
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAPOTRZEBOWANIE WIELKOPOLSKIEGO RYNKU PRACY 

NA KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE ZAWODOWE 
 
 
 

Raport pełny z badania 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznań, grudzień 2013 r. 



Instytucja Po średnicz ąca zlecaj ąca badanie 
 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
Ul. Kościelna 37 
60-537 Poznań 
 
www.efs.wup.poznan.pl 
www.obserwatorium.wup.poznan.pl 
 
Główni odbiorcy publikacji: 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
Samorządy powiatowe 
Instytucje rynku pracy 
Instytucje oświatowe 
 
 
Data wydania publikacji 
Grudzień 2013 
 
 
 
Nakład 
50 egz. 
 
ISBN 978-83-938838-0-6 



Na podstawie wyników bada ń wykonanych przez: 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOSTAT 
44-206 Rybnik 

ul. Kowalczyka 17 
tel./fax. 32 42 21 707 

biostat@biostat.com.pl 
 

Przygotowanie opracowania: 
dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek, Andrzej Kempa, 

Bartosz Olcha, Rafał Piszczek, Zdzisław Wolny, 
w konsultacji z Wielkopolskim Obserwatorium Rynku Pracy II 

 
 
 
 
 

na zlecenie 
 

Wojewódzkiego Urz ędu Pracy w Poznaniu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikacja bezpłatna 
 
 

 
 

 
 
 

Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w w w .b i o s t a t . c o m . p l  



 



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 5 z 194 

Spis treści 

Spis treści ..................................................................................................................................... 5 

Wprowadzenie .............................................................................................................................. 8 

Opis metodologii badania ..............................................................................................................11 

Charakterystyka badanych pracodawców .......................................................................................20 

1. Regionalne zapotrzebowanie na kwalifikacje z uwzględnieniem podziału na powiaty, podregiony 

oraz branże ..................................................................................................................................22 

2. Regionalne zapotrzebowanie na kompetencje z uwzględnieniem podziału na powiaty, podregiony 

oraz branże ..................................................................................................................................36 

3. Prognozy w zakresie przyszłego regionalnego zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje 

zawodowe z uwzględnieniem podziału na powiaty, podregiony oraz branże .....................................46 

3.1 Województwo wielkopolskie – kontekst do prognozowania ....................................................46 

3.2 Zapotrzebowanie na kompetencje wynikające z procesów ogólnocywilizacyjnych ....................47 

3.3 Zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje wynikające z sytuacji na rynku pracy w regionie

 ...............................................................................................................................................50 

3.4 Prognoza zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe na podstawie badań ankietowych .........52 

4. Oferta edukacyjno-szkoleniowa w Wielkopolsce ..........................................................................73 

4.1 Absolwenci szkół kształcących w zawodzie – dane Systemu Informacji Oświatowej .................73 

4.2 Oferta szkoleniowa Powiatowych Urzędów Pracy – dane Biuletynów Statystycznych WUP ........80 

4.3 Aktualna oferta instytucji szkoleniowych – dane instytucji szkoleniowych losowo wybranych na 

podstawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych ..............................................................................84 

5. Regionalne zapotrzebowanie na zawody z uwzględnieniem podziału na powiaty, podregiony oraz 

branże .........................................................................................................................................94 

6. Prognozy w zakresie przyszłego regionalnego zapotrzebowania na zawody z uwzględnieniem 

podziału na powiaty, podregiony oraz branże ............................................................................... 101 

6.1 Rynek przedsiębiorstw dziś i jutro ...................................................................................... 102 



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 6 z 194 

6.2 Rynek pracy dziś i jutro ..................................................................................................... 106 

6.3 Prognozy długoterminowe (matematyczne) ........................................................................ 110 

6.4 Prognozy na podstawie badań ankietowych ........................................................................ 116 

6.5 Podsumowanie.................................................................................................................. 124 

7. Trendy w zakresie zmian w oczekiwaniach wobec pracowników na zawody, kwalifikacje i 

kompetencje zawodowe .............................................................................................................. 126 

8. Kanały rekrutacyjne funkcjonujące obecnie na rynku i kanały najchętniej wykorzystywane przez 

pracodawców ............................................................................................................................. 135 

9. Pracownicy poszukiwani przez określony kanał rekrutacyjny ...................................................... 142 

10. Analiza ofert pracy ................................................................................................................ 150 

11. Działania, które powinny zostać podjęte w celu podniesienia kompatybilności pomiędzy 

zapotrzebowaniem na określone kompetencje i kwalifikacje a ich podażą ....................................... 158 

Bibliografia ................................................................................................................................. 168 

Spis wykresów ........................................................................................................................... 170 

Spis tabel ................................................................................................................................... 172 

Załącznik nr 1 – Wykorzystywanie kanałów rekrutacji pracowników w zależności od formy własności 

przedsiębiorstwa ........................................................................................................................ 175 

Załącznik nr 2 – Wykorzystywanie kanałów rekrutacji pracowników w zależności od branży 

przedsiębiorstwa ........................................................................................................................ 176 

Załącznik nr 3 – Wykorzystywanie kanałów rekrutacji pracowników w zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa ........................................................................................................................ 177 

Załącznik nr 4 – Wykorzystywanie kanałów rekrutacji pracowników w zależności od lokalizacji 

przedsiębiorstwa ........................................................................................................................ 178 

Załącznik nr 5 – Zapotrzebowanie na zawody w rozbiciu na powiaty, podregiony i branże, na 

podstawie zgromadzonych ofert pracy ......................................................................................... 179 

Załącznik nr 6 – Zapotrzebowanie na kwalifikacje w rozbiciu na powiaty, podregiony  i branże, na 

podstawie zgromadzonych ofert pracy ......................................................................................... 184 



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 7 z 194 

Załącznik nr 7 – Zapotrzebowanie na kompetencje w rozbiciu na powiaty, podregiony  i branże, na 

podstawie zgromadzonych ofert pracy ......................................................................................... 189 

  



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 8 z 194 

Wprowadzenie 

Przyszłość gospodarki, jak podkreślają naukowcy i analitycy, oparta będzie na pracownikach i przed-

siębiorcach posiadających kompetencje i kwalifikacje zawodowe zdecydowanie odróżniające je od 

kwalifikacji i kompetencji gospodarki przeszłości1. Wynika to przede wszystkim ze zmiany modelu go-

spodarki. Otóż gospodarka XXI wieku różniąca się od tej XX-wiecznej, industrialnej, charakteryzuje się 

dynamicznym rozwojem technologii oraz nieustannie zachodzącymi zmianami w sferze produkcji  

i usług, innowacjami, co skutkuje m.in. z punktu widzenia pracownika, zmianą miejsc pracy, stano-

wisk, zadań czy zawodów w ciągu całego życia jak również w okresie zatrudnienia w tym samym 

przedsiębiorstwie. Pojęcie zawodu stało się mniej znaczące w kontekście konieczności nieustannego 

podnoszenia przez pracowników kwalifikacji, zdobywania nowych zasobów wiedzy czy wręcz zmiany 

kwalifikacji. Można przypuszczać, że jedną z kluczowych cech współczesnego, ale i przyszłego, rynku 

pracy staje się elastyczność, umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków zarówno 

przez pracodawców jak i pracowników. W rezultacie popularnością zaczęło cieszyć się pojęcie „life-

long-learning”, czyli kształcenia ustawicznego realizowanego w ciągu całego życia. W związku z tym 

zwiększeniu uległo znaczenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych rozumianych jako cechy pracow-

ników pozwalające im efektywnie poruszać się po rynku pracy oraz stanowiące odpowiedź na konkret-

ne oczekiwania przedsiębiorstw. Proces zwiększenia znaczenia kwalifikacji i kompetencji wymusza 

zmiany systemowe. Jedną z odpowiedzi na zachodzące zmiany było powstanie Europejskich i Krajo-

wych Ram Kwalifikacji. Dnia 23 kwietnia 2008 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wy-

dały „Zalecenie w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe ży-

cie”. Akt ten spowodował rozpoczęcie prac nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji we wszystkich krajach 

europejskich, także w Polsce. Ideą przyświecającą twórcom Ram Kwalifikacji była konieczność dostar-

czenia pracodawcom możliwości porównania kwalifikacji zdobywanych w różniących się od siebie sys-

temach kształcenia i szkolenia. Europejskie Ramy Kwalifikacji mają być układem odniesienia, dzięki 

któremu będzie porównywać się kwalifikacje zdobyte w różnych krajach. Takie rozwiązanie sprzyjać 

ma w założeniu przepływowi pracowników i ograniczać problemy związane z honorowaniem kwalifika-

cji zdobytych w kraju innym, niż państwo aktualnego pobytu. Rola kwalifikacji zawodowych nieustan-

nie się zwiększa i analiza zapotrzebowania na nie staje się warunkiem niezbędnym dla gruntownego 

rozpoznania sytuacji w jakiej znajduje się regionalny i lokalny rynek pracy.  

                                                

 

1 R. Sennett, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Warszawskie Wydawnictwo Literackie 

MUZA, Warszawa 2006. 
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Niniejszy raport, będący rezultatem badania oraz analizy pn. „Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku 

pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe” może stanowić źródło informacji niezbędnych podczas 

planowania strategicznego i operacyjnego dla: organów samorządowych, instytucji rynku pracy oraz 

instytucji związanych z edukacją i szkolnictwem. 

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie i zestawienie najważniejszych wyników uzyskanych 

w toku badania i dokonanych analiz. Wszystkie jego elementy określają system funkcjonowania pod-

miotów rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Sprawność 

tego systemu to szansa dla przedsiębiorców, którzy mogą w efektywny sposób zaplanować rozwój 

inwestycyjny, a działalność firmy oprzeć na bazie wykwalifikowanych pracowników. Dobra współpraca 

z instytucjami rynku pracy owocuje również wymiernymi korzyściami dla lokalnej społeczności. Lepsza 

sytuacja przedsiębiorstw przekłada się na wzrost liczby miejsc pracy, poprawę stopy życiowej miesz-

kańców oraz podnosi atrakcyjność regionu. 

Celem badania był opis i ocena aktualnego oraz prognozowanego zapotrzebowania wielkopolskich 

pracodawców na kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz opracowanie efektywnych metod podno-

szenia kompatybilności pomiędzy zapotrzebowaniem na określone kompetencje i kwalifikacje a ich 

podażą. W badaniu zakłada się rozdzielność terminów kompetencje i kwalifikacje zawodowe celem 

określenia specyfiki i zróżnicowania wymogów stawianych pracownikom przez współczesny rynek pra-

cy. Kwalifikacje zawodowe są w tym badaniu rozumiane przede wszystkim jako wiedza i umiejęt-

ności niezbędne do realizacji określonych zadań zawodowych, których nabycie zostało potwierdzone 

dyplomem, certyfikatem (lub innym dokumentem) ukończenia szkół, kursów, szkoleń bądź stażem 

zawodowym. Kwalifikacje odnoszą się do wymiaru formalnego umiejętności. Kompetencje zawo-

dowe odnoszą się przede wszystkim do umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy do wykonywa-

nia określonych zadań zawodowych, indywidualnych zdolności i predyspozycji psychospołecznych oraz 

poznawczych (tzw. kompetencji miękkich).  

Przeprowadzone badanie dostarczyło ponadto precyzyjnych informacji w ramach następujących celów 

szczegółowych: 

1. Na jakie kwalifikacje jest zapotrzebowanie w regionie, z uwzględnieniem podziału na powiaty i pod-

regiony oraz branże? 

2. Na jakie kompetencje jest zapotrzebowanie pracodawców z uwzględnieniem podziału na powiaty  

i podregiony oraz branże? 

3. Jakie są prognozy w zakresie przyszłego zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje zawodowe 

w regionie, z uwzględnieniem podziału na powiaty i podregiony oraz branże? 

4. Jaka jest oferta edukacyjno-szkoleniowa w Wielkopolsce? 
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5. Na jakie zawody jest zapotrzebowanie w regionie, z uwzględnieniem podziału na powiaty i podre-

giony oraz branże? 

6. Jakie są prognozy w zakresie przyszłego zapotrzebowania na zawody w regionie, z uwzględnieniem 

podziału na powiaty i podregiony oraz branże? 

7. Jakie są trendy w zakresie zmian w oczekiwaniach wobec pracowników na zawody, kwalifikacje  

i kompetencje zawodowe?  

8. Jakie formy kanałów rekrutacyjnych funkcjonują obecnie na rynku? 

9. Jakie kanały rekrutacyjne są najchętniej wykorzystywane przez pracodawców? 

10. Jaki rodzaj pracowników jest poszukiwany przez określony kanał rekrutacyjny? 

11. Jakie działania powinny zostać podjęte, aby podnieść kompatybilność pomiędzy zapotrzebowaniem 

na określone kompetencje i kwalifikacje a ich podażą. 

Na podstawie wskazanych powyżej pytań badawczych Wykonawca opracował narzędzia badawcze. 
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Opis metodologii badania 

Klasyfikacje kwalifikacji i kompetencji znajdujące się w kwestionariuszu wykorzystanym podczas  ba-

dania, są opracowaniem własnym, sporządzonym na podstawie odpowiedzi najczęściej pojawiających 

się w dotychczas przeprowadzonych przez Wykonawcę badaniach i analizach lokalnego/regionalnego 

rynku pracy, zrealizowanych przez Wykonawcę w ubiegłych latach.  

Zgodnie z zaproponowanym w kwestionariuszu podziałem kompetencji i kwalifikacji zawodowych ana-

lizowane były również oferty pracy pozyskane w drodze metody desk research. W przypadku gdy za-

proponowane klasyfikacje okazały się zbyt wąskie, wskazania niemieszczące się w listach zakodowane 

zostały jako „inne”. Istotne ze statystycznego punktu widzenia i najczęściej pojawiające się „inne” 

odpowiedzi również przedstawione zostały w raporcie końcowym. 

Ponadto, zawody były identyfikowane zgodnie z zapisami aktualnej Klasyfikacji Zawodów i Specjalno-

ści. Zgodnie z zapisami KZiS zawód zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodręb-

nionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez 

poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych 

w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. 

Poniżej opisane zostały poszczególne etapy i wykorzystywane w ich trakcie metody badawcze, które 

Wykonawca zastosował w celu realizacji przedmiotu badania, zarówno pod kątem narzędzi badaw-

czych, jak również doboru próby badawczej, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

W trakcie realizacji niniejszego badania Wykonawca zastosował 6 podstawowych technik/metod ba-

dawczych: 

• Analiza Desk Research; 

• Wywiady telefoniczne realizowane techniką CATI – przedsiębiorcy z terenu Wielkopol-

ski zatrudniający powyżej 50 pracowników; 

• Indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzone techniką IDI – przedstawiciele 

agencji pośrednictwa zatrudnienia; 

• Indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzone techniką IDI – pośrednicy pracy 

w Powiatowych Urzędach Pracy. 

• Panel ekspertów realizowany techniką delficką – eksperci w obszarze rynku pracy. 

• Metoda prognozowania długoterminowych zmian na rynku pracy w zakresie zapotrzebowania 

na zawody, kompetencje i kwalifikacje zawodowe – metoda Holta. Metoda Holta wybrana 

została, ponieważ w największym stopniu oddaje rzeczywistą zmienność danych. Metoda ta 

jest najodpowiedniejszą do predykcji danych w zakresie zapotrzebowania na zawody, gdyż 
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ujmuje analizę trendu zgromadzonych danych, tzn. wykrywa ich tendencję wzrostową lub 

spadkową.   

Pierwszą z wykorzystanych metod badawczych była analiza desk research. Metoda analizy danych 

zastanych (desk research) nie posiadała określonego czasu/fazy, w której została przeprowadzona. 

Pozyskiwanie i eksploracja danych trwały przez cały okres realizacji badania. Informacje zastane były 

także na bieżąco uzupełnianie i zestawiane z pozyskanymi w trakcie pozostałych etapów badania ma-

teriałami. Wykorzystano informacje pochodzące z ofert pracy znajdujących się w posiadaniu Powiato-

wych Urzędów Pracy i agencji zatrudnienia, ofert publikowanych na portalach rekrutacyjnych, ofert 

publikowanych w lokalnej prasie, a także danych gromadzonych przez instytucje, organizacje i ośrodki 

prowadzące kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz danych pochodzących  

z dostępnych raportów i ekspertyz. W ostatnim z omawianych obszarów (szkolenia i edukacja) analizą 

objęty został Biuletyn Statystyczny WUP zawierający informacje o szkoleniach przewidzianych do or-

ganizacji przez PSZ w województwie wielkopolskim – wykorzystano Biuletyny dotyczące szkoleń orga-

nizowanych w 2013 roku. Ponadto, w obszarze edukacji Wykonawca objął analizą dane Systemu In-

formacji Oświatowej w zakresie absolwentów kończących szkoły zasadnicze zawodowe, średnie zawo-

dowe oraz wyższe w poszczególnych zawodach na terenie województwa wielkopolskiego w roku 

szkolnym 2011/2012 (najnowsze dostępne w momencie realizacji). Ponadto, analizie poddane zostały 

oferty szkoleniowe instytucji uwzględnionych w aktualnym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, za jego 

pośrednictwem Wykonawca skontaktował się z wybranymi (co najmniej 1 instytucja na powiat) insty-

tucjami szkoleniowymi w celu analizy oferowanych kursów/szkoleń zawodowych. Omawiana analiza 

miała charakter ilościowy i pozwoliła wskazać najpopularniejsze kierunki kształcenia oraz najczęściej 

organizowane kursy/szkolenia na terenie województwa wielkopolskiego i poszczególnych podregio-

nów.   

Z kolei w odniesieniu do ofert pracy, analizie zostały poddane w szczególności następujące dane: 

a) oferty pochodzące z Powiatowych Urzędów Pracy województwa wielkopolskiego (analiza została 

przeprowadzona na bazie ofert za rok 2012 i 2013, do dnia 25 września 2013 roku) – główne źródło: 

oferty pracy zgłoszone przez pracodawców i udostępnione na stronach internetowych PUP. Niniejsze 

dane posłużyły wyłącznie do określenia zapotrzebowania na zawody, gdyż głównym źródłem informa-

cji o zapotrzebowaniu na kompetencje i kwalifikacje zawodowe były przeprowadzone badania ilościo-

we i oferty pracy z pozostałych źródeł. 

b) oferty publikowane przez agencje zatrudnienia województwa wielkopolskiego (analiza została prze-

prowadzona na bazie aktualnych i archiwalnych ofert – począwszy od roku 2012 (jeśli takowe były w 

posiadaniu agencji), pozyskanych do dnia 27 października 2013 roku) – główne źródło: zasoby dwóch 

losowo wybranych agencji zatrudnienia na powiat. W przypadku niemożności zgromadzenia ofert  
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z dwóch agencji na powiat pozyskiwano oferty z agencji zlokalizowanych w innym powiecie, lecz  

w tym samym lub sąsiednim podregionie. 

c) oferty adresowane do osób poszukujących pracy na terenie Wielkopolski publikowane na stronach 

internetowych portali: www.gazetapraca.pl, www.pracuj.pl, www.careerjet.pl, www.praca.pl, 

www.praca.egospodarka.pl, www.regiopraca.pl. Wykonawca zgromadził wszystkie oferty dostępne  

w momencie realizacji badania aktualne i archiwalne. 

d) oferty publikowane w „Głosie Wielkopolskim” (analiza została przeprowadzona na bazie ofert za rok 

2012 i 2013, do dnia 25 września 2013 roku) – główne źródło: drukowane i internetowe archiwalne 

wydania prasowe. 

e) oferty publikowane na łamach lokalnego dodatku Gazety Wyborczej w każdym podregionie – anali-

zę ofert pracy przeprowadzono za rok 2012 i 2013, do dnia 25 września 2013 roku, na podstawie ar-

chiwów dostępnych np. w bibliotekach miejskich. 

f) oferty publikowane na łamach największych tytułów prasowych na terenie każdego podregionu 

(analiza została przeprowadzona na bazie ofert za rok 2012 i 2013, do dnia 25 września 2013 roku). 

Tytuły prasowe objęte analizą: „Ziemia Kaliska” – podregion kaliski, „Przegląd Koniński” - podregion 

koniński, „Panorama Leszczyńska” – podregion leszczyński, „Tętno Regionu” – podregion pilski, „Ty-

dzień Ziemi Śremskiej” – podregion poznański. W podregionie m. Poznań analizą objęty został „Głos 

Wielkopolski”, jako tytuł prasowy zawierający największą liczbę ogłoszeń – główne źródło: drukowane 

i internetowe archiwalne wydania prasowe. 

g) oferty publikowane na łamach 1 gazety o zasięgu powiatowym – w powiatach z prasą lokalną za-

wierającą ogłoszenia o pracę (analizę przeprowadzono na bazie ofert za rok 2012 i 2013, do dnia 25 

września 2013 roku). Objęte analizą tytuły prasowe znajdują się w poniższej tabeli – główne źródło: 

drukowane i internetowe archiwalne wydania prasowe.  

Tabela 1. Tytuły prasowe o zasięgu powiatowym objęte analizą danych zastanych 

Powiat Tytuł prasowy strona internetowa 

Podregion 57 - kaliski 

jarociński Gazeta Jarocińska http://www.gj.com.pl/ 

kaliski Życie Kalisza http://www.zyciekalisza.pl/ 

kępiński Twój Puls Tygodnia http://pulstygodnia.pl/ 

krotoszyński Gazeta Krotoszyńska http://www.krotoszynska.pl 

ostrowski Gazeta Ostrowska http://www.gazeta.ostrow-wielkopolski.pl 

ostrzeszowski Twój Puls Tygodnia http://pulstygodnia.pl/ 

pleszewski Życie Pleszewa http://www.zycie-pleszewa.pl/ 

m. Kalisz Życie Kalisza http://www.zyciekalisza.pl/ 
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Powiat Tytuł prasowy strona internetowa 

Podregion 58 - koniński 

kolski Kurier Kolski http://kurier-kolski.pl/ 

koniński Przegląd Koniński http://www.przegladkoninski.pl/ 

słupecki Gazeta Słupecka http://www.gazetaslupecka.pl 

turecki Echo Turku http://echoturku.net.pl/ 

m. Konin Przegląd Koniński http://www.przegladkoninski.pl/ 

Podregion 59 - leszczyński 

gostyński Życie Gostynia http://www.zycie-gostynia.pl 

kościański Gazeta Kościańska http://www.gk.koscian.net 

leszczyński Panorama Leszczyńska http://panoramaleszczynska.pl/ 

rawicki Życie Rawicza http://www.zycie-rawicza.pl/ 

wolsztyński Głos Wolsztyński http://www.gloswolsztynski.pl/  

m. Leszno Panorama Leszczyńska http://panoramaleszczynska.pl/ 

Podregion 60 - pilski 

chodzieski Nasz Tygodnik Chodzieski http://nasztygodnik.pl 

czarnkowsko-

trzcianecki 
Na Głos http://www.naglos.com.pl/ 

pilski Fakty Pilskie http://www.faktypilskie.pl/ 

wągrowiecki Głos Wągrowiecki http://www.gloswagrowiecki.pl/ 

złotowski Aktualności Lokalne http://www.zlotowskie.pl/  

Podregion 61 - poznański 

gnieźnieński Nasze Miasto Gniezno www.gniezno.naszemiasto.pl/ 

grodziski 
Grodzisk Wielkopolski Nasze 

Miasto 

http://grodzisk.naszemiasto.pl/tag/gazeta-dzien-po-dniu-grodzisk-

wlkp.html 

międzychodzki 
Tydzień Międzychodzko-

Sierakowski 

http://miedzychod.naszemiasto.pl/tag/tydzien-miedzychodzko-

sierakowski.html 

nowotomyski Nasz Dzień Po Dniu http://www.nasz-dzien.pl/ 

obornicki Ziemia Obornicka http://www.oborniki.com.pl 

poznański 
Gazeta Wielkopolska/Nasze 

Miasto 
- 

szamotulski Gazeta Szamotulska http://www.szamotulska.pl 

średzki Gazeta Średzka http://www.gazetasredzka.pl/ 

śremski Tydzień Ziemi Śremskiej http://www.tydzien.net.pl 

wrzesiński Wiadomości Wrzesińskie http://wrzesnia.info.pl/ 

Techniką badania ilościowego była technika CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) pole-

ga ona na telefonicznym przeprowadzeniu wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego kompute-

rowo. Ankieterzy posługując się telefonem, zadawali pytania z kwestionariusza wywiadu i zarazem 

wprowadzali otrzymane odpowiedzi przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 
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Na bieżąco kontrolowane były postępy badania oraz sprawdzana praca ankieterów. Metoda umożliwiła 

niemal natychmiastowy dostęp do wyników badania tuż po jego zakończeniu. Badania CATI realizo-

wane były za pomocą nowoczesnego autorskiego panelu badawczego  i przeprowadzane przez do-

świadczonych ankieterów. Podstawowe narzędzie pozyskiwania danych dla tej fazy badania stanowił 

kwestionariusz badawczy. Przygotowany kwestionariusz składał się z 24 pytań i niepozbawiony był 

pytań filtrujących, stąd nie wszyscy respondenci odpowiadali na każde z pytań. Zdecydowana więk-

szość pytań miała charakter zamknięty, możliwość wskazania odpowiedzi spoza przygotowanej kafete-

rii pojawiła się w pytaniach otwartych i półotwartych. W kwestionariuszu znalazły się zarówno pytania 

jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. Informacje o ilości możliwych wskazań umieszczone zo-

stały każdorazowo obok polecenia przy każdym z pytań. Ankieter zobowiązany był każdy z wywiadów 

rozpocząć od zapoznania respondentów z informacją o celach i korzyściach płynących z przeprowa-

dzenia badania oraz zapewnić o pełnej anonimowości. Wywiady telefoniczne realizowane techniką 

CATI przeprowadzone zostały na grupie 850 pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników  

i zarejestrowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Podstawowym operatem losowania, 

umożliwiającym wytypowanie podmiotów do badania była baza REGON. Wielkość próby została usta-

lona w oparciu o zasady doboru reprezentatywnego na poziomie błędu szacunku 4% i przy poziomie 

ufności 0,98%. Biorąc pod uwagę specyfikę badanej grupy, Wykonawca, kierując się doświadczeniem 

w realizacji badań z obszaru rynku pracy wykorzystał dodatkowe źródła informacji w postaci komer-

cyjnych baz danych (np. rejestr HBI). Powyższa triangulacja źródeł badawczych pozwoliła na znaczne 

zwiększenie wskaźnika udziału w badaniu i zminimalizowała ryzyko niewłaściwego doboru responden-

tów, tj. jednostek nieidentyfikowalnych (wykluczonych z badania CATI np. poprzez nieaktywny nr 

telefonu). W przypadku odmowy udziału w badaniu aplikacja komputerowa wspomagająca pracę an-

kieterów losowała kolejnego respondenta z tej samej warstwy, dzięki czemu próba badawcza zreali-

zowana została w zakładanym kształcie. Dobór próby pracodawców został przeprowadzony w oparciu 

o trzy kryteria: lokalizację podmiotu, wielkość zatrudnienia i sekcję PKD 2007. Do sporządzenia doboru 

próby posłużyły dane Głównego Urzędu Statystycznego aktualne na koniec 2012 r. i dostępne w Ban-

ku Danych Lokalnych oraz w opracowaniu pt. „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki naro-

dowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2012 r.”. Zmienną, która posłużyła do sza-

cowania liczby ankiet na podregiony była ogólna liczba podmiotów zatrudniających 50 i więcej pra-

cowników w poszczególnych sekcjach PKD 2007 (ze wszystkich podregionów łącznie). Zastosowano 

podział na podregiony zgodny z klasyfikacją podregionów stosowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy  

w Poznaniu. 

Największą zaletą wskazanej techniki badań jakościowych tj. indywidualnych wywiadów pogłę-

bionych IDI było dostarczanie dużo bardziej szczegółowych i wieloaspektowych informacji, niż miało 

to miejsce w ilościowych badaniach ankietowych. Wywiad pogłębiony IDI to jedna z metod badań 

jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem, której celem jest 
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dotarcie do precyzyjnych informacji oraz poszerzenie wiedzy, związanej z tematem badania. Przebieg 

indywidualnego wywiadu pogłębionego był rejestrowany, a podstawą interpretacji wyników była po-

głębiona analiza informacji uzyskanych w całej serii niezależnych wywiadów. Średni czas trwania jed-

nego wywiadu wyniósł ok. 25 min. Właściwa część scenariuszy podzielona została na sześć głównych 

obszarów problemowych: 

• Ogólna charakterystyka; 

• Aktualne zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w regionie; 

• Aktualne zapotrzebowanie na kompetencje w regionie; 

• Zapotrzebowanie na kompetencje, kwalifikacje zawodowe i zawody w najbliższych 2 latach; 

• Oferta edukacyjno-szkoleniowa w Wielkopolsce; 

• Trendy na rynku pracy; 

• Kanały rekrutacyjne. 

Moderator zobowiązany był każdy z wywiadów rozpocząć od zapoznania respondenta z informacją  

o celach i korzyściach płynących z przeprowadzenia badania oraz zapewnić o pełnej anonimowości. 

Każdy z respondentów poproszony został o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Indywidualne 

wywiady pogłębione realizowane techniką IDI przeprowadzone zostały w gronie przedstawicieli agen-

cji pośrednictwa zatrudnienia. Zrealizowanych zostało 20 wywiadów w 20 różnych agencjach zlokali-

zowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Dobór próby badawczej opracowano zgodnie  

z zaleceniami Zamawiającego. W razie niemożności realizacji badania techniką IDI (konieczne pisemne 

potwierdzenie respondenta), zastosowana została technika telefonicznego indywidualnego wywiadu 

pogłębionego (TIDI). Agencje kwalifikowane do badania były w oparciu o dwa główne kryteria: 

1. funkcjonowanie na rynku od co najmniej 7 lat, 

2. skoncentrowanie działalności głównie na rynku krajowym (eliminowane były agencje pośrednictwa 

pracy poza granicami Polski). 

Wykonawca skontaktował się z agencjami w oparciu o dane teleadresowe znajdujące się w Krajowym 

Rejestrze Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (http://www.kraz.praca.gov.pl/). Szczegó-

łowy rozkład próby badawczej przedstawiono poniżej. Zastosowano podział na podregiony zgodny  

z klasyfikacją podregionów stosowaną przez GUS, bowiem klasyfikacja WUP nie umożliwiała przeba-

dania w każdym z podregionów minimum dwóch agencji zatrudnienia. Losowano co „n” agencję  

w zależności od ich liczby w poszczególnych podregionach.  

Tabela 2. Dobór próby przedstawicieli agencji zatrudnienia 

Lokalizacja Liczba wywiadów 

Podregion kaliski (powiat kaliski, Kalisz) 2 

Podregion koniński (Konin) 2 
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Lokalizacja Liczba wywiadów 

Podregion leszczyński (powiat leszczyński, powiat wolsztyński) 2 

Podregion pilski (powiat pilski) 2 

Podregion poznański (powiat poznański) 2 

Poznań 10 

Ogółem 20 

 

Druga grupa indywidualnych wywiadów pogłębionych zrealizowana została wśród pośredników pracy 

zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa wielkopolskiego. Zrealizowanych zostało 

31 wywiadów (po jednym w każdym powiecie). Respondenci rekrutowani byli do badania telefonicz-

nie, a wywiady przeprowadzone zostały przez pracowników Wykonawcy w siedzibie Powiatowych 

Urzędów Pracy. 

W celu pogłębienia zebranych informacji Wykonawca zastosował metodę panelu ekspertów reali-

zowanego techniką analizy delfickiej, będącej uzupełnieniem technik wskazanych powyżej. Anali-

za delficka jest rekomendowana w zakresie diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejęt-

ności na regionalnym (wojewódzkim) rynku pracy przez autorów „Podręcznika użytkowania metod, 

narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym  

i lokalnym rynku pracy”2, a zatem w obszarze zbieżnym z przedmiotem niniejszego badania. Technika 

delficka posłużyła do weryfikacji tez postawionych na podstawie wstępnych wyników badania  

i prognoz wyselekcjonowanych przez Wykonawcę na podstawie przeprowadzonej analizy danych za-

stanych i odnoszących się do kierunków, w których zmienia się regionalny rynek pracy. W pierwszym 

etapie analizy delfickiej dokonany został wybór tematu/zdefiniowanie problemu badawczego, w zakre-

sie którego postawione zostały tezy i opracowane możliwe prognozy. Następnie przeprowadzony zo-

stał dobór respondentów (ekspertów) – 20 osób, przy założeniu wskaźnika responsywności na pozio-

mie 100%. Opracowany został również kwestionariusz rozesłany do ekspertów. Po otrzymaniu przez 

Wykonawcę pierwszych wyników dokonana została analiza uzyskanych odpowiedzi oraz identyfikacja 

wspólnych i rozbieżnych opinii. Pozwoliło to określić możliwy scenariusz rozwoju regionalnego rynku 

pracy w obszarze zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Należy zauważyć, że 

technika delficka stosowana jest w szczególności podczas badań prognostycznych. Służy ona do po-

znawania opinii, motywacji oraz nieznanych zjawisk, a także zagadnień, które wymagają od ekspertów 

posiadania specjalistycznej wiedzy. Eksperci biorący udział w badaniu poproszeni zostali o określenie 

                                                

 

2 E. Kryńska (red.), Podręcznik użytkowania metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umie-

jętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, Warszawa 2010, s. 70, 151. 
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poziomu posiadanej przez siebie wiedzy w obszarze głównych zagadnień badawczych za pomocą kil-

kustopniowej skali ocen, dzięki czemu w badaniu przezwyciężone zostało ryzyko uczestnictwa osób 

przypadkowych. Główną zaletą techniki delfickiej była możliwość sięgnięcia po wiedzę ekspercką  

i uzyskanie bardziej konkretnych informacji niż przy wykorzystaniu innych technik jakościowych. Miał 

na to wpływ fakt „izolowania” ekspertów od siebie, zapewnienie anonimowości badanym, brak bezpo-

średniego wpływu osób o silnej osobowości narzucających własne opinie w trakcie badań, możliwość 

weryfikowania opinii ekspertów na kolejnych etapach badania, jak również sama wieloetapowość wy-

kluczająca ewentualność popełnienia błędów w analizie uzyskanych odpowiedzi. W analizie delfickiej 

wzięli udział eksperci w obszarze tematyki rynku pracy dobrani w sposób celowy. Wykonawca prze-

prowadził analizę delficką na próbie 20 ekspertów. Wśród nich zaproszeni do udziału w badaniu zosta-

li: 

� Przedstawiciele Akademickich Biur Karier poznańskich uczelni wyższych 

� Przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu 

� Przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 

� Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan – Wielkopolska Federacja Pracodawców 

� Przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych 

� Przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 

� Eksperci rynku pracy zatrudnieni przez wiodące Agencje Zatrudnienia 

Panel ekspercki zrealizowany został w dwóch turach. W jego wyniku udało się za pomocą współczyn-

nika istotności potwierdzić czternaście z siedemnastu tez postawionych po wstępnej analizie wyników 

badania. Współczynnik istotności obliczono kategoryzując poziom wiedzy ekspertów (wysoki, średni 

albo niski). Oczywistym jest, że im wiedza danego eksperta jest wyższa na dany temat, tym więcej 

jego opinia w tej tematyce wnosi do rozważań z nią związanych. Dlatego właśnie wprowadzono wagę 

opinii eksperta odpowiednią do poziomu wiedzy jaką prezentował. Innymi słowy wiedza eksperta jest 

wprost proporcjonalna do wielkości współczynnika wagowego jej przyporządkowanego z zachowaniem 

stałej odległości między nimi. Stałość odległości wynika z porządkowego, a nie liczbowego charakteru 

poziomu wiedzy. Przyjęto następujące współczynniki wagowe: 

� wysoki poziom wiedzy – waga = 0,44, 

� średni poziom wiedzy – waga = 0,33, 

� niski poziom wiedzy – waga = 0,22. 

Wyniki panelu eksperckiego stanowią część rozdziałów: 3, 6, 7 i 10.  

W celu sporządzenia prognozy długoterminowych zmian zachodzących na rynku pracy Wyko-

nawca w pierwszej kolejności dokonał analizy tendencji, jaką wykazują zgromadzone dane. W zależ-
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ności od zaobserwowanych trendów Wykonawca wybrał odpowiednie narzędzia prognostyczne. Od-

rębne prognozy zostały przygotowane dla każdego podregionu ze względu na możliwość zgromadze-

nia większej ilości danych z poszczególnych powiatów i zsumowania ich do kategorii podregionu.  

Należy podkreślić, że osobne prognozy sporządzono na podstawie:  

� Raportów z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych dla województwa lub po-

szczególnych powiatów z kilku ubiegłych lat, za które dostępne były opracowania – prognoza 

w zakresie ofert pracy w poszczególnych zawodach zgłaszanych do Urzędów na terenie woje-

wództwa. 

� Raportów z badań lokalnych/regionalnego rynku pracy z kilku ubiegłych lat, za które dostępne 

były opracowania – prognoza w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje oraz 

zawody. 

� Wyników prognostycznej części analizy delfickiej – posłużyły przede wszystkim do weryfikacji 

poprawności prognoz długoterminowych poczynionych na pozostałych etapach, dostarczyły 

również odrębnych informacji, które zamieszczone zostały w raporcie końcowym. 

� Wyników badania ilościowego pracodawców, jednakże w ich wypadku zakres rzeczywistych 

prognoz to 2 najbliższe lata, bowiem pomiar w dłuższym horyzoncie czasowym byłby obarczo-

ny błędem ze względu duży odsetek odpowiedzi „Nie wiem, trudno powiedzieć” oraz dyna-

miczne zmiany na rynku pracy wymuszające nieustanne korekty planów zatrudnieniowych 

pracodawców. 

� Wyników badania jakościowego zrealizowanego wśród przedstawicieli PUP i agencji zatrudnie-

nia.  
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Charakterystyka badanych pracodawców 

W badaniu ilościowym wzięło udział 850 pracodawców reprezentujących przedsiębiorstwa zatrudniają-

ce 50 i więcej pracowników. Badaniem objęto obszar całego województwa wielkopolskiego oraz pod-

mioty reprezentujące większość sekcji PKD, zgodnie z założeniami metodologicznymi. W wywiadach 

wzięli udział pracodawcy lub przedstawiciele przez nich wskazani spośród pracowników kierowniczego 

szczebla, odpowiedzialnych bezpośrednio za politykę kadrową podmiotu. 

93,4% wszystkich badanych to przedstawiciele średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 

pracowników. Pozostała grupa badanych to firmy duże, w tym 1,5% respondentów reprezentowało 

podmioty zatrudniające 1000 i więcej osób. 

Większość ankietowanych stanowili reprezentanci firm prywatnych – 61,6%. Pozostałe 38,4% respon-

dentów to przedstawiciele podmiotów publicznych. Charakterystyka badanych pracodawców w podzia-

le na poszczególne sekcje PKD 2007 i powiaty znajduje się poniżej. 

Tabela 3. Badani pracodawcy w podziale na sekcje PKD 2007 

Sekcja PKD 2007 Liczba przed-
siębiorstw 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 35 

Górnictwo i wydobywanie (B) 1 

Przetwórstwo przemysłowe (C) 291 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych (D) 

4 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (E) 12 

Budownictwo (F) 49 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (G) 103 

Transport i gospodarka magazynowa (H) 23 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I) 9 

Informacja i komunikacja (J) 4 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) 9 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) 7 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) 9 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N) 17 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (O) 62 

Edukacja (P) 141 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) 40 

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

Pozostała działalność usługowa; Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (S i T) 27 

Ogółem 850 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 
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Tabela 4. Badani pracodawcy w podziale na powiaty 

Powiat Liczba przedsiębiorstw 

Miasto Kalisz 32 

Miasto Konin 28 

Miasto Leszno 28 

Miasto Poznań 218 

Powiat chodzieski 11 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 21 

Powiat gnieźnieński 31 

Powiat gostyński 6 

Powiat grodziski 25 

Powiat jarociński 18 

Powiat kaliski 2 

Powiat kępiński 14 

Powiat kolski 14 

Powiat koniński 7 

Powiat kościański 22 

Powiat krotoszyński 26 

Powiat leszczyński 12 

Powiat międzychodzki 9 

Powiat nowotomyski 22 

Powiat obornicki 21 

Powiat ostrowski 34 

Powiat ostrzeszowski 8 

Powiat pilski 21 

Powiat pleszewski 13 

Powiat poznański 71 

Powiat rawicki 15 

Powiat słupecki 6 

Powiat szamotulski 26 

Powiat średzki 9 

Powiat śremski 6 

Powiat turecki 12 

Powiat wągrowiecki 8 

Powiat wolsztyński 18 

Powiat wrzesiński 25 

Powiat złotowski 11 

Ogółem 850 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 
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1. Regionalne zapotrzebowanie na kwalifikacje z uwzględnieniem podziału na powiaty,  

podregiony oraz branże 

W ostatnich 12 miesiącach blisko 40,0% badanych pracodawców zgłaszało oferty pracy 

do Powiatowych Urzędów Pracy. Odsetek ten uznać należy za relatywnie wysoki, szczególnie  

w porównaniu do ilości pracodawców zgłaszających oferty do prywatnych agencji zatrudnienia.  

Wykres 1. Pracodawcy zgłaszający oferty pracy do PUP w ciągu ostatnich 12 miesięcy – ogółem 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Oferty pracy do agencji zatrudnienia zgłaszało wyłącznie 8,5% badanych pracodawców zatrudniają-

cych 50 i więcej pracowników. Ponad 88,0% respondentów zaprzeczyło jakoby w ciągu ostatniego 

roku podejmowano takie czynności. Omawiane dane znajdują się na poniższym wykresie.  

Wykres 2. Pracodawcy zgłaszający oferty pracy do agencji zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 mie-

sięcy – ogółem 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Tak; 39,9%

Nie; 57,0%

Nie wiem, nie 
pamiętam; 3,1%

Tak; 8,5%

Nie ; 88,3%

Nie wiem, nie 
pamiętam; 3,2%
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W województwie wielkopolskim aktualnie poszukuje się przede wszystkim osób posiada-

jących prawo jazdy (głównie kategorii B, C i C+E oraz D). Ponad 25 pracodawców pragnęłoby rów-

nież zatrudnić osoby z następującymi kwalifikacjami: podstawy obsługi komputera i Internetu (40 

wskazań), znajomość języków obcych – głównie: niemiecki i angielski (37 wskazań), nauczyciela (33 

wskazania), kwalifikacje/wykształcenie pedagogiczne (31 wskazań), spawanie metodą MAG (27 wska-

zań) oraz wykształcenie wyższe (26 wskazań). Pełne zestawienie deklarowanych odpowiedzi, wskaza-

nych przez minimum 3 respondentów znajduje się w poniższej tabeli.  

Tabela 5. Aktualnie oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje – ogółem* 

Kwalifikacje Liczba 
wskazań Kwalifikacje Liczba 

wskazań 
Prawo jazdy (kat. B – 40, kat. C/C+E – 27, 

kat. D – 20, kat. A – 5, kat. T – 3) 95 Inne: Pielęgniarstwo 7 

Podstawy obsługi komputera i Internetu 40 Murarstwo/tynkowanie 6 

Znajomość języków obcych (niemiecki – 14, 
angielski – 13, francuski – 3, włoski – 1) 37 Inne: Kwalifikacje informatyczne 6 

Inne: Kwalifikacje/wykształcenie pedagogicz-
ne 31 Inne: Mechanika 6 

Spawanie metodą MAG 27 Inne: Obsługa maszyn 6 

 Inne: wykształcenie wyższe 26 Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - 
ADR 5 

Inne: wykształcenie średnie 24 Elektryka z uprawnieniami do 1kV 5 

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 23 Inne: Betoniarstwo – zbrojarstwo 5 

Obsługa wózka jezdniowego z napędem 
silnikowym 22  Inne: Medycyna (lekarze) 5 

Magazynier – hurtownik – fakturzysta 20  Inne: Kwalifikacje pracownika biurowego 5 

Przedstawicielstwo handlowe 18 Inne: Tokarstwo  5 

Spawanie metodą TIG 17 Obsługa programu AutoCAD 4 

Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 17 Obsługa koparki 4 

Obsługa innych specjalistycznych programów 
komputerowych 15 Kucharstwo 4 

Obsługa biurowa firmy – sekretarka 15 Pieczenie-piekarz 4 

Stolarstwo/cieśla 15 Inne: Krawiectwo 4 

Inne: Kwalifikacje do pracy fizycznej 15 Inne: Kwalifikacje medyczne 4 

Inne: Kwalifikacje do pracy w produkcji 15 Inne: Uprawnienia montera instalacji wodno-
kanalizacyjnej 4 

Spawanie elektryczne 14 Inne: Kwalifikacje pakowacza 4 

Inne: Magazynier z uprawnieniami na wózki 
widłowe 13 Inne: Ślusarstwo 4 

Spawanie gazowe 13 Grafika komputerowa - kurs podstawowy 3 

Stolarstwo meblowe 13 Samodzielny księgowy 3 

Inne: Kwalifikacje szwaczki 12 
Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoź-

ników 3 

Kwalifikacje w ramach bloku programowego 
kat. C - do przewozu rzeczy 12 Zbrojarstwo 3 

Kadry i płace 11 Blacharstwo/dekarstwo 3 

Inne: Marketing z obsługą komputera 11 Cukiernictwo 3 

Obsługa koparko-ładowarki 10 Obsługa pilarki/wycinka drzew 3 

Inne: Spawanie  10 Asystent osoby niepełnosprawnej 3 
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Kwalifikacje Liczba 
wskazań Kwalifikacje Liczba 

wskazań 

Inne: wykształcenie zawodowe 10 Inne: Chemia 3 

Obsługa i administrowanie sieci 9 Inne: Elektromontaż 3 

Księgowość komputerowa – podstawy 9 Inne: Kwalifikacje frezera 3 

Księgowość komputerowa - dla zaawansowa-
nych 9 Inne: Inżynierskie 3 

Inne: Kwalifikacje budowlane 9 Inne: Kwalifikacje krojczego 3 

Elektryka z uprawnieniami powyżej 1kV 8 Inne: Kwalifikacje leśnika 3 

Inne: Ślusarstwo i spawanie z uprawnieniami 8 Inne: Lakiernictwo 3 

Inne: Tapicerstwo 8 Inne: Managerskie 3 

Grafika komputerowa - kurs zaawansowany 7 Inne: Orzeczenie o niepełnosprawności 3 

Obsługa kas fiskalnych 7 Inne: Kwalifikacje sprzedawcy 3 

Zarządzanie kadrami 7 Inne: Szlifierstwo 3 

Promocja i reklama 7 Inne: wykształcenie wyższe leśne 3 

Kwalifikacje w ramach bloku programowego 
kat. D - do przewozu osób 

7 Inne: wykształcenie wyższe ekonomiczne 3 

Inne: Kwalifikacje do pracy w handlu 7 - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

*Odpowiedzi z przedrostkiem „Inne” są samodzielnymi wskazaniami respondentów, gdy przygotowana kafeteria okazała się zbyt 

wąska. 

BADANIE IDI: Proszę zastanowić się nad obecnym kształtem wielkopolskiego rynku pracy. Pracowni-

ków o jakich kwalifikacjach (tzw. „twarde”, potwierdzonych dyplomem, certyfikatem etc.) obecnie 

najtrudniej jest odszukać na regionalnym rynku pracy? Z czego wynikają trudności? 

 

Pośrednicy pracy uczestniczący w badaniu jakościowym wskazując zapotrzebowanie na twarde kwalifi-

kacje, potwierdzone dyplomem lub certyfikatem, odnosili się przede wszystkim do lokalnych rynków 

pracy. Spośród wyszczególnionych kwalifikacji, badani najczęściej wskazywali zapotrzebowanie na 

pracowników posiadających prawo jazdy kategorii C oraz E wraz z uprawnieniami ADR czy na 

przewóz rzeczy (12 wskazań), równie często badani wskazywali na kwalifikacje związane z za-

wodem spawacza, jednakże tylko jedna osoba wyszczególniła konkretne uprawnienia (MIG, MAG 

oraz głównie TIG). Wśród najczęściej wymienianych kwalifikacji, pojawiła się również umiejętność 

obsługi maszyn sterowanych numerycznie, a także znajomość języków obcych, która jest 

wymagana przez pracodawców od potencjalnych spedytorów oraz pracowników obsługujących rynki 

zagraniczne (po 5 wskazań). Równie często brakuje także absolwentów konkretnych kierunków tech-

nicznych, takich jak robotyka czy automatyka. Duża część badanych wskazywała ponadto na nie-

dobór kwalifikacji wynikających z ukończenia szkół zawodowych w odpowiednich kierunkach jak np. 

ślusarstwo, murarstwo, tokarstwo, stolarstwo meblowe, malowanie, uprawnienia elek-

tryczne do 1kV czy tapicerstwo.    
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Źródło trudności w zakresie dostępności pracowników o odpowiednich kwalifikacjach na wielkopolskim 

rynku pracy jest upatrywana w niedopasowaniu oferty edukacyjnej do faktycznego zapotrzebowania 

na pracowników (8 wskazań). Badani wskazywali również, że pracodawcy niejednokrotnie poszukują 

pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, ale jednocześnie wymagają doświadczenia 

zawodowego co skutkuje trudnościami w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników. Absolwenci 

opuszczający szkoły niejednokrotnie nie posiadają odpowiedniego przygotowania praktycznego, co  

w znacznym stopniu utrudnia im poszukiwanie zatrudnienia. W odniesieniu natomiast do deficytu kie-

rowców, badani zauważyli, że koszt uzyskania stosownych uprawnień jest stosunkowo wysoki i niewie-

le osób decyduje się go ponieść.  

 „Raczej zapotrzebowanie jest na osoby fizyczne. Jest to jest ciężka praca i czasami wysokie kwalifika-

cje są potrzebne. Sporadycznie w ciągu roku może jedna oferta zdarzy się na specjalistę ds. eksportu 

w zakładach mięsnych. Wtedy jest wymagany biegły język angielski, niemiecki i rosyjski.  

W drugim zakładzie wymagają frezerów i operatorów CNC.” 

[Przedstawiciel PUP w Kole] 

W opinii przedstawicieli agencji zatrudnienia, trudności występują w przypadku: specjalistycznych 

kwalifikacji obejmujących umiejętność programowania w konkretnym języku, uprawnień spawalni-

czych metodą MIG, MAG oraz TIG, a także znajomości języków obcych, w tym języka czeskiego, nie-

mieckiego, rosyjskiego. Badani wskazywali również na problemy z pozyskaniem pracowników posiada-

jących wykształcenie zawodowe poparte doświadczeniem. W opinii badanych trudności w pozyskaniu 

tych kwalifikacji związane są z niedopasowaniem szkolnictwa do potrzeb rynku pracy. Wskazali rów-

nież, że osoby z wysokimi kwalifikacjami nie posiadają wymaganego doświadczenia przez co ich do-

stęp do rynku pracy jest ograniczony, lub wybierają emigrację co wpływa na dodatkowe pogłębienie 

deficytu kwalifikacji na regionalnym rynku pracy.  

 „W tej chwili na regionalnym rynku najtrudniej nam odszukać osoby, które mają wykształcenie, za-

wód czy kwalifikacje w kierunku ślusarza i spawaczy. Najprawdopodobniej wynika to z systemu edu-

kacyjnego, bo w tej chwili nie ma szkół czy osób, które się kształcą w tych kierunkach.” 

[Przedstawiciel agencji z Wolsztyna] 

Wskazania pracodawców uczestniczących w badaniu ilościowym należy rozpatrzeć również pod kątem 

podregionów. W każdym z podregionów zidentyfikowano sześć najczęściej wskazywanych kwalifikacji. 

Na podstawie odpowiedzi respondentów zauważalne jest zjawisko zapotrzebowania na szerszy 

katalog kwalifikacji w Poznaniu, podregionie poznańskim, podregionie pilskim i podregio-

nie kaliskim. Można również wyodrębnić kilka innych prawidłowości: 

� W Kaliszu dostrzegane jest niewielkie zapotrzebowanie szczególnie na osoby posiadające 

prawo jazdy kategorii D oraz osoby z kwalifikacjami pracowników biurowych. 
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� W Koninie cenieni są przede wszystkim pracownicy posiadający uprawnienia do kierowania 

pojazdami oraz magazynierzy posiadający kwalifikacje do obsługi wózków widłowych. 

� Pracodawcy z Leszna zgłosili zapotrzebowania na kwalifikacje w zakresie prawa jazdy kat.  

B i D. 

� W podregionie kaliskim oczekuje się przede wszystkim pracowników z kwalifikacjami w zakre-

sie spawania wieloma metodami (szczególnie w powiatach: ostrowskim i krotoszyńskim), mu-

rarstwa i tynkowania (szczególnie w powiecie krotoszyńskim) oraz obsługi komputera i Inter-

netu (szczególnie w powiecie jarocińskim). 

