażystę/praktykanta 

 6. Powinno się zwiększyć środki na realizację 
staży/praktyk kosztem innych form wsparcia 

 

 7. Powinno się uprościć procedurę związaną z 
ubieganiem się o stażystę/praktykanta 

 8. Powinno się zwiększyć środki na realizację bonów 
stażowych dla osób bezrobotnych 

 9. Powinno się umożliwić pracodawców samodzielny 
wybór kandydata spośród osób zarejestrowanych w 
urzędzie 

 10. Inne zmiany, jakie?................................................... 

 11. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej 
odpowiedzi respondentowi 

 12. Nie dostrzegam konieczności wprowadzenia zmian 

15. Czy uważa Pan(i), że dysponuje wystarczającą wiedzą w zakresie współpracy z urzędem pracy podczas 
pozyskiwania praktykantów/stażystów? (jedna odpowiedź) 

 1. Zdecydowanie tak 

 2. Raczej tak 
 

 3. Raczej nie 

 4. Zdecydowanie nie 

 5. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej 
odpowiedzi respondentowi 

 
16. Czy słyszał(a) Pan(i) o możliwości przyjęcia zgłaszającego się do pracodawcy stażysty na podstawie tzw. 
bonu stażowego, w ramach którego pracodawca może otrzymać wsparcie finansowe w związku z zatrudnie-
niem stażysty po okresie odbywania stażu? (jedna odpowiedź) 

 1. Tak, słyszałem i korzystałem 

 2. Tak, słyszałem, ale nie korzystałem  
 

 3. Nie słyszałem 

 4. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej 
odpowiedzi respondentowi 
 

17. Czy byliby Państwo zainteresowani przyjęciem zgłaszającego się do Państwa  stażysty na podstawie tzw. 
bonu stażowego? (jedna odpowiedź) 

 1. Zdecydowanie tak 

 2. Raczej tak 

 3. Raczej nie  
 

 4. Zdecydowanie nie 

 5. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej 
odpowiedzi respondentowi 

18. Czy słyszał(a) Pan(i) o możliwości powołania przez pracodawcę we współpracy ze szkołą tzw. klasy pa-
tronackiej, kształcącej uczniów według wskazań pracodawcy? (jedna odpowiedź) 

 1. Tak, słyszałem i korzystałem 

 2. Tak, słyszałem, ale nie korzystałem  
 

 3. Nie słyszałem 

 4. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej 
odpowiedzi respondentowi 

 
19. Czy byliby Państwo zainteresowani współpracą w ramach tzw. klasy patronackiej? (jedna odpowiedź) 

 1. Zdecydowanie tak 

 2. Raczej tak 

 4. Zdecydowanie nie 

 5. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej 
odpowiedzi respondentowi 
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 3. Raczej nie  
 
20. Czy łatwo jest pozyskać odpowiedniego praktykanta/stażystę? (jedna odpowiedź) 

 1. Zdecydowanie tak 

 2. Raczej tak 

 3. Raczej nie 
 

 4. Zdecydowanie nie 

 5. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej 
odpowiedzi respondentowi 
 

21. Jakie bariery utrudniają pozyskanie odpowiednich praktykantów/stażystów? (możliwość wskazania kilku 
odpowiedzi) 
Bariery informacyjne 
1. Brakuje nam informacji o tym w jaki sposób można pozyskać praktykantów/stażystów 
2. Brakuje nam informacji o tym jakie musimy spełnić wymagania formalne aby przyjąć praktykantów/stażystów 
3. Brakuje nam informacji o możliwej współpracy z urzędem pracy podczas pozyskiwania stażystów/praktykantów 
4. Brakuje nam informacji o możliwej współpracy ze szkołami podczas pozyskiwania stażystów/praktykantów  
Bariery finansowe 
5. Brakuje nam środków finansowych na pozyskanie praktykantów/stażystów 
6. Zgłaszające się praktykanci/stażyści mają dodatkowe wymagania finansowe 
7. Nie potrafimy zdobyć dofinansowania ze środków zewnętrznych na pozyskanie praktykanta/stażysty 
Bariery organizacyjne 
7. Mamy trudności w oddelegowaniu opiekunów praktykantów/stażystów 
8. Nie możemy zagwarantować zatrudnienia przyjmowanym praktykantom/stażystom 
9. Nie potrafimy opracować programu nauki praktykanta/stażysty 
10. Inne bariery? Jakie?......................................................... 
11. Nie dostrzegamy żadnych barier utrudniających pozyskanie odpowiednich praktykantów/stażystów 
 
22. Z jakimi instytucjami chcieliby Państwo współpracować podczas pozyskiwania praktykantów/stażystów? 
(możliwość wskazania kilku odpowiedzi) 

