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STRESZCZENIE 
 

50,2% dolnośląskich pracodawców zamierza utworzyć nowe miejsca pracy w ciągu najbliższego 

roku. Co druga firma lub instytucja zatrudniająca co najmniej jednego pracownika 

w województwie dolnośląskim planuje zatem rekrutację na stanowiska pracy w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy. Odsetek liderów zatrudnienia - firm i instytucji zatrudniających 

najwięcej pracowników - którzy deklarują zamiar stworzenia nowych miejsc pracy w bliskiej 

przyszłości wynosi natomiast 60%.  

Średnia liczba miejsc pracy planowanych do utworzenia w dolnośląskiej firmie bądź instytucji 

zatrudniającej pracowników wynosi 3,8. W przypadku największych pracodawców średnia 

liczba nowych stanowisk jest znacznie wyższa i wynosi 49. Najwięksi pracodawcy częściej 

deklarują zatem zamiar tworzenia nowych miejsc pracy w ciągu najbliższego roku, 

a jednocześnie przewidują znacznie wyższą liczbę kolejnych stanowisk. 

Żaden lider zatrudnienia uczestniczący w badaniu, planujący w najbliższym roku utworzyć  

nowe miejsca pracy, nie zamierza stworzyć ich mniej niż 3. Minimalna liczba miejsc pracy 

planowanych do utworzenia wśród dolnośląskich pracodawców ogółem wynosi natomiast 1. 

Najwyższa odnotowana liczba miejsc pracy planowanych do utworzenia przez firmę bądź 

instytucję wynosi 200, natomiast w przypadku liderów zatrudnienia jest ona dwa razy wyższa.  

Dolnośląscy pracodawcy wykazują zapotrzebowanie głównie na robotników przemysłowych 

i rzemieślników, ponieważ 34,3% podanych przez respondentów stanowisk należy do tej grupy 

zawodowej. Największe zapotrzebowanie w tej grupie zawodowej dotyczy robotników 

budowlanych i pokrewnych. Dolnośląscy pracodawcy poszukiwać będą również specjalistów, 

ponieważ 17,2% planowanych do utworzenia stanowisk należy do tej grupy zawodowej. 

Szczególnie wysokie zapotrzebowanie odnotowano na specjalistów do spraw technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, takich jak administratorzy baz danych, testerzy 

oprogramowania komputerowego czy programiści aplikacji. 13,2% stanowisk, na jakie 

dolnośląscy pracodawcy poszukiwać będą nowych pracowników, związanych jest z usługami 

i sprzedażą. Zawodem szczególnie pożądanym przez regionalnych przedsiębiorców jest 

sprzedawca, a nieco rzadziej wskazywano kucharza i kelnera. 

Do najczęściej wskazywanych przez dolnośląskich pracodawców zawodów i stanowisk, na jakie 

w ciągu najbliższego roku będzie prowadzona rekrutacja, należą: 

 robotnik budowlany (50), 

 mechanik pojazdów samochodowych (43), 

 kierowcy i operatorzy pojazdów (38) 

 przedstawiciel handlowy (37), 

 pracownik obsługi biurowej (33), 
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 sprzedawca (32), 

 księgowy (25), 

 kierowca samochodów ciężarowych (24), 

 kucharz (21). 

Liderzy zatrudnienia w województwie dolnośląskim planują zatrudnić w ciągu najbliższego roku 

głównie specjalistów (32). Wyraźnie mniej podmiotów zamierza włączyć do zespołu 

pracowników kolejnych robotników i rzemieślników (18) oraz osoby zajmujące się usługami 

i sprzedażą (8). Liderzy zatrudnienia będą poszukiwać głównie analityków systemowych 

i programistów. Nieco rzadziej wymieniano sprzedawców, przedstawicieli handlowych, 

konsultantów i agentów sprzedaży bezpośredniej oraz spawaczy. Najwięcej wymienianych 

stanowisk zalicza się do grupy zawodowej specjalistów, jednak wewnętrzne zróżnicowanie 

wymienianych tu zawodów jest bardzo wyraźne – poszukiwani będą zarówno specjaliści do 

spraw sprzedaży, logistyki, jak i pielęgniarki. 

Dolnośląscy pracodawcy wymagać będą głównie wykształcenia średniego ogólnokształcącego, 

zasadniczego zawodowego oraz wyższego od kandydatów na tworzone w najbliższym roku 

stanowiska pracy. Niewielkie szanse na wpisanie się w wymagania pracodawców posiadać 

będą osoby z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. 

Warto podkreślić, że aż 18,6% dolnośląskich pracodawców nie posiada konkretnych wymagań 

dotyczących poziomu wykształcenia kandydatów na nowo powstające stanowiska pracy, czyli 

średnio co 5. podmiot.  Wyższe wymagania dotyczące poziomu wykształcenia kandydatów na 

stanowiska pracy posiadają liderzy zatrudnienia w regionie. Większość największych 

pracodawców planujących przyjąć nowych pracowników oczekiwać będzie bowiem 

wykształcenia na poziomie wyższym, a rzadziej na poziomie zasadniczym zawodowym 

i średnim ogólnokształcącym. Zaledwie 2 największych pracodawców uczestniczących 

w badaniu wykazało brak wymagań odnośnie poziomu wykształcenia kandydatów, 

a wykształcenia na poziomie gimnazjalnym bądź niższym nie akceptuje żaden respondent z tej 

grupy. 

68,8% dolnośląskich pracodawców nie będzie wymagać znajomości języków obcych od 

kandydatów ubiegających się o pracę na nowo utworzonych stanowiskach. Średnio 68 na 100 

regionalnych pracodawców nie traktuje zatem tej umiejętności jako koniecznej 

i priorytetowej. Znajomość języków obcych jest zdecydowanie ważniejsza dla dolnośląskich 

liderów zatrudnienia. Spośród 60 największych pracodawców, którzy utworzą w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy nowe miejsca pracy, 41 postawi kandydatom wymóg w postaci 

posługiwania się dodatkowym językiem. Najczęściej wymagana jest znajomość języka 

angielskiego i niemieckiego, choć wśród wymienionych znalazł się także francuski, włoski, 

hiszpański, rosyjski. Wymaganymi językami uznawanymi za niszowe będą natomiast arabski, 

czeski i szwedzki, choć liczba ich wskazań przez pracodawców świadczy o bardzo marginalnym 

zapotrzebowaniu na pracowników posiadających takie kompetencje.  
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Większość dolnośląskich pracodawców będzie wymagać umiejętności obsługi komputera oraz 

określonych programów komputerowych od kandydatów na tworzone stanowiska i stanowią 

oni 59,7% respondentów. Najważniejsza jest znajomość obsługi komputerowych programów 

biurowych, a następnie specjalistycznych, baz danych oraz arkuszy kalkulacyjnych. Spośród 60 

liderów zatrudnienia planujących utworzyć nowe miejsca pracy w ciągu najbliższego roku, 41 

postawi kandydatom wymóg w postaci znajomości określonych programów komputerowych, 

a preferencje odnośnie rodzaju umiejętności komputerowych są zbliżone do oczekiwań ogółu 

pracodawców z Dolnego Śląska.  

Największym atutem podczas ubiegania się o pracę będzie posiadanie prawa jazdy, wykazanie 

się doświadczeniem zawodowym oraz wysokie umiejętności praktyczne osób starających się 

o zatrudnienie u dolnośląskich pracodawców. Dla liderów zatrudnienia zdecydowanie 

ważniejsze od doświadczenia zawodowego jest wykształcenie kierunkowe kandydatów. 

Zamiar likwidacji miejsc pracy odnotowano w przypadku 5,2% firm i instytucji. Zwolnienia 

dotkną głównie pracowników usług i sprzedawców (21 wskazań), robotników przemysłowych 

i rzemieślników (18) oraz pracowników przy pracach prostych (16). Spośród liderów 

zatrudnienia tylko 10 na 100 badanych uwzględnia redukcję miejsc pracy w swoich planach na 

najbliższy rok, a dotyczyć ona będzie stanowisk administracyjnych, biurowych i księgowych. 

27,4% zawodów i stanowisk, na które dolnośląscy pracodawcy wyrazili największe 

zapotrzebowanie należy do grupy zawodowej robotników przemysłowych i rzemieślników. 

W pierwszej trójce najpopularniejszych w perspektywie kolejnych 12 miesięcy zawodów 

skupionych we wskazanej grupie znaleźli się robotnicy budowlani i pokrewni, mechanicy 

pojazdów samochodowych oraz elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy. 

Liderzy zatrudnienia w województwie dolnośląskim wyrazili zapotrzebowanie przede wszystkim 

na specjalistów (34). Najbardziej pożądanym przez największych pracodawców zawodem jest 

analityk systemowy i programista, natomiast nieco mniej wskazań uzyskał przedstawiciel 

handlowy, lekarz i pielęgniarka. 

Ponad połowa dolnośląskich pracodawców uczestniczących w badaniu nie planuje podjąć 

działań szkoleniowych skierowanych do swoich pracowników w ciągu najbliższych 12 

miesięcy. Liderzy zatrudnienia w województwie dolnośląskim wykazują zdecydowanie większą 

gotowość do inwestycji w potencjał swoich pracowników, ponieważ aż 81 firm i instytucji 

spośród 100 uczestniczących w badaniu zamierza podjąć działania o charakterze 

szkoleniowym w ciągu najbliższego roku. W przypadku obu grup respondentów największe 

zapotrzebowanie odnotowano na szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych.  

Jedynie 5,7% przedsiębiorstw i instytucji oraz 2 liderów zatrudnienia nie dostrzega żadnych 

obszarów świadczących o nieprzygotowaniu absolwentów szkół do pełnej realizacji zadań 

służbowych. Najpoważniejszym zarzutem wobec absolwentów jest brak odpowiedniego 
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przygotowania praktycznego do pracy zawodowej, brak umiejętności technicznych oraz brak 

odpowiednich kompetencji indywidualnych i psychologicznych.  

Zdecydowana większość dolnośląskich pracodawców, bo 67%, nie oferuje praktyk oraz staży dla 

uczniów bądź studentów. Uczniowie i studenci mogą odbyć u dolnośląskich pracodawców 

praktykę lub staż głownie na stanowiskach zaliczanych do zawodowej grupy specjalistów. Do 

trzech najczęściej wskazywanych stanowisk z możliwością odbycia stażu bądź praktyki należą: 

 pracownicy obsługi biurowej (37), 

 księgowy (35), 

 sprzedawca (34). 

Liderzy zatrudnienia wykazują większą gotowość do organizacji praktyk i staży – 83 spośród 100 

podmiotów objętych badaniem zatrudnienia stwarza takie możliwości zdobywania 

doświadczeń i praktyki zawodowej uczniom bądź studentom. Praktykę lub staż u największych 

pracodawców Dolnego Śląska można odbyć głównie na stanowiskach zaliczanych do grupy 

zawodowej specjalistów.  

Plany rozwojowo-inwestycyjne dolnośląskich pracodawców koncentrują się głównie wokół 

rozszerzania listy oferowanych produktów i usług oraz powiększania zasięgu prowadzonej 

działalności. Zwiększenie potencjału kapitału ludzkiego w ciągu najbliższego roku deklaruje 

jedynie co 8. pracodawca, a rzadziej deklarowanym celem na najbliższą przyszłość jest jedynie 

rozwijanie obszaru prac badawczo-rozwojowych. Rozszerzenie oferty produktowej i usługowej 

oraz zwiększenie zasięgu prowadzonej działalności są ważne także dla dolnośląskich liderów 

zatrudnienia, czyli firm i instytucji zatrudniających najwięcej pracowników.  Zupełnie 

odmiennie postrzegają oni jednak ważność inwestycji w kapitał ludzki. Wskazany cel został 

wymieniony wśród trzech najważniejszych w najbliższej perspektywie czasowej – w rozwój 

kapitału ludzkiego zainwestuje przez kolejne 12 miesięcy co 5. największy pracodawca 

w regionie.  

Dolnośląscy przedsiębiorcy dostrzegają konieczność dokonania zmian w sposobie 

funkcjonowania instytucji rynku pracy i oświaty, a dotyczą one głównie roli szkolnictwa 

zawodowego, organizacji praktyk i staży, poziomu nauczania realizowanego w szkołach, 

zakresu współpracy między edukacją, urzędami pracy a biznesem.  
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WPROWADZENIE 
 

Raport stanowi prezentację wyników badania „Zapotrzebowanie na pracowników wśród 

dolnośląskich pracodawców”, zrealizowanego na potrzeby Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy. Wzięło w nim udział 1607 firm i instytucji zatrudniających pracowników, w tym 

najwięksi pracodawcy działający na terenie Dolnego Śląska. Badanie stanowiło element 

cyklicznych analiz rynku pracy, które są niezbędne zarówno do ułatwienia startu zawodowego 

absolwentom szkół, jak i znalezienia zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne. 

Poznanie zapotrzebowania na przedstawicieli konkretnych zawodów wśród pracodawców 

pomaga zweryfikować ofertę edukacyjną dolnośląskich szkół i instytucji szkoleniowych, 

a także dopracować sposoby działania przez instytucje rynku pracy. Wnioski z badania będą 

również przydatne uczniom i absolwentom w podejmowaniu decyzji o wyborze ścieżki 

edukacyjnej i zawodowej, zgodnej z zapotrzebowaniem pracodawców. 

Badanie przeprowadzono w sierpniu 2014 roku. 

 

CELE BADANIA 
 

Głównym celem badania było zgromadzenie i analiza informacji na temat zapotrzebowania 

dolnośląskich pracodawców na pracowników poszczególnych zawodów i związanych z nimi 

wymagań na etapie rekrutacji kandydatów na określone stanowiska pracy przy uwzględnieniu 

planów inwestycyjno-rozwojowych pracodawców, a także określenie ich potrzeb i deficytów 

szkoleniowych. 

Realizacji celu głównego badania posłużyły następujące cele szczegółowe: 

1) Określenie, jakie branże i gałęzie gospodarki rozwijają się i dynamicznie zwiększają 

zatrudnienie, a w których nie ma zapotrzebowania na więcej pracowników lub planowane 

są redukcje zatrudnienia. Zidentyfikowanie w jakich branżach i gałęziach gospodarki 

w województwie dolnośląskim jest tworzonych najwięcej nowych miejsc pracy. 

 

2) Określenie zapotrzebowania na pracowników poszczególnych zawodów na dolnośląskim 

rynku pracy. Zidentyfikowanie w jakich zawodach pracodawcy najczęściej poszukują 

pracowników, na jakie stanowiska, w jakich zawodach najtrudniej pozyskać pracownika. 

 

3) Określenie wymagań w odniesieniu do pracowników na poszczególnych stanowiskach 

bądź w poszczególnych zawodach na dolnośląskim rynku pracy.  
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4) Wskazanie jakich kwalifikacji, umiejętności najczęściej brakuje absolwentom szkół. 

Zdefiniowanie uwag i sugestii dla systemu kształcenia. 

 

5) Ocena oferty i możliwości praktycznej nauki poszczególnych zawodów 

w przedsiębiorstwach i instytucjach województwa dolnośląskiego. 

 

6) Określenie potrzeb, deficytów szkoleniowych w odniesieniu do kardy pracowniczej. 

 

METODOLOGIA BADANIA 
 

Technika badawcza 

W celu zebrania informacji od dolnośląskich pracodawców przeprowadzono wywiady 

telefoniczne wspomagane komputerowo CATI. Polegają one na zadawaniu pytań 

wyświetlających się na ekranie monitora przez ankieterów podczas rozmowy telefonicznej 

z respondentem, a następnie zaznaczaniu wybieranych przez osoby badane odpowiedzi. 

Wybór wskazanej techniki badawczej uwarunkowany był rozproszeniem przestrzennym 

respondentów na terytorium całego województwa dolnośląskiego, koniecznością 

przeprowadzenia wywiadu z osobą zajmującą określone stanowisko i dysponującą wiedzą 

związaną z tematyką badania, a także dostępnością numerów telefonu do firm i instytucji.  

Badanie właściwe zostało poprzedzone badaniem pilotażowym na próbie losowo wybranych 

50 podmiotów, którego celem była weryfikacja opracowanego narzędzia badawczego. Po 

przeprowadzeniu wskazanej liczby telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo 

zmodyfikowano wybrane elementy kwestionariusza, aby zwiększyć trafność narzędzia do 

potrzeb i możliwości dolnośląskich pracodawców oraz usprawnić realizację badania przez 

ankieterów. 

W badaniu zastosowano metody kontroli pracy ankieterskiej, aby uzyskać kompletne 

i rzetelne dane. Każdy wywiad z respondentem rejestrowano, a następnie codziennie 

odsłuchiwano losowo wybrane rozmowy w celu bieżącej weryfikacji poprawności i jakości 

prac terenowych (30% nagrań wywiadów z pilotażu i 10% z badania właściwego).  W studio 

badań CATI obecny był koordynator ds. badań ilościowych, który czuwał nad procesem 

gromadzenia danych, a także udzielał dodatkowych wskazówek i wyjaśnień zaangażowanym 

w projekt badawczy ankieterom. Zastosowano również mechanizmy kontrolne 

w oprogramowaniu komputerowym do realizacji wywiadów CATI, pozwalające zapobiegać 

błędom i brakom danych na etapie wprowadzania odpowiedzi respondentów, takie jak 

wyświetlanie dodatkowych instrukcji ankieterom, sygnalizacja niepoprawnego zaznaczenia 

odpowiedzi, sygnalizacja pominięcia przez ankietera pytań przewidzianych w narzędziu, 

kontrola czasu trwania wywiadu.  
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Grupy respondentów objęte badaniem 

Populację generalną w badaniu stanowiły przedsiębiorstwa i instytucje mające siedzibę bądź 

oddział na terenie województwa dolnośląskiego, zatrudniające pracowników na podstawie 

umowy o pracę lub w formie umów cywilno-prawnych. Badanie nie objęło zatem 

przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wywiady 

telefoniczne wspomagane komputerowo CATI przeprowadzono z osobami odpowiedzialnymi 

za rozwój firmy – prezesi, dyrektorzy, właściciele bądź osoby zajmujące się sprawami 

personalnymi. 

 

Dobór próby 

Próba badawcza została utworzona na drodze losowo-warstwowego doboru próby w celu 

objęcia badaniem 1500 pracodawców dobranych proporcjonalnie do struktury populacji 

generalnej pod względem wielkości, branży i podziału terytorialnego oraz uzupełniona na 

drodze celowego doboru próby w celu objęcia badaniem co najmniej 100 największych 

pracodawców w województwie dolnośląskim.  

Dobór losowo-warstwowy zastosowano poprzez podział wszystkich dolnośląskich 

pracodawców na warstwy pod względem ich wielkości, branży i lokalizacji powiatowej, 

a następnie wylosowano proporcjonalną liczbę podmiotów do próby badawczej w taki 

sposób, by możliwie najdokładniej odzwierciedlić procentowo strukturę wszystkich 

przedsiębiorstw i instytucji zatrudniających pracowników na terenie województwa 

dolnośląskiego. Źródłem informacji o pracodawcach była aktualna baza REGON, która 

posłużyła również jako operat losowania (stan na lipiec 2014).  

Dobór celowy zastosowano poprzez wskazanie 100 największych pracodawców na Dolnym 

Śląsku. Pomimo niewielkiego odsetka przedsiębiorstw i instytucji zatrudniających powyżej 250 

pracowników w strukturze wszystkich dolnośląskich pracodawców (jest ich w regionie 364, co 

stanowi tylko 0,1% wszystkich podmiotów), podgrupa ta jest niezwykle istotna dla realizacji 

celów planowanego badania. Duże przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniają bardzo liczną 

grupę pracowników, prowadzą intensywną rekrutację na stanowiska, często współpracują 

z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi w zakresie poszukiwania odpowiednich 

pracowników, posiadają rozbudowane działy kadrowe i personalne, a także posiadają politykę 

zatrudnieniową i wyraźne sprecyzowane oczekiwania względem pożądanych cech, 

umiejętności i wiedzy kandydatów na stanowiska. Największym pracodawcom należało zatem 

zapewnić większy udział w próbie badawczej niż wynikało to ze struktury wielkości wszystkich 

pracodawców województwa dolnośląskiego. Podczas celowego uzupełniania próby badawczej 

kierowano się zapewnieniem jej zróżnicowanej struktury poprzez zaproszenie do badania 

przedstawicieli różnych branż. Możliwość zróżnicowania respondentów pod względem 

lokalizacji była znacznie utrudniona, ponieważ najwięksi pracodawcy Dolnego Śląska 
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koncentrują się głównie we Wrocławiu. W celu wyszukania największych pracodawców 

posłużono się dostępnymi w Internecie rankingami, skorzystano z pomocy instytucji otoczenia 

biznesu, do których zwrócono się z prośbą o wskazanie lokalnych liderów zatrudnienia oraz 

skorzystano z wyszukiwarek firm zawierających informacje o wielkości podmiotów.   

 

Sposób klasyfikowania branż i zawodów 

Podział pracodawców ze względu na branże został dokonany w oparciu o Polską Klasyfikację 

Działalności 20071, wyróżniającą następujące sekcje: 

 Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 

 Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie, 

 Sekcja C – Przetwórstwo i wydobywanie, 

 Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą     wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 

 Sekcja E – Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją, 

 Sekcja F – Budownictwo, 

 Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle, 

 Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa, 

 Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, 

 Sekcja J – Informacja i komunikacja, 

 Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 

 Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 

 Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 

 Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, 

 Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne, 

 Sekcja P – Edukacja, 

 Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, 

 Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, 

 Sekcja S – Pozostała działalność usługowa, 

 Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, 

 Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne. 