� Pracodawcy z podregionu konińskiego chcieliby zatrudnić osoby posiadające kwalifikacje  

w zakresie obsługi komputera i Internetu (szczególnie w powiecie kolskim), stolarstwa i pracy 

cieśli oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (szczególnie w powiecie słupeckim). 

� W podregionie leszczyńskim zidentyfikowano zapotrzebowanie na spawaczy różnymi meto-

dami (szczególnie w powiatach: leszczyńskim i wolsztyńskim), pracowników z kwalifikacjami 

w zakresie obsługi komputera i Internetu (szczególnie w powiecie kościańskim) oraz stola-

rzy/cieśli (szczególnie w powiecie wolsztyńskim). 

� Pracodawcy z podregionu pilskiego zgłosili zapotrzebowanie na pracowników znających pod-

stawy komputera i Internetu (szczególnie w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim), osoby  

z kwalifikacjami przedstawicieli handlowych (szczególnie w powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim) oraz potencjalnych pracowników posiadających prawo jazdy kategorii B (szcze-

gólnie w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim). 

� Podregion poznański wyróżnia się zapotrzebowaniem na osoby mające podstawy obsługi 

komputera i Internetu (szczególnie w powiatach: poznańskim i grodziskim), pracowników po-

siadających kwalifikacje spawania metodą MAG (szczególnie w powiecie szamotulskim) oraz 

kierowców z prawem jazdy kategorii B (szczególnie w powiatach: poznańskim, gnieźnieńskim 

i nowotomyskim). 

� Z kolei w Poznaniu zauważalne jest zapotrzebowanie na osoby posiadające kwalifikacje ma-

gazyniera – hurtownika – fakturzysty, sprzedawcy potrafiącego obsługiwać kasy fiskalne oraz 

kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii B.    

Tabela 6. Aktualnie oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje – podregiony* 

Kalisz Konin Leszno Kaliski 

Prawo jazdy kat. D (3) 
Inne: Magazynier z upraw-
nieniami na wózki widłowe 

(3) 
Prawo jazdy kat. B (3) Spawanie metodą MAG (7) 

Inne: Kwalifikacje pracownika 
biurowego (2) 

Prawo jazdy kat. B (2) Prawo jazdy kat. D (2) Spawanie metodą TIG (5) 

Obsługa programu AutoCAD 
(1) Prawo jazdy kat. C (2) 

Inne: Kwalifikacje informa-
tyczne (2) Murarstwo/tynkowanie (5) 

Obsługa koparko-ładowarki 
(1) Inne: Pracownik fizyczny (2) Inne: Kwalifikacje serwisanta 

(2) 
Podstawy obsługi komputera 

i Internetu (4) 
Obsługa obrabiarek sterowa-

nych numerycznie (1) 
Inne: Kwalifikacje szwaczki 

(2) 
Inne: Kwalifikacje szwaczki 

(2) Spawanie gazowe (4) 
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Inne: Obsługa dźwigu (1) Samodzielny księgowy (1) Sprzedawca z obsługą kas 
fiskalnych (1) Spawanie elektryczne (4) 

Koniński Leszczyński Pilski Poznański Poznań 

Podstawy obsługi 
komputera i Internetu 

(4) 

Spawanie metodą MAG 
(5) 

Podstawy obsługi 
komputera i Internetu 

(8) 

Podstawy obsługi 
komputera i Internetu 

(14) 

Magazynier – hurtow-
nik – fakturzysta (15) 

Stolarstwo/cieśla (3) 
Podstawy obsługi 

komputera i Internetu 
(4) 

Przedstawicielstwo 
handlowe (5) 

Spawanie metodą MAG 
(10) 

Sprzedawca z obsługą 
kas fiskalnych (14) 

Obsługa obrabiarek 
sterowanych nume-

rycznie (3) 

Spawanie metodą TIG 
(4) Prawo jazdy kat. B (5) Prawo jazdy kat. B (9) Prawo jazdy kat. B 

(13) 

Sprzedawca z obsługą 
kas fiskalnych (2) Stolarstwo/cieśla (4) Zarządzanie kadrami 

(4) 
Inne: Kwalifikacje do 
pracy w produkcji (9) 

Obsługa innych specja-
listycznych programów 

komputerowych (8) 

Obsługa kas fiskalnych 
(2) Spawanie gazowe (3) Znajomość j. niemiec-

kiego (4) 

Obsługa wózka jez-
dniowego z napędem 

silnikowym (8) 

Kwalifikacje w ramach 
bloku programowego 
kat. C - do przewozu 

rzeczy (8) 

Spawanie gazowe (2) Prawo jazdy kat. B (3) Inne: Spawanie (3) Spawanie metodą TIG 
(5) 

Obsługa wózka jez-
dniowego z napędem 

silnikowym (8) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

*Odpowiedzi z przedrostkiem „Inne” są samodzielnymi wskazaniami respondentów, gdy przygotowana kafeteria okazała się zbyt 

wąska. 

Odpowiedzi ankietowanych pracodawców zanalizowano również w rozbiciu na sekcje wg Polskiej Kla-

syfikacji Działalności 2007. Najważniejsze wnioski z zestawienia sekcji PKD pracodawców z zapotrze-

bowaniem na kwalifikacje znajdują się poniżej: 

� W branży związanej z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem oczekuje się przede 

wszystkim wykształcenia związanego z leśnictwem, umiejętności obsługi pilarki/kwalifikacji  

w zakresie wycinki drzew oraz znajomości zagadnień marketingowych i umiejętności obsługi 

komputera. 

� Branża górnictwa i wydobycia zgłosiła zapotrzebowanie wyłącznie na kwalifikacje w zakresie 

obsługi koparko-ładowarki. 

� W przetwórstwie przemysłowym pożądani są w szczególności pracownicy z kwalifikacjami  

w zakresie: spawania metodą MAG, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, prawa jaz-

dy kategorii B, podstaw obsługi komputera i Internetu, spawania metodą TIG, stolar-

stwa/pracy cieśli, spawania elektrycznego, pracy szwaczki, stolarstwa meblowego oraz przed-

stawicielstwa handlowego. 

� Branża wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  

i powietrze do układów klimatyzacyjnych wskazała zapotrzebowanie na pracowników posiada-

jących wykształcenie w zakresie energetyki i osoby z kwalifikacjami elektryka do i powyżej  

1 kV. 

� Przedsiębiorstwa zajmujące się dostawą wody; gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz 

działalnością związaną z rekultywacją chciałyby przede wszystkim uzyskać dostęp do osób  

z kwalifikacjami w zakresie montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
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� Bardziej różnorodne zapotrzebowanie zgłoszone zostało w branży budownictwa. W tej sekcji 

pożądane kwalifikacje to w szczególności: spawanie metodą MAG, murarstwo/tynkowanie, ob-

sługa koparko-ładowarki, spawanie gazowe oraz kwalifikacje pracownika ogólnobudowlanego. 

� Pracodawców z branży handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów charakteryzu-

je zapotrzebowanie przede wszystkim na kwalifikacje sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, 

obsługi biurowej – sekretarki, prawa jazdy kategorii B, magazyniera z uprawnieniami na wózki 

widłowe, kwalifikacje w zakresie obsługi kas fiskalnych oraz przedstawicielstwa handlowego. 

� Branża transportu i gospodarki magazynowej w trakcie badania zgłosiła zapotrzebowanie 

przede wszystkim na: pracowników posiadających prawo jazdy kategorii C/C+E, kategorii  

D, kategorii B oraz kwalifikacje w ramach bloku programowego kat. C - do przewozu rzeczy, 

kwalifikacje w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR i kwalifikacje  

w ramach bloku programowego kat. D - do przewozu osób. 

� Pracodawcy prowadzący działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicz-

nymi zgłosili zapotrzebowanie w szczególności na kwalifikacje w obszarze kucharstwa. 

� W branży informacji i komunikacji odnotowano niewielkie zapotrzebowanie na kwalifikacje. 

Pojedyncze podmioty wskazały na kwalifikacje w zakresie obsługi i administrowania siecią, 

kwalifikacje kosztorysowania, handlowe oraz redaktorskie. 

� Pracodawcy prowadzący działalność finansową i ubezpieczeniową chcieliby zatrudnić przede 

wszystkim osoby posiadające kwalifikacje w zakresie kadr i płac. 

� Pojedyncze podmioty funkcjonujące w branży związanej z obsługą rynku nieruchomości zgło-

siły chęć zatrudnienia m.in. osób z kwalifikacjami pośrednika nieruchomości, głównego księ-

gowego, pracownika gospodarczego, hydraulika oraz elektryka z uprawnieniami powyżej 1 kV. 

� Pracodawcy prowadzący działalność profesjonalną, naukową i techniczną zgłaszają zapotrze-

bowanie w szczególności na osoby z kwalifikacjami chemika. 

� W obszarze usług administrowania i działalności wspierającej odnotowano zapotrzebowanie 

m.in. na osoby posiadające prawo jazdy kategorii B i T oraz samodzielnych księgowych. 

� Podmioty działające w obszarze administracji publicznej, obrony narodowej i obowiązkowych 

ubezpieczeń społecznych charakteryzuje przede wszystkim poszukiwanie osób posiadających 

podstawy obsługi komputera i Internetu, osób znających podstawy księgowości komputerowej 

lub z zaawansowaną jej znajomością. 

� Branża edukacji w trakcie badania zgłosiła chęć zatrudnienia w szczególności: nauczycieli (bez 

podania specjalizacji), osób posiadających kwalifikacje/przygotowanie pedagogiczne, osób 

znających podstawy obsługi komputera i Internetu. 

� W obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej zidentyfikowano chęć zatrudnienia przede 

wszystkim osób z kwalifikacjami pielęgniarskimi, medycznymi oraz lekarzy, asystentów osób 

niepełnosprawnych i opiekunów osób starszych. 
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� Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją charakteryzuje się zapotrzebowaniem po-

jedynczych podmiotów m.in. na osoby z kwalifikacjami specjalistów handlowych, polonistów, 

ratowników wodnych i instruktorów akademii piłkarskiej z uprawnieniami trenerskimi i studia-

mi ukończonymi na Akademii Wychowania Fizycznego. 

� W ramach połączonych sekcji S i T zidentyfikowano zapotrzebowanie na kwalifikacje przede 

wszystkim w zakresie: stolarstwa meblowego, uprawnień brokera ubezpieczeniowego, graba-

rza i prawa jazdy kategorii B.          

Powyższe informacje uprawniają do wniosku, że we wszystkich branżach pojawia się wymóg 

określonych kwalifikacji przynależnych jednej lub – w niewielu przypadkach – kilku bran-

żom jednocześnie. Szczególnie wiele niezbędnych kwalifikacji udało się zidentyfikować w przypadku 

sekcji: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów oraz 

administracja publiczna, obrona narodowa i obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Wynika to z faktu, 

że pracodawcy z wymienionych branż są najbardziej aktywni w zakresie poszukiwania nowych pra-

cowników. Dodatkowo, przetwórstwo przemysłowe, czy handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojaz-

dów to branże bardzo zróżnicowane wewnętrznie, zrzeszające wiele podmiotów specjalizujących się  

w rozmaitych dziedzinach i zgłaszających zapotrzebowanie na różne kwalifikacje.  

Badanie dostarczyło również szczegółowych informacji na temat kwalifikacji uniwersalnych, rozu-

mianych jako pojawiające się niezależnie od branży. Kwalifikacje te wyznaczone zostały spośród naj-

częściej wskazywanych w badaniu ilościowym i wybieranych co najmniej dwukrotnie w więcej niż czte-

rech branżach jednocześnie. Zaliczają się tu przede wszystkim podstawy obsługi komputera  

i Internetu oraz prawo jazdy kategorii B. Pozostałe kwalifikacje nie były tak popularne, jednakże 

zauważyć należy również, że w kilku branżach zgłaszano zapotrzebowanie na kwalifikacje uprawniają-

ce do spawania metodą MAG, spawania gazowego, kwalifikacje handlowe (także w zakresie przedsta-

wicielstwa handlowego) oraz w obszarze obsługi koparko-ładowarki, czy znajomości języków obcych 

(głównie niemieckiego i angielskiego).   

BADANIE IDI: Czy istnieją wymagane przez pracodawców kwalifikacje „uniwersalne”, czyli niezależne 

od branży? Jakie to kwalifikacje? 

Kwalifikacje, które zdaniem pośredników pracy mogą być postrzegane jako uniwersalne tj. niezależne 

od branży, to przede wszystkim prawo jazdy kategorii B. Kwalifikację tę wskazało 12 przedstawi-

cieli PUP. W dalszej kolejności, za uniwersalną kwalifikację uznana została podstawowa obsługa 

komputera i Internetu (9 wskazań). Na znajomość języków obcych zwróciło uwagę 4 bada-

nych, jednakże bez wskazania konkretnego języka. W przypadku pozostałych kwalifikacji wskazanych 

przez osoby badane, dotyczyły one w dużej mierze reprezentowanych przez nich lokalnych rynków 

pracy oraz były powiązane z konkretnymi branżami. Wskazania te dotyczyły obsługi wózka jezdniowe-
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go z napędem silnikowym (Nowy Tomyśl), uprawnienia elektryczne (Wągrowiec), obsługa kasy fiskal-

nej (Grodzisk Wielkopolski) czy uprawnienia pedagogiczne (Nowy Tomyśl, Wągrowiec). Część bada-

nych wskazała również na znaczenie posiadania książeczki sanepidu. Uniwersalne kwalifikacje wy-

szczególnione przez respondentów pozwalają pracownikom na zwiększenie zarówno ich mobilności  

i dyspozycyjności, jak również elastyczności co jest coraz bardziej istotne z perspektywy pracodaw-

ców. 

 „Są. Bardzo często, na przykład z ostatniego kwartału, prawo jazdy kat. B, C jest poszukiwane. Ale 

generalnie można określić prawo jazdy jako uprawnienia. Uprawnienia pedagogiczne też są poszuki-

wane, uprawnienia elektryczne, obsługa komputera. To jest standard.” 

[Przedstawiciel PUP w Wągrowcu] 

Przedstawiciele agencji zatrudnienia zostali również zapytani o kwalifikacje uniwersalne, które są ce-

nione niezależnie od branży. Badani, podobnie jak przedstawiciele PUP, wskazali tutaj przede wszyst-

kim na istotność znajomości języków obcych, posiadania prawa jazdy, a także umiejętność obsługi 

komputera wraz z pakietem Microsoft Office. Wskazali również na znaczenie kierunkowego wykształ-

cenia oraz na posiadanie doświadczenia zawodowego. 

 „Doświadczenie jak najbardziej. Obsługa komputera, znajomość języków obcych. Na pewno przy tych 

nowych technologiach, jak najbardziej właśnie te kompetencje nabyte podczas kursów, czy chociażby 

na studiach.” 

[Przedstawiciel agencji z Konina] 

W toku badania ilościowego z pracodawcami udało się również ustalić zapotrzebowanie na kwalifikacje 

wśród pracodawców zgłaszających oferty pracy do powiatowych urzędów pracy. Za pośrednictwem 

powiatowych urzędów pracy poszukują oni przede wszystkim następujących kwalifikacji: 

1. Prawo jazdy kategorii B – 18 wskazań. 

2. Kwalifikacje nauczyciela – 17 wskazań. 

3. Podstawy obsługi komputera i Internetu – 14 wskazań. 

4. Magazynier – hurtownik – fakturzysta – 13 wskazań. 

5. Prawo jazdy kategorii C/C+E – 13 wskazań. 

6. Spawanie metodą MAG – 12 wskazań. 

7. Kwalifikacje magazyniera z uprawnieniami obsługi wózków widłowych – 10 wskazań. 

8. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 10 wskazań. 

9. Przedstawicielstwo handlowe – 9 wskazań. 

10. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie – 9 wskazań. 

11. Stolarstwo/cieśla – 8 wskazań. 

12. Pracownik fizyczny – 8 wskazań. 
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13. Prawo jazdy kategorii D – 8 wskazań. 

14. Znajomość języka niemieckiego – 8 wskazań. 

15. Obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym – 7 wskazań. 

Z kolei pracodawcy, którzy zgłaszają oferty do agencji zatrudnienia poszukują za ich pośrednictwem  

w szczególności następujących kwalifikacji: 

1. Obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym – 4 wskazania. 

2. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie – 4 wskazania. 

3. Prawo jazdy kategorii C – 3 wskazania. 

4. Prawo jazdy kategorii B – 3 wskazania. 

5. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 3 wskazania. 

6. Magazynier – hurtownik – fakturzysta – 3 wskazania. 

7. Podstawy obsługi komputera i Internetu – 2 wskazania. 

8. Obsługa kas fiskalnych – 2 wskazania. 

9. Spawanie metodą MAG – 2 wskazania. 

10. Kucharstwo – 2 wskazania. 

11. Znajomość języka niemieckiego – 2 wskazania. 

12. Znajomość języka angielskiego – 2 wskazania. 

13. Kwalifikacje magazyniera z uprawnieniami obsługi wózków widłowych – 2 wskazania. 

14. Kwalifikacje pielęgniarskie – 2 wskazania. 

15. Kwalifikacje inżynierskie – 2 wskazania. 

Ankietowani pracodawcy w toku badania wskazali również kwalifikacje, których znalezienie na regio-

nalnym rynku pracy jest obecnie najtrudniejsze. Pracodawcy mają problemy przede wszystkim 

z zatrudnieniem spawaczy posiadających kwalifikacje w zakresie spawania metodami: 

MAG, TIG, spawania gazowego i elektrycznego. Wyniki badania każą przypuszczać, że problemy 

występują również w zakresie niedoboru następujących kwalifikacji: obsługa obrabiarek sterowanych 

numerycznie, kwalifikacje szwaczki, stolarstwo meblowe, hydraulika, zbrojarstwo, obsługa specjali-

stycznych programów komputerowych, czy stolarstwo/kwalifikacje cieśli.  

Tabela 7. Kwalifikacje, które aktualnie najtrudniej znaleźć na regionalnym rynku pracy – ogółem* 

Kwalifikacje 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 

Kwalifikacje 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 

Spawanie metodą MAG 24 Posadzkarstwo 5 

Spawanie gazowe 22 Obsługa koparko-ładowarki 5 

Obsługa obrabiarek sterowanych numerycz-
nie 22 Elektryka z uprawnieniami do 1kV 5 

Inne: Kwalifikacje szwaczki 20 Inne: Kwalifikacje inżynierskie 5 
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Kwalifikacje 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 

Kwalifikacje 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 

Spawanie metodą TIG 17 Inne: Mechanika 5 

Stolarstwo meblowe 17 Znajomość języka angielskiego 5 

Spawanie elektryczne 16 Podstawy obsługi komputera i Internetu 4 

Hydraulika 16 Projektowanie i tworzenie stron www 4 

Zbrojarstwo 14 Inne: Marketing z obsługą komputera 4 

Inne: Spawanie 14 Brukarstwo/kamieniarstwo 4 

Obsługa innych specjalistycznych progra-
mów komputerowych 12 Inne: Murarstwo 4 

Stolarstwo/cieśla 11 Inne: Stolarstwo 4 

Inne: Wykształcenie zawodowe 11 Inne: Kwalifikacje techniczne 4 

Inne: Kwalifikacje nauczyciela przedmiotów 
zawodowych 10 Grafika komputerowa - kurs podstawowy 3 

Prawo jazdy kategorii C/C+E 9 Obsługa programu AutoCAD 3 

Murarstwo/tynkowanie 9 Kadry i płace 3 

Elektryka z uprawnieniami powyżej 1kV 9 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 3 

Inne: Krawiectwo 9 Promocja i reklama 3 

Inne: Kwalifikacje szewca 8 Kwalifikacje w ramach bloku programowego 
kat. D - do przewozu osób 3 

Inne: Uprawnienia ślusarskie/spawalnicze 8 Kucharstwo 3 

Inne: Tapicerstwo 8 Cukiernictwo 3 

Obsługa i administrowanie sieci 7 Obsługa pilarki/wycinka drzew 3 

Inne: Tokarstwo 7 Znajomość języka niemieckiego 3 

Prawo jazdy kategorii B 7 Inne: Rzeźnictwo 3 

Grafika komputerowa - kurs zaawansowany 6 Inne: Automatyka 3 

Samodzielny księgowy 6 Inne: Betoniarswo/zbrojarstwo 3 

Magazynier – hurtownik – fakturzysta 6 Inne: Kwalifikacje handlowca 3 

Obsługa wózka jezdniowego z napędem 
silnikowym 6 Inne: Kwalifikacje informatyczne 3 

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych 
- ADR 

6 Inne: Kwalifikacje instalatora 3 

Kwalifikacje w ramach bloku programowego 
kat. C - do przewozu rzeczy 6 Inne: Kwalifikacje konstruktora 3 

Blacharstwo/dekarstwo 6 Inne: Kwalifikacje krojczego 3 

Pieczenie-piekarz 6 Inne: Lakiernictwo 3 

Inne: Kwalifikacje elektryka 6 Inne: Montaż instalacji wodno-
kanalizacyjnych 3 

Inne: Kwalifikacje lekarza 6 Inne: Kwalifikacje pracownika ogólnobudow-
lanego 

3 

Inne: Kwalifikacje operatora maszyn 6 Inne: Kwalifikacje psychologa 3 

Inne: Ślusarstwo 6 Inne: Kwalifikacje technologa 3 

Inne: Pracownik fizyczny 6 Inne: Wykształcenie techniczne 3 

Przedstawicielstwo handlowe 5 - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

*Odpowiedzi z przedrostkiem „Inne” są samodzielnymi wskazaniami respondentów, gdy przygotowana kafeteria okazała się zbyt 

wąska. 
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Badanie pozwoliło również ustalić kierunki zmian w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje wśród 

pracodawców na przestrzeni ostatnich pięciu lat. 54,5% ankietowanych nie potrafiło zidentyfikować 

konkretnych zmian w zapotrzebowaniu na kwalifikacje pracowników. Wyniki badania wśród pozosta-

łych pracodawców wskazują na wyraźne tendencje zmian zapotrzebowania w ostatnich pięciu latach. 

Analiza uprawnia do wniosku, że posiadanie kwalifikacji zyskuje na znaczeniu dla pracodawców, bo-

wiem zmniejszone zapotrzebowanie odnotowano przede wszystkim w przypadku niewy-

kwalifikowanych pracowników fizycznych (niezależnie od branży mniejsze zapotrzebowanie 

zauważalne jest również w przypadku: nauczycieli (głównie branża edukacji), osób z kwalifikacjami 

pedagogicznymi (głównie branża edukacji), kwalifikacji pracowników biurowych (niezależnie od bran-

ży), pracowników produkcyjnych (głównie branża przetwórstwa przemysłowego), w zakresie sprząta-

nia (głównie branża edukacji), kadr i płac (niezależnie od branży) oraz kwalifikacji nauczyciela języka 

polskiego (głównie branża edukacji). Na podstawie odpowiedzi respondentów udało się także zidenty-

fikować zwiększone zapotrzebowanie na poszczególne kwalifikacje. Wśród nich znalazły się: kwalifika-

cje szwaczki (głównie branża przetwórstwa przemysłowego), kwalifikacje nauczycieli przedmiotów 

zawodowych (głównie branża edukacji), uprawnienia ślusarza/spawacza – jednocześnie (głównie 

branża przetwórstwa przemysłowego), obsługa i administrowanie sieci (niezależnie od branży), marke-

ting z obsługą komputera (niezależnie od branży), przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – ADR 

(głównie branża transportu i gospodarki magazynowej), kwalifikacje w ramach bloku programowego 

kat. C – do przewozu rzeczy (niezależnie od branży), obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 

(głównie branża przetwórstwa przemysłowego), a także kwalifikacje psychologa (głównie branża edu-

kacji). 

Tabela 8. Kwalifikacje, na które było zapotrzebowanie około 5 lat temu, a dziś skala zapotrzebowa-

nia na nie uległa zmniejszeniu/zwiększeniu – ogółem* 

Kwalifikacje – zmniejszenie zapotrze-
bowania 

Liczba wska-
zań 

Kwalifikacje – zwiększenie zapotrze-
bowania 

Liczba 
wskazań 

Inne: Pracownik fizyczny (niewykwalifiko-
wany) 

156 Inne: Kwalifikacje szwaczki 11 

Inne: Nauczyciel 10 
Inne: Kwalifikacje nauczycieli przedmiotów 

zawodowych 8 

Inne: Kwalifikacje pedagogiczne 8 Inne: Kwalifikacje nauczycieli języków ob-
cych 7 

Znajomość języka angielskiego 8 Magazynier – hurtownik – fakturzysta 6 

Inne: Kwalifikacje pracownika biurowego 8 Inne: Kwalifikacje kierowcy 6 

Podstawy obsługi komputera i Internetu 7 Inne: Lekarz medycyny 6 

Prawo jazdy kategorii B 7 Inne: Uprawnienia ślusarza/spawacza 6 

Inne: Pracownik produkcyjny 7 Obsługa i administrowanie sieci 5 

Inne: Spawanie 7 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 5 

Inne: Sprzątanie 7 Marketing z obsługą komputera 5 

Stolarstwo/cieśla 6 
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych 

- ADR 5 

Inne: Kwalifikacje kierowcy 6 Kwalifikacje w ramach bloku programowego 
kat. C - do przewozu rzeczy 5 
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Kwalifikacje – zmniejszenie zapotrze-
bowania 

Liczba wska-
zań 

Kwalifikacje – zwiększenie zapotrze-
bowania 

Liczba 
wskazań 

Inne: Kwalifikacje szwaczki 6 Stolarstwo meblowe 5 

Kadry i płace 5 Stolarstwo/cieśla 5 

Stolarstwo meblowe 5 Obsługa obrabiarek sterowanych numerycz-
nie 

5 

Inne: Kwalifikacje nauczyciela języka pol-
skiego 5 Znajomość języka angielskiego 5 

Samodzielny księgowy 4 Inne: Kwalifikacje psychologa 5 

Magazynier – hurtownik – fakturzysta 4 Inne: Spawanie 5 

Kucharstwo 4 Prawo jazdy kategorii B 5 

Inne: Lekarz medycyny 4 Przedstawicielstwo handlowe 4 

Grafika komputerowa - kurs zaawansowany 3 Kwalifikacje w ramach bloku programowego 
kat. D - do przewozu osób 

4 

Obsługa biurowa firmy - sekretarka 3 Obsługa koparko-ładowarki 4 

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 3 
Inne: Kwalifikacje nauczycieli wychowania 

fizycznego 4 

Prawo jazdy kategorii C 3 Inne: Kwalifikacje nauczyciela wychowania 
przedszkolnego 4 

Inne: Księgowość 3 Prawo jazdy kategorii C 4 

Inne: Kwalifikacje nauczyciela języka angiel-
skiego 

3 Podstawy obsługi komputera i Internetu 3 

Inne: Kwalifikacje nauczyciela przedmiotów 
ogólnych 3 Samodzielny księgowy 3 

- - Obsługa kas fiskalnych 3 

- - Spawanie gazowe 3 

- - Elektryka z uprawnieniami powyżej 1kV 3 

- - Inne: Kierownictwo budowy 3 

- - Inne: Kwalifikacje nauczyciela języka hisz-
pańskiego 3 

- - Inne: Kwalifikacje operatora maszyn 3 

- - Inne: Tapicerstwo 3 

- - Inne: Tokarstwo 3 

- - Prawo jazdy kategorii D 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

*Kolorami zaznaczono wskazania statystycznie istotne, tzn. takie, gdzie przewaga pracodawców deklarujących zmniejszenie  

(kolor czerwony) lub zwiększenie (kolor zielony) zapotrzebowania wynosiła co najmniej 5 respondentów nad pracodawcami 

deklarującymi przeciwstawną odpowiedź. 

*Odpowiedzi z przedrostkiem „Inne” są samodzielnymi wskazaniami respondentów, gdy przygotowana kafeteria okazała się zbyt 

wąska. 

BADANIE IDI: Proszę spróbować powiedzieć, jak w perspektywie ostatnich pięciu lat zmieniło się zapo-

trzebowanie pracodawców na kwalifikacje? Jakie kwalifikacje były 5 lat temu „w cenie”, a dzisiaj już 

nie są? Jakie są zupełnie nowe wymogi pracodawców w zakresie kwalifikacji, które nie były zgłaszane 

5 lat temu? 

 

Zmiany jakie dokonały się na lokalnych rynkach pracy na przestrzeni ostatnich 5 lat, dotyczyły w dużej 

mierze zwiększenia wymagań pracodawców odnośnie znajomości języków obcych. Badani pośred-
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nicy pracy wskazują również na pojawienie się ofert pracy dotyczących obsługi maszyn sterowa-

nych numerycznie, pracy ze specjalistycznymi programami komputerowymi, a także nowych 

zawodów z zakresu np. e-commerce. Respondenci zauważyli ponadto zwiększenie zapotrzebowania 

na kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C oraz E wraz z konkretnymi uprawnieniami na 

przewóz. Jednocześnie, w opinii przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy, pracodawcy obecnie 

posiadają wyższe wymagania odnośnie wszystkich pracowników, wskazują przy tym, że 5 lat temu 

niejednokrotnie wystarczyła chęć do pracy, natomiast obecnie wymogi pracodawców obejmują zarów-

no konkretne kwalifikacje, jak również posiadanie doświadczenia zawodowego. Ponadto zauważane 

jest łączenie stanowisk pracy, co skutkuje potrzebą posiadania np. uprawnień spawacza oraz 

kwalifikacji ślusarza. Wzrost wymagań stawianych pracownikom wiązany jest ze zmianami w go-

spodarce jakie miały miejsce w 2008 roku, które sprawiły, że pracodawcy stali się bardziej świadomi 

odnośnie efektywności pracy oraz ograniczenia kosztów związanych z przyuczeniem powykonywania 

zawodu.  

„W tej chwili na pewno pracodawcy poszukują pracowników wszechstronnie wykształconych, którzy 

posiadają wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach. Bo taki pracownik będzie wykonywał nie 

tylko jedno stanowisko ale i kilka. Taki pracownik wykonuje bardzo dużo czynności, które wcześniej 

mogło wykonywać kilka osób, a w tej chwili jeden pracownik wykonuje i obsługuje np. sekretariat  

i sprząta. Po prostu jest od wszystkiego. A kiedyś potrzebowali do sekretariatu, tylko obsługa. A w tej 

chwili pracodawcy są, jacy są.” 

[Przedstawiciel PUP w Złotowie] 

 

Badani przedstawiciele agencji zatrudnienia również poproszeni zostali o wskazanie zmian w zakresie 

zapotrzebowanie na kwalifikacje, jakie dokonały się w okresie ostatnich 5 lat. Główną zmianą jaką 

zaobserwowali uczestnicy wywiadów, jest wzrost znaczenia języków obcych innych niż angielski, który 

stał się standardem, jeśli chodzi o wymagania pracodawców. Respondenci wskazali również na wzrost 

znaczenia umiejętności posługiwania się komputerem i specjalistycznymi programami. W ich opinii 

pracodawcy przywiązują coraz większą wagę do posiadanego doświadczenia oraz zwiększyli swoje 

wymagania wobec kandydatów w zakresie kwalifikacji. Zmiany, które zaszły na rynku pracy, spowo-

dowały również zmniejszenie znaczenia humanistycznego wykształcenia wyższego. 

„To też nawiązując do języków. Kiedyś angielski był takim językiem oczekiwanym. Teraz to już jest 

standard. Tak samo wykształcenie. Teraz coraz większą uwagę skupia się na doświadczeniu zawodo-

wym niż na wykształceniu wyższym. Pojawiają się nowe zawody, nowe obszary. Tutaj cała ta branża 

IT, związana właśnie z umiejętnościami komputerowymi. Jakieś programy specyficzne, których wcze-

śniej nie było.” 

[Przedstawiciel agencji z Poznania] 
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2. Regionalne zapotrzebowanie na kompetencje z uwzględnieniem podziału na powiaty, 

podregiony oraz branże 

Na podstawie opinii pracodawców, biorących udział w badaniu można stwierdzić, że w województwie 

wielkopolskim od potencjalnych kandydatów do pracy najczęściej oczekuje się takich kompetencji jak: 

zaangażowania/chęci do pracy, komunikatywności, umiejętności dobrej organizacji pra-

cy, motywacji do pracy, odporności na stres, dyspozycyjności oraz zdolności szybkiego 

uczenia się/podnoszenia kwalifikacji. Pozostałe odpowiedzi wskazane zostały przez mniej niż 

połowę spośród badanych pracodawców.  

Wykres 3. Kompetencje aktualnie oczekiwane przez pracodawców – ogółem 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Powyższe wskazania pracodawców należy rozpatrzeć również pod kątem podregionów. Na podstawie 

odpowiedzi respondentów zauważalne jest zjawisko zapotrzebowania na większą ilość kom-

petencji w miastach na prawach powiatu (Kalisz, Konin, Poznań). W ich przypadku zapotrze-

bowanie na niemal wszystkie kompetencje jest większe niż obserwowane w pozostałych lokalizacjach. 

Można również wyodrębnić kilka innych prawidłowości: 

� W Lesznie dostrzegalne jest zapotrzebowanie na pracowników odpornych na stres, zmoty-

wowanych do pracy, umiejętnie organizujących swoją pracę, zaznajomionych ze specyfiką 

branży oraz zaangażowanych w pracę. 

� Pracodawcy z podregionu kaliskiego stwierdzali zapotrzebowanie przede wszystkim na osoby 

odporne na stres i uczciwe. 

� W podregionie konińskim cenieni są szczególnie pracownicy komunikatywni i posiadający wy-

soki poziom kultury osobistej. 
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� Podregion leszczyński wyróżnia się zdecydowanie najniższym zapotrzebowaniem na kompe-

tencje. Największa grupa pracodawców wymaga jednakże odporności na stres, komunika-

tywności i wysokiego poziomu kultury osobistej. 

� W podregionie pilskim cenione są w szczególności: wysoki poziom kultury osobistej, odpo-

wiedzialność i profesjonalizm oraz uczciwość. 

� Idealny kandydat do pracy w podregionie poznańskim powinien z kolei charakteryzować się 

odpowiedzialnością i profesjonalizmem, uczciwością i kilkoma innymi kompetencjami, z któ-

rych najważniejsze to: wysoki poziom kultury osobistej, zdolność szybkiego uczenia się, od-

porność na stres, komunikatywność i zaangażowanie.   

Tabela 9. Kompetencje aktualnie oczekiwane przez pracodawców – podregiony* 

Kompetencje Kalisz Konin Leszno Kaliski Koniń-
ski 

Lesz-
czyński Pilski Po-

znański Poznań Ogó-
łem 

Zdolność szybkiego 
uczenia 
się/podnoszenia 
kwalifikacji 

100,0
% 92,9% 14,3% 44,3% 43,6% 35,6% 30,6% 46,9% 61,0% 50,1% 

Odporność na stres 68,8% 53,6% 53,6% 53,9% 46,2% 42,5% 47,2% 47,8% 53,7% 50,7% 

Komunikatywność 84,4% 82,1% 42,9% 43,5% 64,1% 41,1% 44,4% 48,6% 71,6% 55,8% 

Zdolności manualne 37,5% 35,7% 14,3% 29,6% 30,8% 26,0% 18,1% 29,0% 63,3% 36,8% 

Motywacja do pracy 93,8% 85,7% 82,1% 47,0% 38,5% 37,0% 31,9% 42,4% 68,3% 52,8% 

Myślenie analityczne 
i syntetyczne 46,9% 50,0% 7,1% 28,7% 25,6% 13,7% 26,4% 26,1% 22,9% 25,5% 

Dyspozycyjność 93,8% 89,3% 10,7% 41,7% 41,0% 37,0% 44,4% 45,7% 61,0% 50,1% 

Umiejętność dobrej 
organizacji pracy 90,6% 89,3% 71,4% 40,9% 33,3% 24,7% 47,2% 44,9% 71,6% 53,2% 

Poziom kultury 
osobistej 

75,0% 53,6% 3,6% 40,9% 43,6% 38,4% 58,3% 44,1% 35,8% 42,4% 

Kreatywność, inno-
wacyjność, pomy-
słowość 

65,6% 50,0% 10,7% 30,4% 30,8% 19,2% 38,9% 37,1% 24,3% 31,9% 

Znajomość branży, 
w której pracuję lub 
chcę podjąć pracę 

81,3% 78,6% 71,4% 41,7% 28,2% 19,2% 40,3% 42,4% 62,4% 48,2% 

Odpowiedzialność i 
profesjonalizm 56,3% 50,0% 21,4% 43,5% 41,0% 30,1% 55,6% 51,4% 47,2% 46,5% 

Stan zdrowia pod 
kątem wymagań na 
stanowisku pracy 

56,3% 46,4% 28,6% 30,4% 23,1% 21,9% 38,9% 34,7% 22,9% 30,8% 

Przywiązanie do 
pracy 68,8% 67,9% 0,0% 23,5% 25,6% 21,9% 31,9% 32,2% 51,4% 36,2% 

Mobilność terenowa 40,6% 42,9% 7,1% 17,4% 12,8% 9,6% 22,2% 19,2% 35,3% 23,4% 

Zaangażowa-
nie/chęć do pracy 93,8% 82,1% 85,7% 47,0% 43,6% 28,8% 52,8% 51,0% 89,0% 61,9% 

Uczciwość 59,4% 57,1% 17,9% 47,0% 38,5% 20,5% 50,0% 44,5% 48,6% 44,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

*Kolorem zielonym oznaczono kompetencje, na które jest większe zapotrzebowanie w danej lokalizacji niż zapotrzebowanie  

w całym województwie ogółem. Kolorem czerwonym oznaczono kompetencje, na które jest mniejsze zapotrzebowanie w danej 

lokalizacji niż zapotrzebowanie w całym województwie ogółem. 
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Odpowiedzi ankietowanych pracodawców zanalizowano również w rozbiciu na sekcje wg Polskiej Kla-

syfikacji Działalności 2007. Najważniejsze wnioski z zestawienia sekcji PKD pracodawców z zapotrze-

bowaniem na kompetencje znajdują się poniżej: 

� W sekcji rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa poszukuje się przede wszystkim pracowni-

ków z kompetencjami w zakresie: dyspozycyjności, odporności na stres, odpowiedzialności  

i profesjonalizmu oraz zaangażowania/chęci do pracy. 

� Górnictwo i wydobywanie charakteryzuje się popytem na następujące kompetencje: zdolność 

szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji, komunikatywność, zdolności manualne, dyspo-

zycyjność, umiejętność dobrej organizacji pracy, znajomość branży, przywiązanie do pracy, 

mobilność terenowa oraz zaangażowanie/chęć do pracy. 

� Pracodawcy prowadzący działalność w obszarze przetwórstwa przemysłowego oczekują 

przede wszystkim: zaangażowania/chęci do pracy, zdolności szybkiego uczenia 

się/podnoszenia kwalifikacji, dyspozycyjności oraz znajomości branży. 

� W branży wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 

i powietrze do układów klimatyzacyjnych zidentyfikowano zapotrzebowanie na: zdolności ma-

nualne, dyspozycyjność oraz znajomość branży. 

� Branża dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z re-

kultywacją charakteryzuje się zapotrzebowaniem na: zdolność szybkiego uczenia 

się/podnoszenia kwalifikacji i dyspozycyjność. 

� Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą w obszarze budownictwa wymagają przede 

wszystkim: motywacji do pracy, znajomości branży, zdolności manualnych oraz zaangażowa-

nia/chęci do pracy. 

� Branża handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów cechuje się wymaganiami w za-

kresie: zaangażowania/chęci do pracy, komunikatywności oraz dyspozycyjności. 

� Transport i gospodarka magazynowa to branża, w której odnotowuje się popyt na: odporność 

na stres, zdolność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji, komunikatywność oraz dys-

pozycyjność. 

� W obszarze związanym z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi dostrzegalne jest 

zapotrzebowanie na pracowników charakteryzujących się przede wszystkim: motywacją do 

pracy, komunikatywnością, dyspozycyjnością, umiejętnością dobrej organizacji pracy, przywią-

zaniem do pracy oraz zaangażowaniem/chęcią do pracy. 

� Informacja i komunikacja jest branżą, gdzie widoczny jest popyt na: znajomość branży, od-

porność na stres oraz zdolności manualne. 

� Podmioty działające w obszarze finansowym i ubezpieczeniowym są zainteresowanie szcze-

gólnie następującymi kompetencjami: odporność na stres, odpowiedzialność i profesjonalizm, 

motywacja do pracy, wysoki poziom kultury osobistej. 
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� Obsługa rynku nieruchomości wymaga z kolei: odpowiedniego stanu zdrowia, zdolności szyb-

kiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji, komunikatywności, zdolności manualnych, dyspo-

zycyjności, wysokiego poziomu kultury osobistej oraz zaangażowania/chęci do pracy. 

� W obszarze działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej zidentyfikowano popyt na: zna-

jomość branży, zaangażowanie/chęć do pracy oraz umiejętność dobrej organizacji pracy. 

� Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca charakteryzuje się po-

szukiwaniem pracowników z następującymi kompetencjami: znajomość branży, zaangażowa-

nie/chęć do pracy oraz komunikatywność. 

� W branży administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecz-

nych odnotować należy popyt na: odporność na stres, komunikatywność, a także zaangażo-

wanie/chęć do pracy. 

� Pracodawcy z obszaru edukacji zgłosili zapotrzebowanie przede wszystkim na: komunikatyw-

ność, odporność na stres, umiejętność dobrej organizacji pracy i zaangażowanie/chęć do pra-

cy. 

� Opieka zdrowotna i pomoc społeczna charakteryzuje się popytem na: odporność na stres, 

komunikatywność i zaangażowanie/chęć do pracy. 

� Podmioty funkcjonujące w obszarze kultury, rozrywki i rekreacji cechuje popyt w obszarach 

komunikatywności i dyspozycyjności. 

� Z kolei pracodawcy, którzy prowadzą działalność w ramach połączonych sekcji S i T oczekują 

przede wszystkim: zaangażowania/chęci do pracy, odporności na stres, komunikatywności, 

umiejętności dobrej organizacji pracy i znajomości branży.  

Powyższe informacje uprawniają do wniosku, że w większości branż pojawia się wymóg okre-

ślonych kompetencji. Najczęściej są to kompetencje uniwersalne wymienione niżej. Zdecydowanie 

najczęściej są to sekcje: górnictwo i wydobywanie (sekcja B) oraz działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna (sekcja M). Szeroki katalog niezbędnych kompetencji udało się zidentyfikować również  

w przypadku sekcji: działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K) oraz opieka zdrowotna i po-

moc społeczna (sekcja Q). 

Badanie dostarczyło również szczegółowych informacji na temat kompetencji uniwersalnych, ro-

zumianych jako towarzyszące wielu kwalifikacjom zawodowym i pojawiające się niezależnie od branży. 

Kompetencje te wyznaczone zostały spośród najczęściej wskazywanych w badaniu ilościowym - naj-

wyższy odsetek w możliwie największej ilości branż. Zaliczają się tu przede wszystkim: zaangażowa-

nie/chęć do pracy, dyspozycyjność oraz zdolność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwa-

lifikacji. Minimum 31,0% pracodawców z każdej sekcji wskazało wszystkie wymienione kompetencje 

jako niezbędne.  
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BADANIE IDI: Czy istnieją wymagane przez pracodawców kompetencje „uniwersalne”, czyli niezależne 

od branży i towarzyszące wielu kwalifikacjom? Jakie to kompetencje? 

Uczestnicy badania jakościowego (pośrednicy pracy), w ramach wywiadu wskazali również na kompe-

tencje, które w ich opinii można uznać za uniwersalne. Najczęściej wskazywaną kompetencją, która 

jest poszukiwana przez pracodawców, niezależnie od branży, jest dyspozycyjność. Ponadto badani 

za uniwersalną uznali komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie/chęć 

do pracy oraz odporność na stres. Wśród wypowiedzi stosunkowo często pojawiała się również 

zdolność szybkiego uczenia się oraz mobilność terenowa. 

Badani przedstawicieli agencji zatrudnienia również zostali poproszeni o wskazanie kompetencji, które 

ich zdaniem są uniwersalne na rynku pracy.  Zdaniem respondentów uniwersalny charakter dotyczy 

przede wszystkim dyspozycyjności oraz chęci do pracy. Wskazania badanych w mniejszym stopniu 

dotyczyły również komunikatywności, odporności na stres, umiejętności pracy w grupie, punktual-

ności i sumienności.  

„Są pewne takie cechy. Do tych kompetencji zaliczyłbym sumienność, punktualność. Takie uniwersal-

ne, ale z doświadczenia też wiem, że wcale one nie są takie oczywiste dla wszystkich osób i wielu się 

zdarza pracowników, którzy zobowiązują się w piątek, podpisują umowę, że w poniedziałek on przyj-

dzie do pracy, ale jednak w poniedziałek się nie stawia.” 

[Przedstawiciel agencji z Poznania] 

Uzupełnieniem powyższych informacji jest przyporządkowanie pożądanych przez pracodawców kom-

petencji do powiatów województwa wielkopolskiego. W analizie uwzględniono wyłącznie powiaty, 

gdzie dana kompetencja pożądana była przez minimum 85,0% pracodawców. Wskaźnik ten przyjęto 

za miarodajny ze względu na niskie liczebności respondentów w niektórych powiatach. Analiza dostar-

czyła następujących wniosków: 

� Zdolność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji jest szczególnie pożądana  

w Kaliszu i Koninie. 

� Motywacja do pracy, dyspozycyjność, umiejętność dobrej organizacji pracy są wy-

magane przez pracodawców z Kalisza. 

� Poziom kultury osobistej to cecha niezbędna dla pracodawców z powiatu złotowskiego. 

� Komunikatywność jest szczególnie pożądana w powiecie konińskim. 

� Motywacja do pracy, umiejętność dobrej organizacji pracy i dyspozycyjność to 

kompetencje wymagane przez pracodawców z miasta Konin. 

� Zaangażowanie i chęć do pracy cenione są przede wszystkim przez pracodawców z Po-

znania, Kalisza i Leszna. 
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Badanie pozwoliło również ustalić kierunki zmian w zakresie zapotrzebowania na kompetencje wśród 

pracodawców w perspektywie ostatnich pięciu lat. Wyniki badania pokazują, że najbardziej zmniej-

szyło się zapotrzebowanie na pracowników zaangażowanych i chętnych do pracy, zmoty-

wowanych, odpowiedzialnych i profesjonalnych, dyspozycyjnych oraz posiadających wy-

soki poziom kultury osobistej. Silnym zmianom zapotrzebowania nie uległy natomiast następujące 

kompetencje: zdolności manualne, myślenie analityczne i syntetyczne. Z uwagi na fakt, że są to kom-

petencje potrzebne relatywnie rzadziej i w mniejszej ilości branż, wnioskować można o tym, że zapo-

trzebowanie na nie jest względnie stałe, chociaż relatywnie niewielkie. 

Wykres 4. Kompetencje, na które było zapotrzebowanie około 5 lat temu, a dziś skala zapotrzebo-

wania na nie uległa zmniejszeniu – ogółem 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Badani pracodawcy deklarowali również, że w tym samym czasie (ostatnich pięciu lat) w ich firmach 

zwiększyło się zapotrzebowanie przede wszystkim na pracowników zaangażowanych  

i chętnych do pracy (41,1% badanych), komunikatywnych (37,9%), zmotywowanych do 

pracy (36,2%), odpornych na stres (35,3%) oraz zdolnych do szybkiego uczenia 

się/podnoszenia kwalifikacji (35,2%). Wzrost popytu na pracowników zdolnych do szybkiego 

uczenia się/podnoszenia kwalifikacji wynika z całą pewnością z problemów dotyczących niezaspokojo-

nego zapotrzebowania na określone zawody. Pracodawcy bowiem nierzadko zmuszeni są do zatrud-

nienia pracowników bez teoretycznego przygotowania i wykształcenia w danym kierunku. Taka sytu-

acja wymusza poszukiwanie osób, które najłatwiej przystosują się do wymagań związanych z określo-

nym stanowiskiem pracy. W przypadku pracowników, którzy muszą zmierzyć się z koniecznością pod-

noszenia własnych kwalifikacji i pracy w charakterze innym niż związany z zawodem wyuczonym, mo-
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że pojawić się zjawisko zniechęcania, rezygnacji i nerwowości. Stąd prawdopodobnie tak duży odsetek 

pracodawców ceniących zaangażowanie, motywację oraz odporność na stres.   

Należy zauważyć, że w przypadku dwóch spośród wyżej wymienionych kompetencji zawodowych, tj. 

zaangażowania/chęci do pracy oraz motywacji do pracy zauważalny jest jednocześnie wzrost i spadek 

zapotrzebowania na pracowników posiadających omawiane cechy. Jest to jedynie pozorna sprzecz-

ność, gdyż biorąc pod uwagę analizę tych kompetencji pod kątem sekcji PKD, podregionów i powiatów 

udało się ustalić, że zapotrzebowanie na pracowników posiadających motywację do pracy wzrosło 

szczególnie wśród pracodawców funkcjonujących w obszarze usług administrowania i działalności 

wspierającej (sekcja N) oraz funkcjonujących na obszarze miast na prawach powiatu: Leszna, Kalisza, 

Poznania i Konina. Spadek zapotrzebowania na motywację do pracy jest natomiast zauważalny szcze-

gólnie wśród pracodawców zajmujących się obsługą rynku nieruchomości (sekcja L) oraz budownic-

twem (sekcja F). Z kolei w przypadku zaangażowania/chęci do pracy wzrost zapotrzebowania dotyczył 

w szczególności pracodawców funkcjonujących w obszarze finansów i ubezpieczeń (sekcja K), w za-

kresie usług administrowania i działalności wspierającej (sekcja N), prowadzących działalność w ra-

mach połączonych sekcji S i T oraz zlokalizowanych w Kaliszu i Lesznie. Mniejszą wagę do zaangażo-

wania/chęci do pracy przywiązują natomiast przede wszystkim pracodawcy funkcjonujący w obszarze 

rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A) oraz zlokalizowani w powiecie kaliskim. 

Wykres 5. Kompetencje, na które było zapotrzebowanie około 5 lat temu, a dziś skala zapotrzebo-

wania na nie uległa zwiększeniu – ogółem 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Analizie poddano również spadek/wzrost zapotrzebowania na kompetencje zawodowe w przeciągu 

ostatnich pięciu lat i w rozbiciu na poszczególne branże. W relacji do każdej z branż wyodrębniono 
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kompetencje, w przypadku których odnotowany został największy wzrost i największy spadek spośród 

wszystkich innych kompetencji.   