 1. Ze szkołami wyższymi/uczelniami 

 2. Ze szkołami średnimi ogólnokształcącymi 

 3. Ze szkołami zawodowymi 

 4. Z urzędami pracy 
 

 5. Z prywatnymi agencjami pośrednictwa pracy 

 6. Z organizacjami pracodawców 

 7. Z organizacjami pozarządowymi 

 8. Z innymi podmiotami, jakimi?......................... 

 9. Z żadnymi 
 
23. Czy przyjmowani praktykanci/stażyści znajdowali zatrudnienie w Państwa firmie po okresie prak-
tyk/staży? (jedna odpowiedź) 

 1. Tak, wszyscy lub większość z nich 

 2. Tak, mniej więcej połowa z nich 
 

 3. Tak, mniej niż połowa z nich 

 4. Nie 

 5. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej 
odpowiedzi respondentowi 

 
24. Jakich kwalifikacji twardych brakuje przyjmowanym przez Państwa praktykantom/stażystom? (możliwość 
wskazania kilku odpowiedzi) 

1. Znajomość obsługi komputera 
 

2. Znajomość języków obcych  
3. Znajomość obsługi urządzeń biurowych  
4. Uprawnienia budowlane  
5. Umiejętności budowlane  
6. Uprawnienia w branży transportowej  
7. Uprawnienia w zakresie transportu  
8. Kwalifikacje informatyczne  
9. Kwalifikacje operatora maszyn i urządzeń  
10. Kwalifikacje w zakresie gastronomii  
11. Kwalifikacje w zakresie turystyki  
12. Kwalifikacje w zakresie ochrony zdrowia i urody  
13. Uprawnienia cieplne  
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14. Uprawnienia elektryczne, energetyczne  
15. Uprawnienia gazowe  
16. Uprawnienia spawalnicze  
17. Uprawnienia geodezyjne i kartograficzne  
18. Uprawnienia księgowo-finansowe  
19. Uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości  
20. Uprawnienia w zakresie sprawowania opieki  
21. Inne, jakie?............................................................................................................   
 
25. Jakich umiejętności miękkich brakuje przyjmowanym przez Państwa praktykantom/stażystom? (możli-
wość wskazania kilku odpowiedzi) 

 1. Zdolność szybkiego uczenia się/chęć podnoszenia kwali-
fikacji 

 2. Odporność na stres 

 3. Komunikatywność 

 4. Zdolności manualne 

 5. Motywacja do pracy 

 6. Myślenie analityczne i syntetyczne 

 7. Dyspozycyjność 

 8. Umiejętność dobrej organizacji pracy  

 9. Wysoki poziom kultury osobistej 

 10. Kreatywność, innowacyjność, pomysłowość 

 11. Znajomość branży  

 12. Odpowiedzialność i profesjonalizm 

 13. Inne, jakie? ……………………………………………………… 

 14. Żadnych  
 

26. Jakie problemy napotyka Państwa firma podczas realizacji praktyk/staży? (możliwość wskazania kilku od-
powiedzi) 

 1. Utrudniona współpraca z instytucją pośredniczącą (np. 
szkołą, biurem karier, urzędem pracy) 

 2. Niska motywacja stażystów/praktykantów 

 3. Dezorganizacja pracy innych pracowników 

 4. Trudności w wygospodarowaniu czasu na opiekę prakty-
kanta/stażysty 

 5. Brak odpowiedzialnych zadań dla praktykanta/stażysty 
 

 6. Niedopasowanie kompetencji stażysty do naszych po-
trzeb 

 7. Niedopasowanie kwalifikacji stażysty do naszych potrzeb 

 8. Inne, jakie? ……………………………………………………… 

 9. Żadnych  

27. Jaki czas trwania staży i praktyk gwarantuje największą efektywność? (w miesiącach) 
Praktyki..................................................................................................................... ...............................................................miesięcy 
Staże................................................................................................................................................................................... .miesięcy 
 
28. Czy  uważa Pan(i), że...? (jedna odpowiedź dla każdej kwestii) 
 

Zdecydowa
nie tak 

Raczej tak Raczej nie 
Zdecydowa

nie nie 

Nie wiem, 
trudno 

powiedzieć 
1. Konieczne jest zwiększenie działań 
informacyjnych na temat staży 

     

2. Konieczne jest zwiększenie działań 
informacyjnych na temat praktyk 

     

3. Konieczne jest uproszczenie procedur 
związanych z ubieganiem się o stażystę 

     

4. Konieczne jest uproszczenie procedur 
związanych z ubieganiem się o praktykanta 

     

5. Konieczne jest wydłużenie czasu realizacji 
staży 

     

6. Konieczne jest wydłużenie czasu realizacji 
praktyk 

     