                                                           
1
 Polska Klasyfikacja Działalności 2007 dostępna jest na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji 

 o Działalności Gospodarczej (www.prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c 
4c6bc8f31256).  

http://www.prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c%204c6bc8f31256
http://www.prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c%204c6bc8f31256
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Zawody i stanowiska wskazane przez pracodawców zaprezentowano i skategoryzowano 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów 

i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz.U.2014 poz.1145)2, wyróżniającym 10 grup 

zawodowych: 

 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy – grupa ta obejmuje 

zawody, których podstawowymi zadaniami są planowanie, określenie celów 

i kierunków polityki państwa, formułowanie przepisów prawnych, kierowanie 

działalnością jednostek administracji publicznej oraz sprawowanie funkcji zarządzania 

w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych jednostkach organizacyjnych. Przykładami 

zawodów należących do tej grupy są: kierownik działu marketingu, kierownik budowy, 

prezes, wyższy urzędnik państwowy, parlamentarzysta.  

 

 Specjaliści – grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wysokiego poziomu 

wiedzy zawodowej, umiejętności i doświadczenia w zakresie nauk technicznych, 

przyrodniczych społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Główne zadania 

pracowników należących do tej grupy to wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii 

naukowych lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez 

badania i twórczość oraz systematyczne nauczanie. Przykładami zawodów należących 

do tej grupy są: architekt, lekarz, kosmetolog, pedagog, programista aplikacji.  

 

 Technicy i średni personel – grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych 

i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych 

metod czy koncepcji działania. Przykładami zawodów należących do tej grupy są: agent 

ubezpieczeniowy, księgowy, technik dentystyczny, przedstawiciel handlowy, 

bibliotekarz.  

 

 Pracownicy biurowi – grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności 

i doświadczenia niezbędnych do zapisywania, organizowania, przechowywania 

i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych i statystycznych, 

a także wykonywania obowiązków względem klientów. Przykładami zawodów 

należących do tej grupy są: sekretarka, recepcjonista hotelowy, kurier, kasjer bankowy, 

pracownik biura podróży. 

 

 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – grupa ta skupia zawody wymagające 

wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do świadczenia usług ochrony, 

usług osobistych oraz sprzedażą i demonstrowaniem towarów w sklepach hurtowych 

                                                           
2
 Klasyfikacja zawodów i specjalności 2014 dostępna jest w internetowym systemie aktów prawnych na stronie 

internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001145). 
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i detalicznych. Przykładami zawodów należących do tej grupy są: kelner, telemarketer, 

kosmetyczka, doradca klienta, fryzjer. 

 

 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uprawy ziemi i zbioru ziemiopłodów, 

zbierania owoców i roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów, chowu 

i hodowli zwierząt, połowów oraz hodowli ryb. Przykładami zawodów należących do 

tej grupy są: ogrodnik, sadownik, hodowca drobiu, pszczelarz, rybak stawowy. 

 

 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia niezbędnych do pozyskiwania i obróbki surowców, 

wytwarzania towarów i ich naprawy, konserwacji i naprawy dróg oraz konstrukcji 

i naprawy maszyn. Przykładami zawodów należących do tej grupy są: monter instalacji 

gazowych, lakiernik samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, 

drukarz. 

 

 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – grupa ta zawiera zawody wymagające 

wiedzy, umiejętności i doświadczenie niezbędne do prowadzenia pojazdów i innego 

sprzętu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń 

przemysłowych. Przykładami zawodów należących do tej grupy są: operator koparki, 

kierowca samochodu dostawczego, wulkanizator, pracownik pralni chemicznej, 

taksówkarz. 

 

 Pracownicy przy pracach prostych – grupa te obejmuje zawody wymagające niewielkiej 

wiedzy teoretycznej i podstawowych umiejętności niezbędnych do wykonywania 

zazwyczaj rutynowych, prostych prac. Praca ta wykonywana jest z wykorzystaniem 

prostych narzędzi ręcznych przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie. Przykładami 

zawodów należących do tej grupy są: pomoc kuchenna, pomocnik mechanika, operator 

myjni, parkingowy, sprzątaczka biurowa.  

 

 Siły zbrojne – w tej grupie klasyfikowani są żołnierze zawodowi - oficer sił zbrojnych, 

podoficer sił zbrojnych, żołnierz szeregowy. 
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WYNIKI BADANIA 
 

Wyniki badania zaprezentowano oddzielnie dla dwóch grup respondentów uczestniczących 

w badaniu: 

 „pracodawców ogółem”, czyli 1507 dolnośląskich firm i instytucji dobranych na drodze 

losowania warstwowego, 

 „liderów zatrudnienia”, czyli 100 największych pracodawców Dolnego Śląska 

dobranych w sposób celowy, z których każdy zatrudnia co najmniej 250 pracowników.  

 

Rysunki i tabele opatrzone są odpowiednimi tytułami i podpisami, odnoszącymi się do 

odpowiedniej grupy respondentów.  

 

Liczba „N” podawana w podpisach rysunków i tabel oznacza liczbę respondentów, którzy 

udzielili odpowiedź na dane pytanie.  

 

Charakterystyka respondentów 

W województwie dolnośląskim zdecydowanie dominują firmy i instytucje zatrudniające 

poniżej 10 pracowników i wyraźnie widać tendencję spadkową liczby przedsiębiorstw wraz ze 

wzrostem liczby pracowników. Znalazło to odzwierciedlenie w próbie badawczej, ponieważ 

82,8% pracodawców uczestniczących w badaniu stanowią firmy i instytucje zatrudniające 

poniżej 10 pracowników. 15,3% podmiotów posiada od 10 do 49 pracowników, 1,5% od 50 do 

249 pracowników, natomiast 0,4% wykazuje najwyższe zatrudnienie , oznaczające 250 i więcej 

pracowników (rysunek 1). Wśród największych pracodawców Dolnego Śląska znalazły się 

jedynie firmy i instytucje zatrudniające ponad 250 pracowników.  
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Rysunek 1. Wielkość dolnośląskich firm i instytucji uczestniczących w badaniu. 

 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=1507 

 

Dominującymi branżami w województwie dolnośląskim są handel hurtowy i detaliczny, 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, budownictwo oraz działalność 

związana z obsługą rynku nieruchomości, natomiast najmniej popularne to organizacje 

i zespoły eksterytorialne, górnictwo i wydobywanie oraz wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych. W próbie badawczej znaleźli się przedstawiciele wszystkich branż 

definiowanych zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 z wyjątkiem sekcji 

U oznaczającej organizacje i zespoły eksterytorialne. Najwięcej podmiotów uczestniczących 

w badaniu reprezentuje sekcję S Polskiej Klasyfikacji Zawodowej, oznaczającą pozostałą 

działalność usługową. Znaczny odsetek respondentów prowadzi działalność zaliczaną również 

do sekcji G, oznaczającej handel hurtowy i detaliczny, naprawę pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle (rysunek 2).  
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Rysunek 2. Branża firm i instytucji uczestniczących w badaniu według PKD 2007. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=1507 

W badaniu osiągnięto także znaczne zróżnicowanie respondentów wśród największych 

pracodawców w regionie, co pozwoliło uzyskać pełny obraz zawodów i stanowisk, na które 

firmy i instytucje wykazują szczególne zapotrzebowanie (rysunek 3) 

Rysunek 3. Branża największych firm i instytucji uczestniczących w badaniu według PKD 2007. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z największymi dolnośląskimi pracodawcami, 

N=100 
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Plany inwestycyjne i rozwojowe pracodawców w ciągu najbliższych 3 lat 

Dolnośląscy pracodawcy skupiają się głównie na rozszerzaniu listy oferowanych produktów 

i usług oraz powiększaniu zasięgu swojej działalności. Wyraźnie mniejsze zainteresowanie 

okazują inwestycjom w nowe technologie, marketing oraz kapitał ludzki. Rozszerzenie 

potencjału kapitału ludzkiego w ciągu najbliższych 3 lat deklaruje stosunkowo niewielki 

odsetek pracodawców w województwie dolnośląskim, a wskazany cel rozwojowy znalazł się 

na 5. miejscu pod względem częstotliwości wskazań. Mniejszy odsetek odpowiedzi 

odnotowały tylko działania o charakterze badawczo-rozwojowym. Widać zatem, iż 

wzmacnianie potencjału swoich pracowników nie jest traktowane priorytetowo przez 

dolnośląskie firmy i instytucje (rysunek 4). 

Wśród planów inwestycyjnych i rozwojowych dolnośląskich pracodawców dominuje 

rozszerzenie oferty produktowej oraz usługowej. Zamiar podjęcia takiego działania w ciągu 

najbliższych 3 lat deklaruje 23,2% uczestniczących w badaniu podmiotów, czyli średnio co 4. 

firma bądź instytucja w województwie dolnośląskim.  

Nieco mniej pracodawców (21,3%) skupi się na rozszerzeniu zasięgu działalności firmy lub 

instytucji w perspektywie najbliższych 3 lat, czyli blisko co 5 podmiot zatrudniający 

pracowników w województwie dolnośląskim.  

Inne formy rozwoju przedsiębiorstwa i instytucji są zdecydowanie mniej popularne wśród 

dolnośląskich pracodawców. Rozszerzeniem swojego potencjału technologicznego 

zainteresowanych jest tylko 13% zatrudniających pracowników podmiotów, rozwojem działań 

marketingowych 12,9%, a inwestycją w kapitał ludzki 12,7%.  Do najrzadziej wskazywanych 

przez dolnośląskich pracodawców planów inwestycyjnych i rozwojowych należy natomiast 

rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej, co zamierza wdrożyć tylko 4,4% badanych 

podmiotów. Oznacza to, że na 100 dolnośląskich pracodawców przypada średnio 4, którzy 

w ciągu kolejnych 3 lat podejmą działania badawczo-rozwojowe.  

Co 10. dolnośląski pracodawca nie zamierza podejmować żadnych działań inwestycyjnych 

i rozwojowych w najbliższej perspektywie czasowej. 
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Rysunek 4. Plany inwestycyjne i rozwojowe dolnośląskich pracodawców ogółem w ciągu najbliższych 3 lat. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=1507 

(respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) 

Rozszerzenie oferty produktowej i usługowej oraz zwiększenie zasięgu prowadzonej 

działalności są ważne także dla dolnośląskich liderów zatrudnienia, czyli firm i instytucji 

zatrudniających najwięcej pracowników. Zupełnie odmiennie postrzegają oni jednak ważność 

inwestycji w kapitał ludzki (rysunek 5).  

21,3% firm i instytucji charakteryzujących się najwyższą w regionie liczbą pracowników 

planuje zwiększyć zasięg prowadzonej działalności w ciągu najbliższych 3 lat, czyli blisko co 5. 

podmiot. Rozszerzanie potencjału kapitału ludzkiego jest drugim najczęściej wskazywanym 

działaniem innowacyjnym i rozwojowym, które uzyskało 18,4% wszystkich udzielonych 

odpowiedzi. Najwięksi pracodawcy mają w planach także rozszerzenie oferty produktowej 

bądź usługowej (17,4%), rozszerzenie potencjału technologicznego (12,1%) oraz w mniejszym 

stopniu rozszerzenie działań marketingowych (9,2%). Czynności badawczo-rozwojowe zostaną 

natomiast zintensyfikowane średnio u co 11. największego pracodawcy w regionie. 

Warto podkreślić, iż zarówno dolnośląscy pracodawcy ogółem, jak i największe pod względem 

zatrudnienia firmy i instytucje kładą silny nacisk na rozszerzenie swojej oferty oraz 

powiększenie zasięgu prowadzonej działalności. Najmniejszą popularnością wśród 

przedstawicieli dwóch grup cieszy się natomiast rozszerzenie działalności badawczo-

rozwojowej. Istotne różnice występują jednak pod względem wzmacniania potencjału kapitału 

ludzkiego, czym zajmują się głównie regionalni liderzy zatrudnienia. W województwie 

dolnośląskim średnio co 8. firma bądź instytucja planuje zainwestować w rozwój potencjału 

swoich pracowników w ciągu najbliższego roku, natomiast w przypadku największych pod 

względem zatrudnienia podmiotów wskaźnik ten wynosi 5. 
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Rysunek 5. Plany inwestycyjne i rozwojowe największych dolnośląskich pracodawców ogółem w ciągu najbliższych 

3 lat. 

 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z największymi dolnośląskimi pracodawcami, 

N=100 (respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) 

 

Plany dotyczące nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

50,2% dolnośląskich pracodawców zamierza utworzyć nowe miejsca pracy w ciągu 

najbliższego roku. Rozszerzenia grona pracowników nie planuje 40,5%, natomiast 9,3% 

badanych podmiotów nie potrafi jednoznacznie określić funkcjonowania tego aspektu polityki 

kadrowej w najbliższej przyszłości. Co druga firma lub instytucja zatrudniająca co najmniej 

jednego pracownika w województwie dolnośląskim planuje zatem rekrutację na stanowiska 

pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy.  

Odsetek liderów zatrudnienia, którzy deklarują zamiar stworzenia nowych miejsc pracy 

w bliskiej przyszłości wynosi natomiast 60%. Nowe miejsca pracy nie są planowane do 

utworzenia w przypadku 25% największych pracodawców w regionie, natomiast 15% nie 

potrafi jeszcze jednoznacznie określić swoich planów w tym obszarze.  

Plany dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy wśród dolnośląskich pracodawców ogółem 

oraz liderów zatrudnienia są zatem odmienne. Najwięksi pracodawcy częściej deklarują 

zamiar utworzenia nowych miejsc pracy. Średnio 2,5 na 100 dolnośląskich pracodawców 

zdecydowanie nie planuje rozbudowy zatrudnienia, natomiast w przypadku największych 

pracodawców wskaźnik ten wynosi 4 (rysunek 6). 
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Rysunek 6. Plany dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy wśród dolnośląskich pracodawców w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy. 

   
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=1607 

 

Liczba nowych miejsc pracy planowanych do utworzenia 

Spośród 1607 dolnośląskich pracodawców 817 planuje utworzyć nowe miejsca pracy w ciągu 

najbliższego roku – 757 pracodawców ogółem na 1507 uczestniczących w badaniu oraz 60 na 

100 liderów zatrudnienia, czyli firm i instytucji o największej liczbie pracowników objętych 

badaniem. Na 100 dolnośląskich pracodawców przypadnie zatem 54, którzy utworzą nowe 

miejsca pracy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W przypadku liderów zatrudnienia ten wskaźnik 

jest wyższy i wynosi 60.  

Średnia liczba miejsc pracy planowanych do utworzenia w dolnośląskiej firmie bądź instytucji 

zatrudniającej pracowników wynosi 3,8. W przypadku największych pracodawców średnia 

liczba nowych stanowisk jest znacznie wyższa i wynosi 49. Najwięksi pracodawcy częściej 

deklarują zatem zamiar tworzenia nowych miejsc pracy w ciągu najbliższego roku, 

a jednocześnie przewidują znacznie wyższą liczbę kolejnych stanowisk. Najczęściej 

wskazywaną przez dolnośląskich pracodawców liczbą miejsc pracy planowanych do 

utworzenia w ciągu najbliższego roku są 2, natomiast w przypadku liderów zatrudnienia liczba 

ta wynosi 20, czyli jest dziesięciokrotnie wyższa.  

Żaden lider zatrudnienia uczestniczący w badaniu, planujący w najbliższym roku utworzyć 

nowe miejsca pracy, nie zamierza stworzyć ich mniej niż 3. Minimalna liczba miejsc pracy 

planowanych do utworzenia wśród dolnośląskich pracodawców ogółem wynosi natomiast 1. 

Najwyższa odnotowana liczba miejsc pracy planowanych do utworzenia przez firmę bądź 

instytucję wynosi 200, natomiast w przypadku liderów zatrudnienia jest ona dwa razy wyższa 

(tabela 1).  
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Tabela 1. Liczba nowych miejsc pracy planowanych do utworzenia. 

Grupa 
respondentów 

Średnia liczba 
miejsc pracy 

planowanych do 
utworzenia w 

przedsiębiorstwie 

Najczęściej 
wskazywana liczba 

miejsc pracy 
planowanych do 

utworzenia w 
przedsiębiorstwie 

Najmniejsza liczba 
miejsc pracy 

planowanych do 
utworzenia w 

przedsiębiorstwie 

Największa liczba 
miejsc pracy 

planowanych do 
utworzenia w 

przedsiębiorstwie 

Dolnośląscy 
pracodawcy 

(n=757) 
3,8 2 1 200 

Najwięksi 
dolnośląscy 

pracodawcy (n=60) 
49 20 3 400 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=817 

Dolnośląscy pracodawcy uczestniczący w badaniu planują utworzyć w najbliższym roku 2885 

nowych miejsc pracy. Najliczniejsza ich grupa zamierza zatrudnić od 1 do 3 pracowników na 

nowe stanowiska i stanowią oni 76,7% wszystkich pracodawców.  Odsetek pracodawców 

deklarujących chęć stworzenia 4 bądź więcej nowych miejsc pracy jest wyraźnie niższy – 

średnio co 4. podmiot zatrudniający pracowników w województwie dolnośląskim ma takie 

plany na najbliższy rok. Jedynie 0,7% regionalnych pracodawców zamierza utworzyć powyżej 

50 nowych miejsc pracy w bliskiej perspektywie czasowej, czyli średnio 1 podmiot na 100. 

Takich przedsiębiorstw oraz instytucji zanotowano w badaniu tylko 5 (rysunek 7).  

Rysunek 7. Liczba nowych miejsc pracy planowanych do utworzenia przez dolnośląskich pracodawców w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=757 

 

Liderzy zatrudnienia charakteryzują się nieco większym zróżnicowaniem pod względem liczby 

planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Polityka zatrudnieniowa jest zazwyczaj 
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nie potrafił podać choćby przybliżonej liczby nowych stanowisk pracy. Liderzy zatrudnienia na 

Dolnym Śląsku zdecydowanie najczęściej deklarują zamiar utworzenia 20 miejsc pracy. Ponad 

połowa liderów zatrudnienia uczestniczących w badaniu planuje stworzyć od 1 do 20 nowych 

miejsc pracy (33). 8 na 100 największych pod względem zatrudnienia firm i instytucji 

uczestniczących w badaniu planuje stworzyć 100 i więcej nowych miejsc pracy (rysunek 8).   

Rysunek 8. Liczba nowych miejsc pracy planowanych do utworzenia przez największych dolnośląskich 

pracodawców w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=60 

 

Zawody i stanowiska objęte planami rekrutacyjnymi  

Badanych poproszono o wskazanie maksymalnie 3 najważniejszych zawodów bądź stanowisk, 

na które w ciągu najbliższego roku będzie prowadzona rekrutacja. Dolnośląscy pracodawcy 

wykazują zapotrzebowanie głównie na robotników przemysłowych i rzemieślników, ponieważ 

34,3% podanych przez respondentów stanowisk należy do tej grupy zawodowej. Największe 

zapotrzebowanie w tej grupie zawodowej dotyczy robotników budowlanych i pokrewnych. 

Dolnośląscy pracodawcy poszukiwać będą również specjalistów, ponieważ 17,2% 

planowanych do utworzenia stanowisk należy do tej grupy zawodowej. Szczególnie wysokie 

zapotrzebowanie odnotowano na specjalistów do spraw technologii informacyjno-

komunikacyjnych, takich jak administratorzy baz danych, testerzy oprogramowania 

komputerowego czy programiści aplikacji. 13,2% stanowisk, na jakie dolnośląscy pracodawcy 

poszukiwać będą nowych pracowników, związanych jest z usługami i sprzedażą. Zawodem 

szczególnie pożądanym przez regionalnych przedsiębiorców jest sprzedawca, a nieco rzadziej 

wskazywano kucharza i kelnera. Pracownicy przy pracach prostych, przedstawiciele władz 
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poszukiwani zdecydowanie najrzadziej do objęcia nowych stanowisk w perspektywie 

najbliższych 12 miesięcy. Żaden objęty badaniem podmiot nie wykazał zapotrzebowania na 

przedstawicieli sił zbrojnych (rysunek 9).  

Rysunek 9. Zawody i stanowiska planowane do utworzenia przez dolnośląskich pracodawców w ciągu najbliższych 

12 miesięcy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=802 

(respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Lista zawodów i stanowisk, jakie planują utworzyć firmy i instytucje z Dolnego Śląska, jest 

silnie zróżnicowana – znaleźli się na niej przedstawiciele wszystkich grup zawodowych 

z wyjątkiem sił zbrojnych. Do najczęściej wskazywanych przez dolnośląskich pracodawców 

zawodów i stanowisk, na jakie w ciągu najbliższego roku będzie prowadzona rekrutacja, 

należą: 

 robotnik budowlany (50), 

 mechanik pojazdów samochodowych (43), 

 kierowcy i operatorzy pojazdów (38) 

 przedstawiciel handlowy (37), 

 pracownik obsługi biurowej (33), 

 sprzedawca (32), 

 księgowy (25), 

 kierowca samochodów ciężarowych (24), 

 kucharz (21). 
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Warto zauważyć, iż obserwuje się także wzmożone zainteresowanie różnego rodzaju 

specjalistami do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych, wśród których najczęściej 

będą poszukiwani programiści aplikacji oraz projektanci grafiki i multimediów. Odnotowano 

również istotne zapotrzebowanie na specjalistów do spraw marketingu i handlu, kelnerów, 

robotników i rzemieślników o określonej specjalizacji (ślusarz, murarz, tynkarz, dekarz, stolarz, 

tokarz) oraz operatorów maszyn wydobywczych i przetwórczych (tabela 2).  