Tabela 10. Spadek/wzrost zapotrzebowania na kompetencje w ciągu ostatnich 5 lat w poszczegól-

nych branżach 

Sekcja PKD 2007 Spadek zapotrzebowania na 
kompetencje 

Wzrost zapotrzebowania na 
kompetencje 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 
Uczciwość 

Zdolności manualne Odporność na stres 

Górnictwo i wydobywanie (B) 

Odporność na stres 
Stan zdrowia pod kątem wyma-

gań na stanowisku pracy 
Mobilność terenowa  

Zdolność szybkiego uczenia 
się/podnoszenia kwalifikacji 

Komunikatywność 
Zdolności manualne 
Motywacja do pracy 

Umiejętność dobrej organizacji 
pracy 

Poziom kultury osobistej 
Znajomość branży, w której 

pracuję lub chcę podjąć pracę 
Przywiązanie do pracy 

Zaangażowanie/chęć do pracy 
Uczciwość 

Przetwórstwo przemysłowe (C) 

Kreatywność, innowacyjność, 
pomysłowość 

Mobilność terenowa 
Stan zdrowia pod kątem wyma-

gań na stanowisku pracy 

Zdolność szybkiego uczenia 
się/podnoszenia kwalifikacji 
Znajomość branży, w której 

pracuję lub chcę podjąć pracę 
 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych (D) 

Dyspozycyjność 
Kreatywność, innowacyjność, 

pomysłowość 
Odpowiedzialność i profesjona-

lizm 

Komunikatywność 
Zdolności manualne 

Umiejętność dobrej organizacji 
pracy 

Znajomość branży, w której 
pracuję lub chcę podjąć pracę 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją (E) 

Uczciwość 
Komunikatywność 

Znajomość branży, w której 
pracuję lub chcę podjąć pracę 

Budownictwo (F) 

Poziom kultury osobistej 
Odpowiedzialność i profesjona-

lizm 
Umiejętność dobrej organizacji 

pracy 

Uczciwość 
Komunikatywność 

Zdolności manualne 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (G) 

Mobilność terenowa 
Odpowiedzialność i profesjona-

lizm 
Myślenie analityczne i synte-

tyczne 

Zaangażowanie/chęć do pracy 
Umiejętność dobrej organizacji 

pracy 
Zdolność szybkiego uczenia 
się/podnoszenia kwalifikacji 

Transport i gospodarka magazynowa (H) Komunikatywność 
 

Znajomość branży, w której 
pracuję lub chcę podjąć pracę 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi (I) 

Odporność na stres 
Myślenie analityczne i synte-

tyczne 
Stan zdrowia pod kątem wyma-

gań na stanowisku pracy 

Zdolność szybkiego uczenia 
się/podnoszenia kwalifikacji 

Komunikatywność 
Umiejętność dobrej organizacji 

pracy 

Informacja i komunikacja (J) 

Mobilność terenowa 
Zdolności manualne 

Odpowiedzialność i profesjona-
lizm 

Kreatywność, innowacyjność, 
pomysłowość 

Znajomość branży, w której 
pracuję lub chcę podjąć pracę 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) 

Kreatywność, innowacyjność, 
pomysłowość 

Stan zdrowia pod kątem wyma-
gań na stanowisku pracy 

Mobilność terenowa 

Zdolność szybkiego uczenia 
się/podnoszenia kwalifikacji 

Odporność na stres 
Komunikatywność 
Dyspozycyjność 

Umiejętność dobrej organizacji 
pracy 
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Sekcja PKD 2007 Spadek zapotrzebowania na 
kompetencje 

Wzrost zapotrzebowania na 
kompetencje 

Znajomość branży, w której 
pracuję lub chcę podjąć pracę 
Zaangażowanie/chęć do pracy 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) 
Dyspozycyjność 

Znajomość branży, w której 
pracuję lub chcę podjąć pracę 

Umiejętność dobrej organizacji 
pracy 

Poziom kultury osobistej 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) 

Kreatywność, innowacyjność, 
pomysłowość 

Odpowiedzialność i profesjona-
lizm 

Mobilność terenowa 

Zdolność szybkiego uczenia 
się/podnoszenia kwalifikacji 

Odporność na stres 
Poziom kultury osobistej 

Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca (N) 

Kreatywność, innowacyjność, 
pomysłowość 

Mobilność terenowa 
Komunikatywność 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (O) 

Kreatywność, innowacyjność, 
pomysłowość 

Przywiązanie do pracy 
Zdolności manualne 

Odporność na stres 
Komunikatywność 

Umiejętność dobrej organizacji 
pracy 

Edukacja (P) 
Przywiązanie do pracy 

Kreatywność, innowacyjność, 
pomysłowość 

Komunikatywność 
Odporność na stres 

Umiejętność dobrej organizacji 
pracy 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) Mobilność terenowa 

Odporność na stres 
Uczciwość 

Odpowiedzialność i profesjona-
lizm 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) 

Stan zdrowia pod kątem wyma-
gań na stanowisku pracy 

Odpowiedzialność i profesjona-
lizm 

Uczciwość 

Zdolność szybkiego uczenia 
się/podnoszenia kwalifikacji 

Komunikatywność 
Motywacja do pracy 

Umiejętność dobrej organizacji 
pracy 

Przywiązanie do pracy 
Zaangażowanie/chęć do pracy 

Pozostała działalność usługowa; Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 
potrzeby (S i T) 

Stan zdrowia pod kątem wyma-
gań na stanowisku pracy 

Odporność na stres 
Komunikatywność 

Zdolność szybkiego uczenia 
się/podnoszenia kwalifikacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Badanie IDI: Proszę spróbować powiedzieć, jak w perspektywie ostatnich pięciu lat zmieniło się zapo-

trzebowanie pracodawców na kompetencje (umiejętności miękkie, predyspozycje psychofizyczne 

etc.)? Jakie kompetencje były 5 lat temu „w cenie”, a dzisiaj już nie są? Jakie są zupełnie nowe wy-

mogi pracodawców w zakresie kompetencji, które nie były zgłaszane 5 lat temu? 

Respondenci reprezentujący Powiatowe Urzędy Pracy, w zdecydowanej większości dostrzegają zmiany 

jakie zaszły w ciągu ostatnich 5 lat w zakresie kompetencji wymaganych przez pracodawców. W dużej 

mierze przyznają jednak, że zmiany te dotyczą głównie natężenia wymagań, aniżeli zakresu. Uczestni-

cy wywiadu, najczęściej wskazywali, że pracodawcy poszukują osób dyspozycyjnych, komunika-

tywnych oraz zaangażowanych/chętnych do pracy. W opinii badanych, pracodawcy wymagają 

obecnie również odporności na stres oraz mobilności terenowej. W trakcie poszukiwania pra-

cowników liczy się również odpowiedzialność i elastyczność. Według respondentów, kompeten-

cjami, które w ostatnim czasie nabierają szczególnego znaczenia są: kreatywność, innowacyjność 
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pracowników oraz umiejętność pracy w grupie. Wyszczególnione kompetencje związane są z sze-

roko pojmowaną elastycznością pracowników oraz możliwością dopasowania się do zmiennych warun-

ków w jakich funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Cechy te mogą mieć kluczowe znaczenie w odniesie-

niu do ciągle niepewnej sytuacji rynkowej. 

 „Na pewno praca pod presją czasu. Dawniej ta praca też była stresująca, ale z roku na rok obserwu-

jemy, że ta praca jest bardziej dynamiczna. Na pewno oprócz tych predyspozycji będzie gotowość do 

zmian takich, jak zmiana miejsca pracy. Nie tylko w jednym miejscu, w zakładzie, ale też w różnych 

filiach. Pracodawcy coraz częściej wymagają dużej mobilności od pracownika, co nie było jeszcze kilka 

lat temu aż tak mocno wymagane.” 

[Przedstawiciel PUP w Pleszewie] 

„Na pewno kreatywność, możliwość tworzenia nowych wizji, nowych opcji. Na pewno to taka cecha, 

która jest na topie. Mi się wydaje, że wtedy (5 lat temu. przyp. red.) bardziej zwracano uwagę na 

twarde kwalifikacje.” 

[Przedstawiciel PUP w Czarnkowie] 

W ramach realizowanych wywiadów z przedstawicielami agencji zatrudnienia, badani odnieśli się rów-

nież do kwestii związanych z kompetencjami oraz zmianami, jakie miały miejsce na regionalnym rynku 

pracy. Spośród uczestników wywiadów, 8 wskazało, że nie dostrzega zmian w zakresie zapotrzebowa-

nia na kompetencje. W przypadku pozostałych, zauważony został wzrost znaczenia umiejętności wy-

szukiwania informacji, dyspozycyjności. Respondenci wskazali również, że kompetencje takie jak ela-

styczność, chęć do pracy, odporność na stres oraz kreatywność, zawsze były „w cenie”. 

„Też mi się wydaje, z mojego doświadczenia, że cały czas jest cenione, że ktoś chce po prostu praco-

wać, że jest skłonny przyjść do pracy na trzy zmiany i angażować się, nie lekceważyć pracy. Nic się  

w tej kwestii nie zmieniło.” 

[Przedstawiciel agencji z Godzieszy] 
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3. Prognozy w zakresie przyszłego regionalnego zapotrzebowania na kompetencje i kwa-

lifikacje zawodowe z uwzględnieniem podziału na powiaty, podregiony oraz branże 

W przypadku prognozowania w zakresie przyszłego zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje 

zawodowe na poziomie regionalnym w województwie wielkopolskim, istotne jest zwrócenie uwagi na 

sytuację regionu w ostatnich latach oraz na sytuację na rynku przedsiębiorstw i na rynku pracy wyni-

kającą bezpośrednio z regionalnej gospodarki. W niniejszym opracowaniu przyjęto perspektywę pro-

gnozowania dwóch oraz siedmiu lat. W badaniu założono, że badani przedsiębiorcy przyjmują per-

spektywę dwudziestu czterech miesięcy jako realną do zdiagnozowania i określenia swojej przyszłości, 

z kolei perspektywa siedmioletniego prognozowania odnosi się do koncepcji polityki europejskiej na 

lata 2014-2020 i została omówiona w podrozdziałach 3.1, 3.2 i 3.3. 

3.1 Województwo wielkopolskie – kontekst do prognozowania 

Zakres oraz charakter zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje jest nieodłącznie związany  

z sytuacją regionu oraz kondycją przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa wielkopol-

skiego. Województwo wielkopolskie jest uznawane od lat za jedno z najbardziej rozwiniętych gospo-

darczo regionów w kraju, o wysokiej konkurencyjności ekonomicznej, relatywnie wysokim stopniu 

przedsiębiorczości, potencjale produkcyjnym, ale zarazem pozbawione jest wyraźnej specjalizacji go-

spodarczej3. Cechą przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce jest silna pozycja sektora MŚP, 

występowanie dużych przedsiębiorstw odgrywających szczególną rolę w tworzeniu PKB oraz udział 

firm z kapitałem zagranicznym. Analizując kondycję województwa wielkopolskiego badacze regionalni 

podkreślają występowanie w ostatnich latach następujących tendencji w regionie: rozwój przedsię-

biorczości, tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (szczególnie małych i mikro), wzrost inwesty-

cji zagranicznych, wprowadzanie innowacji, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, w szczególności  

w sektorze ICT. Ponadto, w województwie wielkopolskim w ostatnich ośmiu – dziesięciu latach nastą-

pił silny rozwój branż, takich jak przemysł elektromaszynowy, produkcja autobusów, przemysł środ-

ków transportu, przemysł meblarski, wyrobów szklanych i ceramicznych, sprzętu AGD4.  

Przedsiębiorstwa zlokalizowane w Wielkopolsce funkcjonują w ww. warunkach regionalnych, co ozna-

cza, że charakteryzuje je uczestnictwo w rynkach globalnych, innowacyjność, wykorzystanie funduszy 

                                                

 

3 Piotr Cichocki, Marta Goetz, Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki. UAM 2011; Dynamika i kie-
runki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz 
kształt regionalnego rynku pracy. Poznań 2009. WUP Poznań. 
4 Waldemar Ratajczak, Województwo wielkopolskie. Raport regionalny. Poznań 2011. 
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unijnych w obszarze B&R, ale i partnerstwo z instytucjami samorządowymi w obszarze kwestii spo-

łecznych czy rozwoju zrównoważonego5. 

Województwo wielkopolskie jest jednym z bardziej konkurencyjnych oraz rozwijających się regionów  

w ostatniej dekadzie. Równocześnie należy podkreślić, że jest ono zróżnicowane pod względem go-

spodarczym. W regionie istnieją zarówno obszary silnie rozwinięte, charakteryzujące się wysokim 

wskaźnikiem zatrudnienia, niską stopą bezrobocia oraz dobrą sytuacją gospodarczą, jak i obszary 

znajdujące się w trudniejszej sytuacji gospodarczej. Analizując sytuację gospodarczą pod względem 

podregionów można uznać podregiony pilski i koniński jako podregiony problemowe, czyli wymagające 

szczególnej polityki proinnowacyjnej i prorozwojowej w obszarze rozwoju przedsiębiorczości czy inwe-

stycji firm. Zróżnicowanie to oznacza, że zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje zawodowe 

będzie inne w poszczególnych obszarach województwa wielkopolskiego. 

W kontekście sytuacji regionalnej, warto zastanowić się nad prognozą zapotrzebowania na kompeten-

cje i kwalifikacje zawodowe w najbliższych latach. Informacja ta może przyczynić się do podejmowa-

nia działań mających na celu utrzymanie przez województwo wielkopolskie statusu regionu rozwinię-

tego gospodarczo, konkurencyjnego oraz jego dalszy rozwój. Zapotrzebowanie na kompetencje i kwa-

lifikacje wynika z dwojakiego rodzaju przesłanek: uczestnictwa regionu w procesach globalizacji, bu-

dowania gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego, oraz sytuacji regionu, a kon-

kretnie sytuacji przedsiębiorstw i rynku pracy. 

3.2 Zapotrzebowanie na kompetencje wynikające z procesów ogólnocywilizacyjnych 

Zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje wynikające z procesów ogólnocywilizacyjnych jest 

takie samo dla wszystkich współczesnych rozwijających się regionów, a tym samym dla przedsię-

biorstw wpisujących się w globalne przepływy kapitału finansowego, ludzi i technologii. Trendy ogól-

nocywilizacyjne są procesami długofalowymi, w związku z czym możliwa jest na ich podstawie progno-

za do roku 2020. Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego z 2012 roku pokazują stałą tendencję zapotrze-

bowania wśród pracodawców na posiadanie przez potencjalnych pracowników kompetencji. Wyniki 

badań wskazują, że na kompetencje samoorganizacyjne zwróciło uwagę 54% pracodawców szukają-

cych pracowników. Są to kompetencje związane z samodzielnym organizowaniem pracy jak zarządza-

nie czasem, podejmowanie decyzji, inicjatywa, odporność na stres. Po wtóre wskazywano na kompe-

                                                

 

5 Piotr Cichocki, Marta Goetz, Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki. UAM 2011; Waldemar Rataj-

czak, Województwo wielkopolskie. Raport regionalny. Poznań 2011. 
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tencje interpersonalne, na co wskazało 42% badanych pracodawców szukających pracowników. Dot

czą one komunikacji z innymi, współpracy w grupie. Kompetencje zawodowe ważne były dla 40% 

ankietowanych pracodawców, do których zaliczyć trzeba umiejętności i wiedzę zwią

zawodową. Okazuje się, że kompetencje społeczne i psychologiczne stają się dla pracodawców wa

niejsze niż kompetencje zawodowe

Powyższa sytuacja może wynikać z następujących zjawisk: 

� W ostatnich latach można zaobserwować stałe postępowanie 

rozwoju „wiedzy zawodowej”, które przyczyniły się do sytuacji, że wyuczony zawód i związana 

z nim wiedza przestały być wystarczające, konieczne natomiast stało się nieusta

szenie kwalifikacji oraz nabywanie nowych umiejętności w celu dostosowania się do zmieni

jących się warunków otoczenia. Ponieważ rozwój wiedzy i technologii obejmuje większość g

łęzi gospodarki, zmalała tym samym ogólna rola wyuczonego zawodu ze w

starczający charakter związanych z nim umiejętności i wiedzy w perspektywie wymogów 

współczesności i przyszłości gospodarki. 

� Po wtóre, rosnąca rola kompetencji „miękkich” wiąże się z charakterem współczesnej gosp

darki – tzw. gospodarki pos

wanym świecie, a nie na przemyśle ciężki, jak to miało miejsce w gospodarce industrialnej. 

Kontakty z innymi ludźmi, negocjowanie znaczeń, wzajemne porozumienie czy też elementa

na komunikacja stają się kluczowe dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Wykres 6. Kompetencje oczekiwane przez pracodawców

Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego, 2012. 

                                                

 

6 Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce 2012
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nterpersonalne, na co wskazało 42% badanych pracodawców szukających pracowników. Dot

czą one komunikacji z innymi, współpracy w grupie. Kompetencje zawodowe ważne były dla 40% 

ankietowanych pracodawców, do których zaliczyć trzeba umiejętności i wiedzę zwią

zawodową. Okazuje się, że kompetencje społeczne i psychologiczne stają się dla pracodawców wa

niejsze niż kompetencje zawodowe6. 

Powyższa sytuacja może wynikać z następujących zjawisk:  

W ostatnich latach można zaobserwować stałe postępowanie zmian technologicznych oraz 

rozwoju „wiedzy zawodowej”, które przyczyniły się do sytuacji, że wyuczony zawód i związana 

z nim wiedza przestały być wystarczające, konieczne natomiast stało się nieusta

szenie kwalifikacji oraz nabywanie nowych umiejętności w celu dostosowania się do zmieni

jących się warunków otoczenia. Ponieważ rozwój wiedzy i technologii obejmuje większość g

łęzi gospodarki, zmalała tym samym ogólna rola wyuczonego zawodu ze w

starczający charakter związanych z nim umiejętności i wiedzy w perspektywie wymogów 

współczesności i przyszłości gospodarki.  

Po wtóre, rosnąca rola kompetencji „miękkich” wiąże się z charakterem współczesnej gosp

tzw. gospodarki postindustrialnej opartej przede wszystkim na usługach w zglobaliz

wanym świecie, a nie na przemyśle ciężki, jak to miało miejsce w gospodarce industrialnej. 

Kontakty z innymi ludźmi, negocjowanie znaczeń, wzajemne porozumienie czy też elementa

stają się kluczowe dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

cje oczekiwane przez pracodawców wg BKL z 2012 roku (w %)
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nterpersonalne, na co wskazało 42% badanych pracodawców szukających pracowników. Doty-

czą one komunikacji z innymi, współpracy w grupie. Kompetencje zawodowe ważne były dla 40% 

ankietowanych pracodawców, do których zaliczyć trzeba umiejętności i wiedzę związane ze specyfiką 

zawodową. Okazuje się, że kompetencje społeczne i psychologiczne stają się dla pracodawców waż-

zmian technologicznych oraz 

rozwoju „wiedzy zawodowej”, które przyczyniły się do sytuacji, że wyuczony zawód i związana 

z nim wiedza przestały być wystarczające, konieczne natomiast stało się nieustanne podno-

szenie kwalifikacji oraz nabywanie nowych umiejętności w celu dostosowania się do zmienia-

jących się warunków otoczenia. Ponieważ rozwój wiedzy i technologii obejmuje większość ga-

łęzi gospodarki, zmalała tym samym ogólna rola wyuczonego zawodu ze względu na niewy-

starczający charakter związanych z nim umiejętności i wiedzy w perspektywie wymogów 

Po wtóre, rosnąca rola kompetencji „miękkich” wiąże się z charakterem współczesnej gospo-

tindustrialnej opartej przede wszystkim na usługach w zglobalizo-

wanym świecie, a nie na przemyśle ciężki, jak to miało miejsce w gospodarce industrialnej. 

Kontakty z innymi ludźmi, negocjowanie znaczeń, wzajemne porozumienie czy też elementar-

stają się kluczowe dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. 

roku (w %) 

zedsiębiorczości Warszawa 2012. 
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Z kolei analizując trendy ostatnich lat, amerykańscy badacze A. Davies, D. Fidler, M. Gorbis w książce 

Future Work Skills 2020 zdiagnozowali 10 kluczowych kompetencji koniecznych dla rozwoju współcze-

snych gospodarek oraz przedsiębiorstw osiągających przewagę konkurencyjną. Kompetencje te doty-

czą przedsiębiorców, managerów oraz pracowników kreujących współczesną gospodarkę. Są nimi:  

� zdolność do interpretacji ukrytych znaczeń,  

� inteligencja społeczna,  

� zdolność do adaptacji,  

� kompetencje multikulturowe,  

� myślenie analityczne,  

� biegłość w obsłudze nowych mediów,  

� transdyscyplinarność,  

� nastawienie projektowe,  

� zarządzanie poznaniem,  

� współpraca wirtualna.  

Kompetencje te, zdaniem autorów, będą charakteryzować (czy też w wymiarze normatywnym powin-

ny charakteryzować), pracowników i przedsiębiorców w najbliższych latach przede wszystkim w go-

spodarce rozwiniętej oraz w gospodarkach rozwijających się7. 

Podsumowując procesy ogólnocywilizacyjne można przyjąć założenie, że w sytuacji utrzymania silnej 

pozycji regionu Wielkopolski pod względem gospodarczym, dalszego rozwoju ICT (Information Com-

munication Technology), GOW (Gospodarka Oparta na Wiedzy), w najbliższych siedmiu latach, do 

2020 roku pojawi się zapotrzebowanie na kompetencje „miękkie” wskazane powyżej. Barierą w kre-

owaniu tychże kompetencji mogą być „stare” nawyki dotyczące wykonywania pracy zawodowej  

w modelu gospodarki industrialnej. Można założyć również, że wzrost nowego rodzaju kompetencji 

będzie tym większy, im większą rolę przyzna się ich kształceniu, na przykład poprzez projekty eduka-

cyjne i szkoleniowe finansowane z funduszy unijnych na lat 2014-2020.  

Warto mieć na uwadze, że nie cały region Wielkopolski będzie uczestniczył w gospodarce opartej na 

wiedzy. Większość podregionów województwa opartych jest na dominującej roli rolnictwa bądź prze-

mysłu, na przykład w podregionach kaliskim i konińskim8. W tym przypadku zapotrzebowanie na kom-

                                                

 

7 A. Davies, D. Fidler, M. Gorbis Future Work Skills 2020 , Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute, 

Phoenix 2011. 
8 W. Ratajczak, Województwo wielkopolskie. Raport regionalny. Poznań 2011. 
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petencje i kwalifikacje będzie wynikało przede wszystkim z sytuacji gospodarczej w tychże podregio-

nach oraz wyzwań rozwojowych tych obszarów.  

3.3 Zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje wynikające z sytuacji na rynku pracy 

w regionie  

Chcąc określić zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje, które wystąpi w przyszłości należy 

poddać szczegółowej analizie zarówno obecną kondycję przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie 

województwa wielkopolskiego jak i sytuację na regionalnym rynku pracy. 

W  urzędach pracy całego województwa wielkopolskiego w 2012 roku były dostępne następujące ofer-

ty pracy: robotnicy gospodarczy 4291 ofert, sprzedawcy 4 027, technicy prac biurowych 1898, robot-

nicy budowlani 1684, obsługa biurowa 1585, kierowcy samochodów ciężarowych 1456, szwaczki 1308, 

murarze 1140, sprzątaczki biurowe 1122, przedstawiciele handlowi 1041, magazynierzy 1009.  

Dwa lata wcześniej, w 2010 roku, zgłoszono do powiatowych urzędów pracy następujące oferty pracy 

dostępne dla mieszkańców regionu: robotnik gospodarczy – 6914, sprzedawca – 6248, technik prac 

biurowych – 4264, kierowca samochodu ciężarowego – 2015, robotnik budowlany 1971, telemarketer 

1835, technik administracji – 1816, murarz 1634, sprzątaczka biurowa – 1517, pakowacz – 1350, po-

zostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 1255, przedstawiciel handlowy 1217, magazynier 

944, kucharz – 937, szwaczka -902, stolarz – 836, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 

7569.  

Z kolei w 2008 roku najwięcej ofert pracy było dla sprzedawców – 8307, robotnik gospodarczy 6 709, 

pracownik biurowy – 5806, robotnik budowlany 2911, pracownik administracyjny 2551, sprzątaczka 

2100, szwaczka 1899, magazynier 1771, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 1741, 

murarz 166210. 

Największe zapotrzebowanie występowało w następujących kategoriach: sprzedawcy 11%, pracowni-

cy usług osobistych 10%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, odróbce drewna 8%, robotnicy 

budowlani 8,4%, robotnicy pomocniczy w górnictwie 7,6%, mechanicy maszyn i urządzeń 6,9%. Ana-

                                                

 

9 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce 2012 rok. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, WUP 

w Poznaniu 2010. 
10 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce 2012 rok. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, WUP 

w Poznaniu 2008. 
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lizy pokazują również następujące zawody deficytowe: robotnik gospodarczy, kierowca samochodu 

ciężarowego, pracownik ochrony fizycznej, przedstawiciel handlowy, spawacz metodą MAG, technik 

prac biurowych, doradca klienta, opiekun osoby starszej, monter sprzętu gospodarstwa domowego. 

Wolne miejsca pracy znajdowały się w przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce maga-

zynowej, handlu i naprawach11. Ostatnie sześć lat pokazuje z jednej strony malejącą liczbę wolnych 

miejsc pracy, a z drugiej utrzymywanie się tendencji w tych samych zawodach, z którymi wiążą się 

podobne kompetencje. Są to kompetencje zawodowe związane z przemysłem przetwórczym, budow-

nictwem, ale i psychologiczne, interpersonalne wymagane na przykład od sprzedawców. Można przy-

puścić, że w okresie najbliższych 12-24 miesięcy będą trudności w znalezieniu pracowników w ww. 

zawodach ze względu na brak większych zmian w okresie ostatnich lat. 

Tabela 11. Zapotrzebowanie na rynku pracy w województwie wielkopolskim - oferty pracy w roku 

2012 

Oferta pracy Liczba ofert 

Robotnicy gospodarczy 4291 

Sprzedawcy 4027 

Technicy prac biurowych 1898 

Robotnicy budowlani 1684 

Obsługa biurowa 1585 

Kierowcy samochodu ciężarowego 1456 

Szwaczki 1308 

Murarze 1140 

Sprzątaczki biurowe 1009 

Przedstawiciele handlowi 1041 

Magazynierzy 1009 

Źródło: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce 2012 rok. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 
WUP w Poznaniu 2013. 

Prognozując kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników w województwie wielkopolskim należy 

uwzględnić sytuację dotyczącą obszarów przemysłowych oraz wiejskich. Na przykład górnictwo węgla 

brunatnego w podregionie konińskim, choć nie jest silnie rozwiniętą gałęzią regionalnej gospodarki, 

wiąże się w dominującą rolą przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, przetwórczego i energetycz-

nego. W tym przypadku prognoza zatrudnienia jest uzależniona od polityki państwa – energetycznej  

i przemysłowej. Z uwagi na częste zmiany polskiej polityki w obszarze energetyki i polityki przemysło-

                                                

 

11 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce 2012 rok. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, WUP 
w Poznaniu 2013. 
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wej, prognozowanie sytuacji przedsiębiorstw w ww. sektorów oraz zapotrzebowania przez nich na 

pracowników jest utrudnione.  

Z kolei obszary wiejskie i zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje w rolnictwie będzie uzależ-

nione od rozwoju rolnictwa, oraz polityki rolnej Unii Europejskiej, jedynie inwestycje w rolnictwo mogą 

spowodować, że zwiększy się zapotrzebowanie na pracowników w tym sektorze. Warto nadmienić, że 

polityka europejska w obszarze rozwoju zrównoważonego czy rewitalizacji obszarów wiejskich może 

przyczynić się w niektórych podregionach do wzrostu zapotrzebowania na pracowników charakteryzu-

jących się kompetencjami obsługi urządzeń technologicznych w rolnictwie czy odnawialnych źródeł 

energii. 

Podsumowując w województwie wielkopolskim poszukiwani będą specjaliści z kilkuletnim doświadcze-

niem zawodowym, konkretnymi kompetencjami zawodowymi związanymi z dalszym kreowanie konku-

rencyjności regionalnej gospodarki w sektorach ICT i budowania GOW, jak również kompetencjami 

zawodowymi związanymi z przemysłem, budownictwem i usługami tzw. tradycyjnymi jak transport czy 

handel. Należy podkreślić znaczenie kompetencji miękkich, w tym umiejętność funkcjonowania w ze-

spole międzynarodowym, samodzielności i komunikatywności, na które również będzie coraz większe 

zapotrzebowanie. 

3.4 Prognoza zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe na podstawie badań ankieto-

wych 

W ciągu najbliższych dwóch lat 29,4% badanych pracodawców zakłada możliwość zgło-

szenia ofert pracy do Powiatowego Urzędu Pracy. Możliwość taką wyklucza 48,2% responden-

tów. Zwraca natomiast uwagę duży odsetek ankietowanych niezdecydowanych, który wynosi 22,4%.  

Wykres 7. Odsetek pracodawców zakładających w najbliższych 2 latach możliwość zgłoszenia ofert 

pracy do Powiatowego Urzędu Pracy – ogółem 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Tak; 29,4%

Nie ; 48,2%

Nie wiem, trudno 
powiedzieć; 

22,4%
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Przekazanie ofert pracy do agencji zatrudnienia zakłada mniejsza liczba pracodawców – 

7,8% ankietowanych zdecydowanych jest na takie rozwiązanie. Przeciwnego zdania jest 73,5% 

badanych pracodawców. Pozostali to respondenci niezdecydowani.  

Wykres 8. Odsetek pracodawców zakładających w najbliższych 2 latach możliwość zgłoszenia ofert 

pracy do agencji zatrudnienia – ogółem 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

W toku badania ilościowego pracodawców poproszono o wskazanie kwalifikacji, których oczekiwaliby 

od potencjalnych kandydatów do pracy w ciągu nadchodzących dwóch lat. Największe zapotrzebowa-

nie prognozowane jest w zakresie podstaw obsługi komputera i Internetu, prawa jazdy kategorii  

B, spawania metodą MAG, kwalifikacji związanych z wykształceniem wyższym, prawa jazdy kategorii 

C, obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym, kwalifikacji stolarza/cieśli oraz obsługi obrabia-

rek sterowanych numerycznie. Omawiane dane znajdują się w poniższej tabeli.  

Tabela 12.Kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców w perspektywie najbliższych 2 lat – ogó-

łem* 

Kwalifikacje Liczba 
wskazań Kwalifikacje Liczba 

wskazań 

Podstawy obsługi komputera i Internetu 29 Inne: Tapicerstwo 6 

Prawo jazdy kategorii B 25 Inne: Znajomość prawa 6 

Spawanie metodą MAG 23 Inne: Kwalifikacje kierowców 6 

Inne: wykształcenie wyższe 20 Obsługa i administrowanie sieci 5 

Prawo jazdy kategorii C 20 Samodzielny księgowy 5 

Obsługa wózka jezdniowego z napędem 
silnikowym 17 Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - 

ADR 5 

Stolarstwo/cieśla 17 Murarstwo/tynkowanie 5 

Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 15 Obsługa koparko-ładowarki 5 

Przedstawicielstwo handlowe 14 Inne: Krawiectwo 5 

Spawanie metodą TIG 14 Inne: Kwalifikacje ujęte w karcie nauczyciela 5 

Inne: Kwalifikacje szwaczki 14 Inne: Kwalifikacje pracownika ogólnobudow-
lanego 

5 

Tak; 7,8%

Nie ; 73,5%

Nie wiem, trudno 
powiedzieć; 

18,7%
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Kwalifikacje Liczba 
wskazań Kwalifikacje Liczba 

wskazań 
Spawanie gazowe 13 Inne: wykształcenie wyższe leśne 5 

Prawo jazdy kategorii D 13 Obsługa programu AutoCAD 4 

Obsługa biurowa firmy - sekretarka 13 Magazynier – hurtownik – fakturzysta 4 

Spawanie elektryczne 12 Hydraulika 4 

Stolarstwo meblowe 12 Zbrojarstwo 4 

Inne: Kwalifikacje pedagogiczne 12 Elektryka z uprawnieniami do 1kV 4 

Inne: Kwalifikacje pracownika produkcyjnego 11 Inne: Kwalifikacje frezera 4 

Obsługa innych specjalistycznych programów 
komputerowych 11 Inne: Kwalifikacje pracownika administracji 4 

Inne: Kwalifikacje pracownika fizycznego 11 Inne: Ślusarstwo 4 

Marketing z obsługą komputera 10 Inne: Tokarstwo 4 

Kwalifikacje w ramach bloku programowego 
kat. C - do przewozu rzeczy 10 Inne: wykształcenie wyższe prawnicze 4 

Inne: Kwalifikacje nauczyciela przedmiotów 
zawodowych 9 Grafika komputerowa - kurs zaawansowany 3 

Kadry i płace 9 Blacharstwo/dekarstwo 3 

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 9 Pieczenie-piekarz 3 

Inne: Spawanie 9 Asystent osoby niepełnosprawnej 3 

Kwalifikacje w ramach bloku programowego 
kat. D - do przewozu osób 8 Inne: Kwalifikacje pedagogiczne 3 

Elektryka z uprawnieniami powyżej 1kV 8 Inne: Elektromontaż 3 

Inne: Uprawnienia ślusarza/spawacza 8 Inne: Lekarz medycyny 3 

Znajomość języka niemieckiego 8 Magazynier z uprawnieniami obsługi wózka 
widłowego 3 

Znajomość języka angielskiego 8 Inne: Mechanika 3 

Inne: wykształcenie zawodowe 8 Inne: średnie wykształcenie 3 

Inne: wykształcenie średnie 7 Inne: Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej 3 

Inne: wykształcenie wyższe pedagogiczne 7 
Inne: Kwalifikacje nauczyciela nauczania 

wczesnoszkolnego 3 

Księgowość komputerowa - podstawy 6 Inne: Kwalifikacje nauczyciela języka angiel-
skiego 3 

Obsługa kas fiskalnych 6 Inne: Kwalifikacje pracownika biurowego 3 

Promocja i reklama 6 Inne: wykształcenie wyższe administracyjne 3 

Inne: Kwalifikacje informatyczne 6 Inne: Ekonomia 3 

Inne: Kwalifikacje operatora maszyn 6 Prawo jazdy kategorii A 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

*Odpowiedzi z przedrostkiem „Inne” są samodzielnymi wskazaniami respondentów, gdy przygotowana kafeteria okazała się zbyt 

wąska. 

BADANIE IDI: Proszę ocenić jakie kwalifikacje będą cieszyły się zainteresowaniem wielkopolskich pra-

codawców w perspektywie najbliższych 2 lat? 

Przewidując zapotrzebowanie na kwalifikacje w okresie najbliższych 2 lat, badani pośrednicy pracy 

akcentują znaczenie kwalifikacji zawodowych wynikających z ukończenia odpowiedniego kierunku 

kształcenia. Wskazują przy tym na przewidywane zapotrzebowanie na rynku pracy na spawaczy  

(6 wskazań) oraz spawaczy z uprawnieniami MIG, MAG oraz TIG. Uczestnicy wywiadów przewi-
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dują również zapotrzebowanie na ślusarzy, murarzy, a także absolwentów kierunków politechnicz-

nych, jednakże z konkretnych specjalizacji wskazana została jedynie automatyka. Kolejną kwalifika-

cją, na którą zapotrzebowanie jest przewidywane w przyszłości jest obsługa maszyn, w tym ma-

szyn ciężkich (3 wskazania) oraz sterowanych numerycznie. Przyszły rynek pracy dodatkowo 

będzie charakteryzował się również popytem na osoby posiadające prawo jazdy kategorii C oraz 

E, jednakże badani wskazują, że będzie zwiększał się nacisk na dodatkowe uprawnienia np. ADR. 

Badani przewidują również dalsze znaczenie znajomości języków obcych, a także wskazują na 

wzrost znaczenia kwalifikacji z zakresu opieki nad osobami starszymi oraz spedycji i logistyki.  

„Jeśli mówimy o naszym rynku, a możemy sięgnąć na rynek wielkopolski, na pewno będą to zawody 

budowlane i zawody techniczne w zakresie ślusarz, spawacz, frezer. Duże też jest zapotrzebowanie na 

kierowców, ale na kierowców posiadających dodatkowe kwalifikacje, tzw. świadectwo kwalifikacji, 

kartę kierowcy, bo chodzi tutaj o transport międzynarodowy. To na pewno będzie wymagane, tym 

bardziej, że już się powoli zaczyna pokazywać.” 

[Przedstawiciel PUP w Słupcy] 

 

Biorąc pod uwagę dwa najbliższe lata, zdaniem przedstawicieli agencji zatrudnienia największym zain-

teresowaniem pracodawców będą cieszyć się kwalifikacje związane z szeroko pojęta branżą IT, w tym 

umiejętności programowania oraz obsługi konkretnych programów. Duże znaczenie będzie 

miała również znajomość języków obcych, w tym mniej popularnych jak np. język rosyjski. 

Badani przewidują zainteresowanie pracodawców w odniesieniu do osób z wykształceniem zawodo-

wym, popartym dodatkowymi certyfikatami i uprawnieniami. W tym zakresie respondenci wskazywali 

na spawaczy, elektryków, magazynierów z uprawnieniami na wózki jezdniowe, operato-

rów urządzeń i maszyn oraz kierowców transportowych z uprawnieniami. 

 

„Moim zdaniem fachowcy w branżach przemysłowo-budowlanych. Mimo, że ta branża przechodzi kry-

zys, to fachowcy, którzy mają faktycznie uprawnienia, czy np. na obsługę podnośników, czy obsługę 

najróżniejszego rodzaju spawania, czy certyfikaty na konkretne systemy hydrauliczne, czy w elektryce 

uprawnienia, obsługi urządzeń, to są bardzo cenione i ja widzę to z doświadczenia, że mamy np. klien-

ta, który projektuje konstrukcje stalowe i różnica jest w tym, jak zamawiał rok czy dwa lata temu lu-

dzi, a jak zamawia teraz. Po prostu wszędzie już wymaga ludzi tylko i wyłącznie z uprawnieniami. Oni 

muszą być dobrymi fachowcami, a faktycznie te uprawnienia są taką przepustką do tej pracy." 

[Przedstawiciel agencji z Poznania] 

Prognozowane zapotrzebowanie na kwalifikacje wśród pracodawców rozpatrzono również w rozbiciu 

na poszczególne podregiony i miasta na prawach powiatu województwa wielkopolskiego (metoda 

CATI). Największe zapotrzebowanie na kwalifikacje prognozowane jest w Poznaniu, pod-
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regionie poznańskim, podregionie leszczyńskim i podregionie kaliskim. W toku badania uda-

ło się również ustalić, że: 

� W Kaliszu i Koninie prognozuje się bardzo niewielkie zapotrzebowanie na określone kwalifika-

cje. Poszczególne odpowiedzi wskazywali zwykle pojedynczy pracodawcy.  

� Spawanie metodą MAG może być najbardziej poszukiwaną kwalifikacją w przyszłości na rynku 

pracy w podregionie kaliskim (szczególnie w powiecie ostrowskim i krotoszyńskim) i podregio-

nie leszczyńskim (szczególnie w powiecie leszczyńskim i wolsztyńskim). Niemniej znaczne za-

potrzebowanie na te umiejętność odnotowano jeszcze w podregionie poznańskim (szczególnie 

w powiecie szamotulskim) i niewielkie w podregionie konińskim (szczególnie w powiecie ko-

nińskim i słupeckim). 

� Zapotrzebowanie na kwalifikacje w zakresie spawania (poza metodą MAG) głównie jest pro-

gnozowane w podregionie kaliskim (szczególnie w  powiecie krotoszyńskim i ostrowskim)  

i podregionie leszczyńskim (szczególnie w powiecie leszczyńskim i wolsztyńskim). 

� Podstawy obsługi komputera i Internetu oczekiwane będą w przyszłości od potencjalnych pra-

cowników przede wszystkim w podregionie konińskim, podregionie pilskim (szczególnie w po-

wiecie czarnkowsko-trzcianeckim), podregionie poznańskim (szczególnie w powiecie między-

chodzkim i poznańskim) i kaliskim (szczególnie w powiecie jarocińskim). 

� Zapotrzebowanie na osoby posiadające prawo jazdy kategorii B jest prognozowane niemal we 

wszystkich lokalizacjach, a szczególnie w Poznaniu. W Poznaniu również wymagać będzie się 

od potencjalnych pracowników obsługi specjalistycznych programów komputerowych, kwalifi-

kacji nauczycielskich oraz znajomości marketingu połączonego z umiejętnością obsługi kompu-

tera. 

� Prawo jazdy kategorii C wskazywali najczęściej pracodawcy z podregionu kaliskiego (szczegól-

nie w powiecie pleszewskim) i z Poznania. 

Tabela 13. Kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców w perspektywie najbliższych 2 lat – podre-

giony i miasta na prawach powiatu* (w nawiasach podano liczbę wskazań) 

Kalisz Konin Leszno Kaliski 

Prawo jazdy kategorii B (1) Inne: Kwalifikacje szwaczki 
(2) Stolarstwo meblowe (3) Spawanie metodą MAG (7) 

Prawo jazdy kategorii C (1) Samodzielny księgowy (1) Kadry i płace (2) Spawanie metodą TIG (5) 

Prawo jazdy kategorii D (1) Prawo jazdy kategorii B (1) Inne: Kwalifikacje kierowców 
(2) 

Prawo jazdy kategorii D (4) 

Obsługa programu AutoCAD 
(1) Prawo jazdy kategorii C (1) 

Inne: Kwalifikacje pracowni-
ków linii produkcyjnej (2) 

Prawo jazdy kategorii C/C+E 
(4) 

Przedstawicielstwo handlowe 
(1) Zbrojarstwo (1) Prawo jazdy kategorii B (1) Podstawy obsługi komputera 

i Internetu (4) 
Obsługa wózka jezdniowego 
z napędem silnikowym (1) Cukiernictwo (1) Prawo jazdy kategorii C (1) Spawanie gazowe (4) 

Koniński Leszczyński Pilski Poznański Poznań 

Podstawy obsługi 
komputera i Internetu 

(3) 

Spawanie metodą MAG 
(7) 

Podstawy obsługi 
komputera i Internetu 

(3) 

Podstawy obsługi 
komputera i Internetu 

(10) 

Obsługa innych specja-
listycznych programów 

komputerowych (9) 
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Prawo jazdy kategorii 
B (2) 

Spawanie metodą TIG 
(5) 

Przedstawicielstwo 
handlowe (3) 

Obsługa obrabiarek 
sterowanych nume-

rycznie (7) 

Prawo jazdy kategorii 
B (9) 

Sprzedawca z obsługą 
kas fiskalnych (2) 

Spawanie elektryczne 
(5) 

Inne: wykształcenie 
Wyższe (3) 

Inne: Kwalifikacje 
nauczycieli (7) 

Marketing z obsługą 
komputera (7) 

Obsługa kas fiskalnych 
(2) 

Podstawy obsługi 
komputera i Internetu 

(4) 

Prawo jazdy kategorii 
B (2) 

Inne: Wykształcenie 
wyższe (7) 

Prawo jazdy kategorii 
C (7) 

Spawanie gazowe (2) Spawanie gazowe (4) Elektryka z uprawnie-
niami do 1kV (2) 

Spawanie metodą MAG 
(6) 

Inne: Kwalifikacje 
nauczycieli (7) 

Spawanie metodą MAG 
(2) Stolarstwo/cieśla (3) Inne: Kwalifikacje 

informatyczne (2) 

Obsługa wózka jez-
dniowego z napędem 

silnikowym (6) 

Inne: Kwalifikacje 
nauczycieli przedmio-
tów zawodowych (7) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

*Odpowiedzi z przedrostkiem „Inne” są samodzielnymi wskazaniami respondentów, gdy przygotowana kafeteria okazała się zbyt 

wąska 

Odpowiedzi ankietowanych pracodawców zanalizowano również w rozbiciu na sekcje wg Polskiej Kla-

syfikacji Działalności 2007. Najważniejsze wnioski z zestawienia sekcji PKD pracodawców z prognozo-

wanym zapotrzebowaniem na kwalifikacje znajdują się poniżej: 

� W branży związanej z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem oczekiwać będzie się 

przede wszystkim wykształcenia wyższego związanego z leśnictwem oraz kwalifikacji w zakre-

sie spawania. 

� Branża górnictwa i wydobycia zgłosi prawdopodobnie zapotrzebowanie na kwalifikacje w za-

kresie obsługi koparko-ładowarki. 

� W przetwórstwie przemysłowym pożądani będą w szczególności pracownicy posiadający kwa-

lifikacje spawania metodą MAG, kwalifikacje szwaczki, stolarza/cieśli, kwalifikacje w zakresie 

stolarstwa meblowego, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz pracownicy posia-

dający prawo jazdy kategorii B. 

� Branża wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  

i powietrze do układów klimatyzacyjnych wykazała przyszłościowe zapotrzebowanie na elek-

tryków do i powyżej 1 kV. 

� Przedsiębiorstwa zajmujące się dostawą wody; gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz 

działalnością związaną z rekultywacją chciałyby w przyszłości przede wszystkim uzyskać do-

stęp do osób z kwalifikacjami w zakresie montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz kwalifi-

kacji w zakresie hydrauliki. 

� Bardziej różnorodne zapotrzebowanie prognozowane jest w branży budownictwa. W tej sekcji 

pożądane kwalifikacje to w szczególności: spawanie gazowe, spawanie metodą MAG, murar-

stwo/tynkowanie, stolarstwo/kwalifikacje cieśli, spawanie metodą TIG, a także obsługa wózka 

jezdniowego z napędem silnikowym. 

� Pracodawców z branży handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów charaktery-

zować będzie zapotrzebowanie przede wszystkim na pracowników posiadających prawo jazdy 

kategorii B i C/C+E, sprzedawców zaznajomionych z obsługą kas fiskalnych, kwalifikacje w za-
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kresie obsługi kas fiskalnych, przedstawicielstwa handlowego, marketingu z obsługą kompute-

ra. Odnotowano również zapotrzebowanie na pracowników posiadających podstawy obsługi 

komputera i Internetu, osoby zaznajomione z obsługą specjalistycznych programów kompute-

rowych, kwalifikacje w zakresie promocji i reklamy oraz obsługi wózków widłowych z napędem 

silnikowym. 

� Branża transportu i gospodarki magazynowej spodziewa się popytu na następujące kwalifika-

cje w przyszłości: prawo jazdy kategorii D, prawo jazdy kategorii C/C+E, kwalifikacje w zakre-

sie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR, kwalifikacje w ramach bloku pro-

gramowego kat. C – do przewozu rzeczy, kwalifikacje w zakresie obsługi wózków jezdniowych 

z napędem silnikowym oraz kwalifikacje w ramach bloku programowego kat. D – do przewozu 

osób. 

� Pojedynczy pracodawcy prowadzący działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami ga-

stronomicznymi spodziewają się zapotrzebowania w szczególności na kwalifikacje ubojowych, 

spawaczy gazowych, elektrycznych, metodą MAG i TIG oraz kwalifikacje w zakresie kuchar-

stwa. 

� W branży informacji i komunikacji odnotowano niewielkie zapotrzebowanie na kwalifikacje  

w przyszłości. Wyróżnić można zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem zawodo-

wym, nie podano jednak stanowisk ani konkretnych kwalifikacji. 

� Pojedynczy pracodawcy prowadzący działalność finansową i ubezpieczeniową chcieliby  

w przyszłości zatrudnić przede wszystkim osoby z wykształceniem ekonomicznym, osoby  

z kwalifikacjami analitycznymi, znajomością prawa, księgowości oraz pracowników z kwalifika-

cjami biegłego rewidenta i handlowca.  

� Pojedyncze podmioty funkcjonujące w branży związanej z obsługą rynku nieruchomości zgło-

siły chęć zatrudnienia w przyszłości m.in. osób z kwalifikacjami pośrednika nieruchomości, hy-

draulika, operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz elektryka z uprawnie-

niami powyżej 1kV. 

� Pojedynczy pracodawcy prowadzący działalność profesjonalną, naukową i techniczną mogą  

w przyszłości zgłaszać zapotrzebowanie przede wszystkim na kwalifikacje ekonomistów, che-

mików, mikrobiologów i konstruktorów maszyn. 

� W obszarze usług administrowania i działalności wspierającej w przyszłości odnotowane może 

być zapotrzebowanie m.in. na samodzielnych księgowych oraz – przez pojedynczych praco-

dawców – na opiekunów zwierząt, którzy ukończyli zootechnikę lub biologię, kwalifikacje ad-

ministratorów budynków, kosztorysantów, pracowników administracyjnych, kwalifikacje ogól-

nobudowlane oraz prawo jazdy najpopularniejszych kategorii.   

� Podmioty działające w obszarze administracji publicznej, obrony narodowej i obowiązkowych 

ubezpieczeń społecznych charakteryzować będzie przede wszystkim poszukiwanie osób posia-
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dających podstawy obsługi komputera i Internetu, prawo jazdy kategorii C, podstawy księgo-

wości komputerowej oraz legitymujące się wykształceniem wyższym prawniczym, wyższym 

administracyjnym, wyższym ekonomicznym oraz znajomością prawa. 

� Branża edukacji w trakcie badania zgłosiła chęć zatrudnienia w przyszłości m.in.: osób z kwali-

fikacjami nauczycielskimi, pedagogicznymi, wykształceniem wyższym pedagogicznym, kwalifi-

kacjami w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych, kwalifikacjami w zakresie nauczania 

języka angielskiego, nauczania wczesnoszkolnego oraz z podstawami obsługi komputera i In-

ternetu. 

� W obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej można spodziewać się chęci zatrudnienia 

przede wszystkim osób z kwalifikacjami w zakresie anestezjologii oraz kwalifikacjami w zakre-

sie opieki nad osobami starszymi i kwalifikacjami przynależnymi asystentowi osoby niepełno-

sprawnej. 

� Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją charakteryzować będzie się zapotrzebo-

waniem pojedynczych podmiotów m.in. na osoby z kwalifikacjami specjalistów handlowych, 

polonistów, instruktorów akademii piłkarskiej z uprawnieniami trenerskimi i studiami ukończo-

nymi na Akademii Wychowania Fizycznego oraz kursami pływackimi. 

� W ramach połączonych sekcji S i T zidentyfikowano przyszłościowe zapotrzebowanie na kwali-

fikacje przede wszystkim w zakresie: uprawnień brokera ubezpieczeniowego, grabarza i kie-

rowcy z prawem jazdy kategorii B lub D.  

Powyższe informacje uprawniają do wniosku, że we wszystkich branżach pojawia się wymóg 

określonych kwalifikacji przynależnych jednej lub – w niewielu przypadkach – kilku bran-

żom jednocześnie. Szczególnie szeroki katalog specyficznych dla branży, niezbędnych kwalifikacji 

udało się zidentyfikować w przypadku sekcji: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hur-

towy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa, naprawa pojazdów, administracja publiczna, 

obrona narodowa i obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz edukacja. 

W toku badania udało się również ustalić zapotrzebowanie na kwalifikacje wśród pracodawców zgła-

szających oferty pracy do powiatowych urzędów pracy w ciągu najbliższych dwóch lat. Poszukiwać 

będą oni przede wszystkim następujących kwalifikacji: 

1. Spawanie metodą MAG – 11 wskazań. 

2. Kwalifikacje szwaczki – 10 wskazań. 

3. Prawo jazdy kategorii C/C+E – 9 wskazań. 

4. Prawo jazdy kategorii B – 8 wskazań. 

5. Spawanie metodą TIG – 8 wskazań. 

6. Spawanie elektryczne – 7 wskazań. 

7. Podstawy obsługi komputera i Internetu – 6 wskazań. 
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8. Kadry i płace – 6 wskazań. 

9. Spawanie gazowe – 6 wskazań. 

10. Obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym – 6 wskazań. 

11. Stolarstwo/cieśla – 6 wskazań. 

12. Kwalifikacje nauczyciela – 6 wskazań. 

13. Stolarstwo meblowe – 5 wskazań. 

14. Ślusarstwo/spawanie (jednocześnie) – 5 wskazań. 

15. Prawo jazdy kategorii D – 4 wskazania. 

Z kolei pracodawcy, którzy będą zgłaszali oferty do agencji zatrudnienia poszukiwać powinni w szcze-

gólności następujących kwalifikacji: 

1. Obsługa kas fiskalnych – 3 wskazania. 

2. Spawanie gazowe – 3 wskazania. 

3. Spawanie metodą MAG – 3 wskazania. 

4. Spawanie metodą TIG – 3 wskazania. 

5. Spawanie elektryczne – 3 wskazania. 

6. Prawo jazdy kategorii C/C+E – 2 wskazania. 

7. Znajomość języka niemieckiego – 2 wskazania. 

8. Podstawy obsługi komputera i Internetu – 2 wskazania. 

9. Kadry i płace – 2 wskazania. 

10. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 2 wskazania. 

11. Przedstawicielstwo handlowe – 2 wskazania. 

12. Marketing z obsługą komputera – 2 wskazania. 

13. Obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym – 2 wskazania. 

14. Kwalifikacje nauczyciela – 2 wskazania. 

15. Kwalifikacje pracownika produkcyjnego – 2 wskazania. 

Ankietowani pracodawcy w toku badania wskazali również kwalifikacje, których znalezienie na regio-

nalnym rynku pracy będzie w nadchodzących dwóch latach najtrudniejsze. Pracodawcy przewidują 

problemy przede wszystkim z zatrudnieniem osób z kwalifikacjami w zakresie obsługi 

obrabiarek sterowanych numerycznie oraz spawania różnymi metodami. Wyniki badania 

każą przypuszczać, że problemy wystąpić mogą również w zakresie niedoboru następujących kwalifi-

kacji: stolarstwo/kwalifikacje cieśli, kwalifikacje szwaczki, murarstwo/tynkowanie, stolarstwo meblowe, 

hydraulika, a także elektryka z uprawnieniami powyżej 1 kV.  
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Tabela 14. Kwalifikacje, które będzie najtrudniej znaleźć na regionalnym rynku pracy w najbliższych 

dwóch latach – ogółem* 

Kwalifikacje 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 

Kwalifikacje 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 
Obsługa obrabiarek sterowanych numerycz-

nie 26 Obsługa wózka jezdniowego z napędem 
silnikowym 5 

Spawanie metodą MAG 23 Posadzkarstwo 5 

Spawanie gazowe 22 Malarstwo/tapetowanie 5 

Spawanie metodą TIG 22 Elektryka – ogólnie 5 

Spawanie elektryczne 21 Inne: Kwalifikacje informatyczne 5 

Stolarstwo/cieśla 20 Inne: Krawiectwo 5 

Inne: Kwalifikacje szwaczki 20 Prawo jazdy kategorii D 5 

Murarstwo/tynkowanie 19 Samodzielny księgowy 4 

Stolarstwo meblowe 16 Magazynier – hurtownik – fakturzysta 4 

Hydraulika 15 Obsługa koparko-ładowarki 4 

Elektryka z uprawnieniami powyżej 1kV 11 Inne: Automatyka 4 

Obsługa innych specjalistycznych progra-
mów komputerowych 

9 Inne: Kwalifikacje kierowcy 4 

Inne: Spawanie 9 
Inne: Kwalifikacje pracownika ogólnobudow-

lanego 4 

Inne: Ślusarstwo 9 Inne: Kwalifikacje rzemieślnika 4 

Blacharstwo/dekarstwo 8 Inne: Szewstwo 4 

Inne: Tapicerstwo 8 Znajomość języka angielskiego 3 

Inne: Tokarstwo 8 Podstawy obsługi komputera i Internetu 3 

Obsługa i administrowanie sieci 7 Przedstawicielstwo handlowe 3 

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych 
- ADR 

7 Kwalifikacje w ramach bloku programowego 
kat. D - do przewozu osób 

3 

Kwalifikacje w ramach bloku programowego 
kat. C - do przewozu rzeczy 7 Zbrojarstwo 3 

Elektryka z uprawnieniami do 1kV 6 Obsługa ładowarki 3 

Inne: Kwalifikacje lekarza medycyny 6 Pieczenie-piekarz 3 

Inne: Montaż instalacji wodno-
kanalizacyjnych 6 Inne: Kwalifikacje pracownika fizycznego 3 

Inne: Kwalifikacje operatora maszyn 6 Inne: Kwalifikacje krojczego 3 

Prawo jazdy kategorii B 6 Inne: Anestezjologia 3 

Prawo jazdy kategorii C/C+E 6 Inne: Mechanika 3 

Inne: Ślusarstwo/spawanie (jednocześnie) 6 
Inne: Kwalifikacje nauczyciela przedmiotów 

zawodowych 3 

Grafika komputerowa - kurs zaawansowany 5 Inne: Kwalifikacje szlifierza 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

*Odpowiedzi z przedrostkiem „Inne” są samodzielnymi wskazaniami respondentów, gdy przygotowana kafeteria okazała się zbyt 

wąska 

BADANIE IDI: Proszę zastanowić się także jak będzie wyglądał wielkopolski rynek pracy w przyszłości. 