 
29. Czy na Państwa zainteresowanie organizacją staży/praktyk wpływ ma...? (jedna odpowiedź dla każdej kwe-
stii) 
 

Zdecydowa
nie tak 

Raczej tak Raczej nie 
Zdecydowa

nie nie 

Nie wiem, 
trudno 

powiedzieć 
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1. Dobra dotychczasowa współpraca z 
urzędem pracy 

     

2. Dobra dotychczasowa współpraca  ze 
szkołą 

     

3. Zaangażowanie pracowników urzędu 
pracy 

     

4. Zaangażowanie pracowników szkoły      
5. Duże zainteresowanie potencjalnych 
stażystów/praktykantów 

     

6. Polityka/misja firmy      
7. Możliwość przygotowania do pracy 
przyszłego pracownika 

     

8. Możliwość wyłowienia najzdolniejszych i 
zatrzymania ich w firmie  

     

9. Możliwość nieodpłatnego pozyskania 
dodatkowego pracownika 

     

 
30. Jakie czynniki nie sprzyjają organizacji praktyk/staży? (możliwość wskazania kilku odpowiedzi) 

 1. Biurokracja 

 2. Niekompetencja pracowników urzędu pracy 

 3. Niekompetencja pracowników szkoły 

 4. Problemy z komunikacją na linii pracodawca – urząd 
pracy 

 5. Problemy z komunikacją na linii pracodawca - szkoła 

 6. Niestaranność w doborze kandydatów na staże/praktyki 

 7. Brak zaangażowania pracowników urzędu pracy 
 

 8. Brak zaangażowania pracowników szkoły 

 9. Długotrwałe terminy załatwiania formalności 

 10. Mała wielkość firmy 

 11. Ograniczenia czasowe 

 12. Inne, jakie? ……………………………………………………… 

 13. Nie wiem, trudno powiedzieć ANK. nie czytać tej od-
powiedzi respondentowi 

 14. Nie ma takich czynników 

31. Czy przyjęcie stażystów/praktykantów...? (jedna odpowiedź dla każdej kwestii) 
 

Zdecydowa
nie tak 

Raczej tak Raczej nie 
Zdecydowa

nie nie 

Nie wiem, 
trudno 

powiedzieć 
1. Było przydatne dla firmy      
2. Było przydatne dla stażysty/praktykanta      
 
32. Czy zgadza się Pan(i), że...? (jedna odpowiedź dla każdej kwestii) 
 

Zdecydowa
nie tak 

Raczej tak Raczej nie 
Zdecydowa

nie nie 

Nie wiem, 
trudno 

powiedzieć 
1. W systemie kształcenia odpowiedni 
nacisk kładzie się na kształcenie teoretyczne 

     

2. W systemie kształcenia odpowiedni 
nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne 

     

3. W systemie kształcenia funkcjonuje 
odpowiednia liczba szkół kształcących w 
zawodach przydatnych w Państwa branży 

  Jakich 
zawodów 
brakuje 
(konkretni
e)? 

Jakich 
zawodów 
brakuje 
(konkretni
e)? 

 

4. W systemie kształcenia odpowiednio 
często konsultuje się programy kształcenia z 
pracodawcami 

     

5. System kształcenia uwzględnia branże 
kluczowe dla rozwoju regionu 

     

6. System kształcenia jest dopasowany do  
aktualnych potrzeb rynku pracy  

     

7. System kształcenia odpowiednio 
wykorzystuje szansę kształcenia 
modułowego 
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33. Czy ma Pan(i) jakieś dodatkowe uwagi/sugestie do systemu kształcenia w województwie dolnośląskim? 
(możliwość wskazania kilku odpowiedzi) 
1.................................................................................................................. ...................................................................................................................  
2............................................................................................................................ ......................................................................................................... 
3............................................................................................................................ ......................................................................................................... 
4............................................................................................................................ ......................................................................................................... 
5............................................................................................................................ .........................................................................................................  
6. Nie mam dodatkowych uwag/sugestii 
 
34. Czy w latach 2015-2017 zakładają Państwo możliwość przyjęcia osób na praktyki i/lub staże? (możliwość 
wskazania kilku odpowiedzi) 

 1. Tak, będziemy oferować możliwość odbycia 
praktyk  

 2. Tak, będziemy oferować możliwość odbycia stażu  
 

 3. Nie (zakończenie wywiadu) 
 

35. W jakich zawodach będziecie Państwo oferować możliwość odbycia stażu i/lub praktyk zawodowych? 
(możliwość wskazania kilku odpowiedzi) 
1............................................................................................................................ .........................................................................................................  
2..................................................................................................................................................... ................................................................................ 
3.............................................................................................................................................................................. ....................................................... 
4..................................................................................................................................................................................................................................... 
5................................................................................................................................................................................................................................ ..... 
 
 
 

 

 