Tabela 2. Lista zawodów i stanowisk, na jakie dolnośląscy pracodawcy prowadzić będą rekrutację w najbliższym 

roku. 

ZAWÓD / STANOWISKO 
ILOŚĆ 

WSKAZAŃ 
GRUPA 

ZAWODOWA 

Kierownik działu marketingu  3 przedstawiciele 
władz 

publicznych, 
wyżsi urzędnicy      

i kierownicy 

Kierownik budowy 2 

Kierownicy do spraw produkcji i usług 1 

Główny księgowy 1 

Dyrektor szkoły 1 

Dyrektor handlowy 1 

Dyrektor logistyki 1 

Kierownicy do spraw badań i rozwoju 1 

RAZEM 11 

Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 17 specjaliści 
 Specjalista do spraw marketingu i handlu 15 

Programista aplikacji 14 

Projektanci grafiki i multimediów 11 

Specjaliści z dziedziny prawa 8 

Kartografowie i geodeci 7 

Pedagog 4 

Nauczyciel przedszkola 4 

Specjalista do spraw kadr 4 

Inżynierowie budownictwa 4 

Geolog 4 

Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations  3 

Administrator sieci informatycznej 3 

Doradca finansowy 3 

Lektor języka angielskiego 3 

Fizjoterapeuta 3 

Psycholog 3 

Chemicy 3 

Nauczyciel języka angielskiego 2 

Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu 2 

Nauczyciel matematyki 2 

Architekt wnętrz 2 

Archeolog 2 

Lekarze 2 
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Wykładowca na kursach (edukator, trener) 2 

Logistyk 2 

Lektor języka niemieckiego 2 

Pielęgniarka 2 

Specjaliści do spraw administracji i zarządzania 2 

Wychowawca małego dziecka 2 

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy 2 

Projektant / architekt systemów teleinformatycznych 2 

Komornik sądowy 2 

Specjalista do spraw sprzedaży 1 

Pedagog animacji kulturalnej  1 

Inżynierowie inżynierii środowiska 1 

Diagności laboratoryjni 1 

Radca prawny 1 

Nauczyciel przedszkola 1 

Pedagog szkolny 1 

Doradca podatkowy 1 

Filolodzy i tłumacze 1 

Nauczyciel fizyki 1 

Nauczyciel geografii 1 

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy 1 

Operator obrazu 1 

Koordynator projektów unijnych 1 

Specjalista do spraw finansów 1 

Specjalista do spraw reklamy 1 

Edytor 1 

Lektor języka francuskiego 1 

Archiwista 1 

Inżynier zootechniki 1 

Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych 1 

Specjalista zarządzania informacją 1 

Specjalista administracji publicznej 1 

Inżynier geotechnik 1 

Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 1 

Doradca inwestycyjny 1 

Pozostali nauczyciele szkół podstawowych 1 

Opiekun klienta 1 

Logopeda 1 

Analitycy systemowi 1 

Specjalista psychoterapii uzależnień 1 

Specjalista do spraw rachunkowości 1 

Reżyser filmowy 1 

Scenarzysta 1 

Lektorzy języków obcych 1 

Tester oprogramowania komputerowego 1 
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Inżynier elektryk 1 

Fizyk 1 

Specjalista ochrony środowiska 1 

Lekarz dentysta 1 

RAZEM 183 

Przedstawiciel handlowy 37 technicy i inny 
średni personel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Księgowy 25 

Agent ubezpieczeniowy 3 

Instruktor dyscypliny sportu 3 

Spedytor 3 

Florysta 2 

Asystent osoby niepełnosprawnej 2 

Inspektor budowlany 2 

Agent ubezpieczeniowy 2 

Instruktor fitness 2 

Animator kultury 2 

Technik informatyk 2 

Technik dentystyczny 2 

Technik automatyk 2 

Operator kamery 2 

Opiekunka dziecięca 2 

Spedytorzy i pokrewni  1 

Kosztorysant budowlany  1 

Plastyk 1 

Średni personel do spraw biznesu i administracji 1 

Technik weterynarii 1 

Szef kuchni (kuchmistrz) 1 

Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 1 

Terapeuta zajęciowy 1 

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) 1 

Asystentka stomatologiczna 1 

Higienistka stomatologiczna 1 

Detektyw prywatny 1 

Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 1 

Technik geodeta 1 

Kosztorysant budowlany 1 

Instruktor jazdy konnej 1 

Dietetyk 1 

Operator sieci komputerowych 1 

Technik mechatronik 1 

Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych 
pojazdów 1 

Montażysta dźwięku 1 

Montażysta obrazu 1 

Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 1 
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Laborant chemiczny 1 

RAZEM 117 

Pracownik obsługi biurowej 33 pracownicy 
biurowi 

 
 
 
 
 

Magazynier 10 

Sekretarka 5 

Recepcjonista 4 

Pracownicy obsługi klienta 3 

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call 
center) 1 

Kasjer walutowy 1 

Ekspedytor 1 

Technik hotelarstwa 1 

Dyspozytor transportu samochodowego 1 

Kurier 1 

RAZEM 61 

Sprzedawca  32 pracownicy 
usług                        

i sprzedawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kucharz 21 

Kelner 17 

Instruktor nauki jazdy 10 

Fryzjer 9 

Barman 6 

Sprzedawcy i pokrewni  5 

Kosmetyczka 5 

Fryzjer damski 3 

Fryzjer męski 3 

Sprzedawca w branży spożywczej 3 

Sprzedawca w branży przemysłowej  2 

Doradca klienta 2 

Pracownicy ochrony osób i mienia 2 

Robotnik gospodarczy 2 

Asystent nauczyciela przedszkola 2 

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 2 

Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 2 

Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / 
internetowej 1 

Pracownik solarium 1 

Pomocniczy personel medyczny 1 

Sprzedawca na telefon 1 

RAZEM 132 

Ogrodnik 5 rolnicy, 
ogrodnicy, 

leśnicy i rybacy 

 

Drwal / pilarz drzew 3 

Ogrodnik terenów zieleni 1 

RAZEM 9 

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)  50 robotnicy 
przemysłowi             Mechanicy pojazdów samochodowych  43 
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Ślusarz 17 i rzemieślnicy 

 Stolarz 16 

Dekarz 15 

Murarz 15 

Tynkarz 15 

Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy 14 

Spawacze i pokrewni 11 

Elektryk 10 

Malarze i pokrewni  8 

Zbrojarz 8 

Cieśla 8 

Glazurnik 6 

Elektromechanik 5 

Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków  4 

Brukarz 4 

Krawiec 4 

Lakiernik samochodowy 4 

Blacharze  3 

Elektromonter instalacji elektrycznych  3 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 3 

Monterzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 3 

Szwaczka 3 

Kamieniarz 3 

Betoniarz 3 

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych  3 

Introligator 3 

Monter konstrukcji budowlanych 3 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 2 

Monter ociepleń budynków 2 

Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 2 

Hydraulik 2 

Cukiernik 2 

Szklarz 2 

Rzemieślnicy 2 

Lakiernik 2 

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 2 

Blacharz samochodowy 2 

Serwisant sprzętu komputerowego 2 

Murarze i pokrewni  1 

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie 
indziej niesklasyfikowani  1 

Montażysta dekoracji 1 

kamieniarz 1 

Monter instalacji gazowych  1 

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 1 
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Monter konstrukcji stalowych 1 

Blacharz budowlany 1 

Szpachlarz 1 

Piekarz 1 

Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych 1 

Monter elektronik – sprzęt komputerowy 1 

Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji 
wyrobów z drewna 1 

Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 1 

Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych 1 

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji 1 

Frezer 1 

Monter urządzeń energii odnawialnej 1 

Monterzy linii elektrycznych 1 

Parkieciarz 1 

Tokarz w metalu 1 

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 1 

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych 1 

Posadzkarz 1 

Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i 
pokrewni 1 

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 1 

Elektromechanik 1 

Wiertacz drewna 1 

Drukarz 1 

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 1 

Kowal 1 

Monter reklam 1 

Renowator zabytków architektury 1 

RAZEM 342 

Kierowcy i operatorzy pojazdów  38 operatorzy             
i monterzy 

maszyn                   
i urządzeń 

 
 
 
 
 
 
 

Kierowcy samochodów ciężarowych  24 

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 15 

Kierowca samochodu osobowego 14 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
cementowych, kamiennych i pokrewni  7 

Operator koparki  7 

Kierowca autobusu 6 

Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i 
innych surowców 2 

Kierowca operator wózków jezdniowych 2 

Kierowca ciągnika rolniczego 2 

Operator koparkoładowarki  1 

Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni 1 

Operator strugarek i frezarek do drewna 1 
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Monterzy sprzętu elektrycznego 1 

Operator spajarek okleiny i łuszczki 1 

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych 1 

Monter mebli 1 

Wulkanizator 1 

Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego 
czyszczenia tekstyliów 1 

Operator żurawia jezdniowego 1 

Pracownik pralni chemicznej 1 

RAZEM 128 

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 10 pracownik przy 
pracach 
prostych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoc kuchenna 10 

Pokojowa 5 

Ładowacz nieczystości stałych 1 

Pomocnik mechanika 1 

Statysta 1 

Operator kamery 1 

Operator myjni 1 

Sortowacz surowców wtórnych 1 

Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 1 

Pomoc kuchenna 1 

Pakowacz 1 

RAZEM 34 
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=757 

(respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Liderzy zatrudnienia w województwie dolnośląskim planują zatrudnić w ciągu najbliższego 

roku głównie specjalistów (32). Wyraźnie mniej podmiotów zamierza włączyć do zespołu 

pracowników kolejnych robotników i rzemieślników (18) oraz osoby zajmujące się usługami 

i sprzedażą (8). Żadna firma i instytucja zatrudniająca najwięcej pracowników nie odczuwa 

zapotrzebowania na pracowników przy pracach prostych, rolników, ogrodników, leśników 

i rybaków (rysunek 10). Pierwsze trzy grupy zawodowe, których przedstawicieli planują 

zatrudniać firmy i instytucje, pozostaje zatem taka sama zarówno w przypadku największych 

podmiotów, jak i dolnośląskich pracodawców ogółem. Dla liderów cenniejsi są jednak 

specjaliści, natomiast dla pracodawców ogółem robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

30 
 

Rysunek 10. Zawody i stanowiska planowane do utworzenia przez największych dolnośląskich pracodawców 

w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z największymi dolnośląskimi pracodawcami, 

N=60 (respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Liderzy zatrudnienia będą poszukiwać głównie analityków systemowych i programistów. 

Nieco rzadziej wymieniano sprzedawców, przedstawicieli handlowych, konsultantów 

i agentów sprzedaży bezpośredniej oraz spawaczy. Najwięcej wymienianych stanowisk zalicza 

się do grupy zawodowej specjalistów, jednak wewnętrzne zróżnicowanie wymienianych tu 

zawodów jest bardzo wyraźne – poszukiwani będą zarówno specjaliści do spraw sprzedaży, 

logistyki, jak i pielęgniarki (tabela 3).  

Tabela 3. Lista zawodów i stanowisk, na jakie najwięksi dolnośląscy pracodawcy prowadzić będą rekrutację 

w najbliższym roku. 

ZAWÓD / STANOWISKO 
ILOŚĆ 

WSKAZAŃ 
GRUPA 

ZAWODOWA 

Kierownik budowy 

1 

przedstawiciele 
władz 

publicznych, 
wyżsi 

urzędnicy             
i kierownicy RAZEM 1 

Analitycy systemowi i programiści 6 specjaliści 

Specjalista do spraw sprzedaży 2 

Specjalista kontroli jakości 2 

Inżynier technologii chemicznej 2 

0 

0 

1 

2 

2 

7 

8 

18 

32 
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rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

pracownik przy pracach prostych

przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i
kierownicy

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

pracownicy biurowi

technicy i inny średni personel

pracownicy usług i sprzedawcy

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

specjaliści



 
 
 
 

31 
 

Menedżer produktu 2 

Inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni 2 

Lekarz 2 

Inżynierowie budownictwa 2 

Logistyk 2 

Specjalista do spraw marketingu i handlu 1 

Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i 
pokrewni 1 

Inżynier transportu kolejowego 1 

Specjalista analizy i rozwoju rynku 1 

Inżynierowie elektrotechnologii 1 

Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 1 

Pielęgniarka 1 

Tester oprogramowania komputerowego 1 

Projektant / architekt systemów teleinformatycznych 1 

Chemik 1 

RAZEM 32 

Przedstawiciel handlowy 3 technicy i inny 
średni personel Księgowy 2 

Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym 1 

Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej 1 

RAZEM 7 

Windykator 1 pracownicy 
biurowi Pracownicy obsługi klienta 1 

RAZEM 2 

Sprzedawca 5 pracownicy 
usług                       

i sprzedawcy 
Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej 3 

RAZEM 8 

Elektryk 3 robotnicy 
przemysłowi        
i rzemieślnicy 

Spawacze i pokrewni 3 

Szwaczka 2 

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 1 

Frezer 1 

Mechanicy maszyn i urządzeń 1 

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 1 

Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy 1 

Tapicerzy i pokrewni 1 

Stolarz 1 

Monter elektronik – układy elektroniczne automatyki 
przemysłowej 1 

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 1 

Elektromonter linii kablowych 1 

RAZEM 18 

Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i 
pokrewni 1 

operatorzy          
i monterzy 
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Kierowca operator wózków jezdniowych 1 maszyn              
i urządzeń RAZEM 2 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z największymi dolnośląskimi pracodawcami, 

N=60 (respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

Wymagany poziom  wykształcenia 

Dolnośląscy pracodawcy wymagać będą głównie wykształcenia średniego ogólnokształcącego 

od kandydatów na tworzone w najbliższym roku stanowiska pracy i stanowią oni 31,2% 

badanych. 25,9% przedsiębiorstw i instytucji postawi kandydatom na stanowiska warunek 

w postaci posiadania ukończenia zasadniczej zawodowej, natomiast 20,1% podmiotów 

oczekiwać będzie wykształcenia na poziomie wyższym. Niewielkie szanse na wpisanie się 

w wymagania pracodawców posiadać będą osoby z wykształceniem policealnym, średnim 

zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Co ciekawe, aż 18,6% dolnośląskich pracodawców 

nie posiada konkretnych wymagań dotyczących poziomu wykształcenia kandydatów na nowo 

powstające stanowiska pracy, czyli średnio co 5. podmiot (rysunek 11).  

Rysunek 11. Poziom wykształcenia wymagany od kandydatów na nowe miejsca pracy przez dolnośląskich 

pracodawców. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N= 757 

(respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) 

Wyższe wymagania dotyczące poziomu wykształcenia kandydatów na stanowiska pracy 

posiadają liderzy zatrudnienia w regionie (rysunek 12). 41 największych pracodawców 

zamierza bowiem zatrudnić pracowników z wykształceniem wyższym. Znaczne szanse na 

uzyskanie zatrudnienia u największych pracodawców Dolnego Śląska posiadać będą również 

kandydaci mający wykształcenie zasadnicze zawodowe. Wyższe wymagania liderów 

zatrudnienia wobec osób starających się o pracę potwierdza również fakt, iż zaledwie 2 
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badane podmioty wykazały brak wymagań odnośnie poziomu wykształcenia kandydatów, 

a wykształcenia na poziomie gimnazjalnym bądź niższym nie akceptuje żaden respondent z tej 

grupy.  

Rysunek 12.  Poziom wykształcenia wymagany od kandydatów na nowe miejsca pracy przez największych 

dolnośląskich pracodawców. 

 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z największymi dolnośląskimi pracodawcami, 

N=60 (respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) 

 

Znajomość języków obcych 

68,4% dolnośląskich pracodawców nie będzie wymagać znajomości języków obcych od 

kandydatów ubiegających się o pracę na tworzonych stanowiskach. Średnio 68 na 100 

regionalnych pracodawców nie traktuje zatem tej umiejętności jako koniecznej 

i priorytetowej. Zdecydowanie mniej podmiotów, bo średnio co trzeci, postawi kandydatom 

warunek w postaci umiejętności posługiwania się językiem innym niż polski. Precyzyjnych 

i pewnych oczekiwań wobec znajomości języków obcych nie posiada jedynie 1,5% 

dolnośląskich pracodawców (rysunek 13).  
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Rysunek 13. Wymóg znajomości języków obcych przez kandydatów na nowo powstające miejsca pracy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N= 757 

59,8% dolnośląskich pracodawców deklarujących wymóg posługiwania się językiem obcym 

oczekiwać będzie znajomości języka angielskiego od kandydatów ubiegających się o nowe 

miejsca pracy. 32,4% badanych wymagać będzie natomiast znajomości języka niemieckiego. 

Pozostałe języki, jakie powinni znać kandydaci o pracę, wymieniane są sporadycznie, a wśród 

nich znajduje się francuski, rosyjski, hiszpański, i włoski. Badani pracodawcy wskazali też takie 

języki, jak arabski, czeski i szwedzki, lecz należy je uznać za traktowane marginalnie – ich 

znajomości wymaga mniej niż 1 podmiot na 100 w województwie dolnośląskim (rysunek 14).  

Rysunek 14. Języki obce wymagane od kandydatów o pracę przez dolnośląskich pracodawców.  

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=228 

(respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) 

Dolnośląscy pracodawcy nie posiadają wysokich wymagań związanych z poziomem 

znajomości języków obcych u osób starających się o zatrudnienie (rysunek 15). Aż 70,7% 
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uczestniczących w badaniu firm i instytucji wymaga znajomości języka angielskiego na 

poziomie podstawowym bądź średniozaawansowanym, co świadczy o położeniu nacisku na 

umiejętność władania językiem w stopniu umożliwiającym poprawną komunikację. 

Znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym wymagać będzie średnio co 5. 

dolnośląski pracodawca. Najmniejszy odsetek badanych wskazuje natomiast konieczność 

specjalistycznej znajomości tego języka przez kandydatów ubiegających się o pracę i wynosi 

on 7,8%. 

Rysunek 15. Wymagana znajomość języka angielskiego u kandydatów na nowe miejsca pracy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=205  

Podobne jest w przypadku oczekiwanego poziomu znajomości języka niemieckiego (rysunek 

16). Aż 76,5% badanych pracodawców wymagać będzie władania tym językiem w stopniu 

podstawowym bądź średniozaawansowanym. 17,1% dolnośląskich pracodawców wymagać 

będzie znajomości języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym, natomiast 6,3% na 

poziomie specjalistycznym. 

Rysunek 16. Wymagana znajomość języka niemieckiego u kandydatów na nowe miejsca pracy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=111 
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Pracodawcy oczekujący znajomości języka francuskiego bądź rosyjskiego wskazują 

konieczność posługiwania się nimi przez kandydatów głównie na poziomie podstawowym. 

Poziom znajomości języka włoskiego określa się jako podstawowy, średniozaawansowany lub 

zaawansowany. Pracodawcy wymagający umiejętności władania językiem hiszpańskim 

określili minimalny poziom znajomości jako średniozaawansowany. W badaniu odnotowano 

tylko dwóch pracodawców, którzy oczekują od kandydatów znajomości języka obcego innego 

niż angielski i niemiecki na poziomie specjalistyczny i dotyczy to języków francuskiego 

i hiszpańskiego (tabela 4). Jeśli chodzi o języki niszowe wskazywane przez pracodawców, to 

oczekują oni znajomości języka arabskiego na poziomie zaawansowanym oraz czeskiego 

i szwedzkiego na poziomie podstawowym.  

 

Tabela 4. Wymagana znajomość języków innych niż angielski i niemiecki u kandydatów na nowe miejsca pracy. 

Wymagany poziom znajomości języka 
obcego przez dolnośląskich 

pracodawców fr
an

cu
sk

i 

w
ło

sk
i 

ro
sy

js
ki

 

h
is

zp
ań

sk
i 

in
n

y 

podstawowy 4 1 4 0 
2 

średniozaawansowany 1 1 1 3 
0 

zaawansowany 3 1 2 1 
1 

specjalistyczny 1 0 0 1 
0 

RAZEM 9 3 7 5 3 
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=27 

 

Znajomość języków obcych jest zdecydowanie ważniejsza dla dolnośląskich liderów 

zatrudnienia. Spośród 60 największych pracodawców, którzy utworzą w ciągu najbliższych 12 

miesięcy nowe miejsca pracy, 40 postawi kandydatom wymóg w postaci posługiwania się 

dodatkowym językiem (rysunek 17).  
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Rysunek 17. Wymóg znajomości języków obcych przez kandydatów na nowo powstające miejsca pracy wśród 

największych dolnośląskich pracodawców. 