Pracowników o jakich kwalifikacjach i zawodach zdaniem Państwa będzie najtrudniej znaleźć na regio-

nalnym rynku pracy? Z czego to wynika? 
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Przyszły wygląd wielkopolskiego rynku pracy, zdaniem badanych pośredników pracy będzie charakte-

ryzował się deficytem pracowników legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym  

w zakresie rzemiosła lub obróbki materiałowej. Istotne będzie również posiadanie odpowiedniego do-

świadczenia zawodowego. Badani jednocześnie wskazują na wiele zawodów, na które zapotrzebowa-

nie będzie rosnąć lub utrzyma się na obecnym poziomie. Do zawodów tych można zaliczyć: murarza, 

spawacza, ślusarza, stolarza, tynkarza czy cieślę. Deficyt pracowników w tych zawodach będzie 

zdaniem respondentów wynikał z niedopasowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy. 

Badani wskazują przy tym, że szkoły zawodowe nie kształcą rzemieślników, natomiast w momencie 

gdy kierunki kształcenia są otwierane – brakuje chętnych. Część badanych wskazała również, że  

w przypadku obecnych absolwentów szkół zawodowych lub średnich technicznych, nie posiadają oni 

wystarczającego doświadczenia lub umiejętności, by odnaleźć się na rynku pracy. Wśród wypowiedzi 

pojawiła się również opinia, że duża cześć wykwalifikowanych rzemieślników wyjechała z kraju, nato-

miast pozostali posiadają wyraźnie niższe kwalifikacje zawodowe. Kolejną grupą zawodów, w których 

badani przewidują deficyt, są absolwenci kierunków politechnicznych. Zdaniem respondentów osoby, 

które ukończyły studia inżynierskie często decydują się pozostać w dużych miastach. W ramach wy-

wiadów zauważono również problem, który może wystąpić w przyszłości, związany z niedostateczną 

liczbą pielęgniarek oraz opiekunów osób starszych.  

 „U nas na pewno takich fachowców jak tokarz, frezer. Dlatego, że w tej chwili młodzież się w tych 

zawodach nie kształci. A my mamy wiele firm, które właśnie funkcjonują w branży metalowej, gdzie ci 

fachowcy są potrzebni. Niestety lat im przybywa a młodych następców nie widać. Tu będzie problem  

z fachowcami. I też, jeżeli chodzi o jakichkolwiek konstruktorów, projektantów, to jeżeli chodzi o nasz 

regionalny, mały, powiatowy rynek pracy, tych osób też brakuje ciągle dlatego, że jeżeli ktoś już koń-

czy studia, to on zostaje najczęściej w Poznaniu i tutaj na nasz lokalny rynek nie wraca.” 

[Przedstawiciel PUP w Kościanie] 

Przedstawiciele agencji zatrudnienia przewidują natomiast, że w przyszłości  najtrudniej będzie pozy-

skać specjalistów z wykształceniem wyższym technicznym. Ich zdaniem jest to wynikiem zbyt 

małej liczby osób kształcących się w tych kierunkach oraz niedostatecznego przygotowania do podję-

cia pracy zaraz po ukończeniu nauki. Potencjalne trudności mogą wystąpić w szczególności w przy-

padku pracowników branży IT. W opinii badanych z powodu braku absolwentów oraz nasilonej 

emigracji, w przyszłości mogą nasilić się również problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracow-

ników fizycznych takich jak elektrycy, spawacze, operatorzy maszyn, czy hydraulicy. 

 

„Myślę, że specjalistów w branży IT, może być problem też z zawodami technicznymi. Z naszych ob-

serwacji widzimy, że absolwenci kierunków technicznych w momencie kończenia szkoły, otrzymują 



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 63 z 194 

zatrudnienie. Może być problem z pozyskiwaniem takich osób, ponieważ nadal nie widać dużej różnicy 

w przyroście tych osób.” 

[Przedstawiciel agencji z Piły] 

Analizę zapotrzebowania w najbliższych dwóch latach przygotowano również w odniesieniu do kompe-

tencji zawodowych. Na podstawie wyników badań udało się ustalić, że w najbliższych dwóch latach 

większość pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników oczekiwać będzie: zaangażo-

wania/chęci do pracy (59,2%), motywacji do pracy (54,6%), komunikatywności (54,0%), 

odporności na stres (52,5%) oraz zdolności szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji 

(52,5%). Z drugiej strony wskazać należy, że wyłącznie 25,2% pracodawców oczekiwać będzie mobil-

ności terenowej. Ankietowani, którzy wskazali odpowiedź „inne”, mieli na myśli przede wszystkim do-

świadczenie zawodowe i niekaralność.  
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Wykres 9. Kompetencje oczekiwane przez pracodawców w perspektywie najbliższych 2 lat – ogó-

łem 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

BADANIE IDI: Proszę również wskazać jakie kompetencje będą cieszyły się zainteresowaniem wielko-

polskich pracodawców w perspektywie najbliższych 2 lat? 

Przewidywania pośredników pracy w zakresie kompetencji, które będą poszukiwane na rynku pracy  

w przeciągu najbliższych 2 lat, w dużej mierze pokrywają się ze wskazaniami odnośnie kompetencji 

cenionych obecnie. Badani przewidują, że w perspektywie najbliższych 2 lat, pracodawcy przede 

wszystkim będą poszukiwać pracowników cechujących się dyspozycyjnością, zaangażowaniem  

w pracę w tym inicjatywą, odpornością na stres oraz elastycznością. W opinii badanych praco-
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dawcy będą również szukać pracowników komunikatywnych oraz mobilnych. Kilku respondentów 

wskazało również na zdolność szybkiego uczenia się oraz umiejętność pracy w grupie. 

Z kolei w opinii przedstawicieli agencji zatrudnienia, pracodawcy będą zwracać większą uwagę na 

komunikatywność, chęć do pracy, odporność na stres oraz dyspozycyjność i elastyczność. 

Pojedyncze wskazania dotyczyły również umiejętności szybkiego uczenia się i pracy w grupie, dobrej 

organizacji pracy, mobilności, uczciwości oraz samodzielności. 

 

W toku badania ilościowego zidentyfikowano również przyszłe zapotrzebowanie na kompetencje za-

wodowe w poszczególnych podregionach województwa wielkopolskiego. Na podstawie odpowiedzi 

respondentów zauważalne jest zjawisko zapotrzebowania na większą ilość kompetencji  

w miastach na prawach powiatu (Kalisz, Konin, Poznań). W ich przypadku zapotrzebowanie na 

niemal wszystkie kompetencje jest większe niż obserwowane w pozostałych lokalizacjach. Można rów-

nież wyodrębnić kilka innych prawidłowości: 

� W Lesznie spodziewane jest zapotrzebowanie na pracowników odpornych na stres, zmoty-

wowanych do pracy, umiejętnie organizujących swoją pracę, zaznajomionych ze specyfiką 

branży oraz zaangażowanych w pracę. Są to kompetencje tożsame z oczekiwanymi obecnie. 

� Pracodawcy z podregionu kaliskiego wykazywać będą prawdopodobnie zapotrzebowanie 

przede wszystkim na osoby odporne na stres, zaangażowane, zmotywowane do pracy, ko-

munikatywne i wykazujące zdolność szybkiego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji. 

� W podregionie konińskim prawdopodobnie cenieni będą szczególnie pracownicy komunika-

tywni i dyspozycyjni. 

� Podregion leszczyński wyróżniać się może w przyszłości zapotrzebowaniem w zakresie komu-

nikatywności, odporności na stres, zdolności szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji, 

dyspozycyjności i motywacji do pracy. 

� W podregionie pilskim cenione mogą być w przyszłości szczególnie: odporność na stres, ko-

munikatywność, zdolność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji oraz dyspozycyjność. 

� Idealny kandydat do pracy w podregionie poznańskim powinien w przyszłości charakteryzo-

wać się: zdolnością szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji, odpornością na stres, ko-

munikatywnością i dyspozycyjnością.   

Tabela 15. Kompetencje oczekiwane przez pracodawców w perspektywie najbliższych 2 lat – pod-

regiony i miasta na prawach powiatu* 

Kompetencje Kalisz Konin Leszno Kaliski Koniń-
ski 

Lesz-
czyński 

Pilski Po-
znański 

Poznań Ogó-
łem 

Zdolność szybkiego 
uczenia 
się/podnoszenia 
kwalifikacji 

87,5% 89,3% 21,4% 45,2% 38,5% 37,0% 48,6% 46,9% 65,6% 52,5% 

Odporność na stres 75,0% 60,7% 78,6% 52,2% 38,5% 38,4% 55,6% 48,2% 56,0% 52,5% 
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Kompetencje Kalisz Konin Leszno Kaliski Koniń-
ski 

Lesz-
czyński Pilski Po-

znański Poznań Ogó-
łem 

Komunikatywność 81,3% 78,6% 42,9% 45,2% 46,2% 39,7% 51,4% 46,5% 68,3% 54,0% 

Zdolności manualne 53,1% 28,6% 17,9% 27,8% 35,9% 23,3% 29,2% 32,2% 62,8% 38,8% 

Motywacja do pracy 87,5% 75,0% 85,7% 47,0% 30,8% 35,6% 44,4% 41,6% 75,7% 54,6% 

Myślenie analityczne i 
syntetyczne 

62,5% 75,0% 7,1% 27,8% 25,6% 8,2% 26,4% 29,0% 23,9% 27,4% 

Dyspozycyjność 68,8% 78,6% 14,3% 44,3% 43,6% 37,0% 47,2% 44,5% 62,8% 49,8% 

Umiejętność dobrej 
organizacji pracy 

81,3% 85,7% 64,3% 38,3% 28,2% 24,7% 40,3% 35,5% 74,8% 49,4% 

Poziom kultury osobi-
stej 

53,1% 64,3% 7,1% 33,0% 33,3% 26,0% 44,4% 34,7% 33,0% 34,8% 

Kreatywność, innowa-
cyjność, pomysłowość 

59,4% 67,9% 17,9% 27,8% 17,9% 17,8% 29,2% 29,4% 39,0% 32,1% 

Znajomość branży, w 
której pracuję lub 
chcę podjąć pracę 

78,1% 78,6% 67,9% 37,4% 20,5% 16,4% 26,4% 38,0% 67,9% 45,8% 

Odpowiedzialność i 
profesjonalizm 

53,1% 67,9% 42,9% 36,5% 30,8% 24,7% 36,1% 36,3% 47,7% 39,9% 

Stan zdrowia pod 
kątem wymagań na 
stanowisku pracy 

46,9% 64,3% 35,7% 24,3% 30,8% 16,4% 19,4% 26,9% 28,4% 27,9% 

Przywiązanie do pracy 75,0% 82,1% 0,0% 26,1% 20,5% 17,8% 31,9% 27,3% 57,8% 36,9% 

Mobilność terenowa 40,6% 50,0% 17,9% 16,5% 15,4% 11,0% 18,1% 15,5% 45,0% 25,2% 

Zaangażowanie/chęć 
do pracy 

93,8% 92,9% 89,3% 48,7% 35,9% 32,9% 41,7% 41,6% 89,9% 59,2% 

Uczciwość 65,6% 78,6% 28,6% 44,3% 33,3% 28,8% 38,9% 35,9% 61,0% 45,3% 

Inne 0,0% 0,0% 3,6% 16,5% 17,9% 17,8% 12,5% 12,7% 3,2% 10,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

*Kolorem zielonym oznaczono kompetencje, na które jest większe zapotrzebowanie w danej lokalizacji niż zapotrzebowanie  

w całym województwie ogółem. Kolorem czerwonym oznaczono kompetencje, na które jest mniejsze zapotrzebowanie w danej 

lokalizacji niż zapotrzebowanie w całym województwie ogółem. 

Odpowiedzi ankietowanych pracodawców zanalizowano również w rozbiciu na sekcje wg Polskiej Kla-

syfikacji Działalności 2007. Najważniejsze wnioski z zestawienia sekcji PKD pracodawców z zapotrze-

bowaniem na kompetencje znajdują się poniżej: 

� W branży związanej z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem w przyszłości spo-

dziewane jest zapotrzebowanie przede wszystkim na następujące kompetencje: odporność na 

stres, zaangażowanie/chęć do pracy oraz komunikatywność. Z drugiej strony rzadziej będzie 

wymagane myślenie analityczne i syntetyczne, odpowiedzialność i profesjonalizm oraz stan 

zdrowia odpowiadający wymaganiom na stanowisku pracy. 

� Branża górnictwa i wydobywania wymagać będzie wyłącznie: zdolności szybkiego uczenia 

się/podnoszenia kwalifikacji, komunikatywności, zdolności manualnych, motywacji do pracy, 

dyspozycyjności, umiejętności dobrej organizacji pracy, znajomości branży, odpowiedniego 

stanu zdrowia, przywiązania do pracy oraz zaangażowania/chęci do pracy. 

� W przyszłości branża przetwórstwa przemysłowego charakteryzować będzie się zapotrzebo-

waniem przede wszystkim na: zdolność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji, zaan-
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gażowanie/chęć do pracy, motywację do pracy, zdolności manualne oraz dyspozycyjność. 

Bardzo niewielkie zapotrzebowanie odnotowano natomiast w przypadku mobilności terenowej 

i odpowiedniego stanu zdrowia. 

� Branża wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  

i powietrze do układów klimatyzacyjnych w przyszłości zgłaszać będzie zapotrzebowanie 

głównie na: zdolności manualne, dyspozycyjność, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz 

znajomość branży. Pracodawcy nie wskazali zapotrzebowania na pracowników odpornych na 

stres. 

� Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

to branża, gdzie w najbliższych latach odnotowywane powinno być zapotrzebowanie na: zdol-

ność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji, komunikatywność, dyspozycyjność i za-

angażowanie/chęć do pracy. Z drugiej strony nieliczni pracodawcy zadeklarowali chęć poszu-

kiwania osób charakteryzujących się: wysokim poziomem kultury osobistej, odpornością na 

stres, odpowiednim stanem zdrowia oraz mobilnością terenową. 

� W obszarze budownictwa najczęściej poszukiwanymi kompetencjami w przyszłości powinny 

być: zaangażowanie/chęć do pracy, znajomość branży, zdolność szybkiego uczenia 

się/podnoszenia kwalifikacji, a także zdolności manualne. Bardzo niewielkie zapotrzebowanie 

odnotowywane powinno być z kolei w odniesieniu do wysokiego poziomu kultury osobistej 

oraz myślenia analitycznego i syntetycznego. 

� Branża handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów charakteryzować będzie się 

w przyszłości zapotrzebowaniem na: zdolność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji, 

zaangażowanie/chęć do pracy, motywację do pracy, komunikatywność i dyspozycyjność.  

Z drugiej strony niewielu pracodawców deklarowało: odpowiedni stan zdrowia, wysoki poziom 

kultury osobistej oraz kreatywność, innowacyjność i pomysłowość. 

� W branży transportu i gospodarki magazynowej w przyszłości liczyć będzie się najbardziej 

dyspozycyjność oraz zaangażowanie/chęć do pracy. Bardzo małe znaczenie powinny mieć na-

tomiast: myślenie analityczne i syntetyczne, wysoki poziom kultury osobistej oraz kreatyw-

ność, innowacyjność i pomysłowość. 

� Pracodawcy funkcjonujący w obszarze zakwaterowania i usług gastronomicznych w przyszło-

ści spodziewają się zapotrzebowania przede wszystkim na: komunikatywność, motywację do 

pracy i zaangażowanie/chęć do pracy. W tej branży nie należy się jednak spodziewać zapo-

trzebowania na: myślenie analityczne i syntetyczne, kreatywność, innowacyjność, pomysło-

wość, odpowiedzialność i profesjonalizm oraz mobilność terenową. 

� Informacja i komunikacja to branża, która w przyszłości zgłaszać powinna zapotrzebowanie 

na: odporność na stres, komunikatywność, zdolności manualne, motywację do pracy, umie-

jętność dobrej organizacji pracy, kreatywność, innowacyjność, pomysłowość oraz znajomość 
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branży. Z drugiej strony nie zgłoszono zapotrzebowania na wysoki poziom kultury osobistej 

oraz uczciwość. 

� Działalność finansowa i ubezpieczeniowa jest branżą, gdzie odnotowywane w przyszłości po-

winno być zapotrzebowanie na: odporność na stres, komunikatywność oraz znajomość branży. 

Niewielu pracodawców deklarowało natomiast mobilność terenową i odpowiedni stan zdrowia. 

� W branży związanej z obsługą rynku nieruchomości spore zapotrzebowanie przewidywane jest 

w obszarach: zaangażowania/chęci do pracy, zdolności szybkiego uczenia się/podnoszenia 

kwalifikacji, komunikatywności, zdolności manualnych, dyspozycyjności, dobrej organizacji 

pracy oraz znajomości branży. Z drugiej strony niewielkie zapotrzebowanie spodziewane jest 

w przypadku myślenia analitycznego i syntetycznego oraz przywiązania do pracy. 

� Działalność profesjonalna naukowa i techniczna w najbliższych latach cechować będzie się za-

potrzebowaniem na: motywację do pracy, zdolność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwali-

fikacji, znajomość branży, a także zaangażowanie/chęć do pracy. W przypadku tej branży 

niewielu pracodawców spodziewa się poszukiwać pracowników z wysokim poziomem kultury 

osobistej. 

� Pracodawcy z branży usług administrowania i działalności wspierającej w przyszłości zgłaszać 

będą zapotrzebowanie przede wszystkim na: motywację do pracy, zaangażowanie/chęć do 

pracy, zdolność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji oraz komunikatywność. Nie-

wielkie zapotrzebowanie odnotowano natomiast w przypadku: myślenia analitycznego i synte-

tycznego, mobilności terenowej oraz kreatywności, innowacyjności i pomysłowości. 

� Obszar administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych 

jest polem, gdzie zidentyfikowano popyt na: odporność na stres, komunikatywność, uczciwość 

i motywację do pracy. Niewielu pracodawców z tej branży poszukiwać będzie: zdolności ma-

nualnych oraz mobilności terenowej. 

� Pracodawcy z branży edukacyjnej w najbliższych latach zgłaszać powinni zapotrzebowanie na 

następujące kompetencje: komunikatywność, odporność na stres, zaangażowanie/chęć do 

pracy, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz odpowiedzialność i profesjonalizm. W obsza-

rze edukacji rzadko będzie się poszukiwać osób z kompetencjami w zakresie: mobilności tere-

nowej, przywiązania do pracy i zdolności manualnych. 

� W branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w przyszłości deklarowany będzie popyt na: 

odporność na stres, komunikatywność, zaangażowanie/chęć do pracy oraz umiejętność dobrej 

organizacji pracy. W tym samym czasie niewielkie zapotrzebowanie powinno być obserwowa-

ne w przypadku: odpowiedniego stanu zdrowia i mobilności terenowej. 

� W obszarze kultury, rozrywki i rekreacji największy popyt na kompetencje w przyszłości powi-

nien być obserwowany w przypadku: zaangażowania/chęci do pracy, zdolności szybkiego 

uczenia się/podnoszenia kwalifikacji, komunikatywności oraz motywacji do pracy. Pracodawcy 
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z omawianej branży nie spodziewają się zapotrzebowania na: myślenie analityczne i synte-

tyczne oraz przywiązanie do pracy. 

� W ramach połączonych sekcji S i T w przyszłości poszukiwani powinni być szczególnie praco-

dawcy z kompetencjami w zakresie: zaangażowania/chęci do pracy, komunikatywności, mo-

tywacji do pracy oraz zdolności szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji. Niewielkiego 

zapotrzebowania można natomiast spodziewać się w przypadku myślenia analitycznego i syn-

tetycznego oraz odpowiedniego stanu zdrowia. 

Uzupełnieniem powyższych informacji jest zestawienie pożądanych w przyszłości kompetencji z powia-

tami województwa wielkopolskiego. W analizie uwzględniono wyłącznie powiaty, gdzie dana kompe-

tencja pożądana będzie przez minimum 75,0% pracodawców. Analiza dostarczyła następujących 

wniosków: 

� Zdolność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji będzie szczególnie pożądana  

w Kaliszu i Koninie. 

� Odporność na stres to kompetencja, która powinna pojawiać się w wymogach pracodaw-

ców szczególnie w Lesznie, powiecie pilskim i Kaliszu. 

� Zapotrzebowanie na komunikatywność w przyszłości powinno być obserwowane przede 

wszystkim w powiecie średzkim, Kaliszu i Koninie. 

� Motywacja do pracy pożądana powinna być przede wszystkim w powiecie średzkim oraz 

Poznaniu, Kaliszu, Koninie i Lesznie. 

� Największego popytu na uczciwość, myślenie analityczne i syntetyczne oraz dyspozy-

cyjność należy spodziewać się w Koninie. 

� Umiejętność dobrej organizacji pracy, przywiązanie do niej oraz znajomość branży 

największe znaczenie będą miały dla pracodawców z Konina i Kalisza. 

� Zaangażowanie i chęć do pracy będą pożądane szczególnie przez pracodawców z miast na 

prawach powiatu: Konina, Kalisza, Poznania i Leszna. 

Zapotrzebowanie na kompetencje w najbliższych dwóch latach wśród pracodawców zgłaszających 

oferty do Powiatowych Urzędów Pracy i kierujących je do agencji zatrudnienia rozkłada się podobnie. 

Należy jednakże zauważyć, że pierwsi wymienieni wykazują nieco większe zapotrzebowanie na ogół 

kompetencji z wyjątkiem motywacji do pracy oraz przywiązania do niej. Wymienione kompetencje są 

pożądane przez większy odsetek pracodawców współpracujących z agencjami zatrudnienia. Szczegó-

łowe dane zaprezentowane zostały w poniższej tabeli.  
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Tabela 16. Przyszłe zapotrzebowania na kompetencje wśród pracodawców zgłaszających oferty do 

Powiatowych Urzędów Pracy i agencji zatrudnienia w ciągu najbliższych 2 lat  

Kompetencje PUP Agencje za-
trudnienia 

Różnica punk-
tów procento-

wych 

Zaangażowanie/chęć do pracy 60,8% 56,1% 4,7% 

Motywacja do pracy 55,6% 56,1% -0,5% 

Dyspozycyjność 54,8% 50,0% 4,8% 

Odporność na stres 54,4% 48,5% 5,9% 

Komunikatywność 53,6% 51,5% 2,1% 

Zdolność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji 52,0% 51,5% 0,5% 

Uczciwość 49,6% 39,4% 10,2% 

Umiejętność dobrej organizacji pracy 47,6% 37,9% 9,7% 

Znajomość branży, w której pracuję lub chcę podjąć pracę 47,2% 42,4% 4,8% 

Odpowiedzialność i profesjonalizm 43,6% 37,9% 5,7% 

Zdolności manualne 41,2% 31,8% 9,4% 

Kreatywność, innowacyjność, pomysłowość 36,8% 31,8% 5,0% 

Poziom kultury osobistej 36,8% 31,8% 5,0% 

Przywiązanie do pracy 34,4% 37,9% -3,5% 

Stan zdrowia pod kątem wymagań na stanowisku pracy 32,8% 30,3% 2,5% 

Myślenie analityczne i syntetyczne 29,2% 27,3% 1,9% 

Mobilność terenowa 23,6% 19,7% 3,9% 

Inne 10,8% 7,6% 3,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

W obszarze tematycznym zgodnym z zakresem niniejszego rozdziału analizie poddano również opinie 

ekspertów wyrażone podczas badania techniką Delphi. W przyszłości we wszystkich branżach obser-

wować będzie się zjawisko wymogu określonych kwalifikacji przynależnych jednej lub – w niewielu 

przypadkach – kilku branżom jednocześnie. W ocenie ekspertów omawiane zjawisko jest istotne dla 

przyszłości regionalnego rynku pracy (wskaźnik istotności 0,93 w skali 0-1) szczególnie w kontekście 

najbliższych 12 miesięcy. Po tym okresie zjawisko wzrostu znaczenia uniwersalnych kwalifikacji odpo-

wiadających wielu branżom jednocześnie będzie coraz bardziej widoczne, co uznać należy za zjawisko 

pozytywne. Eksperci prognozują bowiem również, że wymóg odmiennych specjalizacji w róż-

nych branżach będzie zjawiskiem, które powodować może spadek zatrudnienia. Tymcza-

sem wzrost znaczenia kwalifikacji uniwersalnych powinien odpowiadać tendencji odwrotnej, związanej 

ze wzrostem zatrudnienia lub co najmniej ze stabilizacją jego poziomu. 

W nadchodzących pięciu latach – zdaniem ekspertów – szczególnie wiele kwalifikacji będzie wymaga-

nych od pracowników szukających zatrudnienia w obszarach: przetwórstwa przemysłowego, budow-

nictwa, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów oraz administracji publicznej, obrony 

narodowej i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Szkolenia dla osób bezrobotnych chcących 
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podjąć pracę w tych sekcjach PKD powinny być zatem elementem niezbędnym dla budowania ich 

atrakcyjności jako wartościowych i potencjalnych pracowników na regionalnym rynku pracy. Zdaniem 

ekspertów zainteresowaniu pracodawców wieloma kwalifikacjami należy wyjść naprzeciw i dzięki 

zwielokrotnieniu możliwości szkoleniowych w tych obszarach, przekuć ja na wzrost zatrudnie-

nia, który przyjąć powinien średnie wartości. Nie należy się zatem obawiać wzrostu znaczenia kwalifi-

kacji, lecz spróbować wiedzę o nich wykorzystać jako możliwość na jeszcze lepsze dopasowanie popy-

tu i podaży kwalifikacji zawodowych. 

Powiedziano już, że – zdaniem ekspertów – w niedalekiej przyszłości wzrastać będzie znaczenie 

kwalifikacji uniwersalnych, czyli pojawiających się niezależnie od branży, a zjawisko to przyczyniać 

się będzie do średniego wzrostu liczby zatrudnionych na regionalnym rynku pracy. Eksperci potwier-

dzili, że do kwalifikacji uniwersalnych w tym czasie zaliczać będą się szczególnie podstawy obsługi 

komputera i Internetu oraz prawo jazdy kategorii B, a w nieco mniejszym zakresie również znajomość 

języków niemieckiego i angielskiego. Istotność tej tezy dla przyszłości regionalnego rynku pracy po-

twierdza współczynnik istotności na poziomie 0,79 w skali 0-1. 

Pracownicy posiadający więcej kompetencji zawodowych (umiejętności miękkich) poszukiwani będą 

przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich (Poznań, Kalisz, Konin). Istotność tej tezy potwier-

dzono współczynnikiem o wartości 0,75 w skali 0-1. Większe zapotrzebowanie na kompetencje w Po-

znaniu, Kaliszu i Koninie będzie obserwowane szczególnie w perspektywie nadchodzących 12 miesięcy, 

aczkolwiek eksperci dopuszczają, że okres ten może nieco się wydłużyć. Eksperci przekonani o dużej 

mobilności terenowej osób w województwie wielkopolskim prognozują, że na skutek realizacji tezy 

zauważalny będzie średni wzrost liczby zatrudnionych w województwie, bowiem mieszkańcy małych 

miejscowości będą przenosić się za pracą do większych ośrodków, takich jak Poznań, Kalisz  

i Konin. Zapotrzebowanie na kompetencje miękkie może być impulsem do większej mobilności szcze-

gólnie w gronie osób z wykształceniem wyższym humanistycznym, które niejednokrotnie brak twar-

dych umiejętności rekompensują wieloma kompetencjami zawodowymi. 

W najbliższych 12 miesiącach – zdaniem ekspertów – do kompetencji uniwersalnych, czyli pojawiają-

cych się niezależnie od branży i towarzyszących wielu kwalifikacjom zawodowym, zaliczać będą się: 

zaangażowanie/chęć do pracy, dyspozycyjność, zdolność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifika-

cji, komunikatywność, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole. Wymóg posiadania okre-

ślonych wyżej kompetencji zawodowych będzie się wiązał ze średnim wzrostem liczby zatrudnionych 

na regionalnym rynku pracy, bowiem pracodawcy nie powinni mieć problemów z odszukaniem właści-

wych pracowników. Niemniej organizując szkolenia dotyczące umiejętności miękkich należałoby skupić 

się na doskonaleniu wyżej wymienionych kompetencji. Zadanie to stoi w szczególności przed podmio-



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 72 z 194 

tami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Istotność postawionej tezy potwierdza 

współczynnik na poziomie 0,95 w skali 0-1. 
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4. Oferta edukacyjno-szkoleniowa w Wielkopolsce 

Rozdział poświęcony ofercie edukacyjno-szkoleniowej w województwie Wielkopolskim opracowany 

został w oparciu o trzy podstawowe źródła danych: 

a) Biuletyny Statystyczne WUP – Biuletyny wydawane są w odstępach miesięcznych i zawierają infor-

macje o szkoleniach przewidzianych do realizacji w następnym miesiącu przez poszczególne Powiato-

we Urzędy Pracy zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego. Analizą objęto szkolenia 

przewidziane do realizacji od stycznia do września 2013 roku. 

b) Informacje pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej dotyczące przewidywanych absolwentów 

poszczególnych szkół kształcących w zawodzie, którzy zakończyli naukę w roku szkolnym 2011/2012. 

c) Aktualna oferta instytucji szkoleniowych wybranych losowo na podstawie Rejestru Instytucji Szkole-

niowych. 

Uzupełnieniem powyższych danych statystycznych były opinie wyrażone przez uczestników badań 

jakościowych, którzy wzięli udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych (pośrednicy pracy  

i przedstawiciele agencji zatrudnienia). 

Analiza miała charakter ilościowy i pozwoliła wskazać najpopularniejsze kierunki kształcenia oraz naj-

częściej organizowane kursy/szkolenia na terenie województwa wielkopolskiego i poszczególnych pod-

regionów. 

4.1 Absolwenci szkół kształcących w zawodzie – dane Systemu Informacji Oświatowej 

Na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej zidentyfikowano najczęściej pozyskiwane przez 

absolwentów zawody w roku szkolnym 2011/2012. Wielkopolskie szkoły techniczne i zawodowe do-

starczyły na rynek pracy m.in.: 1958 techników ekonomistów, 1918 techników informatyków, 1487 

sprzedawców, 1360 kucharzy małej gastronomii, 1107 mechaników pojazdów samochodowych i 1009 

techników logistyki. W pozostałych zawodach naukę ukończyło mniej niż 1000 absolwentów.  

Tabela 17. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w poszczególnych zawodach - wojewódz-

two wielkopolskie (2012)* 

Zawód Ogółem Zawód Ogółem 

Technik ekonomista 1958 Kucharz 293 

Technik informatyk 1918 Cukiernik 281 

Sprzedawca 1487 Murarz 279 

Kucharz małej gastronomii 1360 Technik organizacji usług gastronomicz-
nych 

272 

Mechanik pojazdów samochodowych 1107 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 258 

Technik logistyk 1009 Elektromechanik pojazdów samochodo- 255 
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Zawód Ogółem Zawód Ogółem 

wych 

Technik hotelarstwa 990 Lakiernik 239 

Fryzjer 893 Technik mechanizacji rolnictwa 232 

Technik usług kosmetycznych 859 Technik agrobiznesu 208 

Technik żywienia i gospodarstwa domo-
wego 

803 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 195 

Technik rolnik 761 Technik masażysta 192 

Technik budownictwa 751 Technik geodeta 165 

Technik handlowiec 723 Technik rachunkowości 164 

Technik mechanik 683 Mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych 

139 

Technik administracji 644 Tapicer 139 

Technik architektury krajobrazu 632 Blacharz samochodowy 137 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 567 Technik ochrony środowiska 135 

Technik farmaceutyczny 520 Operator obrabiarek skrawających 133 

Ślusarz 450 Ratownik medyczny 129 

Technik pojazdów samochodowych 442 Elektromechanik 127 

Technik elektronik 439 Piekarz 122 

Stolarz 438 Technik technologii żywności 119 

Technik pożarnictwa 438 Asystentka stomatologiczna 118 

Opiekun medyczny 376 Terapeuta zajęciowy 112 

Technik usług fryzjerskich 350 Rolnik 109 

Technik mechatronik 343 Plastyk 108 

Malarz-tapeciarz 309 Technik weterynarii 107 

Technik elektryk 306 Technik prac biurowych 102 

Elektryk 302 - - 

*W  zawodach, gdzie pojawiło się minimum 100 absolwentów. 
Źródło: Dane Centrum Informatycznego Edukacji: Szkoły Zawodowe (wg SIO, stan na 30.09.2012 r.)  
 

Podobne zestawienia przygotowano dla poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego.  

W każdym z powiatów uwzględniono 5 zawodów, w których naukę ukończyła największa liczba absol-

wentów. W podregionie pilskim kształci się przede wszystkim techników informatyków, techników 

ekonomistów, kucharzy małej gastronomii, mechaników pojazdów samochodowych oraz sprzedaw-

ców. Technik informatyk jest najpopularniejszym kierunkiem kształcenia aż w trzech powiatach podre-

gionu: chodzieskim, pilskim i wągrowieckim, co związane jest z ofertą edukacyjną szkół i dostępem do 

kierunków w poszczególnych powiatach.  

Tabela 18. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w podregionie pilskim (2012) 

Lp. Chodzieski Czarnkowsko-
trzcianecki Pilski Wągrowiecki Złotowski 

1 Technik informatyk Sprzedawca Technik informatyk Technik informatyk Technik ekonomista 

2 
Kucharz małej ga-

stronomii Technik informatyk Technik hotelarstwa Technik ekonomista 
Kucharz małej ga-

stronomii 
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3 Technik ekonomista Ślusarz Technik ekonomista 
Mechanik pojazdów 

samochodowych 
Mechanik pojazdów 

samochodowych 

4 
Technik żywienia i 
gospodarstwa do-

mowego 
Technik handlowiec Technik budownictwa Technik rolnik Sprzedawca 

5 Fryzjer i Sprzedawca Ratownik medyczny Kucharz małej ga-
stronomii Sprzedawca Technik informatyk 

Źródło: Dane Centrum Informatycznego Edukacji: Szkoły Zawodowe (wg SIO, stan na 30.09.2012 r.)  

Analizując najczęściej wybierane kierunki kształcenia w podregionie poznańskim zauważyć należy, że 

technik ekonomista jest najpopularniejszych kierunkiem w pięciu powiatach: gnieźnieńskim, nowoto-

myskim, obornickim, szamotulskim oraz śremskim. Ponadto, zwraca uwagę fakt, że w powiecie grodzi-

skim kształci się wielu techników górnictwa otworowego. Zawód ten nie należy do najpopularniejszych 

kierunków kształcenia w pozostałych powiatach podregionu poznańskiego. Poza technikami ekonomi-

stami na rynek pracy w podregionie poznańskim trafiło m.in. wielu: sprzedawców, techników informa-

tyków, kucharzy małej gastronomii oraz mechaników pojazdów samochodowych. 

Tabela 19. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w podregionie poznańskim (2012) 

Lp. Gnieźnieński Grodziski Międzychodzki Nowotomyski Obornicki 

1 Technik ekonomista Technik górnictwa 
otworowego 

Technik żywienia i 
gospodarstwa  do-

mowego 
Technik ekonomista Technik ekonomista 

2 Sprzedawca Kucharz małej ga-
stronomii 

Technik ekonomista Sprzedawca Technik informatyk 

3 Technik logistyk Technik ekonomista 
Technik ochrony 

fizycznej osób i mie-
nia 

Ślusarz Sprzedawca 

4 Mechanik pojazdów 
samochodowych Sprzedawca Technik hotelarstwa Technik handlowiec Mechanik pojazdów 

samochodowych 

5 Opiekun medyczny Technik budownictwa Technik architektury 
krajobrazu 

Technik informatyk i 
technik rolnik Technik mechanik 

Lp. Poznański Szamotulski Średzki Śremski Wrzesiński 

1 Technik logistyk Technik ekonomista Technik informatyk Technik ekonomista Sprzedawca 

2 Technik informatyk Sprzedawca Technik ekonomista Sprzedawca Technik ekonomista 

3 Sprzedawca Technik mechanik Sprzedawca Technik hotelarstwa Technik informatyk 

4 Kucharz małej ga-
stronomii 

Ślusarz Technik rolnik Mechanik pojazdów 
samochodowych 

Technik weterynarii 
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5 Mechanik pojazdów 
samochodowych 

Technik architektury 
krajobrazu i technik 

handlowiec 

Kucharz małej ga-
stronomii Technik mechanik 

Kucharz małej ga-
stronomii i technik 

rolnik 
Źródło: Dane Centrum Informatycznego Edukacji: Szkoły Zawodowe (wg SIO, stan na 30.09.2012 r.)  

W dwóch z pięciu powiatów podregionu leszczyńskiego najpopularniejszym kierunkiem kształcenia jest 

sprzedawca. Wielu absolwentów ukończyło również następujące kierunki: technik ekonomista, technik 

żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz małej gastronomii oraz technik rolnik. Zauważyć należy, 

że ostatni z wymienionych zawodów zalicza się do czołówki najczęściej wybieranych przez uczniów  

w powiatach: rawickim i gostyńskim.  

Tabela 20. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w podregionie leszczyńskim (2012) 

Lp. Gostyński Kościański Leszczyński Rawicki Wolsztyński 

1 Sprzedawca Sprzedawca Stolarz Technik rolnik Technik ekonomista 

2 Technik ekonomista Technik ekonomista 
Technik żywienia i 
gospodarstwa do-

mowego 

Technik żywienia i 
gospodarstwa do-

mowego 
Technik logistyk 

3 Technik rolnik Kucharz małej ga-
stronomii 

Kucharz małej ga-
stronomii  Sprzedawca Sprzedawca 

4 
Technik żywienia i 
gospodarstwa do-

mowego 
Technik mechanik Sprzedawca Stolarz Technik informatyk 

5 Mechanik pojazdów 
samochodowych 

Fryzjer, technik 
administracji i technik 

handlowiec 
Malarz-tapeciarz Technik prac biuro-

wych Fryzjer 

Źródło: Dane Centrum Informatycznego Edukacji: Szkoły Zawodowe (wg SIO, stan na 30.09.2012 r.)  

Na podstawie liczebności absolwentów poszczególnych kierunków nauczania w podregionie kaliskim 

można zauważyć, że powiat kaliski specjalizuje się w kształceniu ogrodników i architektów krajobrazu. 

Poza tym w trzech spośród siedmiu powiatów najpopularniejszym zawodem szkolnym jest technik 

ekonomista (powiaty: kępiński, ostrzeszowski, pleszewski). Zwraca również uwagę fakt, że w powiecie 

jarocińskim najwięcej absolwentów opuszcza szkoły z zawodem technika logistyka, podczas gdy  

w powiecie krotoszyńskim najpopularniejszym zawodem jest technik rolnik. 

Tabela 21. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w podregionie kaliskim (2012) 

Lp. Jarociński Kaliski Kępiński Krotoszyński Ostrowski 

1 Technik logistyk Technik ogrodnik Technik ekonomista Technik rolnik Kucharz małej ga-
stronomii 

2 Technik ekonomista 
Technik żywienia i 

gospodarstwa domo-
wego 

Sprzedawca Technik informatyk Technik informatyk 

3 Sprzedawca Technik architektury 
krajobrazu 

Tapicer Technik bezpieczeń-
stwa i higieny pracy 

Technik elektronik 

4 Technik hotelarstwa Ogrodnik Mechanik pojazdów 
samochodowych Technik handlowiec Fryzjer 
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5 
Technik żywienia i 

gospodarstwa domo-
wego 

Technik budownictwa Technik handlowiec Technik logistyk 
Technik budownictwa 

i technik pojazdów 
samochodowych 

Lp. Ostrzeszowski Pleszewski 

1 Technik ekonomista Technik ekonomi-
sta 

2 Technik informatyk 
Technik mechani-

zacji rolnictwa 

3 Technik budownictwa Opiekun medyczny 

4 Technik hotelarstwa Sprzedawca 

5 Sprzedawca 

Kucharz małej 
gastronomii i 

technik mechatro-
nik 

Źródło: Dane Centrum Informatycznego Edukacji: Szkoły Zawodowe (wg SIO, stan na 30.09.2012 r.)  

Technik informatyk jest najpopularniejszym kierunkiem kształcenia w powiatach kolskim i tureckim. 

Wśród najczęściej wybieranych zawodów znajdują się również technik ekonomista oraz sprzedawca. 

Zwraca ponadto uwagę fakt, że w powiecie konińskim najwięcej absolwentów ukończyło naukę  

w zawodzie kucharza małej gastronomii, który nie należy do często wybieranych profili w pozostałych 

obszarach podregionu konińskiego. 

Tabela 22. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w podregionie konińskim (2012) 

Lp. Kolski Koniński Słupecki Turecki 

1 Technik informatyk Kucharz małej gastronomii Technik ekonomista Technik informatyk 

2 Technik ekonomista Sprzedawca Sprzedawca 
Technik organizacji usług 

gastronomicznych 

3 Technik rolnik Technik ekonomista Technik hotelarstwa Technik ekonomista 

4 Sprzedawca 
Technik żywienia i gospo-

darstwa domowego 

Technik mechanizacji 

rolnictwa 

Mechanik pojazdów samo-

chodowych 

5 
Technik żywienia i gospo-

darstwa domowego 
Technik agrobiznesu 

Rolnik, ślusarz i technik 

agrobiznesu 
Technik handlowiec 

Źródło: Dane Centrum Informatycznego Edukacji: Szkoły Zawodowe (wg SIO, stan na 30.09.2012 r.)  

Na koniec zidentyfikowano najpopularniejsze kierunki kształcenia w miastach na prawach powiatu 

zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Zdecydowanie najwięcej absolwentów opuściło szkoły 

z tytułami: technika informatyka, technika ekonomisty oraz – co stanowi ciekawą informację w kon-

tekście wyników w innych podregionach – technika usług kosmetycznych. Ostatni z wymienionych 

zawodów jest najpopularniejszym kierunkiem kształcenia w Koninie.    
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Tabela 23. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w miastach: Poznań, Kalisz, Konin i Leszno 

(2012) 

Lp. Poznań Kalisz Konin Leszno 

1 Technik informatyk Technik ekonomista Technik usług kosmetycz-
nych 

Technik informatyk 

2 Technik usług kosmetycz-
nych Technik informatyk Technik ekonomista Technik budownictwa 

3 Kucharz małej gastronomii Technik usług kosmetycz-
nych 

Mechanik pojazdów samo-
chodowych Technik ekonomista 

4 Technik hotelarstwa Technik żywienia i gospo-
darstwa domowego 

Technik mechanik Technik logistyk 

5 Technik farmaceutyczny Kucharz małej gastronomii Technik hotelarstwa Technik usług kosmetycz-
nych 

Źródło: Dane Centrum Informatycznego Edukacji: Szkoły Zawodowe (wg SIO, stan na 30.09.2012 r.)  

Analizie ilościowej poddano również najczęściej wybierane przez uczniów kierunki studiów wyższych. 

W roku szkolnym 2011/2012 studia ukończyło 45 807 absolwentów. Ponad 10,0% wszystkich absol-

wentów ukończyło pedagogikę (11,9%) oraz zarządzanie (10,2%). Na rynek pracy potencjalnie wkro-

czyło również wielu absolwentów finansów i rachunkowości (6,0%), administracji (4,6%), turystyki  

i rekreacji (4,0%), politologii (3,4%), fizjoterapii (3,2%), ekonomii (3,0%), kosmetologii (2,0%), filo-

logii angielskiej (1,8%), wychowania fizycznego (1,7%), informatyki (1,6%), stosunków międzynaro-

dowych (1,6%) oraz pielęgniarstwa (1,6%). Pozostałe kierunki ukończyło mniej niż 1,5% ogółu ab-

solwentów.   

Tabela 24. Pięćdziesiąt najpopularniejszych kierunków studiów w województwie wielkopolskim – 

wg udziału absolwentów w roku szkolnym 2011/2012 

Kierunek % Kierunek % 

Pedagogika 11,9% Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1,1% 

Zarządzanie 10,2% Architektura i urbanistyka 1,0% 

Finanse i rachunkowość 6,0% Elektrotechnika 1,0% 

Administracja 4,6% Logistyka 1,0% 

Turystyka i rekreacja 4,0% Historia 0,9% 

Politologia 3,4% Kierunek lekarski 0,9% 

Fizjoterapia 3,2% Geografia 0,8% 

Ekonomia 3,0% Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 0,8% 

Kosmetologia 2,0% Technologia żywności i żywienia czło-
wieka 

0,8% 

Filologia angielska 1,8% Biologia 0,7% 

Wychowanie fizyczne 1,7% Ochrona środowiska 0,7% 

Informatyka 1,6% Chemia 0,7% 

Stosunki międzynarodowe 1,6% Automatyka i robotyka 0,7% 
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Kierunek % Kierunek % 

Pielęgniarstwo 1,6% Bezpieczeństwo narodowe 0,7% 

Budownictwo 1,4% Leśnictwo 0,6% 

Filologia polska 1,3% Ogrodnictwo 0,6% 

Prawo 1,3% Towaroznawstwo 0,6% 

Inżynieria środowiska 1,3% Rolnictwo 0,6% 

Mechanika i budowa maszyn 1,2% Położnictwo 0,6% 

Nauczanie początkowe z wychowaniem 
przedszkolnym 1,2% Ratownictwo medyczne 0,6% 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1,2% Filologia germańska 0,5% 

Gospodarka przestrzenna 1,2% Filozofia 0,5% 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 1,2% Transport 0,5% 

Socjologia 1,1% Informatyka i ekonometria 0,5% 

Kulturoznawstwo 1,1% Biotechnologia 0,5% 

Źródło: Dane Centrum Informatycznego Edukacji: Szkoły wyższe (wg SIO, stan na 30.09.2012 r.)  

86,7% wszystkich absolwentów studiów wyższych pobierających naukę na terenie województwa wiel-

kopolskiego ukończyło szkoły wyższe w mieście Poznań. Najpopularniejszym kierunkiem kształcenia  

w ich przypadku było zarządzanie. Ten sam kierunek studiów dostarczył największą liczbę absolwen-

tów szkół wyższych w Kaliszu. Z kolei pedagogika to najpopularniejszy kierunek kształcenia w podre-

gionach: poznańskim, leszczyńskim oraz w Lesznie i Koninie. Należy również zauważyć, że politologia 

to najpopularniejszy kierunek w podregionie pilskim. Z kolei w podregionach kaliskim i konińskim są to 

odpowiednio: administracja i ekonomia.  

Tabela 25. Podregiony i miasta na prawach powiatu wg liczby absolwentów studiów wyższych  

w roku szkolnym 2011/2012 

Podregion % 

Poznań (najpopularniejszy kierunek: zarządzanie) 86,7% 

Kalisz (najpopularniejszy kierunek: zarządzanie) 2,4% 

Poznański (najpopularniejszy kierunek: pedagogika) 2,3% 

Pilski (najpopularniejszy kierunek: politologia) 2,2% 

Leszno (najpopularniejszy kierunek: pedagogika) 1,8% 

Leszczyński (najpopularniejszy kierunek: pedagogika) 1,8% 

Konin (najpopularniejszy kierunek: pedagogika) 1,7% 

Kaliski (najpopularniejszy kierunek: administracja) 0,6% 

Koniński (najpopularniejszy kierunek: ekonomia) 0,4% 

Źródło: Dane Centrum Informatycznego Edukacji: Szkoły wyższe (wg SIO, stan na 30.09.2012 r.) 
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4.2 Oferta szkoleniowa Powiatowych Urzędów Pracy – dane Biuletynów Statystycznych 

WUP 

Analiza planowanych szkoleń grupowych organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa 

wielkopolskiego w 2013 roku (w miesiącach styczeń-wrzesień) wskazuje, że jak dotąd planowano 

przeprowadzić 349 szkoleń dla 5922 uczestników. Wśród przewidzianych do realizacji szkoleń najczę-

ściej dominują szkolenia w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej (2379 uczestni-

ków) oraz kursy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy (595 uczestników). Udział minimum 200 

osób przewidywano również w szkoleniach z zakresu: kwalifikacji w ramach bloku programowego kat. 

C – do przewozu rzeczy (256 uczestników), sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych (216 uczestników), 

obsługi biurowej firmy – sekretarka (214 uczestników), a także magazyniera – hurtownika – fakturzy-

sty (200 uczestników). Poniższe statystyki dotyczące rodzajów kursów zaklasyfikowano zgodnie z kafe-

terią kwalifikacji znajdującą się w kwestionariuszu i zawierającą 79 pozycji. 

Tabela 26. Szkolenia przewidziane do realizacji przez Powiatowe Urzędy Pracy w roku 2013 

Tematyka szkolenia 
Szacowana 

liczba 
uczestników 

Tematyka szkolenia 
Szacowana 

liczba 
uczestników 

Prowadzenie działalności gospodarczej - 
podstawy prawne (w tym ABC przedsiębior-
czości i pokrewne) 

2379 Księgowość komputerowa 45 

Aktywne poszukiwanie pracy 595 Sprzątanie 45 

Kwalifikacje w ramach bloku programowego 
kat. C - do przewozu rzeczy 

256 Obsługa obrabiarek sterowanych numerycz-
nie 

43 

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 216 
Znajomość języków obcych: niemiecki, 
angielski 32 

Obsługa biurowa firmy - sekretarka 214 Księgowość komputerowa w małym biznesie 30 

Magazynier-hurtownik-fakturzysta 200 Brukarstwo/kamieniarstwo 30 

Obsługa wózka jezdniowego z napędem 
silnikowym 186 Stolarstwo/cieśla 30 

Spawanie metodą MAG 165 Obsługa pilarki/wycinka drzew 28 

Kwalifikacje w ramach bloku programowego 
kat. D - do przewozu osób 150 Bukieciarstwo-florystyka 20 

Elektryka z uprawnieniami do 1kV 150 Trening umiejętności społecznych 20 

Elektryka z uprawnieniami powyżej 1kV 120 Obsługa programu AutoCAD 14 

Spawanie metodą TIG 105 Grafika komputerowa 10 

Prawo jazdy, kategorii C 100 Projektowanie i tworzenie stron www 10 

Nowoczesne technologie wykończenia 
wnętrz 100 Samodzielny księgowy 10 

Kucharstwo 90 Posadzkarstwo 10 

Spawanie podstawowe 90 Montaż rusztowań 10 

Opieka nad osobami starszymi 89 Stylizacja paznokci-manicure, pedicure, tipsy 10 

Obsługa kas fiskalnych 87 
Napełnianie pojazdów samochodowych 
gazem skroplonych LPG 10 

Szwaczka/tapicer 81 Obsługa maszyn do robót drogowych 10 

Podstawy obsługi komputera i Internetu 80 Operator obsługi suwnic sterowanych z 
poziomu roboczego 

10 
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Tematyka szkolenia 
Szacowana 

liczba 
uczestników 

Tematyka szkolenia 
Szacowana 

liczba 
uczestników 

Operator sprzętu budowlanego 80 
Szkolenie podstawowe dla strażaków jedno-
stek ochrony przeciwpożarowej 10 

Obsługa koparko-ładowarki 75 Zdobienie szkła 10 

Kadry i płace 57 Szkolenie okresowe kierowców 6 

Ochrona fizyczna I stopnia 55 Palacz C.O. 5 

Ochrona fizyczna II stopnia 50 Krawcowa 5 

Ogrodnictwo terenów zielonych/aranżacje 
ogrodów 

49 - - 

Źródło: Biuletyny Statystyczne WUP Poznań 

Analiza pozwoliła na dokonanie przeglądu szkoleń organizowanych w poszczególnych powiatach wo-

jewództwa wielkopolskiego. W podregionie pilskim organizowane były szkolenia przede wszystkim  

w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, aktywnego poszukiwania pracy, zawodu szwacz-

ki/tapicera, magazyniera/hurtownika/fakturzysty, czy sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych.   