 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N= 60 

 

Liderzy zatrudnienia w województwie dolnośląskim wskazują cztery języki obce, których 

znajomość będzie dla nich ważna podczas oceny kandydatów na nowe stanowiska pracy – 

angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Posiadają oni jednak wyższe wymagania odnośnie 

stopnia znajomości tych języków w porównaniu z dolnośląskimi pracodawcami ogółem – 

opanowanie języka w stopniu podstawowym będzie zdecydowanie niewystarczające, 

a najczęściej wymienia się poziom zaawansowany (tabela 5). 

 

Tabela 5. Wymagana znajomość języków innych niż angielski i niemiecki u kandydatów na nowe miejsca pracy 

wśród największych dolnośląskich pracodawców. 

Wymagany poziom znajomości języka 
obcego przez największych dolnośląskich 

pracodawców 
angielski niemiecki francuski rosyjski 

podstawowy 1 0 
2 

0 

średniozaawansowany 14 2 
0 

0 

zaawansowany 17 3 
0 

6 

specjalistyczny 6 2 
1 

1 

RAZEM 38 7 
3 

7 
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N= 60 

(respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) 
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Znajomość obsługi komputera i programów komputerowych 

Większość dolnośląskich pracodawców będzie wymagać umiejętności obsługi komputera oraz 

określonych programów komputerowych od kandydatów na tworzone stanowiska i stanowią 

oni 59,7% respondentów. Takich oczekiwań względem nowych pracowników nie deklaruje 

natomiast 39,6% objętych badaniem pracodawców. Jedynie 0,7% ankietowanych 

pracodawców nie potrafiło jednoznacznie określić oczekiwań wobec przyszłych pracowników 

w tym obszarze (rysunek 18).  

Rysunek 18. Wymóg umiejętności obsługi komputera i programów komputerowych u kandydatów na nowo 

powstające miejsca pracy wśród dolnośląskich pracodawców. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N= 757 

Badanie ukazało znaczne zróżnicowanie preferencji pracodawców względem umiejętności 

obsługi określonych programów komputerowych. Najważniejsza jest jednak znajomość 

obsługi komputerowych programów biurowych, czego będzie oczekiwać 28,9% firm 

i instytucji planujących utworzenie nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Wśród najczęściej wskazywanych programów komputerowych znalazły się również te 

specjalistyczne, bazy danych oraz arkusze kalkulacyjne. Ankietowani pracodawcy 

w odpowiedziach zgrupowanych jako „inne” wskazywali na wymóg podstawowej obsługi 

komputera, obsługi programów magazynowych, marketingowych, sprzedażowych, 

technicznych, gastronomicznych, związanych z obsługą kadr, służących programowaniu 

maszyn, znajomości pakietu Microsoft Office, obsługi wewnętrznych programów w firmie oraz 

obsługi Internetu, jednak wśród ogółu odpowiedzi mają one marginalne znaczenie (rysunek 

19).  
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Rysunek 19. Wymóg znajomości programów komputerowych wśród kandydatów na stanowiska w opinii 

dolnośląskich pracodawców. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N= 452 

(respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) 

Spośród 60 liderów zatrudnienia planujących utworzyć nowe miejsca pracy w ciągu 

najbliższego roku, 41 postawi kandydatom wymóg w postaci znajomości określonych 

programów komputerowych. 18 największych pracodawców nie będzie posiadać takich 

oczekiwań wobec osób ubiegających się o zatrudnienie (rysunek 20). 

Rysunek 20. Wymóg umiejętności obsługi komputera i programów komputerowych u kandydatów na nowo 

powstające miejsca pracy wśród największych dolnośląskich pracodawców. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z największymi dolnośląskimi pracodawcami, 

N=60 
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Dolnośląscy liderzy zatrudnienia posiadają podobne oczekiwania wobec kandydatów o pracę, 

ponieważ podstawowym wymogiem jest umiejętność posługiwania się przez pracownika 

komputerowymi programami biurowymi (32). W przypadku liderów zdecydowanie rośnie 

jednak znaczenie znajomości programów specjalistycznych, czego od kandydatów na nowe 

stanowiska wymagać będzie 26 największych pracodawców. Najrzadziej wymieniają oni 

natomiast znajomość programów graficznych, księgowych i baz danych (rysunek 21). 

Rysunek 21. Wymóg znajomości programów komputerowych wśród kandydatów na stanowiska w opinii 

największych dolnośląskich pracodawców. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N= 41 

(respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) 

 

Dodatkowe kwalifikacje 

Pracodawcy z województwa dolnośląskiego określili również, jakie dodatkowe kwalifikacje 

i umiejętności będą wymagane podczas rekrutacji na nowe stanowiska pracy. Największym 

atutem podczas ubiegania się o pracę będzie posiadanie prawa jazdy, co jest ważne dla 22,5% 

firm i instytucji. Przewagę kandydatowi przyniesie także wykazanie się doświadczeniem 

zawodowym (21,6%), co będzie dużo ważniejsze od posiadania kierunkowego wykształcenia 

(7%). Pracodawcy zwrócą też uwagę na umiejętności praktyczne osób starających się 

o zatrudnienie (16,1%), a w nieco mniejszym stopniu uwzględnią indywidualne cechy 

kandydatów (13%). Wyniki przeprowadzonych badań prowadzą zatem do wniosku, iż 

pracodawcy kładą większy nacisk na zdolności praktyczne i doświadczenie zawodowe niż na 

posiadanie odpowiedniego profilu wykształcenia. Umiarkowanym atutem podczas procedur 

rekrutacyjnych będzie ukończenie specjalistycznych kursów bądź szkoleń, wymieniane przez 

co 20. pracodawcę. Przedsiębiorcy zwrócili również uwagę na kilka dodatkowych aspektów, 

które będą istotne podczas poszukiwania pracowników na nowe stanowiska (1,3%). Wśród 
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nich wskazano: odpowiednie podejście do pracy, oznaczające poważne traktowanie 

służbowych obowiązków i sumienne ich wykonywanie, posiadanie badań sanitarno-

epidemiologicznych, niekaralność, indywidualne podejście do pracy, siłę fizyczną. Pracodawcy 

wskazali tu również szereg cech i umiejętności kandydatów, które mogą być atutem 

w procedurze rekrutacyjnej – dyspozycyjność, kreatywność, zaangażowanie, mądrość, 

pracowitość, umiejętności komunikacyjne, zaradność, zdolność obsługi maszyn, telefonów 

komórkowych i kas fiskalnych (rysunek 22).  

Rysunek 22. Wymóg dodatkowych kwalifikacji wśród kandydatów na stanowiska w opinii dolnośląskich 

pracodawców. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N= 757 

(respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Najwięksi dolnośląscy pracodawcy posiadają odmienne oczekiwania wobec kandydatów na 

nowo tworzone miejsca pracy. Największym atutem dla liderów zatrudnienia będzie 

posiadanie wykształcenia kierunkowego, które uzyskało 26 wskazań. Nieco mniejsze znaczenie 

posiadać będą uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, które wymieniło 22 

respondentów. Do cennych dodatkowych kwalifikacji zaliczano również umiejętności 

praktyczne (21) oraz indywidualne cechy kandydata (19). Oczekiwaniem znajdującym się 

wśród trzech najczęściej wymienianych zarówno przez liderów zatrudnienia, jak 

i pracodawców dolnośląskich ogółem, jest natomiast posiadanie umiejętności praktycznych 

(rysunek 22).  
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Rysunek 22. Wymóg dodatkowych kwalifikacji wśród kandydatów na stanowiska w opinii największych 

dolnośląskich pracodawców. 

 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=60 (respondenci 

mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

Przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków 

 43,3% dolnośląskich pracodawców zamierza przygotować nowych pracowników do pełnienia 

obowiązków na drodze pełnego szkolenia. 11,1% zaoferuje większe doszkolenia, 29,3% 

niewielkie doszkolenie, natomiast 16,2% oczekiwać będą pełnego przygotowania pracownika 

bez ingerencji i pomocy ze strony zatrudniającego (rysunek 23). 

Rysunek 23. Przygotowanie nowych pracowników do pełnienia obowiązków przez dolnośląskich pracodawców. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N= 757  
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Podobne tendencje obserwuje się wśród największych pracodawców w regionie, których 

najwyższy odsetek zapewni nowym pracownikom pełne szkolenie w celu przygotowania ich 

do wykonywania służbowych obowiązków (27). Jedynie 7 podmiotów zadeklarowało 

w badaniu, iż będą oczekiwać od zatrudnionych osób pełnego przygotowania do pracy 

w momencie dołączenia do grona pracowników. Liderzy zatrudnienia są zatem bardziej 

skłonni do przygotowania zatrudnianych osób do pełnienia swoich obowiązków. Warto w tym 

miejscu przypomnieć, iż największe pod względem zatrudnienia firmy i instytucje zwracają 

uwagę częściej na posiadanie przez kandydatów wykształcenia kierunkowego zamiast 

doświadczenia zawodowego, co koresponduje z gotowością do świadczenia pełnego bądź 

większego przeszkolenia (rysunek 24). 

Rysunek 24. Przygotowanie nowych pracowników do pełnienia obowiązków przez największych dolnośląskich 

pracodawców. 

 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N= 60 

 

Planowana redukcja zatrudnienia 
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w perspektywie najbliższych 12 miesięcy i stanowią oni 90,2% badanych. Zamiar likwidacji 
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Rysunek 25. Plany dotyczące redukcji miejsc pracy wśród dolnośląskich pracodawców w ciągu najbliższych 12 

miesięcy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=1507 

Objęte badaniem firmy zamierzają zlikwidować w najbliższym roku 228 miejsc pracy. 

Największy odsetek badanych podmiotów planuje zlikwidować jedno stanowisko pracy 

w ciągu najbliższego roku i stanowią one 48% zainteresowanych redukcją etatów 

respondentów (rysunek 26).  

Rysunek 26. Planowana liczba redukowanych miejsc pracy wśród dolnośląskich pracodawców w ciągu najbliższych 

12 miesięcy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=79 
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Przedsiębiorstwa i instytucje, zamierzające redukować liczbę stanowisk, zlikwidują ich średnio 

po 3 w ciągu najbliższego roku – minimum jedno, a maksymalnie 30. Najczęściej wskazywaną 

liczbą miejsc pracy planowanych do redukcji jest natomiast 1 stanowisko (tabela 6).  

Tabela 6. Liczba miejsc pracy planowanych do redukcji. 

Grupa 
respondentów 

Średnia liczba 
miejsc pracy 

planowanych do 
redukcji w 

przedsiębiorstwie 

Najczęściej 
wskazywana liczba 

miejsc pracy 
planowanych do 

redukcji w 
przedsiębiorstwie 

Najmniejsza liczba 
miejsc pracy 

planowanych do 
redukcji w 

przedsiębiorstwie 

Największa liczba 
miejsc pracy 

planowanych do 
redukcji w 

przedsiębiorstwie 

Dolnośląscy 
pracodawcy (n=79) 

3 1 1 30 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=79 

79 dolnośląskich pracodawców zadeklarowało, iż w ciągu najbliższego roku planują redukcję 

stanowisk pracy. Zwolnienia dotkną głównie pracowników usług i sprzedawców (21 wskazań), 

robotników przemysłowych i rzemieślników (18) oraz pracowników przy pracach prostych 

(16). Badane podmioty nie zamierzają natomiast redukować stanowisk z grupy obejmującej 

przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (rysunek 27).  

Rysunek 27. Zawody i stanowiska planowane do redukcji przez dolnośląskich pracodawców w ciągu najbliższego 

roku. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=79 (respondenci 

mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 
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wynika głównie z faktu ich dużego znaczenia w ogólnej strukturze zawodów w województwie 

dolnośląskim. Zawody i stanowiska planowane do redukcji przez dolnośląskich pracodawców 

w ciągu najbliższych 12 miesięcy zawarte zostały w tabeli 7.  

Tabela 7. Lista zawodów i stanowisk planowanych do redukcji w najbliższym roku przez dolnośląskich 

pracodawców. 

ZAWÓD / STANOWISKO 
ILOŚĆ 

WSKAZAŃ 
GRUPA 

ZAWODOWA 

pielęgniarka 2 specjaliści 

specjalista ds. marketingu 2 

specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy 1 

inżynier budownictwa 1 

architekt 1 

inżynier geodeta 1 

fizjoterapeuta 1 

ekonomista 1 

nauczyciel akademicki 1 

RAZEM 11 

księgowy 3 technicy i inny 
średni personel technik informatyk 2 

technik administracji 2 

pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu 1 

pracownik scentralizowanych systemów 
rozliczeniowych 1 

RAZEM 9 

kasjer walutowy 1 pracownicy 
biurowi 

magazynier 1 

RAZEM 2 

sprzedawca 9 pracownicy usług      
i sprzedawcy kelner 2 

doradca klienta 2 

ekspedient w punkcie usługowym 2 

instruktor nauki jazdy 2 

asystent nauczyciela przedszkola 1 

kierownik sali sprzedaży 1 

kasjer handlowy 1 

kosmetyczka 1 

RAZEM 21 

rybak hodowca 1 rolnicy, ogrodnicy, 
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RAZEM 1 leśnicy i rybacy 

spawacz 2 robotnicy 
przemysłowi              
i rzemieślnicy 

ślusarz 2 

murarz 1 

dekarz 1 

robotnik budowlany i pokrewny 1 

mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i 
melioracyjnych 1 

konserwator budynków 1 

betoniarz 1 

monter sieci wodnych 1 

stolarz 1 

monter konstrukcji aluminiowych 1 

krawiec 1 

szwaczka 1 

mechanik samochodów ciężarowych 1 

tynkarz 1 

pilarz 1 

RAZEM 18 

kierowca samochodu dostawczego 3 operatorzy                
i monterzy maszyn 

i urządzeń 
kierowcy i operatorzy pojazdów 2 

operator koparki 1 

kierowca samochodu osobowego 1 

kierowca samochodu ciężarowego 1 

kierowca mechanik 1 

kierowca operator wózków jezdniowych 1 

operator maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
chemicznych 1 

RAZEM 11 

robotnik budowlany 6 pracownik przy 
pracach prostych pomoc kuchenna 3 

sortowacz odpadów wtórnych 2 

robotnik magazynowy 1 

sprzątaczka biurowa 1 

pokojowa 1 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 1 

operator myjni samochodowej 1 

RAZEM 16 
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=79 (respondenci 

mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi)  
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Podobne plany zadeklarowały największe pod względem zatrudnienia firmy i instytucje na 

Dolnym Śląsku, z których większość nie planuje redukcji etatów w ciągu najbliższego roku. 

Jedynie w 10 największych podmiotach na 100 rozważana jest likwidacja miejsc pracy 

(rysunek 28). Liderzy zatrudnienia uczestniczący w badaniu planują zredukować 50 stanowisk 

pracy, a średnia liczba likwidowanych stanowisk wynosi 5. 

Rysunek 28. Plany dotyczące redukcji miejsc pracy wśród największych dolnośląskich pracodawców w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z największymi dolnośląskimi pracodawcami, 

N=100 

Liderzy zatrudnienia wskazują do redukcji głównie stanowiska administracyjne, biurowe 

i księgowe. W przypadku grupy zawodowej specjalistów, tylko jeden badany podmiot 

zapowiedział zmniejszenie liczby miejsc pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego. Listę 

zawodów i stanowisk planowanych do redukcji przez liderów zatrudnienia w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy zawiera tabela 8. 

Tabela 8. Lista zawodów i stanowisk planowanych do redukcji w najbliższym roku przez największych dolnośląskich 

pracodawców. 

ZAWÓD / STANOWISKO 
ILOŚĆ 

WSKAZAŃ 
GRUPA 

ZAWODOWA 

Nauczyciele akademiccy 1 specjaliści 

RAZEM 1 

Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani 2 technicy i inny 
średni 

personel 
Księgowy 1 

RAZEM 3 

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 1 pracownicy 
biurowi 

 RAZEM 1 
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z największymi dolnośląskimi pracodawcami, 

N=100 
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Zawody i stanowiska o największym zapotrzebowaniu w województwie dolnośląskim 

27,4% zawodów i stanowisk, na które dolnośląscy pracodawcy wyrazili największe 

zapotrzebowanie należy do grupy zawodowej robotników przemysłowych i rzemieślników. 

W pierwszej trójce najpopularniejszych w perspektywie kolejnych 12 miesięcy zawodów 

skupionych we wskazanej grupie znaleźli się robotnicy budowlani i pokrewni, mechanicy 

pojazdów samochodowych oraz elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy. 

Dolnośląscy pracodawcy wykazują także zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów – 16,7% 

podanych zawodów i stanowisk zalicza się właśnie do tej grupy zawodowej. Najbardziej 

poszukiwanymi specjalistami w najbliższym roku będą analitycy systemowi i programiści, 

specjaliści do spraw marketingu i handlu oraz wychowawcy małych dzieci. Kolejną grupą 

zawodową, której przedstawiciele będą potrzebni firmom i instytucjom z Dolnego Śląska są 

pracownicy usług i sprzedawcy. 15,4% pożądanych zawodów i stanowisk skupia się we 

wskazanej grupie, a wśród nich najczęściej wymienia się sprzedawcę, kucharza i fryzjera. Do 

zawodów i stanowisk o najmniejszym zapotrzebowaniu należą przedstawiciele władz 

publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, a także 

pracownicy przy pracach prostych. 7% badanych pracodawców nie obserwuje zawodów 

i stanowisk szczególnie niezbędnych dla dalszego rozwoju firmy bądź instytucji.  

Rysunek 29. Zawody i stanowiska, na które dolnośląscy pracodawcy wyrażają szczególne zapotrzebowanie w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=1507 

(respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 
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robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
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Dolnośląscy pracodawcy deklarują największe zapotrzebowanie na następujące zawody 

i stanowiska: 

 sprzedawca (84), 

 przedstawiciel handlowy (51), 

 robotnicy budowlani i pokrewni (48), 

 mechanicy pojazdów samochodowych (47), 

 analitycy systemowi i programiści (44), 

 kierowcy i operatorzy pojazdów (44). 

Listę zawodów i stanowisk, na które dolnośląscy pracodawcy dostrzegają szczególne 

zapotrzebowanie zawiera tabela 9. 

Tabela 9. Lista zawodów i stanowisk, na które dolnośląscy pracodawcy wyrażają szczególne zapotrzebowanie 

w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

ZAWÓD / STANOWISKO ILOŚĆ WSKAZAŃ 
GRUPA 

ZAWODOWA 

Kierownik działu marketingu 2 przedstawiciele 
władz 

publicznych, 
wyżsi urzędnicy       

i kierownicy 

Główny księgowy 2 

Kierownik działu logistyki 1 

Dyrektor logistyki 1 

Kierownik klubu sportowego 1 

Kierownik budowy 1 

Kierownik działu administracyjno-gospodarczego 1 

RAZEM 9 

Analitycy systemowi i programiści 44 specjaliści 

Specjalista do spraw marketingu i handlu 14 

Wychowawca małego dziecka 14 

Projektanci grafiki i multimediów 13 

Kartografowie i geodeci 11 

Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy 7 

Lektorzy języków obcych 6 

Specjalista do spraw sprzedaży 5 

Fizjoterapeuta 5 

Lekarz weterynarii 5 

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy 5 

Inżynierowie budownictwa 5 

Nauczyciel języków obcych 4 

Pedagog 4 

Filolodzy i tłumacze 4 

Doradca finansowy 4 

Pielęgniarka 4 

Nauczyciel przedszkola 3 

Lektor języka angielskiego 3 
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Architekci, geodeci, projektanci i pokrewni 3 

Specjaliści nauczania i wychowania 3 

Psycholog 3 

Inżynier mechanik – środki transportu 2 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2 

Lektor języka niemieckiego 2 

Wykładowca na kursach (edukator, trener) 2 

Inżynierowie mechanicy 2 

Logistyk 2 

Specjalista do spraw organizacji usług 
gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 2 

Geolog 2 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
technicznych 2 

Opiekun klienta 2 

Chemik 2 

Specjalista ochrony środowiska 2 

Komornik sądowy 2 

Audytor energetyczny 2 

Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej 
niesklasyfikowani 1 

Specjalista do spraw reklamy 1 

Administratorzy systemów komputerowych 1 

Nauczyciel języka angielskiego 1 

Pozostali specjaliści do spraw administracji i 
rozwoju 1 

Inżynierowie inżynierii środowiska 1 

Lekarz – neurologia dziecięca 1 

Inżynier elektryk 1 

Pedagog szkolny 1 

Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin 
społecznych i kultury 1 

Psychoterapeuta 1 

Rzeczoznawca majątkowy 1 

Specjalista sprzedaży technologii i usług 
informatycznych 1 

Nauczyciel fizyki 1 

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy 1 

Artyści plastycy 1 

Specjalista do spraw finansów 1 

Architekt wnętrz 1 

Archeolog 1 

Kosmetolog 1 

Specjalista do spraw kadr 1 

Specjalista do spraw reklamy 1 
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Pozostali psycholodzy i pokrewni 1 

Specjalista administracji publicznej 1 

Inżynier geotechnik 1 

Doradca personalny 1 

Doradca inwestycyjny 1 

Doradca podatkowy 1 

Specjalista kontroli jakości 1 

Lekarz dentysta 1 

Inżynier mechatronik 1 

Analitycy finansowi 1 

Klasyfikator gruntów 1 

Specjalista terapii uzależnień 1 

Specjalista analizy i rozwoju rynku 1 

Lekarz – okulistyka 1 

Ekonomista 1 

RAZEM 234 

Przedstawiciel handlowy 51 technicy i inny 
średni personel Księgowy 40 

Agent ubezpieczeniowy 13 

Florysta 9 

Operator kamery 5 

Asystentka stomatologiczna 5 

Technik informatyk 4 

Diagnosta uprawniony do wykonywania badań 
technicznych pojazdów 4 

Technik dentystyczny 4 

Spedytor 4 

Instruktor dyscypliny sportu 4 

Technik automatyk 4 

Technik elektryk samochodowy 3 

Inspektor budowlany 3 

Terapeuta zajęciowy 2 

Ratownik medyczny 2 

Opiekunka dziecięca 2 

Animator kultury 2 

Opiekun osoby starszej 2 

Instruktor fitness 2 

Menedżer klubu muzycznego 2 

Animator kultury 1 

Technik mechanik 1 

Plastyk 1 

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy 1 

Szef kuchni (kuchmistrz) 1 

Instalator systemów alarmowych 1 

Instalator systemów telewizji przemysłowej 1 
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Optyk okularowy 1 

Technik urządzeń audiowizualnych 1 

Recepcjonista 1 

Detektyw prywatny 1 

Menedżer sportu 1 

Bosman 1 

Dietetyk 1 

Inspektor sanitarny 1 

Fotograf 1 

Serwisant urządzeń medycznych 1 

Instruktor jazdy konnej 1 

Zaopatrzeniowiec 1 

Sekretarka w kancelarii prawnej 1 

Montażysta dźwięku 1 

Kosztorysant budowlany 1 

RAZEM 189 

Pracownicy obsługi biurowej 28 pracownicy 
biurowi Magazynier 19 

Pracownicy obsługi klienta 5 

Ankieter 1 

Pracownik centrum obsługi telefonicznej 
(pracownik call center) 1 

Archiwista zakładowy 1 

Kasjer walutowy 1 

Rejestratorka medyczna 1 

Operator edytorów tekstu 1 

Kurier 1 

RAZEM 59 

Sprzedawca 84 pracownicy usług 
i sprzedawcy Kucharz 36 

Fryzjerzy 27 

Instruktor nauki jazdy 18 

Kelner 14 

Kosmetyczka 11 

Barman 6 

Doradca klienta 3 

Pracownicy ochrony osób i mienia 3 

Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej 2 

Robotnik gospodarczy 2 

Fryzjer zwierząt (groomer) 2 

Tatuażysta 2 

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 2 

Kosmetyczki i pokrewni 2 

Pozostały pomocniczy personel medyczny 1 

RAZEM 215 
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Drwal / pilarz drzew 6 rolnicy, 
ogrodnicy, 

leśnicy i rybacy 
Ogrodnik 5 

Robotnik leśny 1 

Dojarz 1 

RAZEM 13 

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem 
elektryków) 48 

robotnicy 
przemysłowi                   
i rzemieślnicy Mechanik pojazdów samochodowych 47 

Elektrycy budowlani, elektromechanicy i 
elektromonterzy 23 

Spawacze i pokrewni 22 

Murarz 21 

Stolarz 20 

Ślusarz 18 

Dekarz 16 

Elektryk 15 

Krawiec 11 

Mechanicy maszyn i urządzeń 9 

Szwaczka 9 

Tynkarz 8 

Hydraulik 7 

Serwisant sprzętu komputerowego 5 

Monter instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 5 

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 4 

Cieśla 4 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 4 

Lakiernik 4 

Brukarz 4 

Introligator 4 

Glazurnik 3 

Stolarz meblowy 3 

Lakiernik samochodowy 3 

Monterzy konstrukcji budowlanych i 
konserwatorzy budynków 3 

Tapicerzy i pokrewni 3 

Elektromechanik 3 

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 3 

Kamieniarz 3 

Zbrojarz 3 

Blacharz 2 

Blacharz samochodowy 2 

Monter konstrukcji aluminiowych 2 

Betoniarz 2 

Monter / konserwator urządzeń 2 



 
 
 
 

55 
 

przeciwpożarowych 

Szklarz 2 

Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i 
produkcji wyrobów z drewna 2 

Szewc naprawiacz 2 

Monter ociepleń budynków 2 

Monter konstrukcji stalowych 2 

Posadzkarz 2 

Parkieciarz 2 

Drukarz 2 

Piekarz 2 

Monter-elektronik 1 

Elektromonter linii kablowych 1 

Pozostali tynkarze i pokrewni 1 

Formierze odlewniczy i pokrewni 1 

Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i 
przemysłowych 1 

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i 
pokrewni 1 

Piekarz 1 

Wędliniarz 1 

Cukiernik 1 

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji 1 

Mechanik urządzeń chłodniczych 1 

Monter-elektronik 1 

Elektromonter / konserwator urządzeń 
dźwignicowych 1 

Monter urządzeń energii odnawialnej 1 

Rzeźbiarz w drewnie 1 

Monter rusztowań 1 

Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody 1 

Monter instalacji gazowych 1 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie 1 

Operator maszyn do obróbki skrawaniem 1 

RAZEM 383 

Kierowcy i operatorzy pojazdów 44 operatorzy              
i monterzy 

maszyn                   
i urządzeń 

Kierowca samochodu ciężarowego 28 

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i 
przetwórczych 25 

Kierowca autobusu 11 

Kierowca samochodu dostawczego 7 

Kierowca samochodu osobowego 6 

Operator koparki 6 
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Monter mebli 5 

Operatorzy innych maszyn i urządzeń 
przetwórczych gdzie indziej 
niesklasyfikowani 3 

Operator maszyn rolniczych 3 

Kierowca operator wózków jezdniowych 2 

Wulkanizator 2 

Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 2 

Operator koparkoładowarki 1 

Monter instalacji gazowych 1 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, 
przetwórstwa i obróbki 
wykończeniowej metalu 1 

Operatorzy urządzeń wiertniczych i 
wydobywczych ropy, gazu i innych 
surowców 1 

Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów 
światłoczułych i obróbki filmów 1 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
gumowych, z tworzyw sztucznych 
i papierniczych 1 

Sternik żeglugi śródlądowej 1 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji 
wyrobów cementowych, 
kamiennych i pokrewni 1 

Monter sprzętu oświetleniowego i lamp 
elektrycznych 1 

Szlifierz kamienia 1 

Operator urządzeń do prania, prasowania i 
chemicznego czyszczenia tekstyliów 1 

RAZEM 155 

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i 
pokrewne 9 

pracownik przy 
pracach prostych 

Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów 
zieleni 7 

Operator myjni 4 

Grabarz 4 

Sortowacz surowców wtórnych 3 

Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 2 

Pomoc kuchenna 2 

Pakowacz 2 

Dostawca potraw 2 

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2 

Maglarz 2 

Pokojowa 1 
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Ładowacz 1 

Dozorca 1 

Bileter 1 

Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i 
rybołówstwie 1 

Wagowy 1 

RAZEM 45 
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=1507 

(respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Liderzy zatrudnienia w województwie dolnośląskim wyrazili zapotrzebowanie przede 

wszystkim na specjalistów (34). Widoczna jest zdecydowana różnica w liczbie wskazań między 

grupą zawodową specjalistów a pozostałymi grupami zawodowymi. Najniższe 

zapotrzebowanie dotyczy przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników 

i kierowników, natomiast nie odnotowano wskazań stanowisk zaliczanych do grupy 

pracowników przy pracach prostych oraz rolników, ogrodników, leśników i rybaków (rysunek 

30).  

Rysunek 30. Zawody i stanowiska, na które najwięksi dolnośląscy pracodawcy wyrażają szczególne 

zapotrzebowanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z największymi dolnośląskimi pracodawcami, 

N=100 (respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Najbardziej pożądanym przez największych pracodawców zawodem jest analityk systemowy 

i programista, natomiast nieco mniej wskazań uzyskał przedstawiciel handlowy, lekarz 

i pielęgniarka. Listę zawodów i stanowisk, na które liderzy zatrudnienia wyrażają szczególne 

zapotrzebowanie zawiera tabela 10. 
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Tabela 10. Lista zawodów i stanowisk, na które najwięksi dolnośląscy pracodawcy wyrażają szczególne 

zapotrzebowanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

ZAWÓD / STANOWISKO 
ILOŚĆ 

WSKAZAŃ 
GRUPA 

ZAWODOWA 

Kierownicy do spraw badań i rozwoju 

1 

przedstawiciele 
władz 

publicznych, 
wyżsi urzędnicy 

i kierownicy RAZEM 1 

Analitycy systemowi i programiści 7 specjaliści 

Lekarz 4 

Pielęgniarka 3 

Logistyk 3 

Specjalista do spraw sprzedaży 2 

Inżynierowie budownictwa 2 

Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych 1 

Negocjator biznesowy 1 

Lekarz – neurologia 1 

Lekarz – dermatologia i wenerologia 1 

Lekarz – medycyna ratunkowa 1 

Inżynier technologii chemicznej 1 

Farmaceuci 1 

Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 1 

Specjalista analizy i rozwoju rynku 1 

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 1 

Menedżer produktu 1 

Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 1 

Chemik 1 

RAZEM 34 

Przedstawiciel handlowy 4 technicy i inny 
średni personel Księgowy 2 

Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej 1 

RAZEM 7 

Magazynier 3 pracownicy 
biurowi Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call 

center) 2 

RAZEM 5 

Sprzedawca 3 pracownicy 
usług                       

i sprzedawcy 
Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej 2 

RAZEM 5 

Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy 3 robotnicy 
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Spawacze i pokrewni 3 przemysłowi         
i rzemieślnicy Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 2 

Mechanicy maszyn i urządzeń 1 

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 1 

Tapicerzy i pokrewni 1 

Operator obrabiarek skrawających 1 

Elektryk 1 

Elektromonter linii kablowych 1 

RAZEM 14 

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 3 operatorzy             
i monterzy 

maszyn                    
i urządzeń 

Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i 
pokrewni 1 

Monterzy sprzętu elektrycznego 1 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
chemicznych 1 

RAZEM 6 
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z największymi dolnośląskimi pracodawcami, 

N=100 (respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

Branża przedsiębiorstwa a zwiększanie i redukcja zatrudnienia 

50,2% firm i instytucji uczestniczących w badaniu zamierza zwiększyć zatrudnienie 

w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, 40,5% podmiotów nie planuje takich działań, 

natomiast 9,3% nie potrafi zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Branżami, których 

100% reprezentantów w badaniu zamierza utworzyć nowe miejsca pracy, są górnictwo 

i wydobywanie (sekcja B) oraz administracja publiczna, obrona narodowa i obowiązkowe 

świadczenia społeczne (sektor O), jednak z uwagi na niewielki udział przedstawicieli tych branż 

w strukturze populacji generalnej i próby badawczej nie można uznać ich za liderów 

w dziedzinie dynamicznego zwiększania zatrudnienia. Podobnie jest w przypadku sektora 

A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), w którym udział firm planujących zwiększyć 

zatrudnienie wynosi 62,5%, jednak liczba biorących w badaniu podmiotów jest 

niewystarczająca do uznania branży za dynamicznie rozwijającą zatrudnienie w regionie. 

Sekcją charakteryzującą się wysokim zapotrzebowaniem na pracowników w perspektywie 

najbliższego roku jest informacja i komunikacja (sekcja J), gdzie udział firm planujących 

utworzyć nowe stanowiska pracy wynosi 67,7% ogółu podmiotów z tej branży uczestniczących 

w badaniu. Aż 21 na 31 podmiotów reprezentujących ten sektor zamierza zwiększyć 

zatrudnienie w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Ponadto, przedstawiciele omawianej branży 

posiadają jasno określony kierunek polityki zatrudnieniowej, ponieważ tylko 2 podmioty nie 

potrafiły udzielić precyzyjnej informacji na temat zmiany liczby stanowisk w perspektywie 

najbliższego roku.  Wysokim zapotrzebowaniem na nowych pracowników charakteryzuje się 

również sektor R, czyli działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 65,9% firm 
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i instytucji z tej branży objętych badaniem planuje utworzyć nowe miejsca pracy w najbliższej 

perspektywie czasowej. Do branż intensywnie rozwijających zatrudnienie należy zaliczyć 

również przetwórstwo i wydobywanie (sekcja C), budownictwo (sekcja F) oraz działalność 

finansową i ubezpieczeniową (sekcja K). Przeciwne tendencje wykazują podmioty zajmujące 

się działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L), opieką zdrowotną 

i pomocą społeczną (sekcja Q), a także organizacje i zespoły eksterytorialne (sekcja U). 

W przypadku ostatniego wskazanego sektora należy jednak mieć na uwadze niewielki udział 

respondentów z tej branży w ogólnej strukturze próby badawczej. 

Tabela 11. Pracodawcy planujący utworzenie nowych miejsc pracy w podziale branżowym. 

Branża tak nie 
trudno 

powiedzieć 
ogółem 

udział firm danej 
branży planujących 

zwiększyć 
zatrudnienie 

Sekcja A 10 6 0 16 62,5% 

Sekcja B 1 0 0 1 100,0% 

Sekcja C 15 10 0 25 60,0% 

Sekcja D 7 5 1 13 53,8% 

Sekcja E 5 4 1 10 50,0% 

Sekcja F 141 74 26 241 58,5% 

Sekcja G 124 123 22 269 46,1% 

Sekcja H 41 39 7 87 47,1% 

Sekcja I 37 39 5 81 45,7% 

Sekcja J 21 8 2 31 67,7% 

Sekcja K 46 32 6 84 54,8% 

Sekcja L 3 5 2 10 30,0% 

Sekcja M 31 21 7 59 52,5% 

Sekcja N 6 5 2 13 46,2% 

Sekcja O 5 0 0 5 100,0% 

Sekcja P 36 21 9 66 54,5% 

Sekcja Q 17 36 4 57 29,8% 

Sekcja R 29 13 2 44 65,9% 

Sekcja S+T 181 166 43 390 46,4% 

Sekcja U 1 3 1 5 20,0% 

RAZEM 757 610 140 1507 - 
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=1507 

Jedynie 5,2% podmiotów uczestniczących w badaniu planuje redukcję stanowisk pracy 

w ciągu najbliższych 12 miesięcy, 90,2% nie zamierza podejmować takich działań, natomiast 

4,6% jeszcze nie podjęło decyzji związanych z likwidacją miejsc pracy. Do branż, w których nie 

odnotowano planów redukcji zatrudnienia należy górnictwo i wydobywanie (sekcja B), 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 

i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D), informacja i komunikacja (sekcja J), 
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działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K), działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości (sekcja L), administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne (sekcja O) oraz organizacje i zespoły eksterytorialne (sekcja U). 

Najwyższy odsetek firm planujących likwidację miejsc pracy w ciągu najbliższego roku 

obserwuje się wśród podmiotów zajmujących się dostawą wody gospodarowaniem ściekami 

i odpadami oraz działalnością związaną z rekultywacją (sekcja E), a także działalnością 

profesjonalną, naukową i techniczną (sekcja M). Szczegółowe dane zawarte zostały w tabeli 

12. 

Tabela 12. Pracodawcy planujący redukcję miejsc pracy w podziale branżowym. 

Branża tak nie 
trudno 

powiedzieć 
ogółem 

udział firm danej 
branży 

planujących 
zredukować 
zatrudnienie 

Sekcja A 1 15 0 16 6,3% 

Sekcja B 0 1 0 1  0,0%  

Sekcja C 1 24 0 25 4,0%  

Sekcja D 0 12 1 13 0,0%  

Sekcja E 2 7 1 10 20,0%  

Sekcja F 15 212 14 241 6,2%  

Sekcja G 14 240 15 269 5,2%  

Sekcja H 8 78 1 87 9,2%  

Sekcja I 5 69 7 81 6,2%  

Sekcja J 0 31 0 31 0,0%  

Sekcja K 0 83 1 84 0,0%  

Sekcja L 0 9 1 10 0,0%  

Sekcja M 11 45 3 59 18,6%  

Sekcja N 1 11 1 13 7,7%  

Sekcja O 0 3 2 5 0,0%  

Sekcja P 2 63 1 66 3,0%  

Sekcja Q 2 52 3 57 3,5%  

Sekcja R 4 40 0 44 9,1%  

Sekcja S+T 13 360 17 390 3,3%  

Sekcja U 0 5 0 5 0,0%  

RAZEM 79 1360 68 1507  - 
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=1507 

W celu określenia branż, które dynamicznie zwiększają zatrudnienie w województwie 

dolnośląskim, pomocne jest określenie liczby nowych stanowisk przypadających średnio na 

jeden podmiot. Zastosowanie tego wskaźnika potwierdza, iż intensywnie poszukiwać będą 

pracowników firmy i instytucje zajmujące się informacją i komunikacją (sekcja J). Podmiot 

działający w tej branży utworzy średnio 7,22 nowych miejsc pracy w perspektywie najbliższych 
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12 miesięcy. Nieco mniej miejsc pracy planowanych jest do utworzenia przez podmioty 

zajmujące się administracją publiczną, obroną narodową oraz obowiązkowymi 

zabezpieczeniami społecznymi (sekcja O), a wskaźnik ten wynosi 6,6. Do branż intensywnie 

powiększających kadrę pracowniczą należy też zaliczyć działalność finansową 

i ubezpieczeniową (sekcja K), gdzie na jeden podmiot przypadnie średnio 3,55 miejsc pracy. 

Najmniej nowych miejsc pracy przypada na jeden podmiot reprezentujący sekcję U, sekcję L 

oraz sekcję E (tabela 13). 

Tabela 13. Liczba miejsc pracy planowanych do utworzenia i redukcji w podziale branżowym. 

Branża 
Liczba nowych 
miejsc pracy 

Liczba nowych 
miejsc pracy 

przypadająca na 
1 firmę 

Liczba 
redukowanych 

miejsc pracy 

Liczba 
zredukowanych 

miejsc pracy 
przypadająca na 1 

firmę 

Sekcja A 22 1,37 0 0 

Sekcja B 2 2,0 0 0 

Sekcja C 46 1,84 2 0,08 

Sekcja D 44 3,38 0 0 

Sekcja E 11 1,1 3 0,3 

Sekcja F 547 2,26 62 0,25 

Sekcja G 331 1,23 40 0,14 

Sekcja H 116 1,33 5 0,05 

Sekcja I 178 2,19 22 0,27 

Sekcja J 224 7,22 16 0,51 

Sekcja K 299 3,55 6 0,07 

Sekcja L 5 0,5 0 0 

Sekcja M 99 1,67 1 0,01 

Sekcja N 9 0,69 3 0,23 

Sekcja O 33 6,6 3 0,6 

Sekcja P 121 1,83 12 0,18 

Sekcja Q 67 1,17 8 0,14 

Sekcja R 61 1,38 22 0,5 

Sekcja S+T 669 1,71 23 0,05 

Sekcja U 1 0,2 0 0 

RAZEM 2885 1,91 228 - 
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=757 

(respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

Lokalizacja przedsiębiorstwa a zwiększanie i redukcja zatrudnienia 

Największa liczba podmiotów planujących zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych 12 

miesięcy spośród firm i instytucji uczestniczących w badaniu zlokalizowana jest we Wrocławiu 
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(200) i na terenie powiatu wrocławskiego (114), natomiast najmniejsza na terenie powiatu 

złotoryjskiego (4). Do lokalizacji o największym udziale podmiotów planujących zwiększyć 

zatrudnienie w ogólnej strukturze podmiotów z danej branży należy powiat lwówecki, Legnica 

i powiat średzki. Do powiatów o mniejszym zapotrzebowaniu na nowych pracowników należą 

natomiast złotoryjski, wołowski i jaworski. Warto jednak podkreślić, iż wartości te należy 

interpretować z uwzględnieniem ogólnej liczebności firm i instytucji z danego powiatu 

w próbie badawczej (tabela 14). 

Tabela 14. Pracodawcy planujący utworzenie miejsc pracy w podziale terytorialnym. 

Powiat tak nie 
trudno 

powiedzieć 
ogółem 

udział firm 
danego 
powiatu 

planujących 
zwiększyć 

zatrudnienie 

bolesławiecki 20 15 2 37 54,1% 

dzierżoniowski 23 25 5 53 43,4% 

głogowski 15 15 4 34 44,1% 

górowski 7 5 2 14 50,0% 

jaworski 7 11 1 19 36,8% 

jeleniogórski 34 44 7 85 40,0% 

kamiennogórski 7 5 3 15 46,7% 

kłodzki 31 23 4 58 53,4% 

legnicki 30 28 11 69 43,5% 

lubański 5 3 2 10 50,0% 

lubiński 18 18 6 42 42,9% 

lwówecki 12 3 0 15 80,0% 

milicki 6 4 1 11 54,5% 

oleśnicki 23 19 8 50 46,0% 

oławski 27 17 4 48 56,3% 

polkowicki 5 7 1 13 38,5% 

strzeliński 11 8 1 20 55,0% 

średzki 19 7 1 27 70,4% 

świdnicki 42 37 9 88 47,7% 

trzebnicki 22 15 2 39 56,4% 

wałbrzyski 22 21 4 47 46,8% 

wołowski 7 9 3 19 36,8% 

wrocławski 114 86 25 225 50,7% 

ząbkowicki 11 16 2 29 37,9% 

zgorzelecki 17 15 1 33 51,5% 

złotoryjski 4 10 2 16 25,0% 

Jelenia Góra 8 6 1 15 53,3% 
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Legnica 5 2 0 7 71,4% 

Wałbrzych 5 3 1 9 55,6% 

Wrocław 200 133 27 360 55,6% 

RAZEM 757 610 140 1507  - 
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=757 

Na terenie niemal każdego powiatu pracodawcy poszukiwać będą mechaników pojazdów 

samochodowych. Powszechnie wskazywanym zawodem w poszczególnych lokalizacjach jest 

również kierowca pojazdów samochodowych, przedstawiciel handlowy, sprzedawca, a także 

robotnik i rzemieślnik różnych specjalizacji. Na terenie kilku powiatów – bolesławickiego, 

kłodzkiego, lubańskiego, oleśnickiego, świdnickiego, wrocławskiego, złotoryjskiego, a także 

w mieście Wrocław – odnotowano zwiększone zainteresowanie rekrutacją na stanowiska 

związane z technologią informacyjno-komunikacyjną. Szczegółowe dane na temat 

popularnych w danej lokalizacji zawodów i stanowisk planowanych do utworzenia przez 

pracodawców z poszczególnych powiatów zawiera tabela 15. 