Tabela 27. Szkolenia o największej liczbie potencjalnych uczestników organizowane przez PUP  

w podregionie pilskim w 2013 roku 

Lp. Chodzieski Czarnkowsko-
trzcianecki Pilski Wągrowiecki Złotowski 

1 Szwaczka/tapicer Obsługa biurowa 
firmy - sekretarka 

Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

Aktywne poszukiwa-
nie pracy 

Magazynier - hurtow-
nik – fakturzysta 

2 
Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

Aktywne poszukiwa-
nie pracy 

Podstawy obsługi 
komputera i Interne-

tu 

Obsługa koparko-
ładowarki 

3 - Sprzedawca z obsłu-
gą kas fiskalnych 

Magazynier - hurtow-
nik - fakturzysta Szwaczka/tapicer 

Sprzedawca z obsłu-
gą kas fiskalnych; 

Nowoczesne techno-
logie wykończenia 

wnętrz 
Źródło: Biuletyny Statystyczne WUP Poznań 

Szkolenia w każdym powiecie wymienione są począwszy od największej szacowanej liczby uczestni-

ków. W podregionie poznańskim zdecydowanie najpopularniejsze szkolenie organizowane przez Po-

wiatowe Urzędy Pracy dotyczyło uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Omawiane 

szkolenie realizowane jest przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach programów aktywizacyjnych, we-

dług szacunku objęto nim największą liczbę potencjalnych uczestników w siedmiu z dziesięciu powia-

tów. Sporą grupę osób objęto również kursami w zakresie: aktywnego poszukiwania zatrudnienia, 

obsługi wózka widłowego, w zawodzie sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, czy magazyniera/ hur-

townika/ fakturzysty. 
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Tabela 28. Szkolenia o największej liczbie potencjalnych uczestników organizowane przez PUP  

w podregionie poznańskim w 2013 roku 

Lp. 
Gnieźnieński Grodziski Międzychodzki Nowotomyski Obornicki 

1 
Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

Obsługa wózka jez-
dniowego z napędem 

silnikowym 

Aktywne poszukiwa-
nie pracy 

2 Szwaczka/tapicer 
Obsługa wózka jez-

dniowego z napędem 
silnikowym 

Aktywne poszukiwa-
nie pracy 

Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

Sprzedawca z obsłu-
gą kas fiskalnych 

3 
Obsługa wózka jez-

dniowego z napędem 
silnikowym 

(Inne) Palacz C.O.; 
(Inne) Sprzątanie 

- Sprzedawca z obsłu-
gą kas fiskalnych 

Magazynier - hurtow-
nik - fakturzysta 

Lp. Poznański Szamotulski Średzki Śremski Wrzesiński 

1 
Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

Obsługa koparko-
ładowarki 

Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

2 Aktywne poszukiwa-
nie pracy - 

Stylizacja paznokci-
manicure, pedicure, 

tipsy 

Aktywne poszukiwa-
nie pracy Kadry i płace 

3 

Kwalifikacje w ra-
mach bloku progra-
mowego kat. C - do 
przewozu rzeczy; 
Kwalifikacje w ra-

mach bloku progra-
mowego kat. D - do 

przewozu osób 

- - 
Obsługa wózka jez-

dniowego z napędem 
silnikowym 

Magazynier - hurtow-
nik – fakturzysta; 

Sprzedawca z obsłu-
gą kas fiskalnych 

Źródło: Biuletyny Statystyczne WUP Poznań 

W podregionie leszczyńskim organizowane były przede wszystkim szkolenia w zakresie spawania me-

todami MAG i TIG. Podobnie jak w innych lokalizacjach, często i na szeroką skalę organizowano szko-

lenia przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zauważyć można również 

potencjalnie wielu uczestników szkoleń językowych.  

Tabela 29. Szkolenia o największej liczbie potencjalnych uczestników organizowane przez PUP  

w podregionie leszczyńskim w 2013 roku 

Lp. Gostyński Kościański Leszczyński Rawicki Wolsztyński 

1 
Spawanie metodą 

MAG 

Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

Operator sprzętu 
budowlanego 

Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

2 Obsługa pilar-
ki/wycinka drzew 

Podstawy obsługi 
komputera i Interne-

tu 
Kadry i płace Znajomość języków 

obcych: angielski - 

3 

Opieka nad osobami 
starszymi; Spawanie 
metodą TIG; Znajo-
mość języków ob-
cych: niemiecki 

Spawanie metodą 
MAG; Spawanie 

metodą TIG 

Magazynier - hur-
townik - fakturzysta 

Spawanie metodą 
MAG; Spawanie 

metodą TIG 
- 

Źródło: Biuletyny Statystyczne WUP Poznań 



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 83 z 194 

Szkolenia organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w podregionie kaliskim charakteryzowały się 

różnorodnością tematyki, przy relatywnie niedużej liczbie uczestników. Największą grupę potencjal-

nych uczestników zidentyfikowano w przypadku kursów przygotowujących do podjęcia działalności 

gospodarczej oraz szkoleń aktywizacyjnych. W Jarocinie nie zgłoszono szkoleń grupowych. 

Tabela 30. Szkolenia o największej liczbie potencjalnych uczestników organizowane przez PUP  

w podregionie kaliskim w 2013 roku 

Lp. Jarociński Kaliski Kępiński Krotoszyński Ostrowski 

1 - 
Bukieciarstwo-

florystyka 

Prowadzenie działal-
ności gospodarczej - 

podstawy prawne 

Sprzedawca z obsłu-
gą kasy fiskalnej 

Aktywne poszukiwa-
nie pracy 

2 - Księgowość kompu-
terowa 

Kwalifikacje w ra-
mach bloku progra-
mowego kat. C - do 

przewozu rzeczy 

Zdobienie szkła Trening umiejętności 
społecznych 

3 - 

Podstawy obsługi 
komputera i Interne-
tu; Obsługa wózka 

jezdniowego z napę-
dem silnikowym; 

Sprzedawca z obsłu-
gą kasy fiskalnej 

Obsługa obrabiarek 
sterowanych nume-
rycznie; Nowoczesne 
technologie wykoń-

czenia wnętrz; (Inne) 
Szwaczka/tapicer 

Spawanie metodą 
MAG 

Brukar-
stwo/kamieniarstwo; 

Spawanie metodą 
MAG; Opieka nad 

osobami starszymi; 
Podstawy obsługi 

komputera i Interne-
tu 

Lp. Ostrzeszowski Pleszewski 

1 Aktywne poszukiwanie 
pracy 

Prowadzenie działalności 
gospodarczej - podstawy 

prawne 

2 - Kucharstwo 

3 - Prawo jazdy kategorii C 

Źródło: Biuletyny Statystyczne WUP Poznań 

W podregionie konińskim szkolenia organizowane były wyłącznie na terenie powiatów konińskiego  

i słupeckiego. Relatywnie często były to kursy przygotowujące do prowadzenia działalności gospodar-

czej, co nie odróżnia podregionu konińskiego od innych części województwa wielkopolskiego. Szkole-

nia w pozostałej tematyce (m.in.: obsługa biurowa firmy, obsługa kas fiskalnych) gromadziły poten-

cjalnie mniejszą liczbę uczestników. W powiecie kolskim i powiecie tureckim nie zgłoszono szkoleń 

Tabela 31. Szkolenia o największej liczbie potencjalnych uczestników organizowane przez PUP  

w podregionie konińskim w 2013 roku 

Lp. Kolski Koniński Słupecki Turecki 

1 - 
Prowadzenie działalności 
gospodarczej - podstawy 

prawne 

Prowadzenie działalności 
gospodarczej - podstawy 

prawne 
- 
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Lp. Kolski Koniński Słupecki Turecki 

2 - 
Obsługa biurowa firmy – 

sekretarka Obsługa kas fiskalnych - 

3 - 

Kwalifikacje w ramach 
bloku programowego kat. C 

- do przewozu rzeczy; 
Nowoczesne technologie 

wykończenia wnętrz 

Magazynier - hurtownik – 
fakturzysta; Opieka nad 

osobami starszymi; Obsługa 
wózka jezdniowego z napę-
dem silnikowym; Spawanie 

metodą MAG 

- 

Źródło: Biuletyny Statystyczne WUP Poznań 

4.3 Aktualna oferta instytucji szkoleniowych – dane instytucji szkoleniowych losowo wy-

branych na podstawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych 

Niezależnie od szkoleń oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, w województwie wielkopolskim 

działają wyspecjalizowane instytucje szkoleniowe oferujące mieszkańcom możliwość podnoszenia kwa-

lifikacji zawodowych. Dane o podmiotach prowadzących szkolenia gromadzone są w Rejestrze Instytu-

cji Szkoleniowych. Wśród podmiotów ujętych w rejestrze zdecydowanie dominują firmy prywatne.  

W województwie wielkopolskim funkcjonuje obecnie 1 221 instytucji szkoleniowych. Najczęściej ulo-

kowane są w Poznaniu, podregionie poznańskim, podregionie kaliskim i podregionie pilskim. Z kolei 

najmniej instytucji szkoleniowych zarejestrowanych jest w Koninie, Lesznie i Kaliszu.  

Wykres 10. Instytucje szkoleniowe w poszczególnych podregionach i miastach na prawach powiatu 

województwa wielkopolskiego – stan na 1 grudnia 2013 

  
Źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych 

Rozmieszczenie instytucji szkoleniowych rozpatrzono również na poziomie powiatowym. Zdecydowanie 

najwięcej podmiotów zarejestrowanych jest w Poznaniu i powiecie poznańskim. Co najmniej 40 insty-

tucji działa również w: powiecie pilskim, powiecie ostrowskim, Kaliszu, Lesznie i Koninie. Z drugiej 

Podregion pilski; 
132

Podregion 
poznański; 259

Podregion 
leszczyński; 71

Podregion kaliski; 
143

Podregion 
koniński; 63

Poznań; 422

Kalisz; 48

Konin; 40 Leszno; 43
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strony, mieszkańcy powiatów: leszczyńskiego, międzychodzkiego, gostyńskiego i słupeckiego, skorzy-

stać mogą z oferty nie więcej niż 10 instytucji szkoleniowych. Szczegółowe zestawienie znajduje się na 

poniższym wykresie.  

Wykres 11. Instytucje szkoleniowe w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego – 

stan na 1 grudnia 2013 

 
Źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych 

Spośród podmiotów wymienionych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych losowo wybrano co najmniej 

jedną instytucję na powiat. W poniższej tabeli zamieszczono tematykę szkoleń oferowaną minimum 

dwukrotnie. W toku badania udało się ustalić zakres kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w jakim 

oferowane są obecnie kursy i szkolenia zawodowe w województwie wielkopolskim Najczęściej w ofer-

tach podmiotów szkoleniowych pojawiają się kursy w zakresie metod nauczania oraz kształtowania 

umiejętności wychowawczych. Duża grupa szkoleń poświęcona jest również kompetencjom miękkim 

(np. umiejętności zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem etc.) oraz BHP. Pod względem li-

czebności niewiele ustępują im szkolenia dedykowane przedsiębiorcom lub osobom pragnącym uru-

chomić działalność gospodarczą. W obszarze szkoleń dostarczających kwalifikacji zawodowych wyróż-
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niają się natomiast: obsługa dźwigów/wyciągarek/podnośników, obsługa wózków jezdniowych, zarzą-

dzanie kadrami, kursy językowe, obsługa komputera i specjalistycznych programów, montaż ruszto-

wań oraz przeprowadzanie audytu. Pozostałe kursy służące uzupełnieniu lub zdobyciu kwalifikacji za-

wodowych pojawiały się w ofercie podmiotów oferujących szkolenia nie więcej niż dziesięciokrotnie. 

Szkolenia zaklasyfikowano zgodnie z kafeterią kwalifikacji znajdującą się w kwestionariuszu.  

Tabela 32. Szkolenia obecnie oferowane przez instytucje szkoleniowe w województwie wielkopol-

skim 

Tematyka 
Liczba ofero-
wanych szko-

leń 
Tematyka 

Liczba ofero-
wanych szko-

leń 

Metody nauczania 62 Instruktaż ogólny pracowników 3 

Umiejętności wychowawcze 42 Murarstwo/tynkowanie 3 

Umiejętności miękkie 38 Krawiectwo 3 

BHP 29 
Prowadzenie ewidencji czasu pracy kie-
rowców 3 

Obsługa dźwigów, wyciągarek, podnośni-
ków 28 Spawanie 3 

Prowadzenie działalności gospodarczej - 
podstawy prawne 23 Nowoczesne technologie wykończenia 

wnętrz 3 

Obsługa wózka jezdniowego z napędem 
silnikowym 18 Obsługa pilarki/wycinka drzew 3 

Zarządzanie kadrami 18 Obsługa walca drogowego 3 

Znajomość języków obcych, w tym: an-
gielski, niemiecki (po 5), francuski, rosyj-
ski (po 2), hiszpański, włoski, chiński (po 
1) 

17 Opieka nad osobami starszymi 3 

Obsługa innych specjalistycznych progra-
mów komputerowych 

13 Projektowanie i tworzenie stron www 3 

Podstawy obsługi komputera i Internetu 13 Przedstawicielstwo handlowe 3 

Montaż rusztowań 12 Spawanie gazowe 3 

Audyt 11 Spawanie metodą MAG 3 

Pierwsza pomoc 11 Brukarstwo/kamieniarstwo 2 

Elektryka z uprawnieniami powyżej 1kV 10 Catering - obsługa imprez okolicznościo-
wych 2 

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 10 Dietetyka 2 

Elektryka z uprawnieniami do 1kV 9 Fitness 2 

Doskonalenie zawodowe 9 Aktywne poszukiwanie pracy 2 

Opieka nad dziećmi 9 Budownictwo 2 

Prawo jazdy, w tym: B (2), A, C, D, T (po 
1) 8 FUS, ZUS 2 

Księgowość komputerowa (w tym 2 na 
poziomie zaawansowanym) 7 Obsługa maszyn 2 

Asystent osoby niepełnosprawnej 6 Ochrona środowiska 2 

Szkolenia okresowe pracowników 6 POKL 2 

Kwalifikacje w ramach bloku programo-
wego kat. D - do przewozu osób 6 SZBŻ 2 

Obsługa kas fiskalnych 6 Ślusarstwo 2 

Bukieciarstwo-florystyka 5 Technik optyk 2 

Diagnoza potrzeb szkół, zarządzanie 
placówką 5 Usuwanie azbestu 2 
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Tematyka 
Liczba ofero-
wanych szko-

leń 
Tematyka 

Liczba ofero-
wanych szko-

leń 

Mechanika samochodowa 5 Zarządzanie jakością 2 

PPOŻ 5 Kadry i płace 2 

Kucharstwo 5 Kwalifikacje w ramach bloku programo-
wego kat. C - do przewozu rzeczy 2 

Przewóz drogowy towarów niebezpiecz-
nych - ADR 

5 Malarstwo/tapetowanie 2 

Doradca zawodowy 4 Mała gastronomia 2 

Kierownik/organizator wycieczek 4 Marketing z obsługą komputera 2 

Obsługa suwnic 4 Masaż leczniczy 2 

Ochrona informacji niejawnej 4 Obsługa biurowa firmy - sekretarka 2 

Taniec 4 Obsługa ładowarki 2 

Kosmetyka z elementami wizażu i stylizacji 4 Obsługa obrabiarek sterowanych nume-
rycznie 

2 

Napełnianie pojazdów samochodowych 
gazem skroplonych LPG 4 Ochrona fizyczna I stopnia 2 

Spawanie elektryczne 4 Posadzkarstwo 2 

Barman-kelner 3 Spawanie metodą TIG 2 

Fryzjerstwo/stylizacja 3 Stolarstwo/cieśla 2 

Hydraulika 3 - - 

Źródło: Oferty losowo wybranych instytucji szkoleniowych 

BADANIE IDI: Czy obecnie liczba absolwentów poszczególnych szkół pokrywa się z zapotrzebowaniem 

regionalnego rynku pracy na określone zawody? Dlaczego tak/nie? 

W pierwszej kolejności w ramach bloku tematycznego dotyczącego oferty edukacyjno-szkoleniowej na 

terenie województwa wielkopolskiego, badanych pośredników pracy zapytano o to, czy obecnie liczba 

absolwentów poszczególnych szkół pokrywa się z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy.  

W opinii zdecydowanej większości respondentów takie dopasowanie nie ma miejsca. Wskazują oni 

na zbyt wysoką liczbę absolwentów niektórych kierunków oraz deficyt absolwentów innych. Badani 

często wskazują przy tym na podobne grupy zawodów. Na lokalnych rynkach pracy najczęściej bra-

kuje absolwentów szkół zawodowych w kierunkach rzemieślniczych, przy czym badani pod-

kreślają, że nawet gdy szkoły kształcą w zawodach deficytowych, często absolwenci posiadają zbyt 

niskie umiejętności oraz niewielkie doświadczenie zawodowe. Nadwyżki absolwentów w opinii bada-

nych można zauważyć w zakresie kierunków humanistycznych oraz społecznych, takich jak politologia. 

Jednakże badani zauważają również nadwyżkę absolwentów w zakresie sprzedawców, handlowców 

oraz techników ekonomistów. Część respondentów niedopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb 

rynku pracy upatruje w nieelastycznych strukturach szkół, które nie są podatne na zmiany kierun-

ków kształcenia. Badani zauważyli również trudność w nawiązaniu współpracy pomiędzy PUP, 

a lokalnymi szkołami. 
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Na dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy wskazało 5 respondentów. W tych przypadkach, 

lokalne szkoły realizują kierunki kształcenia, które są opiniowane przez PUP oraz wykorzystują 

opracowywany monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Jednocześnie należy zauważyć, że 

w przypadku części powiatów, w których współpraca pomiędzy Publicznymi Służbami Zatrudnienia,  

a lokalnymi szkołami doszła do skutku, nie zawsze funkcjonuje poprawnie. Jest to wynikiem długo-

trwałego procesu kształcenia, co jak podkreśla dwóch respondentów, nie odpowiada dynamicznym 

zmianom na runku pracy. Należy jednak zauważyć, że szkoły mają ograniczoną możliwość modyfikacji 

kierunków kształcenia w krótkich odstępach czasowych. 

„Natomiast szkoły średnie techniczne zawodowe, które działają na terenie naszego powiatu tworzą 

kierunki kształcenia, opiniowane są one prze Powiatową Radę Zatrudnienia, te kierunki kształcenia są 

tworzone po konsultacjach na zapotrzebowanie. Problemem jest to, że ten cykl kształcenia nie jest 

błyskawiczny, opiera się na 3 lub 4 letnim procesie kształcenia, a patrząc na to, że zmiany na rynku 

pracy są dynamiczne, to nie zawsze te zapotrzebowania się pokrywają.” 

[Przedstawiciel PUP w Turku] 

W opinii zdecydowanej większości przedstawicieli agencji zatrudnienia, liczba absolwentów poszcze-

gólnych typów szkół nie pokrywa się z zapotrzebowaniem na rynku pracy. Jedynie jeden  

z respondentów jest odmiennego zdania, wskazuje on przy tym, że należy kłaść większy nacisk na 

zdobywanie doświadczenia zawodowego przez absolwentów. W przypadku pozostałych badanych, 

wskazują oni przede wszystkim na nadwyżkę absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli kierunki 

humanistyczne i administracyjne. W opinii badanych na regionalnym rynku pracy występuje prze-

syt tego typu absolwentów. Respondenci wskazują również, że na rynku pracy jest zbyt mało absol-

wentów kierunków technicznych i informatycznych oraz absolwentów szkół zawodowych. Należy przy 

tym zaznaczyć, że w przypadku absolwentów szkół zawodowych wskazano, że występują nadwyżki 

fryzjerów i kucharzy. 

 

„Nadmiar to właśnie z wykształceniem wyższym, oczywiście nie każdym, ale te humanistyczne kierun-

ki, też nie każde, ale naprodukowanych jest, tak brzydko to powiem, psychologów, socjologów. Cały 

czas się cieszą te kierunki bardzo dużym powodzeniem, ale pracy po nich za bardzo nie ma. Z kolei, 

jeśli chodzi o szkoły zawodowe, to jest dosyć mało absolwentów.” 

[Przedstawiciel agencji z Poznania] 

BADANIE IDI: Jakie szkolenia i kursy oferuje reprezentowany przez Pana(ią) Urząd Pracy? Proszę 

wskazać najpopularniejsze kierunki podnoszenia kwalifikacji i kompetencji? Które kierunki podnoszenia 

kwalifikacji i kompetencji w ofercie PUP można z kolei uznać za dające największą szansę na uzyskanie 

zatrudnienia? 
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W dalszej kolejności, pośrednicy pracy zostali poproszeni o wskazanie kursów jakie są organizowane 

przez reprezentowane Powiatowe Urzędy Pracy wraz z ich popularnością oraz efektywnością. Zakres 

realizowanych szkoleń oraz kursów jest zróżnicowany w poszczególnych urzędach pracy. Do najczę-

ściej realizowanych, będących jednocześnie najpopularniejszymi, kursów można zaliczyć prawo jazdy 

kategorii C oraz E wraz z uprawnieniami, obsługa wózków jezdniowych połączonych z obsługą 

programów komputerowych wykorzystywanych przy pracy magazynowej oraz kursy spa-

walnicze w różnych metodach. W dalszej kolejności respondenci wskazywali na realizację kursów  

z zakresu obsługi kas fiskalnych i koparko-ładowarek.  

Odnosząc się do efektywności zatrudnieniowej, respondenci wskazywali przede wszystkim na najwięk-

sze zatrudnienie wśród bezrobotnych, którzy ukończyli kursy z zakresu spawania, obsługi wózków 

jezdniowych oraz kierowców. Należy przy tym zaznaczyć, że respondenci w dużej mierze wskazy-

wali na odchodzenie przez Urzędy od nieefektywnych szkoleń grupowych na rzecz szkoleń indywidual-

nych. 

BADANIE IDI: Czy reprezentowana przez Pana(ią) instytucja realizuje szkolenia/kursy zawodowe? 

Proszę wskazać najpopularniejsze kierunki podnoszenia kwalifikacji i kompetencji? Które kierunki pod-

noszenia kwalifikacji i kompetencji w Państwa ofercie można z kolei uznać za dające największą szan-

sę na uzyskanie zatrudnienia? 

Spośród dwudziestu agencji zatrudnienia, których przedstawiciele wzięli udział w badaniu, osiem nie 

realizuje szkoleń lub kursów zawodowych. W przypadku pozostałych najczęściej dokształcanie obej-

muje kompetencje związane z zarządzaniem zespołem oraz komunikacją, jednakże jak przyznają re-

spondenci, są to często szkolenia zlecone przez konkretne przedsiębiorstwa na potrzeby już zatrud-

nionych pracowników. W odniesieniu do agencji, które realizują szkolenia dla szerszego grona zain-

teresowanych, wskazywane są studia podyplomowe z zakresu BHP, kurs prawa jazdy, szkolenie na 

przedstawiciela handlowego, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, szkolenia z zakresu realizacji projek-

tów unijnych, księgowe oraz z zakresu obsługi maszyn. Badani jednocześnie wskazują na efektywność 

wymienionych cyklów szkoleń.  

 

„Najpopularniejsze kierunki to w tej chwili z tej oferty to kierunki przeznaczone dla nauczycieli, którzy 

w jakimś stopniu muszą rozszerzać swoje kwalifikacje, na przykład logopedia, oligofrenopedagogika, 

też mamy studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.” 

[Przedstawiciel agencji z Godzieszy] 
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BADANIE IDI: Jak ocenił(a)by Pan(i) zbieżność oferowanych przez PUP kursów i szkoleń z zapotrze-

bowaniem na kompetencje i kwalifikacje na regionalnym rynku pracy? Jakich kwalifikacji i kompetencji 

dotyczą rozbieżności? 

W opinii większości respondentów występuje wysoka zbieżność pomiędzy szkoleniami oraz 

kursami realizowanymi przez urzędy, a zapotrzebowaniem na kompetencje i kwalifikacje 

na lokalnych rynkach pracy. Zdaniem badanych, zbieżność ta wynika z prowadzenia kursów, które 

odpowiadają potrzebom zgłaszanym przez pracodawców. Część respondentów przyznała ponadto, że 

plany realizowanych szkoleń są poprzedzane analizami lokalnych rynków pracy, w tym również wyni-

ków badań sondażowych. Uczestnicy badania wskazali także, że urzędy odchodzą od szkoleń grupo-

wych na rzecz szkoleń indywidualnych, które są znacznie bardziej efektywne oraz poprzedzone dekla-

racjami zatrudnienia uczestników przez pracodawców. Jeden z respondentów wskazał również, że 

urząd prowadzi analizę ogłoszeń pojawiających się w prasie, co pozwala na dopasowanie zakre-

su szkoleń do potrzeb rynku pracy. Stopniowe ukierunkowywanie się oferty szkoleniowej urzędów 

pracy na szkolenia indywidualne wydaje się być rozwiązaniem nie tylko prowadzącym do zwiększenia 

efektywności zatrudnieniowej, lecz również pozwalającym na zaangażowanie osób bezrobotnych  

w czynne poszukiwanie możliwości zatrudnienia i samodoskonalenia.  

Wśród wypowiedzi uczestników badania jakościowego pojawiły się również odmienne opinie. Ci  

z respondentów, którzy wskazali na częściowe rozbieżności pomiędzy realizowanymi szkoleniami  

a rynkiem pracy, są zdania, że pojawiają się one głównie w odniesieniu do szkoleń grupowych. Troje 

badanych jest natomiast zdania, że w przypadku szkoleń bardziej wymagających, jak np. obsługa 

maszyn sterowanych numerycznie, samo dokształcenie jest niewystarczające ze względu na wymogi 

pracodawców odnośnie doświadczenia pracowników, jak również ze względu na zbyt mały zakres 

materiału realizowanego na tego typu szkoleniach. 

„Przed organizowaniem jakichkolwiek szkoleń czy kursów bardzo często przeprowadzamy ankietę 

wśród osób bezrobotnych. I wtenczas osoby bezrobotne mają możliwość wyboru, z czego chciałyby 

korzystać.” 

[Przedstawiciel PUP w Wolsztynie] 

„Indywidualne szkolenia są w tej chwili, w tym roku, bo jest większa potem efektywność niż robienie 

grupowych szkoleń, po których jest mała efektywność. Osoby się szkolą typowo pod oferty pracy.  

W sensie, jeżeli jest oferta i pracodawca chce mieć przeszkolenie, to wtedy osoba składa wniosek  

i szkolimy.” 

[Przedstawiciel PUP w Ostrzeszowie] 
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Jednocześnie badani przedstawiciele agencji zatrudnienia wskazują, że zakres realizowanych szkoleń 

oraz kursów jest zbieżny z regionalnym zapotrzebowaniem na kwalifikacje i kompetencje. Wskazują 

jedynie na potrzebę organizacji większej liczby kursów zawodowych. 

W wyniku przeprowadzonego badania ilościowego/jakościowego udało się ustalić zbieżność oferowa-

nych kursów i szkoleń (PUP i instytucje szkoleniowe) z zapotrzebowaniem na określone kompetencje  

i kwalifikacje zgłaszanym przez pracodawców w toku badania ilościowego. Wśród najczęściej poszuki-

wanych kwalifikacji zbieżność jest bardzo wysoka. Dostrzegalne jest szczególnie zjawisko dopasowania 

oferty szkoleniowej Powiatowych Urzędów Pracy do zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców 

w skali całego województwa. Szkolenia i kursy organizowane przez instytucje szkoleniowe cechuje 

mniejsze dopasowanie, głównie z uwagi na fakt, że podmioty szkoleniowe skupiają się na pogłębianiu 

kwalifikacji nauczycielskich i wychowawczych, organizowaniu kursów w zakresie umiejętności mięk-

kich, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy prowadzenia działalności gospodarczej. Zbieżność zaobser-

wowano przede wszystkim w obszarach: kursów prawa jazdy, podstaw obsługi komputera  

i Internetu, znajomości języków obcych (głównie w przypadku instytucji szkoleniowych), kwali-

fikacji nauczycielskich (głównie w przypadku instytucji szkoleniowych), spawania metodą MAG 

(głównie w przypadku PUP), kwalifikacji sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, obsługi wózka 

jezdniowego z napędem silnikowym, kwalifikacji magazyniera – hurtownika – fakturzysty 

(głównie w przypadku PUP), obsługi specjalistycznych programów komputerowych (głównie  

w przypadku instytucji szkoleniowych), obsługi biurowej firmy – sekretarki (głównie w przypadku 

PUP), spawania metodą TIG (głównie w przypadku PUP). Wszystkie wymienione obszary znajdowa-

ły się w ścisłej czołówce organizowanych szkoleń i na czele hierarchii zapotrzebowania pracodawców.  

Niemniej istnieją pewne rozbieżności w oczekiwaniach pracodawców i ofercie PUP oraz instytucji szko-

leniowych. Brakuje przede wszystkim kursów w zakresie: przedstawicielstwa handlowego, spa-

wania elektrycznego i gazowego, kwalifikacji związanych z obsługą wózków widłowych 

oraz stolarstwa meblowego. Analiza wykazała również potencjalny nadmiar szkoleń w obszarach: 

elektryki do 1 kV, nowoczesnych technologii wykańczania wnętrz, kucharstwa, obsługi 

kas fiskalnych i zarządzania kadrami. 

Zbieżność oferowanych szkoleń kwalifikacyjnych z zapotrzebowaniem na kwalifikacje zgłaszanym 

przez pracodawców podczas badania ilościowego oraz wynikającym ze zgromadzonych ofert pracy 

rozpatrzono również w rozbiciu na poszczególne podregiony województwa wielkopolskiego. 

W podregionie pilskim przedstawiciele powiatowych urzędów pracy deklarowali wysoką zbieżność 

zapotrzebowania na kwalifikacje z ich podażą. Na podstawie całościowych wyników zbieżność zaob-

serwowano szczególnie w obszarze podstaw obsługi komputera i Internetu oraz obsługi kas fiskalnych. 

Są to jedne z najpopularniejszych kierunków szkoleń, a umiejętności w tym zakresie należą do najczę-
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ściej poszukiwanych przez pracodawców z podregionu. W odniesieniu do pozostałych kwalifikacji 

zbieżność oferty szkoleniowej z zapotrzebowaniem jest ograniczona. Pracodawcy wymagają bowiem 

przede wszystkim: przedstawicielstwa handlowego, prawa jazdy kategorii B (badania CATI), kwalifika-

cji w ramach bloku programowego kat. C - do przewozu rzeczy oraz obsługi wózka jezdniowego  

z napędem silnikowym. Tymczasem oferta szkoleniowa skupiona jest przede wszystkim na kursach 

aktywnego poszukiwania pracy oraz kwalifikacjach szwaczki/tapicera i magazyniera/ hurtownika/ fak-

turzysty. 

Podregion poznański zdaniem przedstawicieli urzędów pracy i agencji zatrudnienia charakteryzuje 

się wysoką zbieżnością zapotrzebowania na kwalifikacje z ich podażą. Pewne problemy zgłoszono wy-

łącznie w powiatach: wrzesińskim, gnieźnieńskim i obornickim. Na podstawie pełnych wyników badań 

udało się ustalić, że zbieżność dotyczy przede wszystkim takich kierunków, jak: obsługa wózka jez-

dniowego z napędem silnikowym i obsługa kas fiskalnych. Ustalono ponadto, że w relacji do rzeczywi-

stego zapotrzebowania powinna zostać ograniczona liczba kursów w zakresie kwalifikacji magazyniera/ 

hurtownika/ fakturzysty, na rzecz obsługi specjalistycznych programów komputerowych, spawania 

metodą MAG, czy podstaw obsługi komputera i Internetu. 

Przedstawiciele powiatowych urzędów pracy z podregionu leszczyńskiego zaobserwowali pewne 

braki w dopasowaniu popytu na kwalifikacje z ofertą szkoleniową w powiatach gostyńskim i rawicki. 

Niedopasowanie dotyczyło w szczególności takich obszarów, jak: kwalifikacje operatorów sprzętu bu-

dowlanego, kadry i płace, czy obsługa pilarki/wycinka drzew. W obszarach tych należałoby ograniczyć 

liczbę szkoleń, skupiając się jednocześnie na zrealizowaniu ich w wymiarze: obsługi kas fiskalnych, 

przedstawicielstwa handlowego, dekorowania wnętrz, czy stolarstwa. Niemniej, duże dopasowanie 

odnotowano w przypadku: spawania metodami MAG i TIG oraz podstaw obsługi komputera i Interne-

tu. 

W podregionie kaliskim przedstawiciele urzędów pracy i agencji zatrudnienia zgodni byli w ocenie, 

że dopasowanie zapotrzebowania na kwalifikacje z ofertą szkoleniową stoi na wysokim poziomie.  

W pełni potwierdziły to całościowe wyniki zrealizowanego badania. Wysokie dopasowanie zidentyfiko-

wano przede wszystkim w obszarach: spawania metodą MAG, kursów prawa jazdy, kwalifikacji w ra-

mach bloku programowego kat. C - do przewozu rzeczy, podstaw obsługi komputera i Internetu oraz 

obsługi kas fiskalnych. Rozważyć można natomiast ograniczenie kursów w zakresie florysty-

ki/bukieciarstwa, czy zdobienia szkła, na rzecz np. obsługi specjalistycznych programów komputero-

wych i murarstwa/tynkowania. 

Również w podregionie konińskim przedstawiciele urzędów pracy i agencji zatrudnienia wysoko 

ocenili dopasowanie oferty szkoleniowej z zapotrzebowaniem na kwalifikacje. Niedociągnięcia zidenty-

fikowano jedynie w przypadku powiatu konińskiego. Wysokie rozeznanie rynku osób przygotowujących 
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oferty szkoleniowe potwierdziło się w przypadku kursów obsługi biurowej firmy – sekretarki oraz ob-

sługi kas fiskalnych. Uprawniony jest jednak również wniosek o koniecznym zwiększeniu ilości szkoleń 

w obszarach podstaw obsługi komputera i Internetu, przedstawicielstwa handlowego i prawa jazdy 

(głównie kategorii B i C).    
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5. Regionalne zapotrzebowanie na zawody z uwzględnieniem podziału na powiaty, podre-

giony oraz branże 

5.1 Zapotrzebowania na zawody na podstawie badań ilościowych i jakościowych 

W ciągu najbliższych 6 miesięcy 26,6% badanych pracodawców zamierza poszukiwać pracowników. 

Możliwość taką zdecydowanie wyklucza 27,0% respondentów.   

Wykres 12. Plany pracodawców w zakresie poszukiwania pracowników w ciągu najbliższych 6 mie-

sięcy – ogółem 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Pracodawców, którzy zamierzają obecnie poszukiwać pracowników poproszono o wskazanie zapotrze-

bowania w zakresie zawodów oraz jego wielkości liczonego liczbą pracowników. W ciągu najbliższych 

6 miesięcy najczęściej poszukiwani będą pracownicy produkcyjni, szwaczki, spawacze, stolarze, ślusa-

rze, pracownicy fizyczni, kierowcy, murarze i tapicerzy. Poniższe zestawienie zawiera zawody, w któ-

rych wskazano zapotrzebowanie na minimum trzech pracowników. 

Tabela 33. Zapotrzebowanie na zawody w ciągu najbliższych 6 miesięcy - ogółem 

Zawód Liczba osób Zawód Liczba osób 

Pracownik produkcyjny 213 Kontroler jakości 6 

Szwaczka 97 Lakiernik 6 

Spawacz 95 Opiekun zwierząt 6 

Stolarz 75 Tokarz 6 

Ślusarz 72 Chemik 5 

Pracownik fizyczny 49 Cieśla 5 

Kierowca 40 Cukiernik 5 

Murarz 40 Fizjoterapeuta 5 

Zdecydowanie 
tak; 9,5%

Raczej tak; 17,1%

Raczej nie; 33,1%

Zdecydowanie 
nie; 27,0%

Nie wiem, trudno 
powiedzieć; 

13,3%
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Zawód Liczba osób Zawód Liczba osób 

Tapicer 40 Operator wtryskarki 5 

Operator maszyn 34 Krojczy 5 

Nauczyciel 33 Kucharz 5 

Kasjer handlowy 31 Monter 5 

Rozbieracz – wykrawacz 30 Operator urządzeń do nakładania powłok 
galwanicznych 

5 

Przedstawiciel handlowy 27 Monter urządzeń laserowych 5 

Konstruktor – technolog 26 Inżynier mechanik 5 

Pielęgniarka 25 Robotnik drogowy 5 

Inżynier automatyki i robotyki 24 Technik administracji 5 

Księgowy 20 Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych 5 

Specjalista do spraw marketingu i handlu 15 Szlifierz 5 

Technik handlowiec 13 Operator maszyn do obróbki skrawaniem 5 

Technik automatyk 12 Telemarketer  5 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych 11 Blacharz 4 

Technik informatyk 11 Elektryk 4 

Kierowca samochodu ciężarowego 11 Lekarz – choroby wewnętrzne 4 

Krawiec 11 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 4 

Lekarz 11 Filolog – filologia polska 4 

Operator obrabiarek skrawających 11 Doradca klienta 4 

Praca w sądownictwie 11 Sekretarka 4 

Pracownik socjalny 11 Serwisant 4 

Strażak 11 Kelner 3 

Grafik komputerowy multimediów 10 Kierowca autobusu 3 

Opiekun medyczny 10 Magazynier 3 

Stolarz meblowy 10 Pakowacz 3 

Frezer 9 Programista aplikacji 3 

Sprzedawca 8 Spedytor 3 

Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia 7 Tokar w metalu 3 

Operator obrabiarek sterowanych nume-
rycznie 7 Ubojowy 3 

Piekarz 7 - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

W toku badania ilościowego udało się również ustalić zapotrzebowanie na zawody wśród pracodaw-

ców zgłaszających oferty pracy do powiatowych urzędów pracy. W najbliższych 6 miesiącach poszuki-

wać będą oni przede wszystkim: 

1. Pracowników produkcyjnych – 96  osób 

2. Szwaczek – 95 osób. 

3. Spawaczy – 57 osób. 

4. Ślusarzy – 47 osób. 

5. Kierowców – 38 osób. 
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6. Tapicerów – 35 osób. 

7. Stolarzy – 32 osoby. 

8. Rozbieraczy – wykrawaczy – 30 osób. 

9. Kasjerów handlowych – 25 osób. 

10. Konstruktorów – technologów – 25 osób. 

11. Operatorów maszyn – 25 osób. 

12. Pracowników fizycznych – 21 osób. 

13. Pielęgniarki – 15 osób. 

14. Inżynierów automatyki i robotyki – 12 osób. 

15. Nauczycieli – 12 osób. 

Z kolei pracodawcy, którzy zgłaszają oferty do agencji zatrudnienia zamierzają poszukiwać w ciągu 

najbliższych 6 miesięcy w szczególności: 

1. Kasjerów handlowych – 30 osób. 

2. Rozbieraczy – wykrawaczy – 30 osób. 

3. Pracowników produkcyjnych – 26 osób. 

4. Przedstawicieli handlowych – 23 osoby. 

5. Spawaczy – 15 osób. 

6. Księgowych – 11 osób. 

7. Techników informatyków – 10 osób. 

8. Operatorów obrabiarek skrawających – 10 osób. 

9. Pracowników socjalnych – 10 osób. 

10. Ślusarzy – 7 osób. 

11. Opiekunów zwierząt – 6 osób. 

12. Pielęgniarki – 6 osób. 

13. Konstruktorów – technologów – 5 osób. 

14. Kontrolerów jakości – 5  osób. 

15. Monterów – 5 osób. 

Analizie poddano również zapotrzebowanie na zawody w rozbiciu na sekcje PKD przedsiębiorstw ba-

danych pracodawców. W każdej sekcji zidentyfikowano trzy najczęściej poszukiwane zawody mierzone 

liczbą poszukiwanych osób (pod warunkiem, że w danej sekcji odnotowano zapotrzebowanie na pra-

cowników). Należy zauważyć, że duże zapotrzebowanie na nowych pracowników odnotowano w sek-

cjach: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), budownictwo (sekcja F), handel hurtowy i detaliczny, 

naprawa pojazdów (sekcja G), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H), edukacja (sekcja P) 

oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q).  
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Tabela 34. Zapotrzebowanie na zawody w ciągu najbliższych 6 miesięcy - sekcje PKD 2007 

Sekcja PKD 2007 Najczęściej poszukiwane zawody 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 
Odsetek poszukujących: 8,6% 

Pomocniczy robotnik przy produkcji zwierząt 

Technik leśnik 

Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym 

Górnictwo i wydobywanie (B) Nie odnotowano zapotrzebowania 

Przetwórstwo przemysłowe (C) 
Odsetek poszukujących: 39,5% 

Pracownik produkcyjny – 169 

Szwaczka – 97 

Spawacz – 86 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych (D) 
Odsetek poszukujących: 25,0% 

Nie odnotowano zapotrzebowania 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją (E)  
Odsetek poszukujących: 16,7% 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – 2 

Kierowca operator wózków jezdniowych – 2 

Spawacz – 2 

Budownictwo (F) 
Odsetek poszukujących: 16,3% 

Murarz – 40 

Pracownik produkcyjny – 30 

Stolarz – 30 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (G) 
Odsetek poszukujących: 19,4% 

Kasjer handlowy – 31 

Technik informatyk – 10 

Technik handlowiec – 7 

Transport i gospodarka magazynowa (H) 
Odsetek poszukujących: 34,8% 

Kierowca – 33 

Kierowca samochodu ciężarowego – 5 

Kierowca autobusu – 3 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi (I) 
Odsetek poszukujących: 55,6% 

Pracownik produkcyjny – 11 

Cukiernik – 4 

Piekarz – 4 

Informacja i komunikacja (J) Nie odnotowano zapotrzebowania 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) 
Odsetek poszukujących: 33,3% 

Telemarketer – 5 

Technik handlowiec – 2 

Biegły rewident – 1 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) 
Odsetek poszukujących: 14,3% 

Elektryk – 1 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) 
Odsetek poszukujących: 44,4% 

Specjalista do spraw marketingu i handlu – 2 

Ekonomista – 1 

Mikrobiolog – 1 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca (N) 
Odsetek poszukujących: 23,5% 

Opiekun zwierząt – 6 

Administrator nieruchomości – 2 

Księgowy – 1 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne (O) 
Odsetek poszukujących: 19,4% 

Praca w sądownictwie – 11 

Strażak – 11 

Doradca klienta – 3 

Edukacja (P) 
Odsetek poszukujących: 10,6% 

Nauczyciel – 14  

Nauczyciel przedmiotów zawodowych – 10 
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Sekcja PKD 2007 Najczęściej poszukiwane zawody 

Kucharz – 2 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) 
Odsetek poszukujących: 32,5% 

Pielęgniarka – 19 

Lekarz – 11 

Pracownik socjalny – 11 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) 
Odsetek poszukujących: 42,9% 

Filolog – filologia polska – 4 

Technik administracji – 2 

Specjalista do spraw marketingu i handlu – 1 

Pozostała działalność usługowa; Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 
(S i T) 
Odsetek poszukujących: 33,3% 

Przedstawicie handlowy – 20 

Grabarz – 2 

Pracownik produkcyjny – 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Kolejny etap analizy polegał na zidentyfikowaniu bieżącego zapotrzebowania na zawody w poszcze-

gólnych podregionach i powiatach województwa wielkopolskiego. W każdym z podregionów zidentyfi-

kowano pięć najczęściej poszukiwanych obecnie zawodów. Dodatkowo wskazano konkretny powiat, 

jeśli zapotrzebowanie na dany zawód na jego terenie zdecydowanie przewyższało zapotrzebowanie  

w innych powiatach wschodzących w skład podregionu. Zawód szwaczki jest najczęściej poszukiwa-

nym w Kaliszu, Koninie i Lesznie. Pracownicy produkcyjni są najbardziej pożądanym zawodem w Po-

znaniu, podregionie poznańskim, podregionie leszczyńskim i podregionie pilskim. Ponadto, w podre-

gionie kaliskim poszukiwani są najczęściej murarze, a w podregionie konińskim – stolarze.  

Tabela 35. Zapotrzebowanie na zawody w ciągu najbliższych 6 miesięcy - podregiony i powiaty 

Podregion Najczęściej poszukiwane zawody Powiat 

Miasto Kalisz 

Szwaczka – 15 

Pracownik fizyczny – 13 

Robotnik drogowy – 5 

Operator maszyn do obróbki skrawaniem – 5 

Lekarz – 2 

- 

Miasto Konin 

Szwaczka – 2 

Ślusarz – 2 

Asystent sędziego – 1 

Inżynier inżynierii środowiska – 1 

Księgowy – 1 

- 

Miasto Leszno 

Szwaczka – 5 

Kierowca autobusu – 3 

Nauczyciel – 3 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych – 3 

Strażak – 3  

- 

Miasto Poznań 

Pracownik produkcyjny – 32 

Ślusarz – 29 

Nauczyciel – 18  

Pracownik fizyczny – 16 

- 
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Podregion Najczęściej poszukiwane zawody Powiat 

Spawacz – 15 

Podregion kaliski 

Murarz – 40 

Spawacz – 40 

Kasjer handlowy – 25 

Operator maszyn – 20 

Tapicer – 15  

Powiat jarociński – 30 

Powiat krotoszyński – 23 

Powiat krotoszyński – 20 

Powiat jarociński – 15 

Powiat ostrowski – 10 

Podregion koniński 

Stolarz – 20 

Tapicer – 11 

Ślusarz – 10 

Spawacz – 10 

Specjalista do spraw marketingu i handlu – 5  

Powiat słupecki – 15 

Powiat kolski – 6 

Powiat słupecki – 10 

Powiat słupecki – 10 

Powiat koniński – 5   

Podregion leszczyński 

Pracownik produkcyjny – 62 

Szwaczka – 40 

Rozbieracz – wykrawacz – 30 

Konstruktor – technolog – 20 

Grafik komputerowy multimediów – 10   

Powiat wolsztyński – 50 

Powiat wolsztyński – 40 

Powiat wolsztyński – 30 

Powiat kościański – 20 

Powiat kościański – 10 

Podregion pilski 

Pracownik produkcyjny – 30 

Spawacz – 10 

Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia – 2 

Specjalista do spraw marketingu i handlu – 2 

Przedstawiciel handlowy – 2  

Powiat chodzieski – 30 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki – 10 

W kilku powiatach równomiernie 

Powiat złotowski – 2 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki – 2  

Podregion poznański 

Pracownik produkcyjny – 83 

Stolarz – 43 

Kierowca – 38  

Przedstawiciel handlowy – 23 

Spawacz – 19 

W kilku powiatach równomiernie 

Powiat śremski – 30 

Powiat poznański – 32 

Powiat obornicki – 20 

Powiat nowotomyski – 10  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Ankietowani pracodawcy w toku badania wskazali również zawody, w których znalezienie odpowied-

nich pracowników jest obecnie najtrudniejsze. Problemów z odszukaniem pożądanych kandydatów  

w ogóle nie posiada 6,4% pracodawców. Ponadto 45,9% respondentów nie potrafiło wskazać kon-

kretnych zawodów. Pozostali mają problemy przede wszystkim z zatrudnieniem spawaczy, ślusarzy, 

stolarzy, szwaczek, elektryków, tokarzy, szewców naprawiaczy, hydraulików, krawców i tapicerów. 

Tabela 36. Zawody, w jakich znalezienie odpowiednich pracowników jest obecnie najtrudniejsze - 

ogółem 

Zawód 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 

Zawód 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 

Spawacz 43 Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia 6 

Ślusarz 33 Nauczyciel przedmiotów zawodowych 6 

Stolarz 32 Cukiernik 5 
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Zawód 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 

Zawód 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 
Szwaczka 26 Technik handlowiec 5 

Elektryk 17 Konstruktor – technolog 5 

Tokarz 17 Murarz 5 

Szewc naprawiacz 14 
Operator obrabiarek sterowanych numerycz-

nie 5 

Hydraulik 13 Pracownik fizyczny 5 

Krawiec 12 Kucharz 4 

Tapicer 10 Malarz-tapeciarz 4 

Kierowca 9 Piekarz 4 

Księgowy 9 Betoniarz zbrojarz 3 

Lekarz 9 Blacharz 3 

Technik mechanik 9 Grafik komputerowy multimediów 3 

Specjalista do spraw marketingu i handlu 8 Instalator urządzeń 3 

Technik informatyk 8 Inżynier nauk technicznych 3 

Operator maszyn 8 Specjalista języków obcych 3 

Zegarmistrz 8 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 3 

Dekarz 7 Operator koparki-ładowarki 3 

Frezer 7 Posadzkarz 3 

Kierowca samochodu ciężarowego 7 Programista aplikacji 3 

Robotnik budowlany 7 Rzeźnik-wędliniarz 3 

Przedstawiciel handlowy 7 Serwisant urządzeń specjalistycznych 3 

Zdun 7 Sprzedawca 3 

Cieśla 6 Zbrojarz 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 
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6. Prognozy w zakresie przyszłego regionalnego zapotrzebowania na zawody z uwzględ-

nieniem podziału na powiaty, podregiony oraz branże 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się prognozowanie statystyczne (matematyczne) i niematematycz-

ne. Najbliższe podrozdziały (6.1, 6.2 i 6.3) opierają się na prognozowaniu niestatystycznym, nie opar-

tym na konkretnej żadnej metodzie ekonometrycznej, niemniej jednak opartym na cząstkowych rapor-

tach, w których wykorzystano metody prognozowania statystycznego. Niematematyczne prognozowa-

nie jest również prognozowaniem naukowym, wykorzystującym jednakże złożoność wiedzy z zakresu 

nauk społecznych, bardzo często różnego rodzaju wiedzę rozproszoną w wielu źródłach. W opracowa-

niu prognozy przyszłego regionalnego zapotrzebowania na zawody odwołano się m. in. do przeprowa-

dzonych badań na temat rynku pracy, ale również badań i analiz odnoszących się do sytuacji gospo-

darczej. Przyjęto kluczowe założenie, że rynek pracy, a tym samym zapotrzebowanie na poszczególne 

zawody, są ściśle związane z sytuacją przedsiębiorstw na danym terytorium, a te z kolei znajdują się 

na swoich rynkach branżowych w skali regionu, kraju, Unii Europejskiej czy globalnej. Dlatego też 

prognozowanie zapotrzebowania na zawody w województwie wielkopolskim wpisuje się nie tylko  

w analizę zawodów nadwyżkowych i deficytowych, nie tylko w analizę bezrobocia, ale również w anali-

zę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz polityki regionalnej. Prognozy matematyczne przed-

stawiono począwszy od podrozdziału 6.4. 

Przygotowując opracowanie odnoszące się do prognoz zapotrzebowania na zawody należy przyjąć 

również inne założenie: otóż wnioskowanie naukowe przeprowadzone w oparciu o trendy i tendencje 

społeczno-gospodarcze zachodzące w przeszłości i teraźniejszości opatrzone jest ryzykiem błędu nie-

spodziewanych sytuacji czy zdarzeń, które wpływają bądź mogą wpływać na sytuację przedsiębiorstw  

i tym samym sytuację rynku pracy. Oznacza to, że prognozowanie nie bierze pod uwagę nieprzewidy-

walnych okoliczności, jak na przykład kryzys ekonomiczny z 2008 roku czy katastrofy przyrodnicze. 

Ponadto prognozowanie posiada jeszcze jedną cechę: jest to prognoza niedyrektywna, tzn. nie ma 

ona charakteru deterministycznego, ale pokazuje potencjalne kierunki rozwoju i możliwe scenariusze 

w związku z istnieniem określonych warunków. Do warunków zaliczyć trzeba politykę europejską, kra-

jową oraz regionalną oddziałującą na kształt regionalnego rynku pracy. Po wtóre, do warunków zali-

czyć należy sytuację gospodarczą w Unii Europejskiej oraz na rynkach globalnych, a w konsekwencji  

w Polsce i w województwie wielkopolskim. Jak wcześniej wspomniano, sytuacja gospodarcza zostanie 

przyjęta jako stała z uwzględnieniem relatywnej stagnacji gospodarczej lat 2012-2013. Oznacza to, że 

analizy nie uwzględniają krytycznych wydarzeń oddziałujących na rynek pracy. Po trzecie, prognozując 

sytuację rynku pracy warto zwrócić uwagę na kwestie demograficzne. 

Istotne jest również określenie horyzontu prognozy. Ogólnie dla potrzeb niniejszego raportu przyjęto 

rok 2020, jako okres kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej (2014-2020). Wszelkiego rodza-
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ju programy polityczne, dotyczące również polityki gospodarczej oraz finansowania regionów wpisują 

się w ten okres czasu. Niemniej jednak jest to perspektywa długofalowa, szczególnie ze względu na 

szybkość zachodzących zmian w sferze gospodarczej, co uniemożliwia prognozowanie z wysokim 

stopniem prawdopodobieństwa. Dlatego też w wielu przypadkach, przedstawiając argumenty progno-

styczne, perspektywa określania trendów i tendencji przyszłości będzie miała horyzont dwóch lub 

siedmiu lat. Perspektywa dwóch lat została wybrana jako realna do oceny przez przedsiębiorców  

w badaniach ankietowych, w których respondenci wypowiadali się na temat przyszłości ich firm oraz 

potencjalnego zatrudnienia w nich pracowników, z kolei perspektywa pięciu lat możliwa jest do zanali-

zowania w kontekście analizy trendów z ostatnich pięciu lat, tj. od roku 200812. Podsumowując pro-

gnozowanie przyszłego regionalnego zapotrzebowania na zawody oparte zostało na naukowych meto-

dach niematematycznych z wykorzystaniem dostępnych źródeł – opracowań analitycznych i badaw-

czych.  

6.1 Rynek przedsiębiorstw dziś i jutro 

Jak wcześniej wspomniano punktem wyjścia do prognozowania zapotrzebowania na zawody w woje-

wództwie wielkopolskim jest sytuacja przedsiębiorstw w tym regionie. Wszelkiego rodzaju analizy  

w studiach regionalnych lokują województwo wielkopolskie jako jeden z bardziej konkurencyjnych 

regionów w Polsce. Świadczy o tym m.in. fakt, że w latach 2000-2005 region województwa wielkopol-

skiego wytwarzał 52% średniej PKB w Unii Europejskiej, co lokowało województwo na trzeciej pozycji 

w kraju. Ponadto był to region o wysokim wskaźniku przedsiębiorczości, z dobrze rozwiniętym sekto-

rem MŚP osiągającym jednocześnie wyższe od przeciętnej przychody niż mikro i małe firmy w kraju.  

O sile regionu decydowały również duża liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego oraz innowa-

cyjność przedsiębiorstw polegająca m.in. na wysokich nakładach w obszarze B+R13. 

W roku 2008 w związku z kryzysem gospodarczym, relatywnie dobra sytuacja województwa została 

osłabiona, związane to było przede wszystkim w związku z działalnością firm z kapitałem zagranicz-

nym, które redukowały koszty bądź przechodziły restrukturyzację, co skutkowało m.in. osłabieniem 

regionalnych firm kooperujących z firmami zagranicznymi. Niemniej jednak polityka gospodarcza  

                                                

 

12 Rok 2008 przyjęty jako data graniczna ze względu na kryzys gospodarczy, który przyczynił się do zmian gospodarczych  
w skali globu, ale również regionów, jak województwo wielkopolskie. 
13 Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności 
przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy. Poznań 2009. WUP Poznań; Marek Cichocki, Marta Goetz, Wielkopolska: 
społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki. UAM 2011; Waldemar Ratajczak, Województwo wielkopolskie. Raport 
regionalny. Poznań 2011. 
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w Polsce, polityka regionalna oraz środki europejskie z okresu 2007-2013 spowodowały, że region 

zaczął odbudowywać swoją relatywnie silną pozycję14. 

W 2008 roku w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim widniało 361 046 firm, wobec 

387 977 firm w 2012 roku. W okresie pięciu ostatnich lat nastąpił wzrost liczby firm o 26 931 firmy, co 

stanowi ok. 7,5%. Można założyć, że w najbliższych latach tendencja ta zostanie utrzymana, co zde-

cyduje o dalszym wzroście liczby firm w regionie15. W 2012 r. 97% z wszystkich przedsiębiorstw nale-

żało do sektora prywatnego, w którym dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar-

czą (w 2012 roku odnotowano 295 101 tego rodzaju firm). Ponadto ok. jedna czwarta jednostek ma 

swoje siedziby w Poznaniu, w którym działa połowa wszystkich spółek handlowych oraz połowa spółek 

z udziałem kapitału zagranicznego. Statystyki te pokazują zbliżoną liczbę podmiotów gospodarczych  

w ostatnich latach przy relatywnej tendencji wzrostowej. Można przypuszczać, że w najbliższych latach 

liczba podmiotów będzie zbliżona do obecnej bądź w niewielkim stopniu większa z wyjątkiem bądź 

dynamicznego wzrostu spowodowanego dalszymi inwestycjami bądź radykalnym obniżeniem w wyniku 

niespodziewanego kryzysu gospodarczego16. 

Warto zastanowić się nad tendencją niewielkiego wzrostu liczby firm w najbliższych latach. Przyjmując 

założenie o relatywnie niewielkim wzroście liczby firm w województwie wielkopolskim, należy dokonać 

kilka rozróżnień. Pierwszym jest podział na duże, średnie i małe firmy17. Należy pamiętać, że małe 

firmy i mikro firmy charakteryzują się w większości przypadków brakiem zatrudniania nowych pracow-

ników, a tym samym zwiększania stanu zatrudnienia. Natomiast można założyć, że przedsiębiorczość 

w regionie będzie skutkować m.in. powstaniem nowych, przede wszystkim małych (mikro) firm. Istot-

ne jest to w kontekście polityki europejskiej na lata 2014-2020, w której wskazuje się na przedsiębior-

czość mieszkańców Unii Europejskiej jako jeden z kluczowych czynników wzrostu gospodarczego. O ile 

warto podkreślić istniejące od wielu lat tradycje przedsiębiorcze w Wielkopolsce, co znalazło wyraz 

m.in. w koncepcji wielkopolskiego regionalizmu gospodarczego, można przyjąć, że wzrost 

podmiotów gospodarczych będzie również dotyczył tego rodzaju jednostek, które co prawda nie za-

trudniają wielu pracowników, ale poprzez zakładanie firm przyczyniają się do zmniejszenia liczby osób 

bezrobotnych. Wielkopolski regionalizm gospodarczy jest koncepcją zakładającą wysoki stopień samo-

rządności i przedsiębiorczości regionu Wielkopolski, charakteryzujący go w historii, ale i na zasadzie 

przekazywania z pokolenia na pokolenie wśród mieszkańców, kształtujący współczesne postawy 
                                                

 

14 Piotr Cichocki, Marta Goetz, Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki. UAM 2011 
15 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce 2008 rok. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, WUP 
w Poznaniu 2009; Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce 
2012 rok. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, WUP w Poznaniu 2013. 
16 Tamże. 
17 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2012 roku. GUS Poznań 2013. 
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przedsiębiorcze18. Analizując kwestię zatrudnienia należy nadmienić, że pracowników zatrudniają 

przede wszystkim firmy duże i średnie w porównaniu do małych czy mikro opartych na relatywnie 

stabilnej liczbie zatrudnionych pracowników. Dlatego też prognoza zatrudnienia pracowników w okre-

ślonych zawodach odnosić się będzie w zdecydowanej większości do zatrudniania ich przez duże 

przedsiębiorstwa bądź inwestujące w swoje firmy i tym samym zwiększające zasoby pracownicze. 

Cechą województwa wielkopolskiego jest również jego uznanie za region o wysokim stopniu inwesty-

cji. Atrakcyjność inwestycyjna Wielkopolski definiowana jako zdolność skłonienia inwestorów do wybo-

ru regionu jako miejsca inwestycji w 2005 roku lokowała województwo na piątej pozycji, a w 2008 r.  

i 2009 roku na czwartej pozycji. Pozycja regionu wśród liderów została utrzymana w latach 2010-

2012, gdzie w ocenie badaczy region otrzymał w większości oceny B i C. Do atutów regionu zaliczano 

m.in. aktywność inwestycyjną gmin, wysoką wydajność przemysłu, zróżnicowaną strukturę ekono-

miczną, relatywnie niski koszt pracy, potencjał ludzki – duża podaż wykwalifikowanych pracowników, 

największy w kraju areał ziemi rolnej, połączenia komunikacyjne, Poznań jako ośrodek handlu, prze-

mysłu, nauki i kultury19. 

Można przyjąć założenie, że jeżeli utrzymana zostanie atrakcyjność inwestycyjna województwa wiel-

kopolskiego, to przy dalszej aktywnej postawie władz samorządowych możliwe jest zwiększenie 

udziału inwestycji w postaci lokalizacji nowych przedsiębiorstw, a tym samym pojawienie się firm 

wpływających na kształt regionalnego rynku pracy. Można również przyjąć założenie, że do branż tzw. 

wysokiej szansy województwa wielkopolskiego wg Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji zaliczono 

sektor motoryzacyjny, sektor BPO (Business Process Offshoring) oraz logistykę i w konsekwencji gene-

rować będą miejsca pracy w regionie20. Oznaczenie jako branżę wysokiej szansy odnosi się do dotych-

czasowych inwestycji tej branży, które mają przełożenie m.in. na zatrudnienie czy to nowych pracow-

ników czy przekwalifikowanie pracowników w dotychczasowych zawodach. Trzeba przyjąć, że nie ma 

determinizmu w relacji pomiędzy określeniem branży jako „wysokiej szansy” a generowaniem przez 

nią nowych miejsc pracy, ale można przyjąć pojawienie się tego rodzaju. 

W województwie wielkopolskim nie ma branż wyróżniających się, kreujących specyfikę 

regionu. Od kliku lat jako kluczowe dla Wielkopolski wyróżnia się przemysł samochodowy, informaty-

kę, budownictwo czy przemysł chemiczny, co świadczy o dywersyfikacji regionu. W 2008 roku branże 

                                                

 

18 Krzysztof Bondyra, Wielkopolskie rzemiosło a regionalizm ekonomiczny, „Przegląd Zachodni”, nr 3 (336), 2010, Krzysztof 
Bondyra, Marcin Wojtkowiak, Cechy Wielkopolskie. Wnioski i rekomendacje. W: Cechy Wielkopolski. Rola rzemiosła w kształce-
niu zawodowym. Red. K. Bondyra. Poznań 2011. 
19 Hanna Godlewska-Majkowska Agnieszka Komor Patrycjusz Zarębski Magdalena Typa, Atrakcyjność inwestycyjna regionów 
2012. Województwo wielkopolskie. Centrum Analiz Lokalnych i Regionalnych, Warszawa 2012. 
20 Marek Cichocki, Marta Goetz, Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki. UAM 2011. 
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problemowe, czyli przechodzące trudności, to przemysł poligraficzny, przemysł maszyn biurowych  

i komputerów, przetwarzanie odpadów, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, przemysł 

odzieżowy, produkcja sprzętu transportowego21. Z kolei w 2012 roku problemowe branże to przemysł 

maszyn biurowych i komputerów, przetwarzanie odpadów, przemysł poligraficzny, działalność związa-

na z kulturą, rekreacją i sportem, przemysł odzieżowy22. Co prawda wskazuje się brak występowania 

specjalizacji regionu, niemniej jednak można wyodrębnić specjalizację terytorialną, na poziomie pod-

regionów - koniński i przemysł wydobywczy węgla brunatnego czy poznański okręg przemysłowy  

i funkcje metropolitarne Poznania.Jak pisali Cichocki i Goetz: „Zatem w przypadku Wielkopolski, mo-

żemy mówić raczej o jej różnorodności gospodarczej i wielorakości branżowej aniżeli specjalizacji sek-

torowej w klasycznym rozumieniu”23. 

Jednym z wyzwań współczesnej gospodarki zaliczanym do trendów ogólnocywilizacyjnych jest zbudo-

wanie modelu gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Gospodarka ta odnosi się do przemysłu i usług 

wysokiej techniki czy technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz tradycyjnych gałęzi przemy-

słu produkujących nowe produkty i usługi. Co prawda w dokumentach Strategii Rozwoju Wojewódz-

twa Wielkopolskiego nie wyrażono bezpośrednio celów związanych z budową nowej gospodarki, ale 

niewątpliwie jest to wyzwaniem XXI wieku, związanym m.in. z utrzymaniem konkurencyjnej pozycji 

regionu, czy  realizacją celów strategicznych rozwoju regionalnego jak wzrost kompetencji mieszkań-

ców czy wzmocnieniem aglomeracyjnej funkcji Poznania. W rezultacie zbudowania GOW pojawiają się 

nowe branże produkujące produkty i usługi ICT oraz nowe zastosowania technologiczne w tradycyj-

nych gałęziach gospodarki. Pod względem konkurencyjności GOW województwo wielkopolskie sytuuje 

się na szóstej pozycji w skali kraju, co oznacza relatywnie niski potencjał konkurencyjności, ale za to 

pojawia się wysoka produktywność firm GOW, która wynosiła 150% średniej produktywności w kraju 

w 2008 roku24. 

Siła regionu Wielkopolski w obszarze potencjału gospodarczego jest zdecydowanie osłabiana w związ-

ku ze zróżnicowaniami wewnątrzregionalnymi. Warto wymienić Poznań z jednej strony jako miasto 

generujące wysoki wskaźnik PKB na jednego mieszkańca (72 664 zł. na jednego mieszkańca w 2010 

roku), o niewielkiej stopie bezrobocia, i podregiony np. pilski na przeciwległym biegunie, o całkowicie 

                                                

 

21  „Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopol-skim, ich przewidywany wpływ na profil działalności 
przedsiębiorstw oraz regionalnego rynku pracy”, wykonanego przez DGA i PBS, z wynikami opublikowanymi w 2009 roku. , 
www.efs.wup.poznan.pl 
22 Marek Cichocki, Marta Goetz, Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki. UAM 2011. 
23 Tamże s. 29. 
24 Czyż T. , Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy. W: Charakter regionalny woje-
wództwa wielkopolskiego. Red. T. Czyż. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009 
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odmiennych wskaźnikach społeczno-gospodarczych (na przykład wytwarzający w tym samym 2010 

roku PKB w wysokości 28 152 zł. na jednego mieszkańca).  

Podsumowując, Wielkopolska to jeden z najsilniejszych regionów w Polsce pod względem wskaźników 

makroekonomicznych, jak również jeden z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie regionów. Występuje  

w nim wiele małych (mikro) przedsiębiorstw oraz grupa dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i usłu-

gowych. Wzrost gospodarczy generowany jest przede wszystkim w Poznaniu i okolicach. Wielkopolska 

jest regionem wykorzystującym rozwój technologii, których przedsiębiorstwa funkcjonują również na 

rynkach globalnych. Nie można zapominać, że jest to również region zdywersyfikowany, z silnym rol-

nictwem i obszarami przemysłowymi. 

6.2 Rynek pracy dziś i jutro 

Prognozując zapotrzebowanie na określone zawody w województwie wielkopolskim należy zwrócić 

uwagę na zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw oraz charakterystykę bezrobocia w regionie.  

W 2012 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 597 100 osób wobec 

578 300 osób w 2008 roku (wobec 492,5 tys. w 2005 roku). Pokazuje to niewielki wzrost w ostatnich 

pięciu latach, a nawet uprawnione jest stwierdzenie o braku zmian liczby zatrudnionych  

w regionie pomimo wzrostu firm. Ostatnie pięć lat to okres relatywnej stagnacji liczby zatrudnio-

nych w sektorze przedsiębiorstw, choć analizując ostatnie osiem lat daje się zauważyć wyraźny wzrost 

liczby osób zatrudnionych. Odnosząc się do wcześniejszych argumentów, o ile w najbliższych latach 

nie nastąpi radykalny wzrost inwestycji w regionie skutkujący m.in. wzrostem liczby przedsiębiorstw, 

liczba osób zatrudnionych pozostanie mniej więcej na tym samym poziomie25. 

Warto przyjrzeć się temu zjawisku z punktu widzenia demografii. W ostatnich pięciu latach nastąpił 

wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym (z 14,7% w 2008 roku do 16,2% w 2012 roku). 

Współczynnik obciążenia demograficznego w 2012 roku wyniósł 56,0% wobec 55,1% rok wcześniej  

i 54,1% w 2010 roku. Starzenie się społeczeństwa będzie następowało nadal z uwagi na wchodzenie 

w wiek emerytalny kolejnych roczników wyżu demograficznego lat 50-tych XX wieku. W obszarze 

przedsiębiorstw będzie to oznaczało przechodzenie na emeryturę grup pracowników bez konieczności 

czy potrzeby zastępowania ich nowymi, szczególnie w niektórych gałęziach gospodarki. Brak koniecz-

ności będzie rezultatem polityki obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw jak również wyko-

                                                

 

25 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce 2012 rok. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, WUP 
w Poznaniu 2013. 
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rzystywania podwykonawców w wielu pracach, co ułatwi obniżenie stanu zatrudnienia. Tendencja 

zwiększania liczby osób w wieku poprodukcyjnym zgodnie z prognozami będzie się utrzymywać  

w regionie Wielkopolski, co stanowi wyzwanie dla władz samorządowych. Jednym z trendów współ-

czesnej gospodarki na świecie jest pojawienie się tzw. „srebrnej gospodarki”, czyli zatrudniania w nie-

pełnym wymiarze czasu osób w wieku poprodukcyjnym, które mogą wykonywać niektóre prace proste 

bądź prace związane z posiadanymi przez nich kompetencjami i kwalifikacjami. Można prognozować, 

że w kontekście polityki regionalnej skoncentrowanej na tego rodzaju grupy społeczne (+45, +50), 

możliwe stanie się skonstruowanie przedsiębiorstw wpisujących się w model „srebrnej go-

spodarki”. Z kolei wydłużenie wieku emerytalnego spowoduje pojawienie się konieczności wykorzy-

stania zasobów pracowniczych, co może skutkować zmianami w strukturze zatrudnienia. 

Największe zatrudnienie generują od ponad pięciu lat przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego, 

przedsiębiorstwa handlowe i usługowe i instytucje edukacyjne26. Niezmienna tendencja od ponad kilku 

lat pozwala na sformułowanie wniosku o ciągłym zatrudnianiu w najbliższym okresie w tych obszarach 

gospodarki. Zawody deficytowe w 2012 roku to: robotnik gospodarczy, kierowca samochodu ciężaro-

wego, przedstawiciel handlowy, technik prac biurowych, doradca klienta, monter sprzętu gospodar-

stwa domowego, opiekun osoby starszej. Można przyjąć, że w najbliższych dwóch latach tendencja 

pozostanie niezmienna i nadal będzie zapotrzebowanie na powyższe zawody w regionalnej gospodar-

ce27. 

Interesującym jest również wskaźnik nowoutworzonych miejsc pracy. W 2012 roku w przedsiębior-

stwach województwa wielkopolskiego zidentyfikowano 48 800 nowoutworzonych miejsc pracy, z czego 

15 249 w handlu detalicznym i hurtowym, naprawie pojazdów samochodowych, 10 376 w przetwór-

stwie przemysłowym i 5 898 w budownictwie. Analogicznie przed czterema laty, w 2008 roku, również 

w regionie województwa wielkopolskiego powstało niewiele ponad 50 000 miejsc pracy, choć o 30% 

mniej niż w 2007 roku28. Pozwala to prognozować pojawienie się w najbliższych latach analogicznej 

liczby nowych miejsc pracy29. 

                                                

 

26 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce 2012 rok. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, WUP 
w Poznaniu 2013. 
27 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce 2012 rok. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, WUP 
w Poznaniu 2013. 
28 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce 2012 rok. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, WUP 
w Poznaniu 2008. 
29 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce 2012 rok. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, WUP 
w Poznaniu 2013. 
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Istotne jest jednak, że w ostatnich pięciu latach, każdego roku w przedsiębiorstwach powstało rocznie 

ok. 50 000 nowych miejsc pracy, w tym ok. 40% w przedsiębiorstwach dużych30. Utrzymanie tej ten-

dencji wiąże się z rolą dużych firm w zatrudnianiu pracowników. Należy pamiętać, że to przede 

wszystkim duże przedsiębiorstwa posiadają potencjał do zatrudniania pracowników jak również za-

trudniają częstokroć pracowników odchodzących na emeryturę. Z kolei małe firmy czy mikroprzedsię-

biorstwa charakteryzuje stały, niezmienny, poziom zatrudnienia wynikający bezpośrednio ze struktury 

firmy. Utworzenie w małej czy w mikro firmie nowego miejsca pracy wiąże się z o wiele większym 

nakładem finansowym niż w przypadku dużej firmy, gdzie jak przytaczają statystyki, powstaje cztery 

piąte nowych miejsc pracy. 

Kolejnym elementem prognozy rynku pracy jest bezrobocie. W 2012 roku w województwie wielkopol-

skim zarejestrowanych było 147 902 osoby (w tym 55% kobiet) wobec 91 441 osób w 2008 roku. 

Wyraźna jest zatem tendencja wzrostowa stopy bezrobocia w ostatnich pięciu latach z 6,4% w 2008 

roku do 9,9% w 2012 roku. Warto nadmienić, że rok 2008 był rokiem o najniższej stopie w ostatnich 

dziesięciu latach (dla przykładu w 2003 roku stopa bezrobocia dla województwa wynosiła 17,1%). 

Spośród wszystkich osób bezrobotnych w 2012 roku 62 958, czyli 42,6% to osoby długotrwale bezro-

botne, 10 899, czyli 7,4% to absolwenci szkół. Warto nadmienić również, że 83% osób zarejestro-

wanych jako osoby bezrobotne posiada zawód. Najliczniej reprezentowane grupy zawodowe 

wśród bezrobotnych w 2012 roku to: sprzedawcy i pokrewni 13,4%, robotnicy w przetwórstwie spo-

żywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 10,5%, robotnicy obróbki meta-

li, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni – 9,2%, pracownicy usług osobistych 8,4%, robotnicy 

budowlani i pokrewni 7,3%, średni personel nauk fizycznych, chemicznych, technicznych 6,9%. Osoby 

z wyżej wymienionych grup stanowią ponad połowę wszystkich osób zarejestrowanych w PUP31. 

Struktura osób bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych przedstawia się następująco: robotnicy 

przemysłowi i rzemieślnicy 37 173, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 27 772, osoby bez za-

wodu 25 508, technicy i średni personel 19 042, specjaliści 13 275, pracownicy przy pracach prostych 

10 626, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 5 666, pracownicy biurowi 4 984, rolnicy, ogrodnicy, 

leśnicy i rybacy 3 440, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy 377, siły zbrojne 3932. 

                                                

 

30 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce 2012 rok. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, WUP 
w Poznaniu 2008. 
31 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce 2012 rok. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, WUP 
w Poznaniu 2013. 
32 Tamże 
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Istotnym elementem związanym z prognozowaniem zawodów są oferty pracy. W 2012 roku do powia-

towych urzędów pracy zgłoszono następujące oferty: robotnicy gospodarczy 4 291 ofert, sprzedawcy 

4 027, technicy prac biurowych 1 898, robotnicy budowlani 1 684, obsługa biurowa 1 585, kierowcy 

samochodów ciężarowych 1 456, szwaczki 1 308, murarze 1 140, sprzątaczki biurowe 1 122, przed-

stawiciele handlowi 1 041, magazynierzy 1 009. Największe zapotrzebowanie występowało w zawo-

dach: sprzedawcy 11%, pracownicy usług osobistych 10%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, 

odróbce drewna 8%, robotnicy budowlani 8,4%, robotnicy pomocniczy w górnictwie 7,6%, mechanicy 

maszyn i urządzeń 6,9%33. 

Zawody nadwyżkowe wg monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku to sprze-

dawca, technik ekonomista ślusarz, krawiec, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych. Oznacza 

to, że w najbliższych dwóch latach będą to zawody obarczone ryzykiem trudności znalezienia pracy34. 

Zawody generujące długotrwałe bezrobocie to pracownicy opieki osobistej, pomoce domowe i sprzą-

taczki, leśnicy i rybacy, rzemieślnicy, rolnicy produkcji towarowej. Wśród tych zawodów można pro-

gnozować, że szanse znalezienia pracy w najbliższych latach również będą znikome35. 

Można sformułować wniosek o zmianach w systemie edukacji zawodowej w ww. zawodach jak rów-

nież w możliwościach zbudowania szkoleń przekwalifikowujących dla osób mających tego rodzaju za-

wody wyuczone. Na uwagę zasługuje fakt, że branża samochodowa została uznana za jedną z klu-

czowych branż województwa wielkopolskiego, pomimo tego zawody związane z wykształceniem  

w branży samochodowej zaliczone są do nadwyżkowych.  

Analizując tendencje związane z bezrobociem warto wskazać na kilka kwestii: po pierwsze bezrobocie 

absolwentów. Jest to nie tylko specyfika regionu Wielkopolski, ale całej Unii Europejskiej. W woje-

wództwie wielkopolskim w 2012 roku szkoły ponadgimnazjalne ukończyło 94 535 osób, czyli o 2 396 

mniej niż przed rokiem. Liczba absolwentów, którzy w roku ukończenia szkoły zarejestrowali się jako 

bezrobotni spadła o 21,8 % w porównaniu z 2011 rokiem (głównie w zawodach fryzjerzy, mechanicy, 

sprzedawcy). Wśród bezrobotnych ponad 26% to absolwenci wyższych uczelni, szczególnie 

absolwenci pedagogiki, zarządzania i administracji. Tego rodzaju dane wskazują na nasycenie 

rynku pracy absolwentami tych kierunków oraz pokazują brak możliwości zatrudnienia w ww. zawo-

dach w najbliższych latach36. 

                                                

 

33 Tamże. 
34 Tamże. 
35 Tamże. 
36 Tamże. 
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Po drugie bezrobocie w podregionach. Jak wcześniej wspomniano miasto Poznań i podregion poznań-

ski charakteryzuje relatywnie dobra sytuacja w zatrudnieniu oraz niski poziom bezrobocia, rzędu kilku 

procent, z kolei podregion pilski i koniński charakteryzuje odmienna sytuacja. W przypadku braku 

większych inwestycji na tych obszarach czy też programów inkluzji społecznej finansowanych ze źró-

deł europejskich, można prognozować dalsze trudności w znalezieniu pracy przez mieszkańców tychże 

obszarów, związane z relatywnie niewielką liczbą nowych miejsc pracy, rozwoju oraz niewielką przed-

siębiorczości37.  

6.3 Prognozy długoterminowe (matematyczne) 

Prognozowanie zawodów deficytowych w poszczególnych podregionach województwa wielkopolskiego 

oraz miastach na prawach powiatu, zostało przeprowadzone z wykorzystaniem dwóch metod progno-

zowania.  

� Metoda matematyczna Holta oparta jest na wygładzaniu dwóch składowych systematycznych – 

trendu oraz poziomu przeciętnego. Wygładzanie to jest dokonywane wg wzoru:  

�� = ��� + �1 − �
����� + ���
, 

� = ���� − ����
 + �1 − �
��� 

Gdzie: 

�� – wygładzona część stała zmiennej prognozowanej, 

� – wygładzony przyrost zmiennej prognozowanej, 

�, � ∈ [0,1] – stałe. 

Wartości α oraz β dobrane zostały w taki sposób, aby minimalizowały średni kwadratowy błąd prognoz 

wygasłych. 

Wartości prognozowane wyznaczone zostały wg wzorów: 

��� = {
���� + ���, � ≤ �

�� + �� − �
�, 	� > �
 

Gdzie � jest liczbą obserwacji, na podstawie których wyznaczamy model. Wykorzystanie powyższych 

wzorów umożliwia wyznaczenie dowolnie odległych prognoz długoterminowych, jednak w zależności 

od zakresu czasowego danych dostępnych. 

                                                

 

37 Tamże. 
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Metoda Holta została wykorzystana w ramach prognozowania dla podregionu pilskiego, poznańskiego 

oraz kaliskiego i miasta Kalisza. Swoim zakresem prognozy obejmują okres od 2014 do 2016 roku. 

� W odniesieniu do części podregionów oraz miast na prawach powiatu, metoda Holta okazała się 

niemożliwa do zastosowania ze względu na niewielką liczbę odnotowanych obserwacji wskaźnika 

deficytu dla danego zawodu. Z tego względu w celu dokonania prognozy wykorzystano metodę 

opartą o wynik sumy iloczynów wskaźnika deficytu danego zawodu w danym roku oraz nadanej 

mu rangi. Wagi przydzielono w następujący sposób: 

- Rok 2005 - w=1;  

- Rok 2006 - w=2;  

- Rok 2007 - w=3;  

- Rok 2008 - w=4;  

- Rok 2009 - w=5;  

- Rok 2010 - w=6;  

- Rok 2011 - w=7;  

- Rok 2012 - w=8;  

- Rok 2013 - w=9. 

Zgodnie z powyższym, najwyższa waga została przyznana najbardziej aktualnym danym, z kolei naj-

niższa danym najmniej aktualnym. Im wartość tak wyznaczonego wskaźnika jest wyższa tym bardziej 

zawód mu odpowiadający będzie deficytowy w przyszłości.  

Powyższą metodę prognozowania wykorzystano w odniesieniu do podregionu leszczyńskiego i miasta 

Leszno, podregionu konińskiego i miasta Konina oraz miasta Poznania.  

Wyniki poczynionych prognoz wskazują, że zawody deficytowe w podregionie pilskim to w  następnych 

latach nadal robotnik gospodarczy, opiekunka dziecięca, sekretarka i zaopatrzeniowiec. Zmianie ule-

gnie natomiast natężenie wskaźnika deficytu tych zawodów. Poczynając od roku 2014 zawód opiekun-

ki dziecięcej będzie stawał się coraz bardziej deficytowy. W prognozowanym okresie czasu zwiększeniu 

ulegnie również zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie zaopatrzeniowca. Spadek deficytu,  

w porównaniu z rokiem 2013, wystąpi natomiast w zawodzie sekretarki oraz robotnika gospodarczego, 

jednakże wskaźnik deficytu tych zawodów pozostanie relatywnie wysoki. Szczegółowe dane prezentuje 

poniższy wykres. 
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Wykres 13. Prognoza zawodów deficytowych w podregionie pilskim do 2016 roku 

 
Źródło: badania własne na podstawie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych. 

Prognozy wykonane dla podregionu poznańskiego, wskazują na wyraźne osłabienie wskaźnika deficytu 

w kilku zawodach oraz przejście części z nich do grupy zawodów nadwyżkowych. W przypadku zawo-

du robotnik budowlany, poczynając od roku 2014, stanie się on zawodem o wysokim wskaźniku nad-

wyżki na rynku pracy, która w kolejnych latach będzie się pogłębiać. W prognozowanym okresie cza-

su, zawodem nadwyżkowym stanie się również robotnik gospodarczy, jednakże trend ten będzie zde-

cydowanie słabszy aniżeli w przypadku robotnika budowlanego. Wyraźne osłabienie deficytu wystąpi 

natomiast w zawodzie opiekunka dziecięca oraz kierowca samochodu ciężarowego. W przypadku po-

mocy kuchennej, w prognozowanym okresie czasu wskaźnik deficytu ulegnie zwiększeniu w porówna-

niu z rokiem 2013. Szczegółowe informacje prezentuje poniższy wykres. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Robotnik gospodarczy 9,3 6,5 6,2 3,9 5,2 3,9 4,2 7,5 6,6 6,3 6,1

Opiekunka dziecięca 4,0 7,0 5,6 4,7 4,8 10,9 17,0 14,0 15,8 17,4 19,0

Sekretarka 1,9 1,8 24,0 4,3 2,6 1,7 4,1 8,0 5,1 4,8 4,5

Zaopatrzeniowiec 1,2 2,0 1,9 1,8 6,0 4,3 2,7 3,5 4,5 4,9 5,2
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Wykres 14. Prognoza zawodów deficytowych w podregionie poznańskim do 2016 roku 

 
Źródło: badania własne na podstawie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych. 

Dokonana prognoza w odniesieniu dla miasta Poznania, wykazała, że zawodem o najwyższym wskaź-

niku deficytu będzie pracownik centrum obsługi telefonicznej. W dalszej kolejności, wysoki deficyt 

wystąpi w zawodzie: pracownik ochrony fizycznej bez licencji, rozbieracz-wykrawacz, sekretarz sądowy 

oraz agent ubezpieczeniowy. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 37. Prognoza zawodów deficytowych w mieście Poznań do 2016 roku 

Zawód 
Wartość wskaźnika 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 33,8 34,6 35,2 

Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 14,8 15,1 15,4 

Rozbieracz-wykrawacz 14,5 14,8 15,1 

Sekretarz sądowy 14,2 14,5 14,7 

Agent ubezpieczeniowy 13,8 14,1 14,4 

Telemarketer 11,8 12,0 12,3 

Kierowca ciągnika siodłowego 11,8 12,0 12,3 

Tynkarz 11,3 11,5 11,7 

Źródło: badania własne na podstawie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych. 

W podregionie kaliskim w prognozowanym okresie czasu, wzrost wskaźnika deficytu wystąpi w przy-

padku pięciu zawodów. Zawodami, które będą charakteryzować się najwyższym wzrostem omawiane-

go wskaźnika jest kierowca samochodów ciężarowych oraz dekarz. W perspektywie najbliższych trzech 

lat, wzrośnie również zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie: sekretarka, przedstawiciel han-

dlowy oraz monter rusztowań. Najwyższy spadek deficytu wystąpi natomiast w przypadku zawodów: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Robotnik gospodarczy 2,5 3,0 1,9 1,0 2,4 3,4 2,1 0,2 -0,6 -1,3

Robotnik budowlany 4,9 3,7 1,3 2,0 4,5 4,1 1,2 -11,5 -16,1 -20,8

Pomoc kuchenna 3,4 7,7 7,3 3,5 1,7 7,0 1,4 4,0 3,8 3,7

Opiekunka dziecięca 2,8 9,0 8,5 5,0 1,3 2,8 3,0 2,0 1,3 0,7

Kierowca samochodu 

ciężarowego
10,3 5,9 1,1 2,4 5,5 3,6 2,9 1,6 1,0 0,4
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cieśla oraz robotnik gospodarczy. Jednocześnie wszystkie z wyszczególnionych zawodów pozostaną 

deficytowe. 

Wykres 15. Prognoza zawodów deficytowych w podregionie kaliskim do 2016 roku 

 
Źródło: badania własne na podstawie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych. 

Analizy danych z ubiegłych lat pozwalają stwierdzić, że wskaźnik deficytu dla wyszczególnionych za-

wodów w mieście Kalisz, ulegnie osłabieniu w najbliższych trzech latach. W przypadku zawodu sekre-

tarka, stanie się on zawodem nadwyżkowym, natomiast wskaźnik deficytu w zawodzie pomoc kuchen-

na ulegnie wyraźnemu zmniejszeniu. Na stosunkowo wysokim poziomie pozostanie wskaźnik deficytu 

w zawodzie robotnik gospodarczy. Szczegółowe dane prezentuje poniższy wykres. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukarz 7,2 9,5 4,2 3,4 7,6 5,2 2,8 2,9 2,2 1,5

Ciesla 8,3 6,0 6,4 6,8 4,6 3,0 5,0 3,2 2,5 1,9

Dekarz 4,0 2,1 8,0 1,5 7,3 9,2 2,7 6,4 6,8 7,2

Kierowca samochodu ciężarowego 10,4 10,0 4,1 3,4 6,5 25,7 10,4 13,9 14,8 15,7

Monter rusztowań 3,0 20,0 7,0 7,9 3,5 11,6 2,3 4,3 3,3 2,4

Pomoc kuchenna 1,7 3,0 2,7 1,4 1,5 1,6 2,2 1,5 1,4 1,3

Przedstawiciel handlowy 3,6 3,0 2,0 2,5 3,3 4,5 3,0 3,5 3,6 3,7

Robotnik gospodarczy 11,9 10,8 6,6 2,1 2,1 5,8 6,6 5,7 4,8 4,0

Technik prac biurowych 3,6 4,1 4,5 5,0 1,7 3,6 1,7 2,1 1,8 1,4

Ubojowy 3,5 5,5 2,6 2,9 3,3 2,1 2,5 1,9 1,6 1,3

Sekretarka 3,9 4,0 4,2 2,0 2,0 5,0 8,0 8,7 9,5 10,2
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Wykres 16 Prognoza zawodów deficytowych w mieście Kalisz do 2016 roku 

 
Źródło: badania własne na podstawie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych. 

W prognozowanym okresie czasu, w podregionie leszczyńskim największe zapotrzebowanie wystąpi  

w zawodzie glazurnika. Wyraźnie niższy deficyt pracowników, jednakże w dalszym ciągu wysoki, wy-

stąpi również w zawodzie pomocniczego robotnika przy uprawie roślin i hodowli zwierząt oraz zawo-

dzie opiekuna osoby starszej. Szczegółowe dane dotyczące prognozowanych zawodów deficytowych  

w podregionie prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 38. Prognoza zawodów deficytowych w podregionie leszczyńskim do 2016 roku 

Zawód 
Wartość wskaźnika 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 

Glazurnik 22,6 23,1 23,5 

Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 11,5 11,8 12,0 

Opiekun osoby starszej 10,0 10,2 10,4 

Pozostali pracownicy obsługi biurowej 8,9 9,1 9,3 

Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 7,1 7,2 7,4 

Betoniarz - zbrojarz 6,8 7,0 7,1 

Pracownik pralni chemicznej 6,6 6,8 6,9 

Pozostali spawacze i pokrewni 4,7 4,8 4,9 

Spawacz metodą MAG 4,5 4,6 4,7 

Opiekunka domowa 4,2 4,3 4,3 

Źródło: badania własne na podstawie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych. 

W przypadku miasta Leszno, w okresie najbliższych trzech lat, najwyższy deficyt pracowników wystąpi 

w przypadku pozostałych pomocy i sprzątaczek biurowych, hotelowych i podobnych. W dalszej kolej-

ności w mieście wystąpi deficyt pracowników przy pracach prostych oraz pracowników ochrony fizycz-

nej bez licencji i doradców klienta. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sekretarka 11,0 3,8 2,7 5,0 1,3 2,0 3,5 0,3 -0,7 -1,7

Robotnik gospodarczy 8,5 8,8 6,4 4,1 5,3 6,0 7,3 7,1 6,8 6,6

Pomoc kuchenna 3,9 4,0 2,1 1,7 1,8 1,9 2,3 1,9 1,5 1,2
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Tabela 39. Prognoza zawodów deficytowych w mieście Leszno do 2016 roku 

Zawód 
Wartość wskaźnika 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 10,4 10,6 10,8 

Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 7,5 7,7 7,9 

Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 6,7 6,8 7,0 

Doradca klienta 6,6 6,7 6,8 

Kasjer handlowy 4,3 4,4 4,5 

Specjalista do spraw sprzedaży 3,7 3,8 3,8 

Kasjer biletowy 3,3 3,4 3,5 

Kierowca operator wózków jezdniowych 3,3 3,4 3,4 

Źródło: badania własne na podstawie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych. 

Analiza zawodów deficytowych z poprzednich lat pozwala prognozować, że w podregionie konińskim  

w latach 2014-2016 wystąpi deficyt w zawodzie agenta ubezpieczeniowego, grupie pozostałych spa-

waczy i pokrewnych oraz pozostałych pracowników obsługi biurowej. Warto zaznaczyć, że w przypad-

ku podregionu konińskiego, nie występują zawody wyraźnie wyróżniające się na tle pozostałych.  

Tabela 40. Prognoza zawodów deficytowych w podregionie konińskim do 2016 roku 

Zawód 
Wartość wskaźnika 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 

Agent ubezpieczeniowy 4,6 4,7 4,7 

Pozostali spawacze i pokrewni 3,5 3,6 3,6 

Pozostali pracownicy obsługi biurowej 3,3 3,4 3,5 

Zaopatrzeniowiec 3,0 3,1 3,1 

Asystent nauczyciela przedszkola 2,7 2,8 2,8 

Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 2,3 2,3 2,3 

Pilarz 2,2 2,2 2,3 

Pozostali nauczyciele szkół podstawowych 1,9 1,9 1,9 

Operator koparki 1,9 1,9 1,9 

Spedytor 1,8 1,8 1,9 

Źródło: badania własne na podstawie Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych. 

Zawody, w których, w prognozowanym okresie czasu wystąpi deficyt, w przypadku miasta Konin, 

obejmują pracowników następujących zawodów: cieśla, doradca klienta, pozostali pracownicy obsługi 

klienta gdzie indziej niesklasyfikowani, agent ubezpieczeniowy, krojczy, monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych. 

6.4 Prognozy na podstawie badań ankietowych 

W ciągu najbliższych 24 miesięcy 29,8% badanych pracodawców zamierza poszukiwać pracowników. 

Możliwość taką zdecydowanie wyklucza 25,2% respondentów.   
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Wykres 17. Plany pracodawców w zakresie poszukiwania pracowników w ciągu najbliższych 24 

miesięcy – ogółem 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Pracodawców, którzy zamierzają obecnie poszukiwać pracowników poproszono o wskazanie przyszłe-

go zapotrzebowania w zakresie zawodów oraz jego wielkości liczonego liczbą pracowników. W ciągu 

najbliższych 24 miesięcy najczęściej poszukiwani będą pracownicy produkcyjni, spawacze, szwaczki, 

operatorzy maszyn, pracownicy fizyczni, ślusarze, murarze, stolarze, sprzedawcy i stolarze galanterii 

drzewnej. Poniższe zestawienie zawiera zawody, w których wskazano zapotrzebowanie na minimum 

trzech pracowników. 

Tabela 41. Zapotrzebowanie na zawody w ciągu najbliższych 24 miesięcy - ogółem 

Zawód 
Liczba po-

szukiwanych 
osób 

Zawód 
Liczba poszu-

kiwanych 
osób 

Pracownik produkcyjny 339 Frezer 7 

Spawacz 152 Kasjer handlowy 7 

Szwaczka 110 Specjalista kontroli jakości 7 

Operator maszyn 78 Piekarz 7 

Pracownik fizyczny 78 Pracownik socjalny 7 

Ślusarz 77 
Lekarz – anestezjologia i intensywna 

terapia 
6 

Murarz 72 Chemik 6 

Stolarz 52 Kierowca samochodu ciężarowego 6 

Sprzedawca 51 Krawiec 6 

Stolarz galanterii drzewnej 50 Nauczyciel informatyki 6 

Krojczy 38 Blacharz 5 

Pielęgniarka 34 Inżynier budowy 5 

Technik informatyk 31 Kierowca - ładowacz 5 

Zdecydowanie 
tak; 9,8%

Raczej tak; 20,0%

Raczej nie; 27,5%

Zdecydowanie 
nie; 25,2%

Nie wiem, trudno 
powiedzieć; 

17,5%
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Zawód 
Liczba po-

szukiwanych 
osób 

Zawód 
Liczba poszu-

kiwanych 
osób 

Kierowca 29 Kierownik budowy 5 

Tapicer 28 Kucharz 5 

Inżynier automatyki i robotyki 27 Laborant 5 

Technik prac biurowych 25 Lakiernik 5 

Przedstawiciel handlowy 25 Monter 5 

Technik mechanik obróbki skrawaniem 22 Robotnik drogowy 5 

Inżynier utrzymania ruchu 21 Stolarz meblowy 5 

Operator 20 Telemarketer 5 

Technik handlowiec 19 Asystent nauczyciela przedszkola 4 

Nauczyciel 19 Monter instalacji elektrycznych 4 

Grafik komputerowy multimediów 18 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 4 

Księgowy 17 Nauczyciel wychowania fizycznego 4 

Lekarz 17 Operator koparko-ładowarki 4 

Konstruktor/technolog 16 Opiekun zwierząt 4 

Technik mechanik 16 
Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci 

urządzeń elektronicznych 
4 

Betoniarz zbrojarz 12 Operator maszyn do produkcji opakowań 4 

Strażak 12 Ratownik wodny zawodowy 4 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych 11 Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem 4 

Specjalista do spraw marketingu i handlu 11 Dekarz 3 

Zbrojarz 11 Kelner 3 

Monter urządzeń laserowych 10 Lekarz – choroby wewnętrzne 3 

Operator sprzętu budowlanego 10 Kierowca operator wózków jezdniowych 3 

Tokarz 10 Spawacz ręczny gazowy 3 

Leśnik 9 Szlifierz metali 3 

Cukiernik 8 Ubojowy 3 

Magazynier 8 Urzędnik niższego szczebla 3 

Cieśla 7 - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Wyżej wymienione zawody należy porównać z zapotrzebowaniem na zawody prognozowanym na naj-

bliższe 6 miesięcy (rozdział 5.1). W ten sposób można z dużym prawdopodobieństwem zidentyfikować 

zawody, na które zapotrzebowanie w województwie będzie stopniowo się nasilać lub zanikać. Nasilone 

zapotrzebowanie na zawody dotyczyć powinno przede wszystkim: 

1. Pracowników produkcyjnych, 

2. Spawaczy, 

3. Operatorów maszyn, 

4. Murarzy, 

5. Sprzedawców, 
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6. Stolarzy galanterii drzewnej, 

7. Krojczych, 

8. Techników informatyków, 

9. Inżynierów utrzymania ruchu, 

10. Techników mechaników. 

Stopniowo zanikać powinno natomiast zapotrzebowanie na: 

1. Stolarzy, 

2. Kasjerów handlowych, 

3. Rozbieraczy – wykrawaczy, 

4. Tapicerów, 

5. Techników automatyków, 

6. Opiekunów medycznych, 

7. Kierowców. 

W ramach badania udało się również ustalić zapotrzebowanie na zawody wśród pracodawców zgłasza-

jących oferty pracy do powiatowych urzędów pracy (metoda CATI). W najbliższych 24 miesiącach 

poszukiwać będą oni przede wszystkim: 

1. Pracowników produkcyjnych – 330 osób, 

2. Szwaczek – 105 osób, 

3. Spawaczy – 101 osób, 

4. Stolarzy galanterii drzewnej – 50 osób, 

5. Murarzy – 40 osób, 

6. Krojczych – 38 osób, 

7. Pracowników fizycznych – 38 osób, 

8. Ślusarzy – 35 osób, 

9. Stolarzy – 34 osoby, 

10. Sprzedawców – 31 osób, 

11. Techników informatyków – 30 osób, 

12. Inżynierów automatyki i robotyki – 27 osób, 

13. Tapicerów – 25 osób, 

14. Techników mechaników obróbki skrawaniem – 22 osoby, 

15. Operatorów maszyn – 20 osób. 

Z kolei pracodawcy, którzy zgłaszają oferty do agencji zatrudnienia zamierzają poszukiwać w ciągu 

najbliższych 24 miesięcy w szczególności: 

1. Techników informatyków – 30 osób, 
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2. Krojczych – 30 osób, 

3. Spawaczy – 26 osób, 

4. Sprzedawców – 25 osób, 

5. Pracowników  produkcyjnych – 24 osoby, 

6. Przedstawicieli handlowych – 23 osoby, 

7. Techników mechaników obróbki skrawaniem – 20 osób, 

8. Operatorów maszyn – 15 osób, 

9. Księgowych – 10 osób, 

10. Monterów urządzeń laserowych – 10 osób, 

11. Ślusarzy – 8 osób, 

12. Pracowników socjalnych – 7 osób, 

13. Chemików  - 6 osób, 

14. Kasjerów handlowych – 6 osób, 

15. Monterów – 5 osób. 

Analizie poddano również przyszłe zapotrzebowanie na zawody w rozbiciu na sekcje PKD przedsię-

biorstw badanych pracodawców (metoda CATI). W każdej sekcji zidentyfikowano trzy najczęściej po-

szukiwane zawody mierzone liczbą poszukiwanych osób (pod warunkiem, że w danej sekcji odnoto-

wano zapotrzebowanie na pracowników). Należy zauważyć, że duże zapotrzebowanie na nowych pra-

cowników spodziewane jest w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), budownictwo (sekcja 

F), handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (sekcja G), opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

(sekcja Q) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A).  

Tabela 42. Zapotrzebowanie na zawody w ciągu najbliższych 24 miesięcy - sekcje PKD 2007 

Sekcja PKD 2007 Najczęściej poszukiwane zawody 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 

Spawacz – 20 

Operator – 20 

Leśnik – 9  

Górnictwo i wydobywanie (B) Nie odnotowano zapotrzebowania 

Przetwórstwo przemysłowe (C) 

Pracownik produkcyjny – 329 

Szwaczka – 110 

Spawacz – 84 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych (D) 

Tokarz – 1 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją (E)  

Kierowca – 5 

Kierowca – ładowacz – 5 

Kierowca operatorów wózków jezdniowych – 1 

Budownictwo (F) 

Murarz – 62 

Spawacz – 31 

Zbrojarz – 11 
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Sekcja PKD 2007 Najczęściej poszukiwane zawody 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (G) 

Sprzedawca – 42 

Technik informatyk – 30 

Techników mechaników obróbki skrawaniem – 20 

Transport i gospodarka magazynowa (H) 

Kierowca – 11 

Kierowca samochodu ciężarowego – 1 

Magazynier – 1 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi (I) 

Cukiernik – 6 

Piekarz – 6 

Kierowca – 4 

Informacja i komunikacja (J) Nie odnotowano zapotrzebowania 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) 
Telemarketer – 5 

Ekonomista – 2 

Technik handlowiec – 2 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L) Nie odnotowano zapotrzebowania 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) 

Specjalista do spraw marketingu i handlu – 2 

Technik handlowiec – 1 

Mikrobiolog – 1 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca (N) 

Księgowy – 1 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne (O) 

Technik prac biurowych – 21 

Strażak – 12 

Urzędnik niższego szczebla – 3 

Edukacja (P) 

Nauczyciel – 13 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych – 11 

Nauczyciel informatyki – 6 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) 

Pielęgniarka – 34 

Pracownik fizyczny – 30 

Lekarz – 17 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) 
Ratownik wodny zawodowy – 4 

Konserwator – 1 

Pozostała działalność usługowa; Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 
(S i T) 

Przedstawicie handlowy – 20 

Pracownik produkcyjny – 2 

Inżynier inżynierii środowiska – 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Kolejny etap analizy polegał na zidentyfikowaniu przyszłego zapotrzebowania na zawody w poszcze-

gólnych podregionach i powiatach województwa wielkopolskiego. W każdym z podregionów zidentyfi-

kowano pięć zawodów, na które zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców będzie popyt w przyszłości. 

Dodatkowo wskazano konkretny powiat, jeśli zapotrzebowanie na dany zawód na jego terenie zdecy-

dowanie przewyższało zapotrzebowanie w innych powiatach wschodzących w skład podregionu. Za-

wód pracownika produkcyjnego będzie najczęściej poszukiwanym w Poznaniu oraz podregionach: 

leszczyńskim, pilskim i poznańskim. W pozostałych lokalizacjach najczęściej poszukiwani będą: pra-
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cownik fizyczny (Kalisz), betoniarz zbrojarz/szwaczka/ślusarz (Konin), szwaczka (Leszno), spawacz 

(podregion kaliski), technik prac biurowych (podregion koniński). 

Tabela 43. Zapotrzebowanie na zawody w ciągu najbliższych 24 miesięcy - podregiony i powiaty 

Podregion Najczęściej poszukiwane zawody Powiat 

Miasto Kalisz 

Pracownik fizyczny – 18 

Szwaczka – 15 

Grafik komputerowy multimediów – 6 

Robotnik drogowy – 5 

Lekarz – 2 

- 

Miasto Konin 

Betoniarz zbrojarz – 2 

Szwaczka – 2 

Ślusarz – 2 

Asystent sędziego – 1 

Inżynier inżynierii środowiska – 1 

- 

Miasto Leszno 

Szwaczka – 7 

Nauczyciel informatyki – 3 

Strażak – 3 

Krojczy – 2 

Lakiernik wyrobów drzewnych – 2  

- 

Miasto Poznań 

Pracownik produkcyjny – 30 

Pracownik fizyczny – 20 

Inżynier automatyki i robotyki – 15 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych – 11 

Spawacz – 10 

- 

Podregion kaliski 

Spawacz – 88 

Murarz – 70 

Pracownik fizyczny – 40 

Ślusarz – 33 

Technik informatyk – 31  

Powiat kępiński – 30 

Powiat jarociński – 40 

Powiat krotoszyński – 30 

Powiat ostrowski – 30 

Powiat krotoszyński – 30 

Podregion koniński 

Technik prac biurowych – 16 

Pracownik produkcyjny – 13 

Stolarz – 12 

Tapicer – 11 

Technik mechanik – 10  

Powiat koniński – 15 

Powiat kolski – 7 

Powiat słupecki – 7 

Powiat kolski – 6 

Powiat koniński – 10   

Podregion leszczyński 

Pracownik produkcyjny – 201 

Stolarz galanterii drzewnej – 50 

Szwaczka – 40 

Krojczy – 30 

Spawacz – 27   

Powiat wolsztyński – 200 

Powiat kościański – 50 

Powiat wolsztyński – 40 

Powiat wolsztyński – 30 

Powiat rawicki – 20 

Podregion pilski 

Pracownik produkcyjny – 30 

Operator maszyn – 5 

Ratownik wodny zawodowy – 4 

Operator maszyn do produkcji opakowań – 4 

Powiat pilski – 30 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki – 5 

Powiat pilski – 4 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki – 4 
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Podregion Najczęściej poszukiwane zawody Powiat 

Technik handlowiec – 3 Powiat czarnkowsko-trzcianecki – 2  

Podregion poznański 

Pracownik produkcyjny – 64 

Ślusarz – 31 

Spawacz – 26  

Pielęgniarka – 24 

Przedstawiciel handlowy – 23 

Powiat grodziski – 30 

Powiat poznański – 11 

- 

- 

Powiat obornicki –20  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Ankietowani pracodawcy w toku badania wskazali również zawody, w których znalezienie odpowied-

nich pracowników będzie w przyszłości najtrudniejsze. W najbliższych latach problemów z odszuka-

niem pożądanych kandydatów nie spodziewa się 2,6% pracodawców. Ponadto, 60,8% respondentów 

nie potrafiło wskazać konkretnych zawodów. Pozostali przewidują wystąpienie problemów przede 

wszystkim z zatrudnieniem spawaczy, ślusarzy, szwaczek, stolarzy, techników informatyków, elektry-

ków, tokarzy, kierowców, szewców naprawiaczy i robotników budowlanych. W tabeli zaprezentowano 

zawody, które wskazywało co najmniej trzech pracodawców. 