Tabela 15. Zawody i stanowiska wskazywane do utworzenia przez dolnośląskich pracodawców w ciągu 12 

najbliższych miesięcy w ujęciu powiatowym. 

Powiat Zawody i stanowiska 

bolesławiecki 

mechanik samochodowy, kierowca kategorii B, C i E, specjalista 
ds. marketingu i systemów komputerowych, w tym grafik 
komputerowy, malarz, tynkarz, glazurnik, blacharz, dekarz, 
technik komputerowy, pracownik administracyjny, kucharz, 
kelner i sprzedawca 

dzierżoniowski 

mechaników samochodowy i elektromechanik, kierowca 
samochodów ciężarowych i kierowca międzynarodowy, 
pracownik budowlany, monter instalacji gazowych 
i telekomunikacyjnych, nauczyciel przedszkola, chemik, 
sprzedawca i przedstawiciel handlowy, dekarz, tynkarz, pracownik 
biurowy 

głogowski 

kierowca kategorii C i E, sprzedawca, przedstawiciel handlowy, 

opiekun klienta oraz lektor języków obcych, mechanik pojazdów 

samochodowych, operator wózków widłowych, magazynier, 

geodeta oraz specjalista ds. reklamy i marketingu. 

górowski 
ślusarz, murarz, płytkarz, malarz, operator maszyn, sprzedawca 

jaworski 

sprzedawca oraz przedstawiciel handlowy, kierowca samochodu 

dostawczego, operator koparki i wózka widłowego, instruktor 

nauki jazdy, a także rzemieślnik – murarz, dekarz, zbrojarz 

jeleniogórski przedstawiciel handlowy, kucharz, kelner, pracownik budowlany, 
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kierowca pojazdów samochodowych 

kamiennogórski mechanik pojazdów samochodowych 

kłodzki 
kucharz, pomoc kuchenna, kelner, księgowy, pracownik 
budowlany, spedytor, magazynier, kierowca samochodowy, grafik 
komputerowy, fryzjer 

legnicki 
przedstawiciel handlowy, kierowca samochodowy, pracownik 
biurowy, mechanik samochodowy, kosmetyczka, pracownik 
produkcji 

lubański 
mechanik samochodowy, pracownik budowlany, specjalista ds. 
systemów komputerowych 

lubiński 
specjalista ds. marketingu, mechanik samochodowy, 
przedstawiciel handlowy, pracownik budowlany, instruktor nauki 
jazdy 

lwówecki zbrojarz, recepcjonista 

milicki 
kierowca kategorii B i C, pracownik budowlany, sprzedawca, 
przedstawiciel handlowy 

oleśnicki 
magazynier, kierowca pojazdów samochodowych, mechanik 
pojazdów samochodowych, operator maszyn, malarz, tynkarz, 
murarz, sprzedawca, informatyk, pracownik biurowy 

oławski 
monter maszyn i urządzeń, operator maszyn i urządzeń, kierowca 
samochodu ciężarowego, pedagog, lektor/nauczyciel języka 
angielskiego, sprzedawca, stolarz 

polkowicki elektromonter, elektryk, kosmetyczka, kosmetolog, pilarz 

strzeliński lakiernik samochodowy, przedstawiciel handlowy 

średzki 
przedstawiciel handlowy, murarz, mechanik pojazdów 
samochodowych, lakiernik pojazdów samochodowych, 
sprzedawca, kucharz, barman, pracownik budowlany 

świdnicki 

ślusarz, spawacz, instruktor nauki jazdy, operator maszyn 
kamieniarskich, sprzedawca, kierowca pojazdów 
samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, 
magazynier, księgowy, pracownik budowlany, programista, tester 
oprogramowania 

trzebnicki 
operator maszyn budowlanych, kierowca pojazdów 
samochodowych i ciężarowych 

wałbrzyski 
mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kierowca 
pojazdów samochodowych, elektromonter 

wołowski magazynier, pracownik biurowy 

wrocławski 

przedstawiciel handlowy, mechanik samochodowy, kucharz, 

pomoc kuchenna, księgowy, operator maszyn budowlanych, 

pracownik biurowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego, 

grafik komputerowy, programista, technik informatyk, specjalista 

ds. marketingu, specjalista ds. ochrony środowiska, pracownik 

budowlany 
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ząbkowicki prawnik 

zgorzelecki mechanik samochodowy, kierowca kategorii B i C 

złotoryjski 
technik informatyk, serwisant sprzętu komputerowego, 
elektromonter, pracownik budowlany 

Jelenia Góra 
pracownik budowlany, kierowca kategorii B, C i E 

Legnica prawnik 

Wałbrzych barman, animator kultury, sprzedawca 

Wrocław 

programista, informatyk, serwisant sprzętu komputerowego, 
monter sprzętu komputerowego, mechanik samochodowy, 
pracownik budowlany, sprzedawca, magazynier, kierowca 
pojazdów samochodowych, przedstawiciel handlowy, specjalista 
ds. marketingu i handlu, pracownik biurowy, księgowy, robotnik      
i rzemieślnik różnych specjalizacji (np. murarz, dekarz, stolarz, 
blacharz), operatorzy maszyn i urządzeń 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=757 

Do powiatów charakteryzujących się najwyższym odsetkiem pracodawców planujących 

redukcję miejsc pracy należy powiat polkowicki, ząbkowicki oraz lubański. Pracodawców, 

którzy nie planują likwidacji stanowisk nie odnotowano natomiast w powiecie górowskim, 

kamiennogórskim, lwóweckim, milickim, wołowskim, a także w Legnicy i Wałbrzychu. Warto 

jednak podkreślić, iż wartości te należy interpretować z uwzględnieniem ogólnej liczebności 

firm i instytucji z danego powiatu w próbie badawczej (tabela 16). 

Tabela 16. Pracodawcy planujący redukcję miejsc pracy w podziale terytorialnym. 

Powiat tak nie 
trudno 

powiedzieć 
ogółem 

udział firm 

danego 

powiatu 

planujących 

zredukować 

zatrudnienie 

 

bolesławiecki 3 32 2 37 8,1% 

dzierżoniowski 1 50 2 53 1,9% 

głogowski 2 31 1 34 5,9% 

górowski 0 12 2 14 0,0% 

jaworski 1 17 1 19 5,3% 

jeleniogórski 6 75 4 85 7,1% 

kamiennogórski 0 15 0 15 0,0% 

kłodzki 4 51 3 58 6,9% 

legnicki 5 60 4 69 7,2% 
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lubański 1 9 0 10 10,0% 

lubiński 1 38 3 42 2,4% 

lwówecki 0 14 1 15 0,0% 

milicki 0 11 0 11 0,0% 

oleśnicki 3 45 2 50 6,3% 

oławski 3 45 0 48 6,3% 

polkowicki 2 10 1 13 15,4% 

strzeliński 1 19 0 20 5,0% 

średzki 1 26 0 27 3,7% 

świdnicki 3 80 5 88 3,4% 

trzebnicki 1 37 1 39 2,6% 

wałbrzyski 4 40 3 47 8,5% 

wołowski 0 16 3 19 0,0% 

wrocławski 6 212 7 225 2,7% 

ząbkowicki 3 25 1 29 10,3% 

zgorzelecki 2 30 1 33 6,1% 

złotoryjski 1 14 1 16 6,3% 

Jelenia Góra 1 14 0 15 6,7% 

Legnica 0 6 1 7 0,0% 

Wałbrzych 0 8 1 9 0,0% 

Wrocław 24 318 18 360 7,6% 

RAZEM 79 1360 68 1507 - 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=1507 

 

Potrzeby szkoleniowe dolnośląskich pracodawców 

Ponad połowa dolnośląskich pracodawców uczestniczących w badaniu nie planuje podjąć 

działań szkoleniowych skierowanych do swoich pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

i stanowią oni 55,8% ogółu badanych. Podnoszenie kompetencji swoich pracowników planuje 

37,8% firm i instytucji, natomiast 6,4% nie potrafi obecnie określić sposobów realizacji polityki 

szkoleniowej w najbliższej perspektywie czasowej (rysunek 31). Mniej niż co 3. pracodawca 

w województwie dolnośląskim zamierza zatem zainwestować w wiedzę i umiejętności 

zatrudnionych osób, a także wyznacza sobie taki cel z odpowiednim wyprzedzeniem. 
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Rysunek 31. Deklaracja zamiaru podjęcia działań szkoleniowych przez dolnośląskich pracodawców w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=1507  

Liderzy zatrudnienia w województwie dolnośląskim wykazują zdecydowanie większą gotowość 

do inwestycji w potencjał swoich pracowników, ponieważ aż 81 firm i instytucji spośród 100 

uczestniczących w badaniu zamierza podjąć działania o charakterze szkoleniowym w ciągu 

najbliższego roku. 16 podmiotów nie planuje takich działań, natomiast 3 wyraziło trudności 

z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie związane z polityką szkoleniową (rysunek 

32).  

Rysunek 32. Deklaracja zamiaru podjęcia działań szkoleniowych przez największych dolnośląskich pracodawców 

w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z największymi dolnośląskimi pracodawcami, 

N=100 

Blisko połowa dolnośląskich pracodawców zamierza zorganizować dla swoich pracowników 

szkolenia rozwijające kwalifikacje zawodowe i stanowią oni 49,6% ogółu badanych 

podmiotów. Potwierdza to konieczność zadbania przez kandydatów na stanowiska 

o umiejętności praktyczne, pozwalające wykonywać zawodowe obowiązki. Pozostałe rodzaje 

szkoleń wskazywane były przez pracodawców znacznie rzadziej. 18% respondentów planuje 
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umożliwić pracownikom skorzystanie ze szkoleń na specjalistyczne uprawnienia zawodowe, 

8,9% skieruje podwładnych na szkolenia z kompetencji miękkich, natomiast 9,5% wybierze dla 

kadry szkolenia komputerowe. Szkolenia językowe wskazało jedynie 5,5% objętych badaniem 

firm i instytucji (rysunek 33). Ponadto, pracodawcy wskazali dodatkowe szkolenia, jakie byłyby 

wartościowe dla członków kadry pracowniczej, a wśród nich najczęściej wymieniano  szkolenia 

dotyczące technik sprzedaży, szkolenia dotyczące kursów walutowych, szkolenia związane 

z bezpieczeństwem i higieną pracy, szkolenia poświęcone komunikacji międzyludzkiej, 

wewnętrzne szkolenia produktowe, szkolenia z kompetencji twardych, szkolenia 

marketingowe, szkolenia dotyczące wewnętrznego oprogramowania komputerowego, 

szkolenia medyczne oraz szkolenia kierunkowe (np. gastronomiczne, brukarskie, prace na 

wysokościach, obsługa maszyn budowlanych, obsługa wózka widłowego, spawalnicze, 

księgowe). 

Rysunek 33. Rodzaje szkoleń, które dolnośląscy pracodawcy zamierzają zaoferować pracownikom w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=569 

(respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

Najwięksi dolnośląscy pracodawcy, podobnie jak pracodawcy ogółem, planują skierować 

swoich pracowników głównie na szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych (54). Nieco 

mniej podmiotów wskazuje również zamiar zaoferowania zatrudnionym osobom szkoleń 

w zakresie specjalistycznych uprawnień zawodowych (39), co pozostaje zbieżne z potrzebami 

dolnośląskich pracodawców ogółem. Zdecydowanie bardziej cenne są dla liderów 

zatrudnienia kompetencje miękkie wśród pracowników, ponieważ poprzez szkolenia chce je 

rozwijać 39 firm i instytucji o najwyższym poziomie zatrudnienia.  Większy odsetek liderów 
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zatrudnienia wybierze także szkolenia językowe zamiast komputerowych, choć tendencje dla 

pracodawców ogółem są przeciwne (rysunek 34). Regionalne podmioty o najwyższym 

zatrudnieniu zaproponowały również niewskazane w badaniu szkolenia, które planują 

zaoferować swoim pracownikom w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a będą to szkolenia 

sprzedażowe, techniczne, produktowe i materiałowe.  

Rysunek 34. Rodzaje szkoleń, które najwięksi dolnośląscy pracodawcy zamierzają zaoferować pracownikom w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=81 (respondenci 

mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

Przygotowanie do pracy absolwentów 

Dolnośląskich pracodawców zapytano o braki kompetencji wśród zatrudnionych absolwentów 

szkół. Jedynie 5,7% przedsiębiorstw i instytucji nie dostrzega żadnych obszarów świadczących 

o ich nieprzygotowaniu do pełnej realizacji zadań służbowych. Najpoważniejszym zarzutem 

wobec absolwentów jest brak odpowiedniego przygotowania praktycznego do pracy 

zawodowej, co dostrzega 34% respondentów. Zatrudnianym przez dolnośląskich 

pracodawców absolwentom brakuje również kompetencji indywidualnych i psychologicznych 

oraz umiejętności technicznych, co deklaruje odpowiednio 16,6% i 9% badanych. Najmniej 

braków identyfikuje się pod względem umiejętności komputerowych absolwentów (rysunek 

35). Co 10. objęty badaniem pracodawca wskazał dodatkowe obszary, które wymagają 

poprawy w celu lepszego przygotowania absolwentów szkół do właściwego pełnienia roli 

pracownika bądź też zadeklarował brak odpowiedniej wiedzy do rzetelnej oceny umiejętności 

absolwentów.  Do najczęściej pojawiających się tu argumentów zalicza się: zbyt wysokie 

wymagania absolwentów (chęć osiągnięcia wysokiej pensji przy minimalnym zaangażowaniu 

w wykonywanie obowiązków zawodowych), brak chęci do pracy, brak umiejętności 
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handlowych i marketingowych, zamknięta postawa i brak umiejętności skutecznej 

komunikacji, brak pewności siebie, brak samodzielności i własnej inicjatywy, a także brak 

doświadczenia zawodowego. 

 

Rysunek 35. Braki kwalifikacji zawodowych absolwentów szkół w opinii dolnośląskich pracodawców. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=1507 

(respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

Badanie ukazało, iż dla ogółu pracodawców cenniejsze od wykształcenia kierunkowego jest 

doświadczenie zawodowe, co może tłumaczyć krytyczną ocenę respondentów pod względem 

praktycznych umiejętności niezbędnych do pełnienia służbowych obowiązków. Liderzy 

zatrudnienia zwracają większą uwagę na wykształcenie posiadane przez kandydatów na 

stanowiska oraz wyrażają zapotrzebowanie głównie na specjalistów. Niepokoi zatem fakt, iż 
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w obszarze przygotowania teoretycznego do wykonywania pracy (81). Następnie liderzy 

zatrudnienia wymieniają braki pod względem umiejętności technicznych absolwentów (41), 

nieodpowiednie kompetencje indywidualne i psychologiczne (26) oraz braki posiadanych 

uprawnień (15). Nieprzygotowanie praktyczne absolwentów szkół, tak często wskazywane 

przez dolnośląskich pracodawców ogółem, liderzy zatrudnienia wskazywali najrzadziej. 
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Rysunek 36. Braki kwalifikacji zawodowych absolwentów szkół w opinii dolnośląskich pracodawców. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z największymi dolnośląskimi pracodawcami, 

N=100 (respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

 

Praktyki i staże 

Zdecydowana większość dolnośląskich pracodawców, bo 67%, nie oferuje praktyk oraz staży 

dla uczniów bądź studentów. Taką formę uzyskiwania doświadczeń zawodowych umożliwia 

młodym ludziom średnio co 3. firma lub instytucja zatrudniająca pracowników 

w województwie dolnośląskim (rysunek 37). Wskazaną tendencję należy uznać za 

niepokojącą, ponieważ posiadanie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego to 

istotne kryteria wyboru kandydatów na stanowiska pracy. Ponadto, głównym zarzutem 

dolnośląskich pracodawców wobec absolwentów szkół jest brak przygotowania praktycznego 

do pełnienia służbowych obowiązków, w których nabyciu pomocne są praktyki i staże. 

Rysunek 37. Oferowanie uczniom i studentom praktyk bądź staży przez dolnośląskich pracodawców. 

 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=1507 
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Uczniowie i studenci mogą odbyć u dolnośląskich pracodawców praktykę lub staż głównie na 

stanowiskach zaliczanych do zawodowej grupy specjalistów. Warto w tym miejscu 

przypomnieć, iż stanowiska zaliczane do tej grupy zawodowej są na drugim miejscu pod 

względem planowanych do utworzenia miejsc pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy.  Średnio 

co 5. stanowisko, na którym można uzyskać doświadczenie zawodowe, zalicza się do grupy 

techników i średniego personelu, choć jedynie co 8. nowe miejsce pracy będzie z nią 

związane. W grupie zawodowej robotników przemysłowych i rzemieślników powstanie 

w najbliższym roku najwięcej miejsc pracy – będą one stanowić 34,3% wszystkich nowo 

powstających miejsc pracy w regionie. Uczniowie i absolwenci nie będą jednak mieli 

odpowiedniej możliwości skorzystania ze staży lub praktyk w zaliczanych do tej grupy 

zawodach – pracodawcy zadeklarowali 383 nowe miejsca pracy dla robotników 

i rzemieślników, natomiast stanowisk kierowanych dla praktykantów i stażystów wykazali 136.  

Bardziej niepokojąca jest jednak dysproporcja pomiędzy planowanym zatrudnieniem 

a przygotowaniem uczniów i studentów w grupie zawodowej operatorów i monterów maszyn 

i urządzeń. Respondenci wskazali bowiem 155 stanowisk dla tego typu fachowców, na które 

będzie prowadzona wzmożona rekrutacja, natomiast wskazano jedynie 16 stanowisk objętych 

stażami i praktykami zawodowymi (rysunek 38).  

Rysunek 38. Stanowiska i zawody oferowane uczniom i studentom w ramach praktyk i staży przez dolnośląskich 

pracodawców. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=486 
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Do trzech najczęściej wskazywanych stanowisk z możliwością odbycia stażu bądź praktyki 

należą: 

 pracownicy obsługi biurowej (37), 

 księgowy (35), 

 sprzedawca (34). 

Nieco rzadziej pracodawcy wskazywali także stanowisko mechanika pojazdów 

samochodowych, kucharza, specjalistę do spraw marketingu i handlu oraz fryzjera. Lista 

zawodów i stanowisk oferowanych w ramach praktyk przez dolnośląskich pracodawców 

zawiera tabela 17. 

Tabela 17. Lista zawodów i stanowisk oferowanych w ramach praktyk przez dolnośląskich pracodawców. 