Tabela 44. Zawody, w jakich znalezienie odpowiednich pracowników będzie najtrudniejsze w ciągu 

najbliższych 24 miesięcy – ogółem 

Zawód 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 

Zawód 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 
Spawacz  30 Betoniarz zbrojarz 4 

Ślusarz  28 Grafik komputerowy multimediów 4 

Szwaczka  26 Kucharz 4 

Stolarz  19 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 4 

Technik informatyk 12 Murarz 4 

Elektryk 11 „Nauczyciel” 4 

Tokarz 11 Pielęgniarka 4 

„Kierowca” 8 Przedstawiciel handlowy 4 

Szewc naprawiacz 8 Stolarz meblowy 4 

Robotnik budowlany 8 Zdun 4 

Lekarz 7 Audytor  3 

Tapicer 7 Inżynier automatyki i robotyki 3 

Dekarz 6 Blacharz 3 

Frezer 6 Technik handlowiec 3 

Hydraulik 6 „Inżynier” 3 

„Operator maszyn” 6 „Konstruktor-technolog” 3 

„Pracownik fizyczny” 6 Krojczy 3 

Specjalista do spraw marketingu i handlu 6 Piekarz 3 

Cieśla 5 Posadzkarz 3 

Krawiec 5 Technik prac biurowych 3 
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Zawód 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 

Zawód 

Liczba pra-
codawców 
zgłaszają-
cych pro-

blemy 
Księgowy 5 Zbrojarz 3 

Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia 4 - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

6.5 Podsumowanie 

Przy założeniu, że województwo wielkopolskie nadal utrzyma konkurencyjną pozycję w skali kraju, 

będzie się rozwijać pod względem gospodarczym, nastąpi rozwój małej przedsiębiorczości, inwestycje 

dużych firm, a tym samym ich rozwój czy też pojawienie się nowych inwestorów, można przewidywać, 

iż w najbliższych latach zwiększy się zapotrzebowanie na pracowników w dużych firmach przetwórstwa 

przemysłowego, handlu i napraw. Zapotrzebowanie na zawody dotyczyć będzie zawodów związanych  

z najnowocześniejszymi technologiami – ICT, a także zawodów związanych z motoryzacją, sektorem 

BPO i logistyką, z szeroko rozumianą gospodarką opartą na wiedzy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że 

prognoza tego rodzaju dotyczy przede wszystkim zapotrzebowania na zawody w najbardziej rozwinię-

tych gospodarczo obszarach regionu.  

Ponadto można zakładać, że wykorzystując wsparcie ze środków Unijnych na lata 2014-2020  

w województwie wielkopolskim będzie możliwy rozwój samozatrudnienia i rozwoju małej przedsiębior-

czości, rozwoju obszarów wiejskich oraz włączenie na rynek pracy absolwentów oraz osoby długotrwa-

le bezrobotne. Przyjmując jednak założenie o dotychczasowym stopniu wykorzystania środków unij-

nych, można prognozować, że w następnych latach środki te zostaną również wykorzystane do po-

prawy sytuacji zatrudnienia i sytuacji na rynku pracy w regionie. 

Całościowa analiza wyników badania w zakresie przyszłego regionalnego zapotrzebowania na zawody 

uprawnia ponadto do postawienia kilku zasadniczych tez. Przede wszystkim w przyszłości dynamicznie 

zmniejszać będzie się zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, a stopniowo 

również na: nauczycieli, pedagogów, pracowników biurowych i niewyspecjalizowanych pracowników 

produkcyjnych. Eksperci uczestniczący w badaniu metodą Delphi uznali, że postawiona w ten sposób 

teza jest bardzo istotna dla przyszłości lokalnego rynku pracy (wskaźnik istotności wyniósł 0,78 w skali 

0-1, gdzie 1 oznacza wartość najwyższą). Prognoza o dynamicznym zmniejszaniu się zapotrzebowania 

na niewykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz stopniowym zaniku popytu na nauczycieli, 

pedagogów, pracowników biurowych i niewyspecjalizowanych pracowników produkcyjnych będzie 

aktualna – zdaniem ekspertów – w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Po tym okresie omawiana 

tendencja może osłabnąć, co nie znaczy wszakże, że zniknie całkowicie. Prognozuje się, że zmniejszo-

ne zapotrzebowania będzie odnotowywane w kolejnych latach, jednak jego istotność dla kondycji re-
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gionalnego rynku pracy będzie miała znaczenie mniejsze niż w „momencie krytycznym” (szacowanym 

właśnie na najbliższe 12 miesięcy). Jak sugerowali eksperci zawodowo zajmujący się problematyką 

regionalnego rynku pracy, realizacja tezy o zmniejszonym zapotrzebowaniu na pracowników wymie-

nionych powyżej, przyczyni się do spadku zatrudnienia. Omawiana prognoza jest zatem istotnym za-

grożeniem dla przyszłego rozwoju wielkopolskiego rynku pracy. 

W najbliższych latach przewiduje się problemy ze zrealizowaniem zapotrzebowania wielkopolskich 

pracodawców na spawaczy (wieloma metodami), operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie 

oraz stolarzy/cieśli. Istotność tak postawionej tezy obliczona została współczynnikiem, którego wartość 

ukształtowała się na wyjątkowo wysokim poziomie (0,93 w skali 0-1, gdzie 1 oznacza wartość najwyż-

szą). Prognozuje się, że problemy ze zrealizowaniem zapotrzebowania odnotowywane będą szczegól-

nie w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. W tym okresie pracodawcy, powinni odczuwać największe 

trudności w dostępie do spawaczy, operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie i stolarzy/cieśli. 

Eksperci prognozują, że podaż pracowników w wyszczególnionych zawodach może ulec zwiększeniu  

w dalszej perspektywie, dzięki czemu trudności w dostępie do pracowników zostaną przezwyciężone. 

Zauważyli oni jednak również, że pracodawcy odczuwając problemy z odszukaniem pracowników, 

mogą w najbliższym czasie ograniczać produkcję i reagować będą w różnoraki sposób. W najlepszym 

razie tnąc koszty i stosując praktykę zatrudnienia z wykorzystaniem umów cywilnoprawnych, w naj-

gorszym zaś razie ograniczając zatrudnienie wśród pozostałych pracowników, starając się przeczekać 

okresu niedoboru specjalistów. 

Eksperci sceptyczni byli w ocenie, czy w podregionie pilskim zawodem deficytowym będzie opiekunka 

dziecięca, w podregionie kaliskim – kierowca samochodu ciężarowego, w podregionie leszczyńskim – 

glazurnik, a w Poznaniu – pracownik call center. Matematyczne prognozy nie pozostawiają wątpliwo-

ści, że taka tendencja wystąpi, eksperci zauważyli jednakże, że realizacja tej prognozy nie będzie mia-

ła istotnego wpływu (współczynnik istotności: 0,44) na przyszłość regionalnego rynku pracy, a co za 

tym idzie, nie powinna wymagać przeciwdziałania i nie jest zagrożeniem dla regionalnego rynku pracy. 

O wiele większe znaczenie przyznali oni tezom omówionym powyżej.  
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7. Trendy w zakresie zmian w oczekiwaniach wobec pracowników na zawody, kwalifika-

cje i kompetencje zawodowe 

Kolejny etap badania poświęcony został trendom w zakresie oczekiwań pracodawców wobec pracow-

ników. Pracodawcy uczestniczący w badaniu ilościowym wskazali zawody, na które może pojawiać się 

zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy w perspektywie najbliższych kilku lat. W swoich przewi-

dywaniach respondenci opierali się na obserwowanych zmianach gospodarczych, uwarunkowaniach 

wielkopolskiego rynku pracy i projektowanych własnych inwestycjach. Pracodawcy oczekują przede 

wszystkim podaży większej ilości:  

• ślusarzy,  

• spawaczy,  

• kierowców samochodów ciężarowych,  

• elektryków,  

• kierowców autobusów,  

• księgowych,  

• specjalistów do spraw marketingu i handlu,  

• szwaczek,  

• krawców,  

• logistyków,  

• stolarzy, 

• nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

1. Zawody i branże 

BADANIE IDI: Proszę zastanowić się nad zmianami gospodarczymi zachodzącymi na wielkopolskim 

rynku pracy. Pojawienia się jakich nowych zawodów, kwalifikacji lub kompetencji można spodziewać 

się w perspektywie najbliższych 5-10 lat? 

Badani pośrednicy pracy zostali również poproszeni o dokonanie próby wskazania nowych zawodów, 

kompetencji oraz kwalifikacji jakie mogą pojawić się na wielkopolskim rynku pracy w perspektywie 

najbliższych 5-10 lat. Respondenci wskazują również na wpływ rozwoju technologii na przyszły kształt 

rynku pracy. W ich opinii wpłynie na wzrost zapotrzebowania na absolwentów kierunków politechnicz-

nych, w tym specjalistów ds. sieci komputerowych, automatyków, operatorów maszyn ste-

rowanych komputerowo. Ponadto badani przewidują na rozwój rynku internetowego, co przyniesie 

zwiększenie zapotrzebowania w zakresie pracowników e-commerce i e-marketingu oraz progra-

mistów. Cześć badanych zauważyła również treny w zakresie starzenia się społeczeństwa co w kon-

sekwencji wpłynie na zapotrzebowanie w zakresie opiekunów oraz rehabilitantów. Spośród całko-
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wicie nowych zawodów, respondenci wskazali jedynie na potencjalne zapotrzebowanie na albory-

stów, co jest związane ze zwiększeniem znaczenia ochrony środowiska. W tym zakresie badani rów-

nież przewidują pojawienie się zapotrzebowania na specjalistów ds. energii odnawialnej. 

„Myślę, że tutaj takie sygnały to na pewno ta sprzedaż internetowa. Specjalistów w tym zakresie. Ob-

sługa, umiejętność poruszania się w Internecie, marketing internetowy. Jest taka tendencja, że zwykły 

sklep zaczyna prowadzić też swój sklep internetowy. Tutaj ten kierunek, jeśli chodzi o same kwalifika-

cje, czyli kształcenie, tez się będzie rozwijał.” 

[Przedstawiciel PUP w Pile] 

W perspektywie najbliższych 5-10 lat przedstawiciele agencji zatrudnienia spodziewają się zmian zwią-

zanych z nowymi zawodami, kwalifikacjami i kompetencjami głównie w zakresie szeroko pojętego 

sektora IT. Respondenci wskazują zarówno na specjalizacje z zakresu programowania, jak również 

działań podejmowanych w Internecie takich jak np. obsługa mediów społecznościowych, marke-

ting internetowy oraz zawód researchera. Badani przewidują również nowe specjalizacje związane 

z wykształceniem wyższym technicznym, rozwój headhuntingu oraz doradztwa zarówno osobistego, 

jak i finansowego. Jeden z badanych przewiduje natomiast powrót zawodów ginących takich jak np. 

zdun. 

 

„Ciągle się pojawiają, ponieważ jest taka duża popularność Internetu, w związku z tym pojawili się ci, 

którzy zbierają i syntetyzują informacje, których się nazywa researcherami. Na pewno jest kwestia 

jakichś takich osób zajmujących się opieką nad mediami społecznościowymi.” 

[Przedstawiciel agencji z Poznania] 

Z kolei uzyskane od pracodawców odpowiedzi każą przypuszczać, że pojawienia się nowych zawodów 

spodziewać się można przede wszystkim w sektorze przetwórstwa przemysłowego (sekcja C) oraz 

transportu i gospodarki magazynowej (sekcja H). Z nieco większą ostrożnością prognozować 

można również wzrost w sektorze handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów (sekcja 

G). 

BADANIE IDI: W jakich branżach i sektorach gospodarki będą zdaniem Pana(i) prawdopodobnie poja-

wiać się nowe zawody, kompetencje i kwalifikacje? 

W dalszej kolejności pośredników pracy zapytano o branże oraz sektory gospodarki, w jakich będą 

pojawiać się nowe zawody, kompetencje i kwalifikacje. Wśród wskazań respondentów dominowała 

branża IT, która dzięki dynamicznemu rozwojowi będzie generować nowe specjalizacje. Ponadto 

badani wskazali również na rozwój przemysłu, branży medycznej, transportowej oraz opieki 

osobistej (w tym opieki osób starszych). Wśród wskazań respondentów pojawiła się również finan-
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sowa, energetyczna, spożywcza, ochrona środowiska oraz handel związany z wykorzysta-

niem nowych kanałów dotarcia do klienta. 

„[…]branża IT, branża może jeszcze energetyczna, coraz więcej elektrowni wiatrowych powstaje. 

Branża i sektor związany z ochroną środowiska, może z żywieniem, z technologią żywienia człowieka, 

kontrolą jakości danych produktów[…]” 

[Przedstawiciel PUP w Pleszewie] 

Z kolei przedstawiciele agencji zatrudnienia wskazywali głównie na branżę IT. Ponadto podczas wy-

wiadów pojawiły się również wskazania dotyczące branży farmaceutyczno-medycznej, pomocy 

społecznej, budownictwa oraz szeroko pojętej inżynierii. 

2. Wymogi wobec pracowników 

W toku badania zidentyfikowano również kierunek zmian w zakresie wymogów stawianych pracowni-

kom. W przyszłości coraz większe znaczenie będzie miała motywacja do pracy, zaangażowanie i chęci, 

jednak cenieni będą przede wszystkim pracownicy posiadający zdolność do szybkiego podnosze-

nia kwalifikacji zawodowych. Ponadto w przypadku kierowców decydujące znaczenie miała będzie 

mobilność terenowa i dodatkowe uprawnienia obsługi pojazdów. Pracodawcy nadal dużą wagę powin-

ni przywiązywać do kierunkowego wykształcenia, cenione będą również dodatkowe certyfikaty. Zaob-

serwować można również oczekiwaną tendencję do pogłębiania kwalifikacji zawodowych. Mianowicie 

pracodawcy w następnych latach cenić będą pracowników posiadających konkretne wykształcenie, ale 

wyspecjalizowanych w wąskich dziedzinach. 

BADANIE IDI: Proszę ocenić jaki jest obserwowany kierunek zmian w zakresie wymogów stawianych 

pracownikom i w zakresie sposobów ich rekrutowania? Z jakich kanałów będą korzystać pracodawcy 

poszukujący pracowników? Jakie wymagania coraz powszechniej będą stawiane kandydatom do pra-

cy? 

Badani pośrednicy pracy zauważają, że zmiany w zakresie wymogów stawianych kandydatom do pracy 

skupiają się na zwiększaniu wymagań, zarówno w odniesieniu do posiadanego wykształcenia, jak  

i szczegółowych kwalifikacji. Badani wskazują, że pracodawcy coraz bardziej cenią dyspozycyjność 

pracowników, posiadane doświadczenie oraz specjalistyczne przygotowanie do pracy. Coraz częstsze 

wymagania dotyczą również elastyczności oraz mobilności, zaangażowania w pracę, chęci stałego 

podnoszenia własnych kwalifikacji i znajomość języków obcych. Sposób rekrutacji tych pracowników, 

w opinii respondentów, będzie opierał się na wielu kanałach jednocześnie. Największa liczba badanych 

wskazała na wykorzystywanie w tej roli powiatowych urzędów pracy, w dalszej kolejności wskaza-

nia dotyczyły agencji pracy tymczasowej oraz Internetu. Zdaniem badanych pracodawcy nie 

dysponują czasem potrzebnym do samodzielnego przeprowadzenia rekrutacji, dlatego też ograniczają 
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pracę związaną z tym procesem. Z tego względu stosunkowo niewielka liczba badanych wskazała na 

wykorzystywanie mediów lokalnych oraz polecenia. 

„Pracodawca sobie narzuca dosyć ostrą rekrutację. Raczej bym w tym kierunku również szła, że jeżeli 

już ma zatrudnić pracownika i w niego zainwestować, to chce, żeby on potrafił dużo, miał dużo 

uprawnień, dużo jakichś umiejętności. Jeśli chodzi o kanały poszukiwania pracowników, to myślę, że 

tak jak korzystają do tej pory, czyli to jest prasa, ogłoszenia, również ogłoszenia w Urzędzie Pracy. 

Aczkolwiek też jest tendencja do tego, żeby korzystać z agencji zatrudnienia.” 

[Przedstawiciel PUP w Środzie Wielkopolskiej] 

Przedstawiciele agencji zatrudnienia, są w większości przekonani, że przedsiębiorstwa coraz częściej 

wykorzystują w procesach rekrutacyjnych Internet, który służy nie tylko udostępnianiu ofert, lecz rów-

nież sprawdzeniu kandydatów na portalach społecznościowych, czy prowadzeniu wirtualnych rozmów 

kwalifikacyjnych. Badani zauważają również rosnącą popularność agencji zatrudnienia. Jednocześnie 

zaledwie jeden z respondentów wskazał na korzystanie z usług świadczonych przez powiatowe urzędy 

pracy. Zdaniem innego uczestnika wywiadu, przedsiębiorcy decydują się na prowadzenie rekrutacji bez 

pośrednictwa powiatowych urzędów pracy, ponieważ obawiają się utrudnień związanych z formalno-

ściami wynikającymi z uregulowań prawnych. Niska liczba wskazań odnośnie wykorzystywania przez 

pracodawców usług powiatowych urzędów pracy może wynikać z większej elastyczności agencji za-

trudnienia w zakresie współpracy z klientami, przez co mogą się jawić jako bardziej atrakcyjne. 

 

W opinii przedstawicieli agencji zatrudnienia, pracodawcy będą zwracać większa uwagę na znajo-

mość języków obcych oraz wykształcenie techniczne kandydatów do pracy. Równocześnie bę-

dzie można zauważyć wzrost zainteresowania takimi kompetencjami jak: dyspozycyjność, mobil-

ność oraz chęć do pracy. Podkreślane jest również posiadanie wszechstronnych umiejętności. 

 

„Na pewno cały czas będzie pogłębiany Internet, czyli różne portale typu Goldenline itd., gdzie można 

oglądać profile danego kandydata. Także na pewno Internet będzie coraz bardziej wykorzystywany. 

Tak samo wirtualne rozmowy kwalifikacyjne przez Skype. Na pewno w tym kierunku. Co do wymagań 

stawianych kandydatom do pracy, to każda branża będzie miała inne, ale na pewno języki. Głównie 

języki, bo coraz więcej firm zagranicznych inwestuje.” 

[Przedstawiciel agencji z Poznania] 

W kilku następnych latach szczególnie trudno pozyskać będzie – zdaniem pracodawców – przede 

wszystkim: ślusarzy, elektryków, księgowych, specjalistów do spraw marketingu i handlu, 

szwaczki, krawców i lekarzy konkretnych specjalizacji. Kwalifikacje i kompetencje pożądanego 

pracownika w tych zawodach przedstawiono w tabeli.   
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Tabela 45. Zawody, kwalifikacje i kompetencje, których pojawienia się oczekują pracodawcy  

w przyszłości – ogółem 

Licz
ba 
ws
ka-
zań 

Zawód Kwalifikacje Kompetencje 

11 Ślusarz Umiejętności zawodowe, wykształcenie zawodo-
we 

Motywacja do pracy, odporność na stres, zaangażo-
wanie, zdolność szybkiego podnoszenia kwalifikacji, 
umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy 
zgodnie z instrukcjami, spostrzegawczość, zoriento-
wanie na jakość 

9 Spawacz 
Wykształcenie zawodowe, certyfikat kompetencji 
zawodowych, świadectwo ukończenia kursu lub 
szkoły 

Predyspozycje psychofizyczne, umiejętność pracy w 
zespole , odporność na stres , stan zdrowia potwier-
dzony badaniami, zaangażowanie 

8 

Kierowca 
samocho-
du cięża-
rowego 

Prawo jazdy kategorii C, dodatkowe uprawnienia Mobilność terenowa 

7 Elektryk 

Uprawnienia elektryczne, certyfikat kompetencji 
zawodowych , praktyka w zawodzie, udokumen-
towane doświadczenie, ukończenie kursów eks-
ploatacji i dozoru powyżej 1 kv, wykształcenie 
kierunkowe  

Umiejętność dobrej organizacji pracy, chęć do pracy, 
motywacja do pracy, dokładność, zaangażowanie, 
język angielski 

7 
Kierowca 
autobusu Prawo jazdy kategorii D, dodatkowe uprawnienia Mobilność terenowa, zaangażowanie 

7 Księgowy   

Wyższe wykształcenie, certyfika-
ty/dyplomy/świadectwa, ukończone studia w 
zakresie rachunkowości, umiejętność obsługi 
komputera 

Zaangażowanie, zdolność szybkiego podnoszenia 
kwalifikacji, dyspozycyjność, motywacja do pracy 

7 

Specjalista 
do spraw 
marketin-
gu i han-
dlu 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje, doświadcze-
nie zawodowe, wyższe wykształcenie 

Umiejętność wizualizacji, zaangażowanie, język nie-
miecki, język angielski 

7 Szwaczka   
Wykształcenie zawodowe, świadectwo ukończe-
nia kursu lub szkoły, doświadczenie zawodowe Zaangażowanie, chęć do pracy, motywacja do pracy 

6 Krawiec     Certyfikat kompetencji zawodowych, wykształce-
nie zawodowe, doświadczenie zawodowe 

Zaangażowanie, motywacja do pracy, umiejętność 
szycia 

6 Logistyk 
Certyfikat T-Scale, język niderlandzki, znajomość 
języków obcych, wyższe wykształcenie, certyfikat 
językowy 

Zdolność szybkiego podnoszenia kwalifikacji, wiedza i 
doświadczenie, łatwość nawiązywania kontaktów, 
sumienność,  odporność na stres, zdolność do wyko-
nywania zawodu 

6 Stolarz     

Certyfikat kompetencji zawodowych, dyplom 
zdania egzaminu zawodowego, obsługa obrabia-
rek sterowanych numerycznie,  umiejętność 
obróbki 

Zaangażowanie, motywacja do pracy, zdolność szyb-
kiego podnoszenia kwalifikacji, odporność na stres, 
dyspozycyjność, umiejętność uczenia sie nowych 
rzeczy 

5 

Nauczyciel 
przedmio-
tów zawo-
dowych 

Certyfikat kompetencji zawodowych, wyższe 
wykształcenie Predyspozycje psychofizyczne, zaangażowanie 

4 

Lekarz - 
anestezjo-
logia i 
intensyw-
na terapia 

Dyplom specjalizacji 
Zdolność szybkiego podnoszenia kwalifikacji, zaanga-
żowanie 

4 
Technik 
handlo-
wiec 

Doświadczenie zawodowe, kurs kasy fiskalnej Zdolność szybkiego podnoszenia kwalifikacji 

4 Nauczyciel 
Wyższe wykształcenie, wykształcenie pedago-
giczne, uprawnienia pedagogiczne i predyspozy-
cje do nauczania 

Profesjonalna pomoc dla dzieci niepełnosprawnych, 
predyspozycje psychologiczne 

4 Nauczyciel 
nauczania Świadectwo ukończenia studiów pedagogicznych Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje interper-

sonalne, umiejętność pracy z dziećmi 
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Licz
ba 
ws
ka-
zań 

Zawód Kwalifikacje Kompetencje 

początko-
wego 

4 

Operator 
obrabiarek 
skrawają-
cych 

Certyfikat kompetencji zawodowych Umiejętność dobrej organizacji pracy, predyspozycje 
psychofizyczne  

4 Pielęgniar-
ka 

Świadectwo ukończenia szkoły medycznej, dy-
plom specjalizacji - 

4 Pracownik 
fizyczny 

Uprawnienia techniczne, umiejętność obsługi 
maszyn Motywacja do pracy 

4 Prawnik Wyższe wykształcenie prawnicze, specjalizacja Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w 
sytuacjach kryzysowych, dyspozycyjność 

3 Cukiernik 
Zawodowe lub średnie wykształcenie, certyfikat 
kompetencji zawodowych 

Zaangażowanie, zdolność szybkiego podnoszenia 
kwalifikacji, predyspozycje psychofizyczne 

3 Drukarz Wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawo-
dowe Zaangażowanie, zdolności manualne 

3 Ekonomi-
sta 

Wyższe wykształcenie, kursy językowe, doświad-
czenie zawodowe 

Zaangażowanie, uczciwość, znajomość rynku, znajo-
mość systemu informatycznego lasów państwowych 

3 Frezer   Wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawo-
dowe 

Zaangażowanie 

3 
Informa-
tyk Wykształcenie wyższe informatyczne 

Zaangażowanie, dyspozycyjność , odporność na stres, 
operatywność 

3 Instalator Dyplom zdania egzaminu zawodowego, certyfikat 
kompetencji zawodowych Zaangażowanie 

3 

Inżynier 
automaty-
ki i robo-
tyki 

Wykształcenie wyższe, dyplom specjalizacji Zdolność szybkiego podnoszenia kwalifikacji 

3 Kierownik 
magazynu 

Uprawnienia w zakresie obsługi wózków widło-
wych 

Zaangażowanie 

3 Krojczy Wykształcenie zawodowe 
Zaangażowanie, motywacja do pracy, odporność na 
stres, dyspozycyjność, umiejętność uczenia sie no-
wych rzeczy  

3 Operator 
maszyn 

Wykształcenie średnie zawodowe, wykształcenie 
zawodowe 

Zaangażowanie 

3 Piekarz     Doświadczenie zawodowe, świadectwo ukończe-
nia kursu lub szkoły Zaangażowanie, motywacja do pracy 

3 Tokarz Świadectwo, doświadczenie zawodowe Odporność na stres, sumienność, przywiązanie do 
pracy, umiejętności techniczne 

2 Hydraulik  Certyfikat kompetencji zawodowych, doświad-
czenie zawodowe 

Znajomość branży 

2 
Konstruk-
tor- tech-
nolog 

Dyplomy, certyfikaty, obsługa programów Dyspozycyjność, kreatywność 

2 Kucharz     Doświadczenie zawodowe Umiejętność pracy w trudnych warunkach 

2 

Lekarz – 
choroby 
we-
wnętrzne 

Specjalizacja, wyższe wykształcenie Zaangażowanie, zdolność szybkiego podnoszenia 
kwalifikacji 

2 Lekarz Wyższe wykształcenie, świadectwa szkoleń Zaangażowanie 

2 
Technik 
mechanik 

Uprawnienia operatora turbin, uprawnienia w  
zakresie elektromechaniki Zaangażowanie, umiejętność dobrej organizacji pracy 

2 

Monter 
instalacji i 
urządzeń 
sanitar-
nych 

Wykształcenie zawodowe lub średnie  Zdolność szybkiego podnoszenia kwalifikacji 

2 
Lekarz - 
neonato- Dyplom specjalizacji - 
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Licz
ba 
ws
ka-
zań 

Zawód Kwalifikacje Kompetencje 

logia 

2 
Operator 
koparko-
ładowarki 

Uprawnienia operatora Zaangażowanie, motywacja do pracy 

2 Opiekun 
medyczny Wykształcenie średnie Zaangażowanie 

2 Pedagog Wykształcenie wyższe, dyplom specjalizacji Zaangażowanie 

2 

Pozostali 
pracowni-
cy świad-
czący 
usługi  

Świadectwo ukończenia kursu lub szkoły, prawo 
jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii C Predyspozycje psychofizyczne  

2 
Pracownik 
admini-
stracji 

Dyplom specjalizacji, wyższe wykształcenie Predyspozycje psychofizyczne, motywacja do pracy 

2 Robotnik 
budowlany 

Wykształcenie w zakresie budownictwa, doświad-
czenie zawodowe Zdolność szybkiego podnoszenia kwalifikacji 

2 
Przedsta-
wiciel 
handlowy 

Doświadczenie zawodowe Dyspozycyjność, język niemiecki, język angielski 

2 
Przedsta-
wiciel 
medyczny 

Wykształcenie wyższe Zaangażowanie 

2 Serwisant 
Certyfikat kompetencji zawodowych, doświad-
czenie zawodowe Motywacja do pracy 

2 Serwisant 
AGD Certyfikat kompetencji zawodowych Predyspozycje psychofizyczne 

2 
Spawacz 
metodą 
MAG 

Umiejętność spawania metodą MAG Dyspozycyjność 

2 Strażak   Certyfikat kompetencji zawodowych  Predyspozycje psychofizyczne  

2 Tokarz w 
metalu   Uprawnienia zawodowe Zaangażowanie 

2 Zegar-
mistrz     

Certyfikat kompetencji zawodowych, dyplom 
zdania egzaminu zawodowego 

Motywacja do pracy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

BADANIE IDI: Jaki „typ pracownika” (zawód/kwalifikacje/kompetencje) będzie zdaniem Pana(i) trudny 

do pozyskania w procesie rekrutacji w perspektywie najbliższych 5-10 lat? 

Pośrednicy pracy przewidują również, że w ciągu najbliższych 5-10 lat najtrudniej będzie pozyskać 

pracowników posiadających wykształcenie zawodowe, którzy jednocześnie posiadają 

doświadczenie zawodowe, są dyspozycyjni, mobilni oraz znają język obcy. W tym zakresie 

badani wskazywali na zawody takie jak spawacz, tokarz, tapicer czy elektryk. W kontekście zawodów  

deficytowych wskazywali ponadto na zawody ginące takie jak zdun. W ramach wywiadów, badani 

wskazywali również na potencjalne problemy w pozyskiwaniu pielęgniarek i lekarzy, a także specjali-

stów w konkretnych dziedzinach, posiadających zarówno doświadczenie zawodowe, jak i wysokie kwa-

lifikacje. Problemy z pozyskaniem wyszczególnionych grup pracowników wynikają z braku chętnych 

osób do nauki w danych zawodach. Jednocześnie wskazane kryteria w dużym stopniu ograniczają 
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możliwości wejścia na rynek pracy osób młodych, które niedawno ukończyły kształcenie, przez co nie 

posiadają doświadczenia zawodowego, nawet jeśli posiadają odpowiednie wykształcenie.  

 „Tak jak powiedziałam, chodzi o te zawody rzemieślnicze. Będzie trudno nam pozyskiwać młode oso-

by, jeżeli chodzi o takie zawody jak tokarz, frezer. Z tym będziemy mieć problemy, dlatego, że w tej 

chwili są już problemy. Widzimy, że osób z takimi kwalifikacjami nie ma a gdy robimy jakieś rozezna-

nie w szkołach, to niestety nie pojawiają się tam uczniowie, którzy wyrażają chęć nauki w tych zawo-

dach.” 

[Przedstawiciel PUP w Kościanie] 

W perspektywie najbliższych 5-10 lat, przedstawiciele agencji zatrudnienia przewidują największe 

trudności w pozyskaniu pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje w danej dziedzinie 

oraz inżynierów i programistów wykorzystujących konkretne języki programowania. Zdaniem re-

spondentów trudności mogą również wystąpić w odniesieniu do pracowników posiadających wykształ-

cenie zawodowe. Wśród wskazań pojawiły się również osoby posiadające wykształcenie techniczno-

handlowe, oraz opiekunowie osób zależnych, którzy ze względu na warunki finansowe oraz sys-

tem opieki, będą w dalszym ciągu poszukiwać zatrudnienia poza granicami kraju. Jednocześnie poza 

konkretnym zawodem lub specjalizacją, pracodawcy będą wymagać również odpowiednich kompeten-

cji takich jak mobilność, dyspozycyjność, zorientowanie na wyniki oraz doświadczenie za-

wodowe, co również może powodować trudności w pozyskaniu odpowiednich pracowników. 

 

„Najtrudniej jest pozyskać w tej chwili programistę albo dobrego technika, na przykład inżyniera. Ale 

też bardzo trudno jest pozyskać doradcę techniczno-handlowego, osobę, która by miała kompetencje 

zarówno techniczne, jak i sprzedażowe.” 

[Przedstawiciel agencji z Poznania] 

Główny trend, który udało się zidentyfikować podczas panelu eksperckiego realizowanego metodą 

Delphi było niesłabnące zapotrzebowanie pracodawców na pracowników w zawodach szwaczki, spa-

wacza i murarza. Eksperci przyznali tej tezie wysoką istotność na poziomie 0,75 w skali 0-1. Zarówno 

eksperci, jak i wyniki badania ilościowego potwierdzają, że duże zapotrzebowanie na pracowników  

w wymienionych zawodach będzie z całą pewnością obserwowane w perspektywie najbliższego roku. 

Eksperci nie przypuszczają jednak, że przyczyni się ono do wzrostu zatrudnienia ogółem. Spodziewają 

się oni raczej stabilnego poziomu zatrudnienia przy zmianach w jego strukturze. Wynika to z niedosta-

tecznej podaży szwaczek, spawaczy i murarzy, a objawiać będzie się raczej przyuczaniem do nowych 

ról pracowników już zatrudnionych, aniżeli zatrudnianiem nowych. Trudno zweryfikować, czy praco-

dawcy byliby chętni zatrudnić w omawianych zawodach osoby bezrobotne przeszkolone przez instytu-

cje szkoleniowe lub publiczne służby zatrudnienia. Powinno stać się to tematem obustronnych kon-
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sultacji, gdyż może przyczynić się do poprawy dopasowania popytu i podaży na pracowników, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu odsetka osób bezrobotnych.     
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8. Kanały rekrutacyjne funkcjonujące obecnie na rynku i kanały najchętniej wykorzysty-

wane przez pracodawców 

W toku badania ilościowego zidentyfikowano również kanały rekrutacyjne najchętniej wykorzystywane 

przez pracodawców. 60,9% pracodawców rekrutuje spośród kandydatów zgłaszających się 

samodzielnie. Ponadto połowa badanych korzysta z możliwości umieszczenia oferty w Inter-

necie (51,6%) lub z pomocy powiatowego urzędu pracy (50,9%). Niewiele mniej (48,2%) 

pracodawców chętnie zamieszcza oferty w prasie. Należy zauważyć, że prowadzący rekrutację praco-

dawcy najrzadziej decydują się na ogłoszenia w miejscach publicznych, konkursy oraz agencje po-

średnictwa pracy. Niewielu pracodawców korzysta również z ogłoszeń własnych lub radia (odpowiedź 

„W inny sposób”).   

Wykres 18. Kanały rekrutacyjne obecnie najchętniej wykorzystywane przez pracodawców 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

BADANIE IDI: Jakimi kanałami lokalni pracodawcy najchętniej i najczęściej poszukują pracowników? 

Gdzie zamieszczają oferty i dlaczego? 

Metody poszukiwania pracowników przez lokalnych pracodawców w opinii pośredników pracy opierają 

się o wiele kanałów. Największa grupa badanych wskazała na korzystanie z usług powiatowych 

urzędów pracy. W ich opinii pracodawcy wybierają urząd ze względu na darmową formę usług oraz 

zasięg działania (ogłoszenia na tablicach, stronie internetowej, giełdy pracy), dodatkowym atutem 

urzędów jest prowadzenie wstępnej selekcji rekrutacji pracowników. Równocześnie część pracodaw-

ców podkreślała, że do współpracy z urzędami pracy zniechęca ich, konieczność dopełnienia wielu 

formalności wynikających z uregulowań prawnych oraz ryzyko trafienia na osoby bezrobotne niezain-
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teresowane podjęciem zatrudnienia. Kolejnym kanałem dotarcia do potencjalnych pracowników wyko-

rzystywanym przez pracodawców są media lokalne, w tym głównie prasa. Badani wskazują, że w tym 

przypadku znaczenie ma zasięg oraz szybkość tego kanału. Szeroko wykorzystywany jest również 

Internet, który pozwala w darmowy sposób dotrzeć do szerokiego grona zainteresowanych, w tym 

głównie młodych osób. Ponadto na korzystanie przez pracodawców w procesie rekrutacji z polecenia 

wskazało 8 respondentów, których zdaniem polecenie ogranicza ryzyko związane z zatrudnieniem 

osób niekompetentnych i niezainteresowanych pracą, natomiast 7 badanych wskazało, że pracodawcy 

korzystają z usług agencji zatrudnienia. 

W opinii przedstawicieli agencji zatrudnienia, głównym kanałem wykorzystywanym przez lokalnych 

pracodawców w celu dotarcia do potencjalnych pracowników jest Internet. Kanał ten jest wykorzy-

stywany ze względu na jego efektywność w docieraniu do kandydatów, szybkość oraz brak kosztów. 

W dalszej kolejności uczestnicy badania wskazywali na wykorzystywanie prasy lokalnej, która po-

maga w dotarciu do pracowników przy pracach prostych, którzy niekoniecznie korzystają z Internetu. 

Równie często wykorzystywane są powiatowe urzędy pracy, z których korzystają zarówno praco-

dawcy, jak i agencje. Zdaniem respondentów, lokalni pracodawcy wykorzystują również własne kana-

ły, takie jak polecenie , rekrutację wewnętrzną, a także biura karier. 

 „Z tych trendów, które ja obserwuję bardzo popularny jest Internet, natomiast my jako agencja wra-

camy też do bardzo tradycyjnych kanałów, czyli poszukiwania bezpośrednie, ogłoszenia w gazetach  

i z urzędem pracy bardzo wielu pracodawców w tej chwili współpracuje.” 

[Przedstawiciel agencji z Wolsztyna] 

Zasięg terytorialny rekrutacji prowadzonej przez pracodawców w ramach poszczególnych 

kanałów rekrutacyjnych ogranicza się zdecydowanie najczęściej do terytorium powiatu  

i województwa wielkopolskiego. Na podstawie wskazań uczestników badania można poczynić 

również szereg innych spostrzeżeń: 

� Rekrutacja pracowników za granicą odbywa się bardzo rzadko. Pracodawcy poszukujący pra-

cowników poza granicami kraju najczęściej, decydują się na ogłoszenia w miejscach publicz-

nych, konkurs, ogłoszenia własne i radio. Ponadto, nie zidentyfikowano żadnego pracodawcy, 

którzy poszukuje potencjalnych pracowników za granicą korzystając z pomocy agencji pośred-

nictwa pracy. 

� Większość pracodawców prowadząc rekrutację, decyduje się na poszukiwanie pracowników  

z obszaru powiatu. Pracodawcy prowadzący rekrutację w wymiarze powiatu najczęściej korzy-

stają z polecenia znajomych/ rodziny/ innych pracowników, oferty osób zgłaszających się sa-

modzielnie oraz korzystających z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy. 
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� Pracodawcy poszukujący pracowników na terenie województwa korzystają przede wszystkim  

z takich kanałów, jak: konkurs, agencje pośrednictwa pracy, ogłoszenia własne i radio. Naj-

rzadziej wykorzystywane są polecenia oraz rekrutacja spośród osób zgłaszających się samo-

dzielnie.  

� Poszukując pracowników na terenie innych województw pracodawcy najczęściej korzystają  

z konkursów. Na kolejnych miejscach znalazły się radio i ogłoszenia własne oraz agencje po-

średnictwa pracy. Wyraźnie rzadziej jest to Powiatowy Urząd Pracy. Można zatem przypusz-

czać, że z rekrutacją blisko miejsca pracy PUP radzi sobie zdecydowanie lepiej niż agencje, na-

tomiast w przypadku konieczności poszukiwania kandydatów w szerszym zasięgu terytorial-

nym (ale w granicach kraju) można polegać przede wszystkim na agencjach. 

Tabela zasięgu terytorialnego poszukiwań pracowników z wykorzystaniem różnorodnych kanałów re-

krutacji znajduje się poniżej. 

Tabela 46. Obecny zasięg terytorialny poszukiwań pracowników za pośrednictwem różnych kana-

łów rekrutacyjnych 

Kanał rekrutacji 

Zasięg terytorialny poszukiwań – odsetek pracodawców poszukujących pracowników 

danym kanałem w danej lokalizacji. 

Powiat 
Województwo wielko-

polskie 
Inne województwa Zagranica 

Oferty z prasy 92,2% 29,8% 9,5% 1,0% 

Oferty w Internecie 90,2% 33,0% 11,4% 1,1% 

Kandydaci zgłasza-

ją się sami 
94,2% 28,6% 7,7% 0,6% 

Oferty w PUP 94,5% 29,8% 6,9% 0,7% 

Polecenie 94,3% 28,7% 5,7% 1,1% 

Ogłoszenia w miej-

scach publicznych 
93,2% 38,4% 11,0% 2,7% 

Agencje pośrednic-

twa 
83,3% 52,8% 16,7% 0,0% 

Konkurs 85,9% 53,5% 35,2% 5,6% 

Inne kanały: radio, 

ogłoszenia własne 
82,2% 57,8% 22,2% 4,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

BADANIE IDI: Jaki jest najczęściej terytorialny zasięg poszukiwania pracowników przez lokalnych pra-

codawców (np. powiat, województwo, cały kraj, zagranica)? 

Pracodawcy z terenu województwa wielkopolskiego prowadząc rekrutację najczęściej poszukują pra-

cowników z terenu powiatu lub miasta, w którym prowadzą działalność gospodarcza. Zdaniem bada-

nych pośredników pracy wynika to zarówno z wymogu dyspozycyjności, jak również chęci ogranicze-
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nia kosztów związanych z dojazdem. Cześć badanych wskazała również, że pracodawcy biorą pod 

uwagę ościenne powiaty, natomiast w przypadku poszukiwania specjalistów w danej dziedzinie poszu-

kiwania obejmują całe województwo. Dwoje respondentów poruszyło również kwestię związaną  

z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy i Rosji. 

Przedstawiciele agencji zatrudnienia również wskazują, że pracodawcy zazwyczaj poszukują pracowni-

ków zamieszkujących teren znajdujący się jak najbliżej miejsca pracy, co wiąże się z założeniem o ich 

większej dyspozycyjności. Jednakże w przypadku braku osób chętnych do pracy, poszukiwania są 

poszerzane na teren całego województwa. Warto również zauważyć, że w przypadku poszukiwań kan-

dydatów na wyższe stanowiska, rekrutacja może objąć cały kraj oraz zagranicę. Zdaniem responden-

tów, głównymi powodami, dla których pracodawcy rozszerzają zasięg terytorialny poszukiwań, są: 

brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach na lokalnym rynku pracy oraz trudności w znalezie-

niu odpowiedniej liczby pracowników w przypadku naboru masowego.  

Pracodawców, którzy poszukują pracowników poza podregionem i regionem, zapytano o przyczyny 

takiego stanu rzeczy. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, można stwierdzić, że wynika to najczę-

ściej z przyjętej polityki zatrudnieniowej firmy lub wymogów prawnych (30,9%), gdy mowa 

jest o instytucjach publicznych organizujących konkursy. Te ostatnie poszukują jednak kandydatów 

także w regionie/województwie. Nieco rzadziej wskazywano na poszukiwanie pracowników do 

oddziałów zamiejscowych (29,6%) lub braki kandydatów z odpowiednimi kwalifikacja-

mi/wykształceniem (26,7%). Część (23,5%) respondentów wskazała również na braki kandydatów 

z odpowiednim stażem/doświadczeniem w regionie/podregionie. Stosunkowo rzadziej pracodawcy 

decydują się na rekrutację poza regionem z uwagi na siedzibę firmy znajdującą się przy granicy woje-

wództwa (4,0%) lub przekonanie o tym, że pracownicy w województwie wielkopolskim oczekują wyż-

szych wynagrodzeń niż pracownicy z innych regionów. (3,7%). 

BADANIE IDI: Jak Pan(i) sądzi, z jakich powodów pracodawcy Ci rozszerzają obszar poszukiwania 

pracowników poza podregion i województwo wielkopolskie (np. brak osób z odpowiednimi kwalifika-

cjami, wykształceniem, „cena” pracowników etc.)? 

Rozszerzanie zakresu poszukiwań pracowników poza podregion oraz województwo, zdaniem 19 bada-

nych pośredników pracy wynika z braku pracowników o wymaganych kwalifikacjach na lokal-

nych rynkach pracy. Cześć badanych wskazała również, że działanie takie wynikać może z braku 

osób chętnych do pracy, np. ze względu na jej charakter, warunki czy wynagrodzenie. Rozszerzanie 

zakresu poszukiwań pracowników ma również miejsce w przypadku otwierania filii lub w celu pracy 

zamiejscowej, np. przy projektach budowlanych. Pozyskanie pracowników blisko miejsca wykonywania 

pracy zwiększa ich dostępność oraz ogranicza koszty pracodawców. 
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Badanie ilościowe posłużyło także do zebrania istotnych informacji o pracodawcach korzystających  

z ofert powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia i własnych kanałów rekrutacyjnych. Praco-

dawców tych scharakteryzowano pod kątem branży, sektora własności, wielkości firmy i lokalizacji 

(podregion, powiat). Poczyniona analiza uprawnia do kilku podstawowych wniosków: 

� Z różnorodnych kanałów rekrutacji korzystają w większym stopniu firmy prywatne niż publicz-

ne38. 

� Z oferty agencji zatrudnienia korzystają przede wszystkim podmioty zajmujące się zakwatero-

waniem i usługami gastronomicznymi oraz przetwórstwem przemysłowym, podczas gdy z po-

mocy powiatowego urzędu pracy i własnych kanałów rekrutacyjnych korzysta średnio znacznie 

szerszy katalog podmiotów39. 

� Oferta powiatowych urzędów pracy jest szczególnie popularna w gronie średnich przedsię-

biorstw. Z oferty agencji zatrudnienia i własnych kanałów rekrutacyjnych korzystają przede 

wszystkim duże przedsiębiorstwa40. 

� W Lesznie, Poznaniu, Kaliszu, Koninie i podregionie konińskim znajduje się wiele podmiotów 

korzystających z usług powiatowego urzędu pracy podczas poszukiwania pracowników41. 

� Agencje zatrudnienia swoich klientów (pracodawców) mają przede wszystkim w Lesznie i pod-

regionie poznańskim42. 

� Z własnych kanałów rekrutacyjnych korzystają najwyższe odsetki pracodawców z Poznania, 

Leszna, podregionu konińskiego i podregionu kaliskiego43. 

� Analiza wyników potwierdza, że z najszerszego katalogu kanałów rekrutacyjnych korzystają 

pracodawcy z Leszna44.     

Tabela 47. Charakterystyka pracodawców aktualnie korzystających z różnych kanałów rekrutacyj-

nych 

Charaktery-
styka/kanał 
rekrutacyjny 

Powiatowy Urząd Pracy Agencja zatrudnienia Własne kanały rekruta-
cyjne 

Sektor wła-

sności 
1. Firmy prywatne 1. Firmy prywatne. 1. Firmy prywatne 

Branża 1. Górnictwo i wydobywanie (sekcja B). 1. Działalność związana z 1. Górnictwo i wydobywanie 

                                                

 

38 Tabela ilustrująca zależność znajduje się w załączniku nr 1. 
39 Tabela ilustrująca zależność znajduje się w załączniku nr 2. 
40 Tabela ilustrująca zależność znajduje się w załączniku nr 3. 
41 Tabela ilustrująca zależność znajduje się w załączniku nr 4. 
42 Tabela ilustrująca zależność znajduje się w załączniku nr 4. 
43 Tabela ilustrująca zależność znajduje się w załączniku nr 4. 
44 Tabela ilustrująca zależność znajduje się w załączniku nr 4. 
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Charaktery-
styka/kanał 
rekrutacyjny 

Powiatowy Urząd Pracy Agencja zatrudnienia Własne kanały rekruta-
cyjne 

2. Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości (sekcja L). 

3. Działalność związana z kulturą, rozryw-

ką i rekreacją (sekcja R). 

4. Działalność w zakresie usług admini-

strowania i działalność wspierająca (sek-

cja N). 

5. Działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna (sekcja M). 

6. Działalność związana z zakwaterowa-

niem i usługami gastronomicznymi (sekcja 

I). 

7. Budownictwo (sekcja F). 

8. Dostawa wody; gospodarowanie ście-

kami i odpadami oraz działalność związa-

na z rekultywacją (sekcja E). 

zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi (sekcja I). 

2. Przetwórstwo przemysło-

we (sekcja C). 

 

(sekcja B). 

2. Wytwarzanie i zaopatry-

wanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych (sekcja D). 

3. Informacja i komunikacja 

(sekcja J). 

4. Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa (sekcja K). 

5. Działalność związana z 

obsługą rynku nieruchomości 

(sekcja L). 

6. Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna (sekcja 

M). 

7. Działalność związana z 

kulturą, rozrywką i rekreacją 

(sekcja R). 

Wielkość 

firmy 
1. Średnie przedsiębiorstwa. 

1. Duże przedsiębiorstwa 

(1000 i więcej pracowników). 

1. Duże przedsiębiorstwa 

(250-999 pracowników). 

Lokalizacja 

1. Leszno. 

2. Poznań. 

3. Kalisz. 

4. Podregion koniński (głównie powiat 

kolski i turecki). 

5. Konin. 

1. Leszno. 

2. Podregion poznański 

(głównie powiat poznański). 

1. Poznań. 

2. Leszno 

3. Podregion koniński (głów-

nie powiat kolski i turecki). 

4. Podregion kaliski (głównie 

powiat ostrowski i krotoszyń-

ski) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

BADANIE IDI: Proszę scharakteryzować pracodawców najczęściej zamieszczających ogłoszenia w po-

wiatowych urzędach pracy, np. pod względem lokalizacji podmiotu, wielkości zatrudnienia, branży itp. 

W ramach realizowanych wywiadów pogłębionych poruszona została również kwestia związana z profi-

lem przedsiębiorstw korzystających z usług powiatowych urzędów pracy i agencji zatrudnienia (odpo-

wiednio do grupy respondentów). Badani pośrednicy pracy zostali poproszeni o dokonanie charaktery-

styki przedsiębiorstw, które korzystają z usług powiatowych urzędów pracy. W opinii respondentów, 

firmy poszukujące pracownikiem za pośrednictwem PUP, reprezentują głównie sektor małych i śred-

nich przedsiębiorstw. Ponadto 7 badanych wskazało na mikroprzedsiębiorstw, natomiast 5 na firmy 

duże. Firmy korzystające z pośrednictwa pracy najczęściej prowadzą działalność gospodarczą na tere-

nie powiatu lub bezpośrednio w mieście powiatowym. Jedynie nieliczni badani wskazywali na otrzy-
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mywanie ofert spoza powiatu. W odniesieniu do branż reprezentowanych przez podmioty gospodarcze 

poszukujące pracowników, dominuje handel oraz budownictwo. Ponadto część badanych wskazała 

również na branże transportową, produkcję oraz szeroko pojęte usługi oraz branżę metalową 

i meblarską. Czworo respondentów zauważyło dodatkowo, że przedsiębiorstwa poszukujące pracow-

ników za pośrednictwem PUP charakteryzują się również wysokimi wymaganiami oraz niskimi płacami 

w stosunku do pracowników. 

„Typowo firmy transportowe, które potrzebują kierowców w transporcie międzynarodowym. Jeśli cho-

dzi o wielkość zatrudnienia, to są mali pracodawcy, którzy zatrudniają 10-15 kierowców, ale są też 

pracodawcy, którzy zatrudniają dużo większą liczbę pracowników. Nie można powiedzieć, że mamy 

tylko małych pracodawców czy średnich, ale to tak jest różnie.” 

[Przedstawiciel PUP w Wolsztynie] 

BADANIE IDI: Proszę scharakteryzować pracodawców najczęściej zamieszczających ogłoszenia  

w agencjach zatrudnienia, np. pod względem lokalizacji podmiotu, wielkości zatrudnienia, branży itp. 