ZAWÓD / STANOWISKO ILOŚĆ WSKAZAŃ 
GRUPA 

ZAWODOWA 

kierownik budowy 4 przedstawiciele 
władz 

publicznych, wyżsi 
urzędnicy                   

i kierownicy 

kierownik ds. zarządzania 1 

kierownik działu sprzedaży 1 

RAZEM 6 

specjalista ds. marketingu i handlu 17 specjaliści 

grafik komputerowy 13 

programista aplikacji 12 

nauczyciel przedszkola 11 

inżynier geodeta 10 

inżynier budownictwa 6 

specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 5 

fizjoterapeuta 5 

adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy 5 

pedagog 4 

lekarz weterynarii 4 

lekarz dentysta 4 

architekt krajobrazu 4 

architekt 4 

inżynier automatyki i robotyki 4 

wychowawca w placówkach oświatowych, 
wychowawczych, opiekuńczych 3 

geolog 3 

lektor języka obcego 3 

chemik 3 

tłumacz 2 

opiekun klienta 2 
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archeolog 2 

pielęgniarka 2 

specjalista ds. kadr 2 

analityk baz danych 2 

lektor języka angielskiego 2 

lektor języka niemieckiego 2 

inżynier geotechnik 2 

kosmetolog 2 

dziennikarz 2 

biotechnolog 2 

doradca finansowy 2 

artyści plastycy 2 

specjalista ds. ochrony środowiska 2 

diagnosta laboratoryjny 2 

komornik 2 

nauczyciel akademicki 1 

nauczyciel języka angielskiego 1 

nauczyciel języka hiszpańskiego 1 

doradca personalny 1 

radca prawny 1 

specjalista ds. rekrutacji pracowników 1 

administrator sieci informatycznej 1 

rzeczoznawca majątkowy 1 

psycholog 1 

specjalista ds. pozyskiwania funduszy 1 

inżynier elektryk 1 

ekonomista 1 

inżynier gospodarki przestrzennej 1 

asystent prawny 1 

logistyk 1 

specjalista ds. zarządzania projektami 1 

tłumacz języka niemieckiego 1 

projektant baz danych 1 

audytor 1 

nauczyciel 1 

koordynator projektów 1 

pośrednik w obrocie nieruchomościami 1 

specjalista ds. reklamy 1 

lekarz dermatolog 1 

specjalista terapii uzależnień 1 
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specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, 
hotelarskich i turystycznych 1 

specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych 1 

nauczyciel szkoły podstawowej 1 

administrator baz danych 1 

specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy 1 

inżynier środowiska 1 

tester oprogramowania komputerowego 1 

RAZEM 186 

księgowy 35 technicy i inny 
średni personel technik informatyk 11 

technik administracji 10 

przedstawiciel handlowy 8 

florysta 7 

opiekunka dziecięca 4 

spedytor 4 

agent ubezpieczeniowy 4 

technik dentystyczny 3 

technik weterynarii 3 

dekorator wnętrz 3 

asystentka stomatologiczna 3 

technik organizacji usług gastronomicznych 3 

inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy 2 

higienistka stomatologiczna 2 

technik organizacji reklamy 2 

instruktor fitness 2 

instruktor jazdy konnej 2 

organizator eventów 2 

technik automatyk 2 

instruktor odnowy biologicznej 2 

technik usług kosmetycznych 2 

operator systemów komputerowych 2 

kosztorysant budowlany 1 

terapeuta środowiskowy 1 

pracownik obsługi produktów finansowych 1 

terapeuta zajęciowy 1 

technik geodeta 1 

tancerz 1 

technik leśnik 1 

operator kamery 1 

montażysta obrazu 1 
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realizator światła 1 

rysownik geodezyjny 1 

instruktor dyscypliny sportu 1 

dietetyk 1 

technik technologii żywności 1 

diagnosta uprawniony do wykonywania badań 
technicznych pojazdów 1 

referent bankowości 1 

animator kultury 1 

technik ochrony środowiska 1 

technik budownictwa 1 

RAZEM 137 

pracownicy obsługi biurowej 37 pracownicy 
biurowi technik hotelarstwa 8 

sekretarka 7 

magazynier 6 

recepcjonista 6 

asystent ds. księgowości 5 

recepcjonista hotelowy 4 

pracownik działu kadr 1 

technik obsługi turystycznej 1 

pracownik kancelaryjny 1 

pracownicy obsługi klienta 1 

RAZEM 77 

sprzedawca 34 pracownicy usług 
i sprzedawcy kucharz 18 

fryzjer 17 

kosmetyczka 11 

kelner 10 

barman 5 

asystent nauczyciela przedszkola 3 

robotnik gospodarczy 2 

kucharz małej gastronomii 1 

instruktor nauki jazdy 1 

pracownik usług osobistych 1 

konsultant sprzedaży bezpośredniej 1 

kierownik sali sprzedaży 1 

RAZEM 105 

ogrodnik 6 rolnicy, 
ogrodnicy, leśnicy 

i rybacy 
ogrodnik terenów zieleni 1 

pilarz drzew 1 

masztalerz 1 
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RAZEM 9 

mechanik pojazdów samochodowych 19 robotnicy 
przemysłowi              
i rzemieślnicy 

murarz 11 

tynkarz 9 

stolarz 7 

ślusarz 7 

robotnicy budowlani i pokrewni 7 

serwisant sprzętu komputerowego 6 

elektryk 5 

drukarz 4 

elektromonter instalacji elektrycznych 4 

malarz budowlany 4 

blacharz samochodowy 3 

monter instalacji i urządzeń sanitarnych 3 

monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 2 

spawacz 2 

dekarz 2 

technolog robót wykończeniowych 2 

serwisant urządzeń elektronicznych 2 

piekarz 2 

cukiernik 2 

hydraulik 2 

betoniarz 2 

tokarz 2 

krawiec 2 

lakiernik samochodowy 2 

monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 2 

szwaczka 2 

rzemieślnik 2 

monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 2 

introligator 2 

elektromonter linii kablowych 1 

kamieniarz 1 

konserwator urządzeń przeciwpożarowych 1 

tapicer 1 

monter instalacji gazowych 1 

monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody 1 

posadzkarz 1 

cieśla 1 

mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i 
melioracyjnych 1 
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szpachlarz 1 

elektromechanik pojazdów samochodowych 1 

operator obrabiarek sterowanych numerycznie 1 

szklarz 1 

RAZEM 136 

operator maszyn wydobywczych i przetwórczych 7 operatorzy               
i monterzy 

maszyn i urządzeń 
kierowca samochodu dostawczego 3 

kierowca mechanik 2 

monter maszyn i urządzeń przemysłowych 1 

operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
cementowych, kamiennych i pokrewni 1 

szlifierz kamienia 1 

konfekcjoner wyrobów gumowych 1 

RAZEM 16 

pomoc kuchenna 9 pracownicy przy 
pracach prostych robotnik budowlany 6 

sprzątaczka biurowa 4 

pokojowa 2 

pomocnik mechanika 2 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 1 

pomocnik lakiernika 1 

RAZEM 25 
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=486 

(respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) 

Liderzy zatrudnienia wykazują większą gotowość do organizacji praktyk i staży – 83 spośród 

podmiotów objętych badaniem zatrudnienia stwarza takie możliwości zdobywania 

doświadczeń i praktyki zawodowej uczniom bądź studentom. Jedynie 15 największych pod 

względem zatrudnienia firm i instytucji nie oferuje praktyk i staży (rysunek 39).  

Rysunek 39. Oferta staży i praktyk dla uczniów i studentów przez największych dolnośląskich pracodawców. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=100 
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Praktykę lub staż u największych pracodawców Dolnego Śląska można odbyć głównie na 

stanowiskach zaliczanych do grupy zawodowej specjalistów (24), a nieco rzadziej do 

techników i średniego personelu oraz pracowników biurowych (rysunek 40).  

Rysunek 40. Zawody i stanowiska oferowane uczniom i studentom w ramach praktyk bądź staży przez największych 

dolnośląskich pracodawców. 

Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=81 (respondenci 

mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) 

Listę zawodów i stanowisk oferowanych uczniom i studentom w ramach praktyk bądź staży 

przez największych dolnośląskich pracodawców zawiera tabela 18. 

Tabela 18. Lista zawodów i stanowisk oferowanych uczniom i studentom w ramach praktyk bądź staży przez 

największych dolnośląskich pracodawców. 

ZAWÓD / STANOWISKO 
ILOŚĆ 

WSKAZAŃ 
GRUPA 

ZAWODOWA 

Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 7 specjaliści 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logistyk 4 

Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 2 

Chemik 2 

Inżynierowie budownictwa 2 

Specjaliści do spraw public relations 1 

Ekonomista 1 

Inżynier utrzymania ruchu 1 

Specjalista kontroli jakości 1 

Specjalista do spraw marketingu i handlu 1 
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pracownicy usług i sprzedawcy

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

pracownicy biurowi

technicy i inny średni personel

specjaliści
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Specjaliści do spraw finansowych 1  
 
 

Specjalista do spraw sprzedaży 1 

RAZEM 24 

Księgowy 7 technicy           
i inny średni 

personel 
 
 
 
 

Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani 5 

Przedstawiciel handlowy 3 

Laborant chemiczny 1 

RAZEM 16 

Pracownicy obsługi biurowej 11 pracownicy 
biurowi 

 
Technik logistyk 1 

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 1 

Magazynier 1 

Pracownicy obsługi klienta 1 

RAZEM 15 

Sprzedawca 3 
pracownicy 

usług                 
i sprzedawcy 

 
 

Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej 1 

RAZEM 4 

Elektryk 3 robotnicy 
przemysłowi 

i 
rzemieślnicy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operator obrabiarek skrawających 2 

Mechanicy maszyn i urządzeń 1 

Tapicerzy i pokrewni 1 

Szwaczka 1 

Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy 1 

Stolarz 1 

Spawacze i pokrewni 1 

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 1 

Elektromonter linii kablowych 1 

RAZEM 13 

Monterzy sprzętu elektrycznego 1 

operatorzy       
i monterzy 

maszyn             
i urządzeń 

 RAZEM 1 
Źródło: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z dolnośląskimi pracodawcami, N=81 (respondenci 

mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) 
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Propozycje zmian dla instytucji rynku pracy i oświaty 

Dolnośląscy pracodawcy i liderzy zatrudnienia zauważają przede wszystkim potrzebę 

zredukowania liczby zajęć teoretycznych w szkołach na rzecz kształtowania umiejętności 

praktycznych uczniów oraz studentów. Dostrzegają oni potrzebę dofinansowywania przez 

instytucje rynku pracy i oświaty warsztatów praktycznych dla młodych ludzi, aby nauczyć ich 

wykonywania danego zawodu. Ważne dla dolnośląskich pracodawców jest również bardziej 

intensywne rozwijanie umiejętności technicznych uczniów i studentów.  

Odnotowano jednak także opinie wyrażające konieczność wyposażania młodych ludzi 

w wiedzę teoretyczną związaną z konkretnym zawodem, a także uprawnienia potrzebne na 

danym stanowisku. Należy bowiem zróżnicować potrzeby wynikające z istoty danego zawodu, 

ponieważ niektóre wymagają umiejętności praktycznych, natomiast inne rzetelnej 

i pogłębionej wiedzy. Podkreślono także, iż obecnie zdobywanie kwalifikacji zawodowych jest 

dość kosztowne, co ogranicza pracodawcom i pracownikom inwestycje w kompetencje.  

Pracodawcy zwracają też uwagę na niedostateczną liczbę szkół zawodowych, które kształcą 

przedstawicieli konkretnych zawodów. Rozwiązaniem, jaki proponują, jest także zwiększenie 

ilości kursów w konkretnych zawodach, dzięki czemu młodzi ludzie będą lepiej przygotowani 

do pełnienia obowiązków na danym stanowisku. Oprócz skupienia się na kierunkach 

zawodowych, pracodawcy proponują zwiększenie nacisku na przedmioty ścisłe.  

W zdobyciu zdolności praktycznych i umiejętności wykonywania konkretnego zawodu 

pomocne będą staże i praktyki, które instytucje rynku pracy i oświaty powinny oferować 

młodym ludziom. Proponowano również zwiększenie czasu odbywania stażu do 9 – 12 

miesięcy, co pozwoliłoby lepiej opanować wykonywanie zadań na danym stanowisku. 

Szczególnie wartościowe byłby praktyki międzynarodowe. Zatrudniające pracowników firmy 

i instytucje postrzegają obecnie praktyki jako formalność, których jakość nie jest odpowiednio 

weryfikowana. Obecny kształt praktyk nie stanowi, według badanych, odzwierciedlenia pracy 

w danym zawodzie. 

Odnotowano też opinie, iż należy zapewnić uczniom i studentom wyższy niż obecnie poziom 

nauczania. Obecnie, zdaniem dolnośląskich pracodawców, uczniowie i studenci wyposażani są 

w wiedzę związaną z historią danego zawodu bądź dziedziny wiedzy, a odbywa się to kosztem 

poznawania nowoczesnych metod i narzędzi pracy. Ponadto, system oświaty powinien skupić 

się na wąskim kształceniu kierunkowym, adekwatnym do potrzeb rynku pracy. Kadra 

wykładowców powinna składać się z praktyków, którzy będą w stanie lepiej przygotować 

młodych ludzi do wypełniania obowiązków zawodowych. Dostrzega się również nadmierną 

liczbę absolwentów szkół wyższych przy jednoczesnym braku odpowiednio przygotowanych do 

wykonywania danej pracy absolwentów szkół zawodowych. Kolejną zauważaną dysproporcją 

jest nadmiar absolwentów z wykształceniem humanistycznym przy braku specjalistów 

i fachowców z wykształceniem ścisłym.  
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Ważne jest również zwiększenie nacisku na odpowiednie rozwijanie predyspozycji 

indywidualnych i psychologicznych młodych ludzi, którym nierzadko brakuje zdolności 

samodzielnego myślenia i działania, logicznego myślenia, rozwiązywania pojawiających się 

problemów, a nawet kultury osobistej. Zatrudnianym absolwentom brakuje chęci, 

zaangażowania i motywacji do pracy, a ponadto przejawiają oni nierzadko roszczeniową 

postawę, wymagając licznych przywilejów przy małym zaangażowaniu w codzienne obowiązki 

zawodowe. Tu przydatne będą szkolenia z kompetencji miękkich dla młodych ludzi – 

obudzenie w młodych ludziach chęci do samodoskonalenia się, kreatywnego myślenia i chęci 

do działania pomoże im znaleźć pracę i rzetelnie ją wykonywać. Ponadto, rzadko zwraca się 

uwagę na określenie predyspozycji kandydata do danej szkoły i sprawdzenie ich spójności pod 

względem wybranego kierunku kształcenia, co sprawia, iż napotyka on problemy w życiu 

zawodowym wynikające z podjęcia niewłaściwych decyzji edukacyjnych. Oświata powinna 

zostać zaplanowana w taki sposób, aby sam uczeń zyskał pewność odnośnie kształcenia się 

w danym kierunku.  

Instytucje oświaty powinny ponadto skupić się na kształceniu umiejętności językowych 

i komputerowych uczniów i studentów. Należy zwrócić uwagę na naukę języka innego niż 

angielski, a także specjalistycznych programów komputerowych. 

Zdaniem dolnośląskich pracodawców, niezwykle ważna jest współpraca pomiędzy instytucjami 

oświaty i rynku pracy, które wspólnie powinny planować ofertę pod kątem zapotrzebowania 

regionalnych pracodawców. Dobrym pomysłem jest stworzenie przemyślanych konsultacji, 

łączących pracodawców, instytucje rynku pracy oraz przedstawicieli systemu oświaty bądź też 

podpisywanie umów między szkołami a pracodawcami (w zakresie staży, praktyk, 

zatrudnienia). Poznawanie potrzeb pracodawców powinno stanowić podstawę działania szkół 

i instytucji rynku pracy. Obecnie prawidłowe funkcjonowanie rynku pracy jest blokowane 

przez liczne ograniczenia biurokratyczne – czas delegowania osoby bezrobotnej na staż jest 

zdecydowanie zbyt długi, a ponadto wiąże się z nadmierną ilością koniecznych do spełnienia 

formalności. Urzędy pracy nie uwzględniają specyfiki danej branży, dlatego nierzadko 

kandydaci na stanowiska pracy nie spełniają oczekiwań pracodawców.  

Dolnośląscy pracodawcy mają również propozycje odnośnie lepszego wydatkowania środków 

unijnych, które mogą pomóc zarówno w zwiększaniu potencjału kapitału ludzkiego, jak 

i zatrudnianiu nowych pracowników. Z puli środków europejskich powinno się finansować 

więcej szkoleń, pozwalających zyskać cenione przez pracodawców umiejętności i kwalifikacje 

zawodowe. Badani zwrócili uwagę na fakt, iż obecnie dotacje na rozwój firmy i zatrudnienie 

pracownika uzyskują nowo powstające jednoosobowe firmy, których stabilność i pewność na 

rynku nie jest jeszcze ugruntowana. Pracodawcy wyrazili zainteresowanie uzyskiwaniem 

dotacji na powiększenie kadry pracowniczej. Oczekiwanym działaniem jest również wspieranie 

firm, które zatrudniają osoby bezrobotne.  
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Sporą barierą, utrudniającą zatrudnianie nowych osób, są składki ZUS, składki emerytalne 

i brak ulg dla podmiotów zainteresowanych przyjęciem kolejnych pracowników. Z powodu 

zbyt wysokich kosztów utrzymania pracownika poszerzenie kadry jest nierzadko niemożliwe 

dla pracodawców.  
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WNIOSKI I REKOMENDACJE KOŃCOWE 
 

 Ponad połowa dolnośląskich pracodawców zamierza utworzyć nowe stanowiska pracy 

w ciągu najbliższego roku. Najczęściej wskazywana liczba nowych miejsc pracy 

w firmie bądź instytucji to 2. Najwięcej podanych zawodów, na które prowadzona 

będzie rekrutacja, sklasyfikowanych jest w grupie zawodowej robotników 

przemysłowych i rzemieślników, a następnie specjalistów oraz pracowników usług 

i sprzedawców. Największe szanse na uzyskanie zatrudnienia będą posiadać: robotnicy 

budowlani (50 wskazań), mechanicy pojazdów samochodowych (43 wskazania), 

kierowcy i operatorzy pojazdów (38 wskazań), przedstawiciele handlowi (38 wskazań), 

pracownicy obsługi biurowej (33 wskazania), sprzedawcy (32 wskazania), księgowi (25 

wskazań), kierowcy samochodów ciężarowych (24 wskazania) oraz kucharze (21 

wskazań).  

 

 60 na 100 liderów zatrudnienia, czyli firm i  instytucji zatrudniających najwięcej 

pracowników w regionie, planuje utworzyć nowe stanowiska pracy w ciągu 

najbliższego roku. Najczęściej wskazywana nowa liczba miejsc pracy w firmie bądź 

instytucji to 20. Liderzy zatrudnienia w województwie dolnośląskim planują zatrudnić 

w ciągu najbliższego roku głównie specjalistów (32 wskazania), a wśród nich głównie 

specjalistów do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych, specjalistów do 

spraw marketingu i handlu, programistów aplikacji oraz projektantów grafiki 

i multimediów. Wyraźnie mniej podmiotów zamierza włączyć do zespołu pracowników 

kolejnych robotników i rzemieślników (18 wskazań) oraz osoby zajmujące się usługami 

i sprzedażą (8 wskazań). Liderzy zatrudnienia będą poszukiwać głównie analityków 

systemowych i programistów. Nieco rzadziej wymieniano sprzedawców, 

przedstawicieli handlowych, konsultantów i agentów sprzedaży bezpośredniej oraz 

spawaczy. 

 

 Wśród dolnośląskich pracodawców obserwuje się wzmożone zainteresowanie różnego 

rodzaju specjalistami do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych, wśród 

których najczęściej będą poszukiwani programiści aplikacji oraz projektanci grafiki 

i multimediów. W badaniu odnotowano również wzmożone zapotrzebowanie na 

specjalistów do spraw marketingu i handlu, kelnerów, robotników i rzemieślników 

o określonej specjalizacji (ślusarz, murarz, tynkarz, dekarz, stolarz, tokarz) oraz 

operatorów maszyn wydobywczych i przetwórczych. 

 

 Na terenie niemal każdego powiatu pracodawcy poszukiwać będą mechaników 

pojazdów samochodowych. Powszechnie wskazywanym zawodem w poszczególnych 

lokalizacjach jest również kierowca pojazdów samochodowych, przedstawiciel 



 
 
 
 

86 
 

handlowy, sprzedawca, a także robotnik i rzemieślnik różnych specjalizacji. Na terenie 

kilku powiatów – bolesławickiego, kłodzkiego, lubańskiego, oleśnickiego, świdnickiego, 

wrocławskiego, złotoryjskiego, a także w mieście Wrocław – odnotowano zwiększone 

zainteresowanie rekrutacją na stanowiska związane z technologią informacyjno-

komunikacyjną. 

 

 Dolnośląscy pracodawcy oczekują od kandydatów na powstające stanowiska pracy 

wykształcenia głównie na poziomie  średnim ogólnokształcącym oraz zasadniczym 

zawodowym. Aż 18,6% respondentów nie ma natomiast żadnych wymagań 

związanych z poziomem wykształcenia osób ubiegających się o zatrudnienie. 

Dolnośląscy liderzy zatrudnienia stawiają kandydatom surowsze wymagania, oczekując 

wykształcenia głównie na poziomie wyższym, a następnie zawodowym. Jedynie 2 

spośród 60 liderów planujących utworzyć nowe stanowiska pracy nie postawi 

kandydatom wymagań związanych z wykształceniem.  

 

 Najniższe szanse na uzyskanie zatrudnienia posiadać będą osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym oraz policealnym i średnim zawodowym. Zaledwie 0,5% 

badanych pracodawców przyjmie do pracy kandydatów posiadających wykształcenie 

gimnazjalne i niższe, wśród liderów zatrudnienia żaden nie zadeklarował takich 

planów. Osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym zamierza przyjąć 

na nowe stanowiska 3,7% dolnośląskich pracodawców i tylko 4 liderów zatrudnienia. 

 

 Znajomość języków obcych ma istotne znaczenie w przypadku chęci uzyskania 

zatrudnienia u największych pracodawców na Dolnym Śląsku, ponieważ dla 

pozostałych firm nie jest to wymóg priorytetowy. Aż 68,4% ogółu pracodawców 

uczestniczących w badaniu nie będzie oczekiwać umiejętności władania językiem 

innym niż polski przez osoby ubiegające się o zatrudnienie, jednak 41 na 60 

największych podmiotów zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy weźmie pod 

uwagę umiejętności językowe kandydatów. Zarówno pracodawcy ogółem, jak i liderzy 

zatrudnienia, najczęściej oczekiwać będą znajomości języka angielskiego 

i niemieckiego – pracodawcy ogółem zazwyczaj na poziomie średniozaawansowanym, 

natomiast liderzy przeważnie na poziomie zaawansowanym. 

 

 Badanie wykazało różnice w oczekiwaniach dotyczących dodatkowych kwalifikacji 

posiadanych przez kandydatów na stanowiska pomiędzy liderami zatrudnienia 

a pracodawcami ogółem. Dla liderów zatrudnienia najważniejsze jest wykształcenie 

kierunkowe, natomiast dla innych pracodawców jest ono najmniej istotnym kryterium 

podczas oceny potencjalnych pracowników.  Ogół pracodawców zwraca szczególną 

uwagę na atuty w postaci prawa jazdy i doświadczenia zawodowego, które z kolei nie 

są traktowane priorytetowo przez największych dolnośląskich pracodawców. 
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Wskazane różnice mogą wynikać z odmiennego zapotrzebowania na zawody 

deklarowanego przez te dwie grupy respondentów. Ogół pracodawców potrzebuje 

szczególnie robotników przemysłowych i rzemieślników, których doświadczenie 

w wykonywaniu określonej pracy znacznie poprawia jej jakość. Liderzy zatrudnienia 

poszukują głównie specjalistów, dlatego są w stanie poświęcić więcej czasu na 

doszkolenie i przygotowanie nowego pracownika, którego profil wykształcenia 

pozostaje spójny z danym stanowiskiem. Zarówno pracodawcy ogółem, jak i liderzy 

zatrudnienia wysoko cenią posiadanie umiejętności praktycznych, które znajdują się 

wśród pierwszych trzech ważnych dodatkowych umiejętności oczekiwanych od 

kandydatów na stanowiska.  

 

 Dolnośląscy pracodawcy kładą większy nacisk na zdolności praktyczne i doświadczenie 

zawodowe niż na posiadanie odpowiedniego profilu wykształcenia. Dla liderów 

zatrudnienia ważniejsze jest jednak wykształcenie kierunkowe. 

 

 W opinii dolnośląskich pracodawców zatrudniani absolwenci szkół nie są odpowiednio 

przygotowani do pełnienia obowiązków służbowych i posiadają znaczne braki 

kwalifikacji zawodowych. Jedynie 5,7% dolnośląskich pracodawców ogółem oraz 2 na 

100 liderów zatrudnienia nie dostrzega żadnych niedoborów pod względem 

przygotowania zawodowego absolwentów. Pracodawcy ogółem są zaniepokojeni 

szczególnie słabym przygotowaniem praktycznym absolwentów, natomiast liderzy 

zatrudnienia wymieniają zwłaszcza braki w przygotowaniu teoretycznym. Różnice 

w ocenach wynikają z odmiennych oczekiwań tych dwóch grup respondentów – 

pracodawcy ogółem szukają głównie robotników przemysłowych i rzemieślników, 

którzy oceniani są pod kątem umiejętności praktycznych, natomiast największe 

podmioty potrzebują przede wszystkim specjalistów, którzy powinni dysponować 

pogłębioną wiedzą. Dolnośląscy pracodawcy widzą zatem konieczność zwiększenia 

nacisku na kształtowanie umiejętności praktycznych u młodych ludzi oraz 

przekazywanie im wiedzy teoretycznej związanej z konkretnym zawodem.  

 

 Posiadanie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego to istotne kryteria 

wyboru kandydatów na stanowiska pracy. Głównym zarzutem dolnośląskich 

pracodawców wobec absolwentów szkół jest właśnie brak przygotowania 

praktycznego do pełnienia służbowych obowiązków. Jednocześnie, większość 

dolnośląskich pracodawców, bo 67%, nie oferuje praktyk oraz staży dla uczniów bądź 

studentów. 

 

 Praktykę bądź staż u dolnośląskich pracodawców można odbyć głównie na 

stanowiskach zaliczanych do grupy zawodowej specjalistów. Zdybywanie doświadczeń 

zawodowych na takich stanowiskach przez uczniów i studentów jest wskazane z uwagi 
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na planowane kierunki zwiększenia zatrudnienia przez firmy i instytucje. 

Zaobserwowano jednak nadwyżkę ofert staży i praktyk na stanowiskach zaliczanych do 

grupy zawodowej techników i średniego personelu w stosunku do powstających 

w ciągu najbliższych 12 miesięcy nowych miejsc pracy. Brakuje natomiast możliwości 

zdobywania doświadczeń zawodowych przez robotników przemysłowych 

i rzemieślników oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń, choć planowane jest 

znaczne zwiększenie zatrudnienia na takich stanowiskach w perspektywie najbliższego 

roku.  

 

 Ponad połowa dolnośląskich pracodawców nie planuje prowadzenia działań 

o charakterze szkoleniowym dla swoich pracowników w ciągu najbliższych 12 

miesięcy. Zdecydowanie większe zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych personelu wykazują regionalni liderzy zatrudnienia – 81 największych 

pracodawców na 100 objętych badaniem zamierza umożliwić swoim pracownikom 

skorzystanie z tej formy podnoszenia kompetencji. Zarówno dla dolnośląskich 

pracodawców ogółem, jak i liderów zatrudnienia, najbardziej przydatne będą szkolenia 

w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia pozwalające uzyskać specjalistyczne 

uprawnienia zawodowe. Ponadto, firmy i instytucje ogółem wykazują zainteresowanie 

także szkoleniami komputerowymi, a liderzy zatrudnienia szkoleniami z zakresu 

kompetencji miękkich.  

 

 Dolnośląscy pracodawcy zwrócili uwagę na konieczność poprawy jakości kształcenia 

młodych ludzi w szkołach, ponieważ wśród nauczycieli i wykładowców brakuje 

praktyków, którzy potrafiliby przekazać uczniom i studentom spójne z realiami 

wykonywania danej pracy informacje. Ponadto, system oświaty powinien 

zaktualizować wiedzę przekazywaną uczniom i studentom, ponieważ obecnie więcej 

uwagi poświęca się na naukę historii wykonywania danego zawodu, zamiast 

nowoczesnych, innowacyjnych i aktualnych narzędzi, jakie rzeczywiście przydałyby się 

podczas wykonywania pracy zawodowej. Ważne jest również zwiększenie liczby 

absolwentów szkół z wykształceniem w naukach ścisłych, a także zwiększenie roli 

zasadniczych szkół zawodowych.  

 

 W opinii dolnośląskich pracodawców warto zintensyfikować współpracę pomiędzy 

instytucjami rynku pracy, instytucjami oświatowymi oraz pracodawcami. Jednym 

z pomysłów zaproponowanych przez respondentów jest stworzenie przemyślanych 

konsultacji, łączących pracodawców, instytucje rynku pracy oraz przedstawicieli 

systemu oświaty bądź też podpisywanie umów między szkołami a pracodawcami 

(w zakresie staży, praktyk, zatrudnienia). Poznawanie potrzeb pracodawców powinno 

stanowić podstawę działania szkół i instytucji rynku pracy.  
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ANEKS 

 

 

 

PROJEKT KWESTIONARIUSZA WYWIADU TELEFONICZNEGO WSPOMAGANEGO 

KOMPUTEROWO CATI 

 

Dzień dobry, 

Nazywam się … i reprezentuję firmę Openfield, która realizuje badanie na zlecenie 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dotyczące zapotrzebowania na pracowników 

wśród dolnośląskich pracodawców. Celem badania jest określenie, na jakie zawody 

i kompetencje pracowników jest zwiększone zapotrzebowanie, aby skuteczniej dostosować 

ofertę edukacyjną województwa do potrzeb przedsiębiorstw. Zwracam się z prośbą o wzięcie 

udziału w badaniu, które potrwa nie dłużej niż 10 minut. Państwa zaangażowanie pozwoli 

określić cechy odpowiedniego pracownika i przełoży się na korzystne zmiany w obszarze 

regionalnego rynku pracy. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki zostaną zaprezentowane 

w zbiorczych statystykach i wykorzystane jedynie do realizacji celów badania. Nasza rozmowa 

zostanie nagrana tylko w celu kontroli mojej pracy ankieterskiej.  

1. Jakie są plany inwestycyjne i rozwojowe Pana/Pani przedsiębiorstwa w ciągu najbliższych 3 

lat? (ankieter odczytuje kolejno podane odpowiedzi i zaznacza wszystkie wskazywane przez 

respondenta) 

 rozszerzenie zasięgu działalności firmy 

 rozszerzenie oferty produktowej / usługowej 

 rozszerzenie działań marketingowych 

 rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej 

 rozszerzenie potencjału kapitału ludzkiego 

 rozszerzenie potencjału technologicznego 

 inne, jakie? ……………………………………………. 

 żadne z powyższych 
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* pytanie pozwoli ustalić, czy i jakie plany inwestycyjne i rozwojowe przekładają się na plany związane 

z tworzeniem miejsc pracy 

2. Czy planuje się utworzenie nowych miejsc pracy w Pana/Pani przedsiębiorstwie w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy? (ankieter odczytuje pytanie i dostępne odpowiedzi, nie odczytuje 

wariantu „trudno powiedzieć”, aby zwiększyć ilość jednoznacznych odpowiedzi, następnie 

zaznacza odpowiedź wskazaną przez respondenta) 

 tak 

 nie (przejście do pytania 10) 

 trudno powiedzieć (przejście do pytania 10) 

* pytanie pozwoli określić odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia 

3. Proszę podać liczbę nowych miejsc pracy, jakie Pana/Pani przedsiębiorstwo planuje utworzyć 

w ciągu najbliższych 12 miesięcy (ankieter wpisuje liczbę pracowników): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* pytanie pozwoli określić liczbę nowych miejsc pracy oraz liczbę miejsc pracy planowanych do utworzenia 

przypadającą na jedno przedsiębiorstwo w regionie 

4. Jakich pracowników, w jakich zawodach / na jakich stanowiskach, planuje zatrudnić 

Pana/Pani przedsiębiorstwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy? (ankieter wpisuje w pole 

stanowiska / zawody wskazane przez respondenta, maksymalnie 3 najważniejsze, na jakie 

będzie prowadzona rekrutacja) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* pytanie pozwoli wskazać grupy zawodowe o największym potencjale zatrudnieniowym 

5. Jaki poziom wykształcenia wymagany będzie od kandydatów na nowe stanowiska pracy 

w Pana/Pani przedsiębiorstwie? (ankieter nie odczytuje wszystkich odpowiedzi, tylko czeka na 

odpowiedź respondenta na pytanie i zaznacza udzieloną przez niego odpowiedź) 

 gimnazjalne i poniżej 

 zasadnicze zawodowe 

 średnie ogólnokształcące 

 policealne i średnie zawodowe 

 wyższe 

 brak wymagań 
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* pytanie pozwoli określić główne preferencje pracodawców odnośnie poziomu wykształcenia kandydatów na 

stanowiska – zaleca się wielokrotny wybór z uwagi na możliwość różnych preferencji przy rekrutacji na różne 

stanowiska 

6 A. Czy wymagana jest znajomość języków obcych od kandydatów na nowe stanowiska pracy w 

Pana/Pani przedsiębiorstwie? (ankieter czyta pytanie i możliwe odpowiedzi, a następnie 

zaznacza wskazaną przez respondenta) 

 tak 

 nie (przejście do pytania 7) 

 trudno powiedzieć (przejście do pytania 7) 

6 B. Jakie języki obce i na jakim poziomie powinien znać kandydat na nowe stanowiska pracy 

w Pana/Pani przedsiębiorstwie? (ankieter czyta pytanie, a następnie zaznacza języki wskazane 

przez respondenta oraz wymagany poziom znajomości wskazanych języków) 

Język 
Wymagany poziom znajomości języka 

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany specjalistyczny 

 angielski     

 niemiecki     

 francuski     

 włoski     

 rosyjski     

 hiszpański     

 inny, jaki?..............     

 inny, jaki?..............     

 inny, jaki?..............      

* pytanie pomoże wskazać oczekiwania pracodawców co do kompetencji językowych pracowników na nowych 

stanowiskach - zaleca się wielokrotny wybór z uwagi na możliwość różnych preferencji przy rekrutacji na różne 

stanowiska 

7 A. Czy wymagana jest znajomość obsługi komputera/ programów komputerowych od 

kandydatów na nowe stanowiska pracy w Pana/Pani przedsiębiorstwie? (ankieter czyta pytanie 

i możliwe odpowiedzi, a następnie zaznacza wskazaną przez respondenta) 

 tak 

 nie (przejście do pytania 8) 

 trudno powiedzieć (przejście do pytania 8) 

7 B. Jakie programy komputerowe powinien obsługiwać kandydat na nowe stanowiska 

w Pana/Pani przedsiębiorstwie? (ankieter czyta pytanie i możliwe odpowiedzi po kolei, 

zaznaczając te wybierane przez respondenta) 

 biurowe 
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 bazy danych 

 projektowe 

 księgowe 

 graficzne 

 specjalistyczne 

 kalkulacyjne 

 inne, jakie? ……………………………………………………………………………….. 

* pytanie pozwoli określić, jakie programy komputerowe powinni znać kandydaci na stanowiska planowane do 

utworzenia 

8. Jakie inne kwalifikacje wymagane będą od kandydatów na nowe stanowiska pracy 

w Pana/Pani przedsiębiorstwie? (ankieter czyta pytanie i możliwe odpowiedzi, a następnie 

zaznacza maksymalnie 3 najważniejsze dodatkowe kompetencje kandydata) 

 prawo jazdy  

 doświadczenie zawodowe 

 ukończenie specjalistycznych kursów / szkoleń 

 uprawnienia do wykonywania określonego zawodu 

 umiejętności praktyczne 

 wykształcenie kierunkowe 

 cechy indywidualne kandydata 

 inne, jakie? ……………………………….. 

 żadne z powyższych  

* pytanie pomoże określić hierarchię i znaczenie dodatkowych kompetencji przydatnych w procesie rekrutacji  

9. W jakim stopniu Pana/Pani przedsiębiorstwo przygotuje nowego pracownika do pełnienia 

obowiązków na utworzonym stanowisku? (ankieter czyta pytanie i możliwe odpowiedzi, 

a następnie zaznacza jedną wybraną przez respondenta) 

 przejdą pełne szkolenie 

 przejdą większe doszkolenie 

 przejdą niewielkie doszkolenie 
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 posiadają pełne przygotowanie 

* pytanie ma na celu wskazanie, ile pracy jest w stanie włożyć pracodawca w przygotowanie kandydata, a na ile 

istotne jest pełne przygotowanie kandydatów na stanowiska podczas procesu rekrutacji 

10. Czy planuje się redukcję miejsc pracy w Pana/Pani przedsiębiorstwie w ciągu najbliższych 12 

miesięcy? (ankieter odczytuje pytanie i dostępne odpowiedzi, nie odczytuje wariantu „trudno 

powiedzieć”, aby zwiększyć ilość jednoznacznych odpowiedzi, następnie zaznacza odpowiedź 

wskazaną przez respondenta) 

 tak 

 nie (przejście do pytania 13) 

 trudno powiedzieć (przejście do pytania 13) 

* pytanie ma na celu określenie tendencji dotyczących redukcji miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

11. Proszę podać szacunkową liczbę miejsc pracy, jakie Pana/Pani przedsiębiorstwo planuje 

zredukować w ciągu najbliższych 12 miesięcy(ankieter wpisuje liczbę pracowników): 

 

METRYCZKA 

* pytanie ma na celu określenie liczby miejsc pracy planowanych do redukcji w przedsiębiorstwach 

12. Jakich pracowników, w jakich zawodach/ na jakich stanowiskach,  planuje zwolnić Pana/Pani 

przedsiębiorstwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy? (ankieter wpisuje stanowiska / zawody 

wskazane przez respondenta, maksymalnie 3 przewidziane do redukcji) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* pytanie pozwoli określić, jakie grupy zawodowe / zawody są szczególnie narażone na redukcję miejsc pracy 

w województwie dolnośląskim 

13. Na jakie stanowisko / stanowiska dostrzega Pan/Pani największe zapotrzebowanie w 

przedsiębiorstwie w perspektywie najbliższych 12 miesięcy? (ankieter wpisuje jedno 

najważniejsze stanowisko o najsilniejszym zapotrzebowaniu) 

 

 

 
*pytanie pozwoli utworzyć listę stanowisk, na które dostrzega się największe zapotrzebowanie 
 

 
14. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedsiębiorstwo planuje działania o charakterze 
szkoleniowym skierowane do swoich pracowników? (ankieter czyta pytanie i możliwe 
odpowiedzi z wyjątkiem „trudno powiedzieć”, by skłonić respondenta do zajęcia 
jednoznacznej opinii, a następnie zaznacza jedną wybraną przez respondenta) 
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 tak 

 nie (przejście do pytania 16) 

 trudno powiedzieć (przejście do pytania 16) 

*pytanie pozwoli określić odsetek przedsiębiorstw planujących realizację szkoleń dla pracowników 

 
 
15. Jakiego rodzaju szkolenia przedsiębiorstwo planuje podjąć w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 
(ankieter odczytuje pytanie i kolejno możliwe odpowiedzi, a następnie zaznacza te 
wskazywane przez respondenta) 
 
 szkolenia kwalifikacji zawodowych 

 szkolenia na specjalistyczne uprawnienia zawodowe 

 szkolenia z kompetencji miękkich 

 szkolenia językowe 

 szkolenia komputerowe 

 inne, jakie? ………………………………………………………………………………………….. 

*pytanie pomoże określić potrzeby szkoleniowe dolnośląskich przedsiębiorców 

 
 
16. W jakich obszarach dostrzega Pan/Pani braki kompetencji wśród zatrudnionych 
absolwentów? (ankieter czyta pytanie i możliwe odpowiedzi, a następnie respondent wybiera 
maksymalnie 3 najważniejsze, które zostają zaznaczone przez ankietera, odpowiedź „nie 
dostrzegam braków kompetencji” nie jest odczytywana przez ankietera w celu skłonienia 
respondenta do wskazania obszarów problemowych) 
 
 przygotowanie teoretyczne 

 przygotowanie praktyczne 

 umiejętności komputerowe 

 umiejętności językowe 

 umiejętności techniczne 

 posiadane uprawnienia 

 kompetencje indywidualne / psychologiczne 

 inne, jakie? ……………………………………………….. 

 nie dostrzegam braków kompetencji 

* pytanie pozwoli określić, jakich kwalifikacji szczególnie brakuje absolwentom szkół dolnośląskich 
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17. Czy Pana/Pani przedsiębiorstwo oferuje praktyki albo staże dla uczniów / studentów? 
(ankieter odczytuje pytanie i dostępne odpowiedzi z wyjątkiem „trudno powiedzieć”, by 
skłonić respondenta do zajęcia konkretnego stanowiska, a następnie zaznacza wybraną przez 
respondenta odpowiedź) 
 
 tak 

 nie (przejście do pytania 19) 

 trudno powiedzieć (przejście do pytania 19) 

 
* pytanie pozwoli określić odsetek przedsiębiorstw oferujących praktyki oraz staże dla studentów i absolwentów 
dolnośląskich szkół 
 

 
18. Na jakich stanowiskach / w jakich zawodach można odbyć praktykę albo staż w Pani/Pana  
przedsiębiorstwie? (ankieter wpisuje stanowiska wskazane przez respondenta) 
 
 
 

 
* pytanie pozwoli ustalić stanowiska oferowane w kontekście staży i praktyk przez dolnośląskich przedsiębiorców 

 

19. Na koniec prosimy jeszcze o wskazanie sugestii dotyczących zmian, jakie powinny podjąć 

instytucje rynku pracy oraz oświaty, aby do firm trafiali bardziej przygotowani absolwenci. 

 

 

 

METRYCZKA: 

20. Wielkość przedsiębiorstwa: 

 poniżej 10 pracowników 

 10 - 49 pracowników 

 50 – 249 pracowników 

 250 pracowników i więcej 

  

21. Branża przedsiębiorstwa - dominująca sekcja PKD: 

 Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

 Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 

 Sekcja C – Przetwórstwo i wydobywanie 

 Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą     

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

 Sekcja E – Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 

 Sekcja F – Budownictwo 
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 Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 

 Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 

 Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

 Sekcja J – Informacja i komunikacja 

 Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

 Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

 Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

 Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

 Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

 Sekcja P – Edukacja 

 Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

 Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

 Sekcja S – Pozostała działalność usługowa 

 Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników , gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

 Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne 

 

22. Lokalizacja przedsiębiorstwa: 

 powiat bolesławiecki 

 powiat dzierżoniowski 

 powiat głogowski 

 powiat górowski 

 powiat jaworski 

 powiat jeleniogórski 

 powiat kamiennogórski 

 powiat kłodzki 

 powiat legnicki 

 powiat lubański 

 powiat lubiński 

 powiat lwówecki 

 powiat milicki 

 powiat oleśnicki 

 powiat oławski 

 powiat polkowicki 

 powiat strzeliński 

 powiat średzki 

 powiat świdnicki 

 powiat trzebnicki 
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 powiat wałbrzyski 

 powiat wołowski 

 powiat wrocławski 

 powiat ząbkowicki 

 powiat zgorzelecki 

 powiat złotoryjski 

 Jelenia Góra 

 Legnica 

 Wałbrzych 

 Wrocław 

 

Dziękuję za udział w badaniu! 
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LISTA ŹRÓDEŁ 
 

1) Polska Klasyfikacja Działalności 2007 dostępna na stronie internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej 

(www.prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c 

4c6bc8f31256). 

 

2) Klasyfikacja zawodów i specjalności 2014 dostępna jest w internetowym systemie 

aktów prawnych na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

(www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001145). 

 

 

 

 

 

http://www.prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c%204c6bc8f31256
http://www.prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c%204c6bc8f31256