Przedstawiciele agencji, którzy wzięli udział w badaniu wskazują, że najczęściej współpracują ze śred-

nimi oraz dużymi przedsiębiorstwami, rzadziej współpraca jest prowadzona z firmami małymi oraz 

mikro. Najczęściej przedsiębiorstwa te są zlokalizowane lokalnie, na terenie powiatu, w którym działa 

agencja. Z usług agencji korzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne, a także 

handlowe i zajmujące się gospodarką magazynową. Wśród wypowiedzi badanych pojawiły się 

również opinie, że są to przedsiębiorstwa, w których panuje duża rotacja pracowników, prowadzą 

działalność sezonową, lub które ze względu na posiadanie wielu filii nie prowadzą lokalnych rekrutacji. 

„Jeśli chodzi o branże, to zdecydowanie będą to firmy produkcyjne, produkcyjno-magazynowe, które 

właśnie takich pracowników szukają. Jeśli chodzi o wielkość firm, to powiem, że różnie, ale są to firmy 

zatrudniające ok. 50 pracowników tak mniej więcej. Zlokalizowane głównie na obrzeżach Poznania.” 

[Przedstawiciel agencji z Poznania] 
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9. Pracownicy poszukiwani przez określony kanał rekrutacyjny 

Zawody i kwalifikacje pracowników poszukiwanych za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy  

i prywatnych agencji zatrudnienia przedstawione zostały powyżej (rozdział 5 i rozdział 1). Zanalizowa-

no również zapotrzebowanie tych samych pracodawców na kompetencje zawodowe (metoda CATI). 

Rozkład zapotrzebowania na kompetencje wśród pracodawców rekrutujących za pośrednictwem po-

wiatowych urzędów pracy i agencji zatrudnienia przedstawia się podobnie. Największe różnice zaob-

serwowano w przypadku: uczciwości, kreatywności, innowacyjności, pomysłowości, poziomu kultury 

osobistej, odpowiedzialności i profesjonalizmu oraz odporności na stres. Częściej oczekują tych kom-

petencji pracodawcy rekrutujący z pomocą PUP. Z kolei pracodawcy rekrutujący dzięki współpracy  

z agencjami zatrudnienia nieco częściej oczekują przede wszystkim zaangażowania/chęci do pracy 

oraz komunikatywności. 

Tabela 48. Kompetencje aktualnie poszukiwane przez pracodawców rekrutujących pracowników za 

pośrednictwem powiatowych urzędów pracy i agencji zatrudnienia 

Kompetencje 
Zgłaszający do PUP Zgłaszający do AZ 

Różnica 
punktów 

procentowych 
Zaangażowanie/chęć do pracy 62,8% 65,3% -2,5% 

Umiejętność dobrej organizacji pracy 57,2% 54,2% 3,0% 

Komunikatywność 56,3% 58,3% -2,0% 

Motywacja do pracy 51,9% 51,4% 0,5% 

Dyspozycyjność 51,6% 50,0% 1,6% 

Odporność na stres 51,3% 45,8% 5,5% 

Zdolność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji 50,4% 50,0% 0,4% 

Znajomość branży, w której pracuję lub chcę podjąć pracę 48,7% 45,8% 2,9% 

Odpowiedzialność i profesjonalizm 47,2% 41,7% 5,5% 

Uczciwość 46,3% 40,3% 6,0% 

Poziom kultury osobistej 41,6% 36,1% 5,5% 

Zdolności manualne 40,1% 37,5% 2,6% 

Przywiązanie do pracy 37,5% 37,5% 0,0% 

Stan zdrowia pod kątem wymagań na stanowisku pracy 32,4% 33,3% -0,9% 

Kreatywność, innowacyjność, pomysłowość 32,2% 26,4% 5,8% 

Myślenie analityczne i syntetyczne 27,7% 26,4% 1,3% 

Mobilność terenowa 26,0% 25,0% 1,0% 

Inne 9,7% 11,1% -1,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Dodatkowo, analizą objęto poszczególne grupy pracowników pod względem stosowanych kanałów 

rekrutacyjnych podczas ich poszukiwania (metoda CATI). Kierowników, przedstawicieli władz 

publicznych i wyższych urzędników poszukuje 10,5% badanych pracodawców. Najczęst-

szym sposobem ich poszukiwania są oferty zamieszczane w Internecie (66,3%), oferty kierowane do 
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Powiatowych Urzędów Pracy (48,3%) oraz samodzielne zgłoszenia potencjalnych kandydatów 

(42,7%).  

Wykres 19. Aktualne kanały poszukiwania kierowników, przedstawicieli władz publicznych i wyż-

szych urzędników 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Specjaliści to grupa pracownicza poszukiwana przez 46,1% pracodawców. W celach rekru-

tacyjnych najczęściej wykorzystywany jest w ich przypadku Internet (58,7%). Niemal równie często 

pracodawcy korzystają z możliwości rekrutowania pracowników, którzy zgłaszają się samodzielnie 

(57,1%). Na tle innych grup ten odsetek jest dość wysoki. Zwraca również uwagę fakt, że tylko nieco 

ponad 10,0% pracodawców pozyskuje specjalistów w drodze konkursów.  

Wykres 20. Aktualne kanały poszukiwania specjalistów 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Technicy i inny średni personel to grupa, którą poszukuje 29,4% pracodawców. Internet, 

samodzielne zgłoszenia kandydatów i Powiatowe Urzędy Pracy to zdecydowanie najczęstsze kanały 

rekrutowania tej grupy pracowników. Należy znaczny odsetek pracodawców poszukujących techników 

przy pomocy ogłoszeń prasowych.  

Wykres 21. Aktualne kanały poszukiwania techników i innego średniego personelu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Pracowników biurowych poszukuje 20,6% pracodawców. Ponad połowa pracodawców rekru-

tuje ich w drodze ofert zamieszczanych w Internecie (61,7%), ofert udostępnianych Powiatowym 

Urzędom Pracy (54,9%) lub dzięki samodzielnym zgłoszeniom kandydatów (53,7%). Ponad 20,0% 

respondentów poszukuje pracowników biurowych polegając na poleceniach rodziny/znajomych/innych 

pracowników.  
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Wykres 22. Aktualne kanały poszukiwania pracowników biurowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Pracowników usług i sprzedawców poszukuje 24,0% ankietowanych. Zdecydowanie najczę-

ściej rekrutacja odbywa się dzięki samodzielnym zgłoszeniom kandydatów (68,6%) lub ofertom za-

mieszczanym w Internecie (68,1%). W porównaniu do innych grup pracowniczych, popularnym spo-

sobem rekrutacji pracowników usług i sprzedawców są ogłoszenia prasowe, które wyprzedzają oferty 

zamieszczane w Powiatowych Urzędach Pracy.  

Wykres 23. Aktualne kanały poszukiwania pracowników usług i sprzedawców 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Rolników, ogrodników, leśników i rybaków rekrutuje 3,1% pracodawców. Omawiana grupa 

pracowników najczęściej poszukiwana jest w drodze ofert internetowych oraz rekrutowana spośród 
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kandydatów zgłaszających się samodzielnie. Należy również zauważyć, że pracowników tych nie pozy-

skuje się w drodze konkursów, zamieszczania ogłoszeń w miejscach publicznych, ani dzięki współpracy 

z agencjami zatrudnienia.  

Wykres 24. Aktualne kanały poszukiwania rolników, ogrodników, leśników i rybaków 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy to grupa poszukiwana przez 22,2% pracodawców. 

Ponad połowa pracodawców poszukuje pracowników z tej grupy w drodze samodzielnych zgłoszeń 

kandydatów (64,0%), ofert zamieszczanych w Internecie (58,2%) oraz ofert zamieszczanych w prasie 

(52,9%).  

Wykres 25. Aktualne kanały poszukiwania robotników przemysłowych i rzemieślników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 
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Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń rekrutowani są przez 26,6% pracodawców.  

W tym gronie popularnymi kanałami pozyskiwania pracowników są również samodzielne zgłoszenia 

kandydatów (62,4%), oferty zamieszczane w Internecie (61,9%), oferty zamieszczane w prasie 

(58,0%) oraz oferty przesyłane Powiatowym Urzędom Pracy (49,1%). Ponadto, konkursy są zdecydo-

wanie najmniej popularną formą rekrutowania osób z omawianej grupy pracowniczej. 

Wykres 26. Aktualne kanały poszukiwania operatorów i monterów maszyn i urządzeń 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Pracownicy przy pracach prostych to grupa rekrutowana przez 32,2% respondentów. 

Zdecydowanie najczęściej pracownicy z tej grupy pozyskiwani są dzięki samodzielnym zgłoszeniom 

kandydatów. Ciekawym wydaje się również fakt, że jedynie 33,9% pracodawców rekrutuje ich za po-

średnictwem ogłoszeń zamieszczanych w Internecie.  
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Wykres 27. Aktualne kanały poszukiwania pracowników przy pracach prostych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Wyżej zaprezentowane dane uprawniają do kilku najistotniejszych wniosków. Pracodawcy wykorzystu-

jący w celach rekrutacyjnych Internet poszukują za jego pośrednictwem najczęściej pracowników 

usług i sprzedawców oraz kierowników, przedstawicieli władz publicznych i wyższych urzędników. 

Zamieszczanie ofert pracy w powiatowych urzędach pracy służy przede wszystkim pozyskaniu pracow-

ników biurowych i techników oraz innego średniego personelu. W tym samym celu z ogłoszeń praso-

wych pracodawcy korzystają z zamiarem zatrudnienia operatorów/monterów maszyn i urządzeń, ro-

botników przemysłowych i rzemieślników, pracowników przy pracach prostych oraz pracowników 

usług i sprzedawców. Samodzielne zgłoszenia kandydatów dotyczą przede wszystkim pracowników 

przy pracach prostych. Pracodawcy z polecenia rodziny/znajomych/innych pracowników korzystają 

najczęściej podczas poszukiwania pracowników przy pracach prostych oraz pracowników biurowych. 

Zamieszczanie ogłoszeń w miejscach publicznych służy w szczególności poszukiwaniu kierowników, 

przedstawicieli władz publicznych i wyższych urzędników. Ta sama grupa jest najczęściej poszukiwana 

także za pośrednictwem prywatnych agencji pośrednictwa pracy oraz konkursów. 

Tabela 49. Pracownicy obecnie pozyskiwani najczęściej przy pomocy różnych kanałów rekrutacji 

Kanał rekrutacji Rodzaj najczęściej pozyskiwanych pracowników 

Oferty zamieszczane w Internecie 
Pracownicy usług i sprzedawcy 

Kierownicy, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy 

Oferty zamieszczane w PUP 
Pracownicy biurowi 

Technicy i inny średni personel 

Ogłoszenia prasowe 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 

Pracownicy przy pracach prostych 
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Pracownicy usług i sprzedawcy 

Samodzielne zgłoszenia kandydatów Pracownicy przy pracach prostych 

Polecenie rodziny/znajomych/innych 

pracowników 

Pracownicy przy pracach prostych 

Pracownicy biurowi 

Ogłoszenia zamieszczane w miejscach 

publicznych 

Kierownicy, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy 

Oferty zamieszczane w prywatnych agen-

cjach pośrednictwa pracy 

Kierownicy, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy 

Konkursy Kierownicy, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

BADANIE IDI: Jaki rodzaj pracownika jest najczęściej poszukiwany przez Powiatowe Urzędy Pracy? 

Na zakończenie wywiadu, badani pośrednicy pracy zostali poproszeni o wskazanie rodzaju najczęściej 

poszukiwanego pracownika. Wskazania respondentów były zróżnicowane, jednakże najczęściej poja-

wiającym się wskazaniem byli kierowcy z czego 10 respondentów dookreśliło, że chodzi o kierowców 

posiadających prawo jazdy kategorii C oraz E. W następnej kolejności badani wskazywani na 

sprzedawców, spawaczy oraz murarzy. Należy również zauważyć, że w przypadku pozostałych 

wskazań dominowały zawody nie wymagające wysokich kwalifikacji, takie jak np. tapicer, szwaczka, 

stolarz, mechanik, dekarz, brukarz czy pracownicy ogólnobudowlani.   

  

BADANIE IDI: Jaki rodzaj pracownika jest najczęściej poszukiwany przez Agencje Zatrudnienia? 

Na zakończenie wywiadu, respondenci zostali poproszeni o wskazanie, jakiego typu pracowników naj-

częściej poszukują. Spośród wskazań respondentów, najwięcej dotyczyło poszukiwania pracowników 

liniowych przy produkcji, pracowników fizycznych, operatorów maszyn oraz specjalistów  

z zakresu IT. W dalszej kolejności badani wskazywali na poszukiwanie sprzedawców i przedsta-

wicieli handlowych. 3 agencje specjalizują się w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanych specja-

listów technicznych i managerów. Agencje poddane badaniu rekrutują również pracowników ma-

gazynowych i operatorów wózków jezdniowych, telemarketerów, handlowców, opiekunów osób zależ-

nych, wykładowców akademickich oraz pracowników obsługi klienta. 
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10. Analiza ofert pracy 

Ilościowa analiza została przeprowadzona na bazie ofert pracy znajdujących się w posiadaniu:  

� powiatowych urzędów pracy: analiza została przeprowadzona na bazie ofert za rok 2012  

i 2013, do dnia 25 września 2013 roku, 

� agencji zatrudnienia: analiza została przeprowadzona na bazie aktualnych i archiwalnych 

ofert – począwszy od roku 2012 (jeśli takowe były w posiadaniu agencji), pozyskanych do 

dnia 27 października 2013 roku. 

A także:  

� ofert pracy publikowanych na portalach rekrutacyjnych: wszystkie oferty dostępne  

w momencie realizacji badania aktualne i archiwalne, 

� ofert publikowanych w lokalnej i regionalnej prasie: na bazie ofert za rok 2012 i 2013, 

do dnia 25 września 2013 roku. 

Łącznie zgromadzono 144 067 unikalnych ofert pracy, wśród których przeważały oferty pochodzące od 

przedsiębiorstw prywatnych. 

W przypadku 13,6% ogłoszeń można było zidentyfikować branże, w której funkcjonuje przedsiębior-

stwo poszukujące pracowników. Zdecydowanie najwięcej ofert pracy zgłosiły podmioty prowadzące 

działalność z zakresu przetwórstwa przemysłowego (sekcja C) – 3436 ofert, a także handlu hur-

towego i detalicznego, naprawy pojazdów (sekcja G) – 3327 ofert. Mniejsze odsetki ofert po-

chodziły z następujących branż: 

� Transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) – 2741 ofert, 

� Budownictwo (sekcja F) – 2540 ofert, 

� Pozostała działalność usługowa; Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospo-

darstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (sekcja S i T) – 

1193 oferty, 

� Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (sekcja N) – 1191 

ofert, 

� Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M) – 1106 ofert, 

� Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q) – 944 oferty, 

� Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A) – 741 ofert, 

� Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I) – 720 ofert. 
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Zwraca uwagę niewielka liczba ofert pochodzących od podmiotów z branży edukacyjnej (207 ofert)  

i z administracji publicznej (46 ofert). Związane jest to z faktem, że podmioty z wyżej wymienionych 

branż częściej decydują się na rekrutację pracowników za pośrednictwem własnych kanałów. 

W przypadku 45,6% ofert pracy udało się zidentyfikować siedzibę przedsiębiorstwa poszukującego 

pracowników. Analiza materiału wykazała, że najwięcej ofert pracy w województwie wielkopolskim 

zgłaszają podmioty zlokalizowane w Poznaniu (10622 oferty). Liczba ofert z Poznania dwukrotnie 

przewyższyła następną w kolejności lokalizację – powiat szamotulski (5266 ofert). Ponad 1000 ofert 

zgłosiły również firmy z następujących lokalizacji: 

� Powiat ostrowski – 3668 ofert, 

� Powiat wrzesiński – 3340 ofert, 

� Powiat poznański – 3216 ofert, 

� Powiat krotoszyński – 2829 ofert, 

� Kalisz – 2482 oferty, 

� Powiat złotowski – 2361 ofert, 

� Powiat wągrowiecki – 2292 oferty, 

� Powiat gnieźnieński – 2216 ofert, 

� Powiat jarociński – 2052 oferty, 

� Powiat turecki – 1727 ofert, 

� Powiat rawicki – 1688 ofert, 

� Powiat kępiński – 1658 ofert, 

� Powiat pleszewski – 1557 ofert, 

� Leszno – 1533 oferty, 

� Powiat kościański – 1527 ofert, 

� Powiat obornicki – 1430 ofert, 

� Powiat śremski – 1352 oferty, 

� Powiat wolsztyński – 1138 ofert, 

� Powiat kaliski – 1024 oferty, 

� Powiat ostrzeszowski – 1013 ofert. 

Ofert pracy pochodzących od podmiotów spoza województwa wielkopolskiego odnotowano relatywnie 

niewiele. Przedsiębiorcy z Wrocławia zgłosili 195 ofert, z Warszawy – 111 ofert, z Bydgoszczy – 86 

ofert, ze Skierniewic – 65 ofert, z powiatu chojnickiego – 64 oferty, a z Gorzowa Wielkopolskiego – 55 

ofert. Od pracodawców z pozostałych lokalizacji wyodrębniono mniej niż 50 ofert pracy. 

Należy również zauważyć, że najwięcej ofert pracy pochodziło od przedsiębiorstw z podregionów po-

znańskiego (18914 ofert) i kaliskiego (13801 ofert). Przedsiębiorstwa z podregionu pilskiego zgłosi-
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ły 7298 ofert pracy, podmioty z podregionu leszczyńskiego – 5587 ofert pracy, a z podregionu koniń-

skiego – 2983 oferty. 

Przeważająca część zgromadzonych ofert pracy pochodziła od dużych przedsiębiorstw zatrudniających 

co najmniej 250 pracowników, co potwierdza, że firmy te należą do najaktywniejszych na rynku 

pracy w kontekście poszukiwania pracowników. W niewielu przypadkach udało się zidentyfikować 

terytorialny zasięg działalności firmy. W tym kontekście zauważyć należy, że najwięcej ofert wystoso-

wały firmy działające na rynku lokalnym (4234 oferty) i międzynarodowym (2542 oferty). Zdecy-

dowanie mniej ofert pochodziło od podmiotów funkcjonujących na rynku regionalnym lub krajowym. 

W toku analizy zgromadzono także informacje o miejscu zatrudnienia, którego dotyczy oferta. Infor-

macje o konkretnym miejscu zatrudnienia znajdowały się w 18,5% wszystkich zgromadzonych ofert. 

Największa grupa ofert dotyczyła pracy w Poznaniu (10158 ofert) lub na terenie Wielkopolski – bez 

podania konkretnej lokalizacji (3940 ofert). Ponad 100 ofert dotyczyły również zatrudnienia w nastę-

pujących miejscach: 

� Niemcy – 694 oferty, 

� Jarocin – 549 ofert, 

� Kalisz – 373 oferty, 

� Wągrowiec – 328 ofert, 

� Pleszew – 316 ofert, 

� Warszawa – 311 ofert, 

� Piła – 300 ofert, 

� Rawicz – 246 ofert, 

� Ostrów Wielkopolski – 236 ofert, 

� Konin – 221 ofert, 

� Września – 206 ofert, 

� Krotoszyn – 204 oferty, 

� Leszno – 204 oferty, 

� Gostyń – 188 ofert, 

� Gniezno – 156 ofert, 

� Środa Wielkopolska – 139 ofert, 

� Wrocław – 138 ofert, 

� Tarnowo Podgórne – 135 ofert, 

� Swarzędz – 134 oferty, 

� Luboń – 131 ofert, 

� Szamotuły – 130 ofert, 
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� Turek – 124 oferty, 

� Kotlin – 123 oferty, 

� Kępno – 122 oferty, 

� Gądki – 117 ofert, 

� Ostrzeszów – 114 ofert, 

� Cała Polska – 110 ofert, 

� Chodzież – 109 ofert. 

Informacja o rodzaju stanowiska znalazła się w 14,5% wszystkich zgromadzonych ogłoszeń. Zdecy-

dowana większość ofert skierowana była do potencjalnych pracowników niższego szczebla, m.in. 

przy prostych pracach, operatorów maszyn i urządzeń, pracowników fizycznych, pomocników, przed-

stawicieli etc. (16582 oferty). Zidentyfikowano również 3352 oferty dla pracowników średniego szcze-

bla, m.in. samodzielnych specjalistów, referentów, etc. Pozostałe oferty dotyczyły praktykantów i sta-

żystów (595 ofert) oraz potencjalnych pracowników wyższego szczebla, m.in. kierowników, dyrekto-

rów, kadry zarządzającej, etc. (408 ofert). 

Pracodawcy w ofertach pracy rzadko zawierali informacje o wykształceniu oczekiwanym od kandydata. 

Jeśli takie wskazania pojawiły się w ofercie, dotyczyły najczęściej wykształcenia wyższego lub za-

sadniczego zawodowego, zdecydowanie rzadziej zaś średniego zawodowego/policealnego lub 

średniego ogólnokształcącego. 

Informacje o poszukiwanym zawodzie zawierało 96,4% ofert pracy. Analiza ilościowa po-

zwoliła utworzyć listę pięćdziesięciu najczęściej poszukiwanych zawodów w województwie wielkopol-

skim. Na jej czele sklasyfikowano: sprzedawców, kierowców samochodów ciężarowych, pozostałych 

pracowników obsługi biurowej, przedstawicieli handlowych, doradców klienta, robotników gospodar-

czych, murarzy, magazynierów, stolarzy, kucharzy, księgowych, opiekunów osób starszych, robotni-

ków budowlanych, fryzjerów i techników prac biurowych. W pozostałych zawodach zidentyfikowano 

nie więcej niż 1220 ofert pracy. Omawiane dane znajdują się w poniższej tabeli.  

Tabela 50. Pięćdziesiąt obecnie najbardziej poszukiwanych zawodów w województwie wielkopol-

skim na podstawie zgromadzonych ofert pracy 

Zawód Liczba ofert Zawód Liczba ofert 

Sprzedawca 7294 Technik handlowiec 769 

Kierowca samochodu ciężarowego 5295 Szwaczka 751 

Pozostali pracownicy obsługi biurowej 3320 Kierowca (bez podania specjalności) 739 

Przedstawiciel handlowy 3250 Malarz budowlany 733 

Doradca klienta 2332 Pozostali pracownicy przy pracach prostych 
gdzie indziej niesklasyfikowani 731 
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Zawód Liczba ofert Zawód Liczba ofert 

Robotnik gospodarczy 2305 Sprzątaczka 723 

Murarz 1960 Kierowca samochodu osobowego 701 

Magazynier 1924 Kosmetyczka 654 

Stolarz 1837 Spedytor 633 

Kucharz 1735 Tapicer 598 

Księgowy 1610 Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 583 

Opiekun osoby starszej 1585 Specjalista do spraw sprzedaży 577 

Robotnik budowlany 1477 Tynkarz 552 

Fryzjer 1373 Opiekunka dziecięca 532 

Technik prac biurowych 1334 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, 
hotelowe i podobne 523 

Ślusarz 1220 Piekarz 507 

Opiekunka domowa 1205 Kasjer handlowy 503 

Elektryk 1096 Sekretarka 493 

Mechanik pojazdów samochodowych 1047 Programista aplikacji 483 

Krawiec 936 Brukarz 482 

Kelner 840 Pakowacz 466 

Telemarketer 812 Spawacz 462 

Pomoc kuchenna 791 Kierowca samochodu dostawczego 439 

Sprzątaczka biurowa 790 Kierowcy samochodów ciężarowych 434 

Dekarz 769 Glazurnik 433 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonych ofert pracy 

Poszukiwane zawody zidentyfikowano również w rozbiciu na powiaty, podregiony i sekcje PKD praco-

dawców. Tabele wynikowe znajdują się w załączniku nr 5. 

Pracodawcy w ofertach pracy niezwykle rzadko określają swoje oczekiwania w stosunku do minimal-

nego stażu pracy potencjalnego kandydata. Minimum dwuletni staż pracy odnotowano w przy-

padku 639 ofert pracy, minimum trzyletniego w 432 ofertach pracy, a przynajmniej jednorocznego 

w 416 ofertach pracy. Informacje o wymogach w zakresie stażu pracy dłuższego niż trzyletni znalazły 

się w 299 ofertach pracy. 

Informacje o niezbędnych kwalifikacjach znalazły się w 22,7% zgromadzonych ofert pracy. Na pod-

stawie ilościowej analizy ofert pracy udało się wyodrębnić pięćdziesiąt najczęściej poszukiwanych kwa-

lifikacji na podstawie ogłoszeń pracodawców. Pracodawcy najczęściej wymagają: podstaw obsługi 

komputera i Internetu, obsługi innych specjalistycznych programów komputerowych, prawa jazdy, 

kwalifikacji w ramach bloku programowego kat. C – do przewozu rzeczy, przedstawicielstwa handlo-

wego, obsługi kas fiskalnych, obsługi i administrowania siecią orz obsługi wózków jezdniowych z na-
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pędem silnikowym. Pozostałe kwalifikacje pojawiały się w mniej niż 400 ofertach pracy. Omawiane 

dane znajdują się w poniższej tabeli.  

Tabela 51. Pięćdziesiąt obecnie najbardziej poszukiwanych kwalifikacji w województwie wielkopol-

skim na podstawie zgromadzonych ofert pracy 

Liczba 
ofert 

Kwalifikacje Liczba 
ofert 

Kwalifikacje 

2157 Podstawy obsługi komputera i Internetu 169 Ochrona fizyczna I stopnia 

2094 Obsługa innych specjalistycznych programów 
komputerowych 157 Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - ADR 

1330 Prawo jazdy 154 Księgowość komputerowa - podstawy 

1012 Kwalifikacje w ramach bloku programowego 
kat. C - do przewozu rzeczy 147 Opieka nad dziećmi 

704 Przedstawicielstwo handlowe 139 Szkolenie przygotowujące do ECLD 

569 Obsługa kas fiskalnych 139 Księgowość komputerowa - dla zaawansowanych 

548 Obsługa i administrowanie sieci 132 Kosmetyka z elementami wizażu i stylizacji 

510 Obsługa wózka jezdniowego z napędem silni-
kowym 126 Opieka nad osobami starszymi 

383 Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźni-
ków 

120 Zarządzanie kadrami 

353 Stolarstwo/cieśla 113 Elektryka z uprawnieniami powyżej 1kV 

305 Projektowanie i tworzenie stron www 100 Kadry i płace 

302 Obsługa biurowa firmy - sekretarka 92 Malarstwo/tapetowanie 

301 Marketing z obsługą komputera 92 Asystent osoby niepełnosprawnej 

300 Spawanie metodą MAG 90 Stolarstwo meblowe 

272 Elektryka z uprawnieniami do 1kV 90 Obsługa koparko-ładowarki 

262 Magazynier-hurtownik-fakturzysta 90 Zbrojarstwo 

235 Murarstwo/tynkowanie 81 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 

224 Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 80 Hydraulika 

216 Prowadzenie działalności gospodarczej - pod-
stawy prawne 78 Posadzkarstwo 

201 Spawanie metodą TIG 78 Montaż rusztowań 

191 Kurs projektowania i dekorowania wnętrz 77 Blacharstwo/dekarstwo 

189 Obsługa programu AutoCAD 76 Obsługa koparki 

188 Spawanie elektryczne 71 Kucharstwo 

183 Samodzielny księgowy 70 Grafika komputerowa - kurs podstawowy 

178 Spawanie gazowe 65 Kwalifikacje w ramach bloku programowego kat. D - 
do przewozu osób 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonych ofert pracy 

Poszukiwane kwalifikacje zidentyfikowano również w rozbiciu na powiaty, podregiony i sekcje PKD 

pracodawców. Tabele wynikowe znajdują się w załączniku nr 6. 

Analiza ofert pracy dostarczyła również informacji o kompetencjach zawodowych, które najczęściej 

pojawiają się w ofertach pracy. W przypadku 1615 ofert pracy pojawił się zapis o wymaganej dyspo-

zycyjności. Ponadto, w ponad 1000 ofert pracy wymieniono następujące kompetencje: komunikatyw-

ność (1605 ofert), znajomość branży (1521 ofert), umiejętność dobrej organizacji pracy (1192 oferty), 

zaangażowanie/chęć do pracy (1064 oferty). 
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Tabela 52. Kompetencje obecnie poszukiwane na podstawie zgromadzonych ofert pracy 

Kompetencje Liczba ofert 

Dyspozycyjność 1615 

Komunikatywność 1605 

Znajomość branży, w której pracuję lub chcę podjąć pracę 1521 

Umiejętność dobrej organizacji pracy 1192 

Zaangażowanie/chęć do pracy 1064 

Odpowiedzialność i profesjonalizm 581 

Kreatywność, innowacyjność, pomysłowość 457 

Motywacja do pracy 441 

Poziom kultury osobistej 428 

Odporność na stres 402 

Myślenie analityczne i syntetyczne 347 

Zdolność szybkiego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji 337 

Mobilność terenowa 314 

Zdolności manualne 136 

Stan zdrowia pod kątem wymagań na stanowisku pracy 133 

Uczciwość 89 

Przywiązanie do pracy 17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonych ofert pracy 

Poszukiwane kompetencje zidentyfikowano również w rozbiciu na powiaty, podregiony i sekcje PKD 

pracodawców. Tabele wynikowe znajdują się w załączniku nr 7. 

Umiejętności pozazawodowe w ofertach pracy pojawiały się bardzo rzadko. Najczęściej znajdowały się 

w nich wymogi w zakresie znajomości rysunku technicznego, umiejętności gotowania i pieczenia oraz 

zainteresowań w kierunku naprawy urządzeń elektromechanicznych. 

W przypadku niewielu ofert pracy udało się zidentyfikować wymagane przez pracodawców języki obce. 

Niemniej, zdecydowanie najczęściej pojawiały się wymagania dotyczące znajomości języka angiel-

skiego (2703 oferty) oraz niemieckiego (1837 ofert). W ponad 50 ofertach wymieniono również 

następujące języki: francuski (165 ofert), niderlandzki (121 ofert), rosyjski (92 oferty), szwedzki (87 

ofert), duński (74 oferty), włoski (70 ofert), norweski (67 ofert) i hiszpański (61 ofert). W przypadku 

większości wymienionych języków obcych pracodawcy określali niezbędny poziom znajomości języka 

jako zaawansowany. Wyjątkami od tej reguły są dwa najpopularniejsze języki obce: angielski i nie-

miecki. W przypadku pierwszego z wymienionych przeważały wymagania w zakresie średniozaawan-

sowanego poziomu znajomości, zaś w odniesieniu do drugiego z wymienionych najczęściej pojawiały 

się wymagania w zakresie podstawowej znajomości języka. 
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W toku analizy ofert pracy zidentyfikowano również wymagania w zakresie płci potencjalnych kandy-

datów. Pojawiły się one zaledwie w 1,3% zgromadzonych ofert pracy. 1254 oferty kierowane były 

wyłącznie do kobiet, natomiast 668 ofert przeznaczono dla mężczyzn. Jeszcze mniej ofert pracy zawie-

rało konkretne wymagania w zakresie wieku. W 232 ofertach znajdowały się zapisy mówiące o prefe-

rowanym wieku nieprzekraczającym 30 lat. Do pracowników starszych adresowano 243 oferty, w tym 

173 oferty były przeznaczone wyłącznie dla osób w wieku co najmniej 50 lat.  
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11. Działania, które powinny zostać podjęte w celu podniesienia kompatybilności pomię-

dzy zapotrzebowaniem na określone kompetencje i kwalifikacje a ich podażą 

W trakcie badania zidentyfikowano działania, które powinny zostać podjęte, aby dostosować  zapo-

trzebowanie na określone kompetencje i kwalifikacje do ich podaży. Wyznaczone kierunki działań 

zmierzają do ograniczenia rozbieżności oraz stanowią bazę dla zaproponowania adekwatnych form  

i narzędzi służących utrzymaniu równowagi między popytem a podażą na kwalifikacje i kompetencje. 

Kierunki powinny być wdrażane i promowane przez organy samorządowe, instytucje związane z edu-

kacją i szkolnictwem oraz instytucje rynku pracy.  

Pracodawców uczestniczących w badaniu ilościowym poproszono o wskazanie propozycji działań  

w omawianych wyżej kierunkach. Pracodawcy oczekują przede wszystkim zacieśnienia 

współpracy szkół/uczelni z przedsiębiorcami, np. w zakresie praktyk (58,1%). Pozostałe 

odpowiedzi wskazywano były stosunkowo rzadziej. Ponad 1/3 respondentów liczy również na: zwięk-

szenia możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji w trakcie nauki – certyfikaty, uprawnienia etc. 

(41,5%), rozbudowy szkolnej/uczelnianej bazy i pomocy dydaktycznych (40,5%), dofinansowania 

kształcenia w najbardziej deficytowych zawodach (39,8%), zwiększenia udogodnień dla pracodawców 

przyjmujących do pracy absolwentów (38,2%) oraz konsultowania z pracodawcami programów szko-

leń, upowszechnienia praktyki szkoleń zamawianych (36,7%). Zwracają uwagę niskie odsetki 

pracodawców deklarujących konieczność zintensyfikowania działalności Biur Karier, OHP 

i inkubatorów przedsiębiorczości oraz oczekujących pojawienia się nowych kierunków 

kształcenia. Pracodawcy deklarujący ostatnią z wymienionych odpowiedzi, wymienili przede wszyst-

kim ogólnie pojęte „kierunki zawodowe” (67 wskazań) oraz następujące zawody: szwaczka (7 wska-

zań), stolarz (5 wskazań), ślusarz (4 wskazania), spawacz, krawiec, tapicer, krojczy, nauczyciel 

przedmiotów zawodowych (po 3 wskazania). Należy również zauważyć, że pracodawcy, którzy wska-

zali „inne” odpowiedzi, mieli na myśli w szczególności: konieczność organizowania w szkołach praktyk 

zawodowych (9 wskazań), dopasowanie oferty edukacyjnej do zapotrzebowania rynku pracy (6 wska-

zań), zwiększenie ilości szkół kształcących w zawodzie (5 wskazań) oraz konieczność budowania fa-

bryk i zakładów przemysłowych w celu zwiększenia liczby miejsc pracy (4 wskazania).   
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Wykres 28. Działania, które powinny zostać podjęte w celu dostosowania kompetencji i kwalifikacji 

osób pracujących lub poszukujących pracy z zapotrzebowaniem na nie – ogółem 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

BADANIE IDI: Jakie działania powinny zostać podjęte w celu dopasowania zapotrzebowania na okre-

ślone kompetencje i kwalifikacje do ich podaży? Jakie działania powinny podjąć w tym celu publiczne 

służby zatrudnienia? 

W opinii badanych pośredników pracy w celu dopasowania popytu kwalifikacji i kompetencji do ich 

podaży, należy przede wszystkim skupić się na elastycznej edukacji. W zakresie tym respondenci 

wskazują zarówno na potrzebę rozpoczęcia lub zacieśnienia współpracy z lokalnymi ośrodkami eduka-

cyjnymi, jak również na włączenie w ten proces pracodawców. Badani są również zdania, że poszcze-

gólne kierunki kształcenia powinny być otwierane oraz zamykane w odpowiedzi na zapotrzebowanie 

rynku pracy, co pozwoli na większą zgodność podaży do popytu kompetencji i kwalifikacji. Badani 

wskazali również na znaczenie działań informacyjnych oraz poradnictwa zawodowego skiero-

wanego do uczniów gimnazjum oraz rodziców. Wskazują przy tym na brak zainteresowania uczniów 

szkołami zawodowymi, co w konsekwencji prowadzi do braku pracowników o tych kwalifikacjach. 
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Wśród działań możliwych do podjęcia, badani zaproponowali również przywiązywanie większej  

wagi do szkoleń indywidualnych, które są realizowane pod kątem konkretnej oferty pracy. 

„Myślę, że chodzi przede wszystkim o ten system szkolnictwa. W danym regionie może być nadmiar 

osób o danych kwalifikacjach, który wynika z tego, że jest dany kierunek na uczelni. Myślę, że to nale-

ży ograniczyć. System szkolnictwa powinien być uzależniony od potrzeb, powinien być monitorowany. 

Powinny być te kierunki regulowane. Nawet, jeśli mamy te 5 lat, gdzie jest utrzymany kierunek, to po 

tym czasie powinno być to zweryfikowane, bo przez 10 lat możemy naprodukować w danym kierunku 

zbyt wiele osób. Nie zawsze są one takie mobilne, żeby gdzieś ruszyć w Polskę. My możemy posiłko-

wać się szkoleniami, tylko praktyka pokazuje, ze nie zawsze sama szkoła wystarczy.” 

[Przedstawiciel PUP w Pile] 

Z kolei przedstawiciele agencji zatrudnienia w większości wskazują na potrzebę dostosowania sys-

temu oświatowego do realnych wymagań rynku pracy. Dostosowanie to dotyczy zarówno od-

powiedniego doboru kierunków kształcenia, jak również promowania szkół i kierunków zawodo-

wych. Promocja ta powinna odbywać się zdaniem badanych na etapie gimnazjum poprzez odpowied-

nie doradztwo zawodowe. Wskazania respondentów dotyczące działań Publicznych Służb Zatrud-

nienia koncentrują się na realizacji przez nie szkoleń zawodowych zgodnych z sytuacją na rynku pracy 

oraz organizację kursów przekwalifikowujących oraz zacieśnienie współpracy z jednostkami oświato-

wymi. Zaledwie 2 respondentów wskazało na potrzebę zacieśnienia współpracy pomiędzy PSZ, a pry-

watnymi agencjami zatrudnienia. Propozycje te dotyczyły wypracowania wspólnych modeli postępo-

wania oraz kierowania osób bezrobotnych do agencji w przypadku braku odpowiednich ofert. 

„Większa współpraca powinna być między Urzędem Pracy, a agencją, choćby w sytuacji gdy osoba 

bezrobotna przychodzi do PUP i nie otrzymuje żadnej propozycji pracy, wtedy PUP powinien kierować 

taką osobę do Agencji. Kontakt powinien być na bieżąco między nimi.” 

[Przedstawiciel agencji z Poznania] 

Zmienność i płynność sytuacji na rynku pracy prowadzi do sytuacji, w której wszyscy partnerzy zaan-

gażowani w kreowanie polityki rynku pracy powinni nauczyć się reagować elastycznie na ciągłe zmia-

ny, jakie na nim zachodzą. Jednym z przejawów takiej elastyczności jest efektywne reagowanie na 

wyzwania stawiane przez gospodarkę zarówno przez pracowników (poprzez rozwijanie posiadanych 

kwalifikacji oraz nabywanie kolejnych) jak i przez pracodawców (poprzez podejmowanie działań na 

rzecz nieustannego doszkalania pracowników w celu podniesienia konkurencyjności i innowacyjności 

firmy). Równocześnie instytucje rynku pracy oraz inne organizacje mające wpływ na sytuację na re-

gionalnym rynku pracy powinny śledzić zmiany zachodzące na rynku pracy aby móc właściwe reago-

wać na zachodzące na nim zmiany wg swoich kompetencji. W celu kompleksowej poprawy sytuacji w 

obszarze zaspokajania potrzeb pracodawców na określone kwalifikacje i kompetencje potrzebne są nie 
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tylko zmiany o charakterze prawno-organizacyjnym, ale także mentalnościowym. Pracownicy powinni 

być świadomi specyfiki współczesnego rynku pracy i gotowi do nieustannego doskonalenia swoich 

kwalifikacji i kompetencji. Równocześnie istotnym jest aby pracodawcy nawiązali ścisłą współpracę 

zarówno z instytucjami rynku pracy, jak i instytucjami oświatowymi przede wszystkim w zakresie wy-

miany informacji.  

Nabywanie kolejnych kwalifikacji oraz rozwój już posiadanych jest jednym z kluczowych zadań od 

których zależy efektywność poruszania się po rynku pracy. W kontekście dynamiki zmian gospodar-

czych można założyć, że zarówno poziom posiadanych przez pracowników kwalifikacji, jak i ich goto-

wość do przekwalifikowania jest jedną z najważniejszych cech wpływających na kondycję i konkuren-

cyjność firmy. Rola kwalifikacji jest szczególnie istotna także z uwagi na zmiany w zakresie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, polegających na wyodrębnieniu w ramach zawodów określonych 

kwalifikacji, z których każda obejmuje określony zasób umiejętności. Kształcenie w zakresie kwalifika-

cji będzie prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zakończonych zewnętrznymi egzami-

nami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji w obrębie za-

wodu, oraz świadectwo ukończenia szkoły, będzie jednoznaczne ze zdobyciem zawodu. Możliwość 

nabywania kwalifikacji w różnych zawodach oraz egzaminy potwierdzające umiejętności nabyte poza 

systemem edukacji pozwolą na elastyczne planowanie ścieżki kariery pracownikom, a pracodawcą 

ułatwią weryfikację faktycznego przygotowania kandydata. 

Na podstawie zrealizowanego badania ustalono, że w każdej branży istnieje popyt na określone kwali-

fikacje. Równocześnie pracodawcy zwracali uwagę na istnienie tzw. kwalifikacji uniwersalnych do któ-

rych zaliczono przede wszystkim posiadanie prawo jazdy kat. B oraz podstawy obsługi komputera i 

Internetu. Są to kwalifikacje które niezależnie od wykształcenia oraz charakteru ścieżki zawodowej są 

znaczące i zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia. Ponadto na podstawie całego zgromadzone-

go materiału, można stwierdzić, że aktualnie do najbardziej poszukiwanych kwalifikacji w wojewódz-

twie wielkopolskim można zaliczyć:  

1. Podstawy obsługi komputera i internetu 

2. Obsługa specjalistycznych programów komputerowych 

3. Prawo jazdy 

4. Kwalifikacje w ramach bloku programowego kat. C – do przewozu rzeczy 

5. Przedstawicielstwo handlowe 

6. Obsługa kas fiskalnych 

7. Obsługa i administrowanie sieci 

8. Obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym 

9. Certyfikat kompetencji zawodowej przewoźników 
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10. Stolarstwo 

Równocześnie na podstawie badania CATI ustalono, że istnieją kwalifikacje, które są przez pracodaw-

ców pożądane jednak niezwykle trudno znaleźć osoby je posiadające. Można do nich zaliczyć: spawacz 

posiadający kwalifikacje w zakresie spawania metodami MAG, TIG, spawania gazowego, spawania 

elektrycznego czy obsługę obrabiarek sterowanych numerycznie. Równocześnie w województwie wiel-

kopolskim istnieją duże różnice terytorialne związane z popytem na określone kwalifikacje, polegające 

m.in. na większym zróżnicowaniu pożądanych kwalifikacji w podregionach: poznańskim, kaliskim i 

pilskim.  

Przyjęta w niniejszym badaniu definicja kompetencji zdecydowanie odróżnia je od kwalifikacji. Kompe-

tencje są nabywane przez całe życie, częściowo bardziej niezależnie niż ma to miejsce w przypadku 

kwalifikacji. Kompetencje zmieniają się wraz z rozwojem cywilizacyjnym, zawodowym jak i życiowym. 

Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie okres aktywności zawodowej jest najistotniej-

szym etapem nabywania kompetencji. Za ogromnym znaczeniem kompetencji pracowników przema-

wiają przywołane w raporcie wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego, którego celem jest monitorowanie 

zmian w strukturze kompetencji, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we 

współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, wg których pracodawcy oprócz poszukiwania konkretnych 

kwalifikacji, niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych poszukują u przyszłych pracowni-

ków kompetencji związanych m. in. z samodzielnym organizowaniem sobie pracy  oraz umiejętnością 

pracy w grupie. Pracodawcy zwracają uwagę nie tylko na twarde kwalifikacje ale także na określone 

predyspozycje psychospołeczne i poznawcze. Podobnie jak w przypadku kwalifikacji, na podstawie 

wyników badania CATI w raporcie wyróżniono tzw. kompetencje uniwersalne tj. takie na które istnieje 

zapotrzebowanie niezależnie od branży. Do takich kompetencji można zaliczyć: zaangażowanie, dys-

pozycyjność oraz zdolność podnoszenia kwalifikacji i szybkiego uczenia się. Równocześnie na podsta-

wie wszystkich przeanalizowanych ofert pracy określono, na jakie kompetencje jest aktualnie najwięk-

sze zapotrzebowanie wśród pracodawców. Można do nich zaliczyć: 

1. Dyspozycyjność 

2. Komunikatywność 

3. Znajomość branży, w której pracuję lub chcę podjąć pracę 

4. Umiejętność dobrej organizacji pracy 

5. Zaangażowanie/chęć do pracy 

6. Odpowiedzialność i profesjonalizm 

7. Kreatywność/innowacyjność. Pomysłowość 

8. Motywacja do pracy 

9. Poziom kultury osobistej 
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10. Odporność na stres 

Obecne zmiany na rynku pracy wymuszają od instytucji związanych z edukacją i szkolnictwem zdecy-

dowane ograniczenie kształcenia absolwentów pedagogiki, zarządzania i administracji, na rzecz zachę-

cania do studiowania automatyki, robotyki, kierunków informatycznych, medycyny, pielęgniarstwa  

i grafiki komputerowej. Istotność tej tezy potwierdzili eksperci uczestniczący w badaniu techniką Del-

phi, a wskaźnik istotności w jej przypadku osiągnął najwyższą możliwą wartość (1,00 w skali 0-1). 

Eksperci spodziewają się zdecydowanych działań w wyżej wskazanym zakresie od organów samo-

rządowych i instytucji związanych z edukacją i szkolnictwem, które podjęte powinny być  

w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Brak zachęt dla przyszłych studentów w tym czasie, może wy-

datnie odcisnąć się na kondycji regionalnego rynku pracy w dalszej perspektywie. Podjęcie działań 

naprawczych – ich zdaniem – skutkować powinno natomiast średnim wzrostem liczby zatrudnionych  

w przyszłości. Prognoza potwierdzona opiniami ekspertów wymusza nie tylko modyfikację kierunków 

kształcenia, ale również zastosowanie zachęt dla studentów, które ogniskować powinny się wokół 

pomocy dydaktycznych, dofinansowania kształcenia w postaci stypendiów, czy możliwości nabywania 

doświadczenia u renomowanych pracodawców już w trakcie nauki, dzięki współpracy uczelni z przed-

siębiorstwami.    

Eksperci w toku badania techniką Delphi nie potwierdzili istotności tezy o przekonaniu pracodawców 

do konieczności zintensyfikowania działalności Biuro Karier, Ochotniczych Hufców Pracy i inkubatorów 

przedsiębiorczości. Ich zdaniem większość pracodawców nie oczekuje również pojawienia się nowych 

kierunków kształcenia oraz nie uważa, że działania te przyczyniłyby się do dopasowania popytu i po-

daży na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na regionalnym rynku pracy. 

Obecne zmiany na rynku pracy wymuszają również zdecydowane ograniczenie kształcenia w zawo-

dach: technik ekonomista, sprzedawca, kucharz małej gastronomii i mechanik pojazdów samochodo-

wych, na rzecz: spawaczy, operatorów maszyn, stolarzy i niektórych zawodów budowlanych. Posta-

wiona wyżej teza ma – zdaniem ekspertów – duże znaczenie dla przyszłości wielkopolskiego rynku 

pracy (współczynnik istotności 0,90 w skali 0-1). Będzie ona aktualna przede wszystkim w perspekty-

wie najbliższego roku, ale jeśli w tym czasie instytucje związane z edukacją i szkolnictwem nie 

przeprowadzą modyfikacji oferty kształceniowej, konieczne będzie to z całą pewnością w perspektywie 

pięciu nadchodzących lat. Realizacja tezy w kierunku i czasie zgodnym z opiniami ekspertów powinna 

skutkować średnim wzrostem liczby zatrudnionych na regionalnym rynku pracy. 

Szkoleniem organizowanym przez Powiatowe Urzędy Pracy i skierowanym do osób bezrobotnych, któ-

re zrzeszać będzie największą liczbę uczestników, będzie prawdopodobnie szkolenie przygotowujące 

do prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem ekspertów jest to teza istotna dla przyszłości re-

gionalnego rynku pracy (współczynnik istotności 0,75 w skali 0-1), jednakże w perspektywie nadcho-
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dzących pięciu lat przyczyni się wyłącznie do niewielkiego wzrostu liczby zatrudnionych. Niektórzy 

eksperci sugerowali, że należałoby stopniowo zmniejszać różnicę pomiędzy szkoleniami przygotowują-

cymi do podjęcia działalności gospodarczej, a szkoleniami zawodowymi i oferującymi możliwość prze-

kwalifikowania się na korzyść tych ostatnich. Zadanie to stoi przed instytucjami rynku pracy i może 

przyczynić się do zdynamizowania wzrostu liczby zatrudnionych. 

Z możliwości rekrutacji przy pomocy Powiatowych Urzędów Pracy najczęściej korzystać będzie się 

poszukując pracowników biurowych oraz techników i innego średniego personelu, podczas gdy agen-

cje zatrudnienia na zlecenie pracodawców poszukiwać będą przede wszystkim kierowników i innego 

wyższego personelu (wskaźnik istotności tezy wyniósł 0,89 w skali 0-1). Eksperci, wśród których znaj-

dowali się m.in. przedstawicieli agencji zatrudnienia i PSZ, przychylili się do tezy o postępującej spe-

cjalizacji w usługach rynku pracy w kierunku naszkicowanym powyżej. Ich zdaniem, zjawisko to będzie 

obserwowane jeszcze przynajmniej w perspektywie najbliższych pięciu lat. Co ciekawe, specjalizacja 

podmiotów pośredniczących w poszukiwaniu pracowników nie przełoży się – zdaniem ekspertów – na 

wzrost lub spadek liczby zatrudnionych. Możliwy jest natomiast scenariusz stabilnego poziomu zatrud-

nienia przez zmianach w strukturze zatrudnienia. Wydaje się zatem, że samoczynnej specjalizacji 

można nadać pewne ramy na zasadzie formalnych porozumień urzędów pracy i agencji zatrud-

nienia, przynajmniej w sferze wymiany informacji o kandydatach do pracy i wolnych miejscach pracy. 

Dobrze pokierowana specjalizacja może bowiem w przyszłości przyczynić się do wzrostu liczby zatrud-

nionych na wielkopolskim rynku pracy. Należy zaznaczyć, że w świetle ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy agencje zatrudnienia mają obowiązek współpracować z organami zatrudnie-

nia w zakresie realizacji polityki rynku pracy (art. 19h), a zatem specjalizacja ma podstawy prawne. 

Jednakże jej inicjatorem powinny być powiatowe urzędy pracy lub instytucje wyższego rzędu. 

Eksperci potwierdzili również, że w sferze dopasowania popytu i podaży kwalifikacji/kompetencji za-

wodowych pracodawcy oczekują przede wszystkim zacieśnienia współpracy szkół/uczelni z przedsię-

biorcami, np. w zakresie praktyk. Dla lokalnego rynku pracy teza postawiona wyżej jest szczególnie 

istotna, w jej przypadku wskaźnik istotności osiągnął największą możliwą wartość (1,00 w skali 0-1). 

Eksperci twierdzą, że postawiona teza aktualna będzie przede wszystkim w perspektywie najbliższego 

roku, choć może ulec rozciągnięciu w czasie. Jej realizacja jest – ich zdaniem – niezbędna dla poprawy 

sytuacji na regionalnym rynku pracy. Instytucje związane z edukacją i szkolnictwem powinny 

nawiązywać i zacieśniać współpracę z pracodawcami, której inspiratorem muszą być organy samo-

rządowe, oferując zachęty dla pracodawców obejmujące czasowe zwolnienia podatkowe i umożliwia-

jące realny wpływ pracodawców na treść programów nauczania przedmiotów zawodowych. Z drugiej 

strony, pracodawcy poza udostępnieniem miejsc dla praktykantów, powinni oferować możliwość zdo-

bycia dodatkowych kwalifikacji (popartych świadectwami) już w trakcie nauki oraz sprzyjać powstawa-

niu tzw. klas patronackich. Duże znaczenie będą miały również kursy oferowane przez pracodawców 
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nie tylko uczniom, ale również nauczycielom przedmiotów zawodowych, którzy w ten sposób doskona-

lić powinni swoją wiedzę i umiejętności oraz utrzymywać „łączność” programów nauczania z realnymi 

wymogami zaobserwowanymi w praktyce wykonywania zawodu. Realizacja tezy powinna przyczynić 

się do wysokiego wzrostu liczby zatrudnionych w przyszłości. 

Istotne (współczynnik 0,93 w skali 0-1) znaczenie dla poprawy kondycji regionalnego rynku pracy 

będą miały ponadto zwiększone udogodnienia dla pracodawców przyjmujących do pracy absolwentów 

oraz konsultowanie z pracodawcami programów szkoleń, upowszechnienie praktyki szkoleń zamawia-

nych. Pracodawcy w wymienionych obszarach oczekiwać będą współpracy przede wszystkim z orga-

nami samorządowymi – urzędami gmin i miast (zachęty do zatrudnienia absolwentów) oraz 

instytucjami rynku pracy – urzędami pracy (szkolenia zamawiane, konsultacje), przede wszyst-

kim w perspektywie nadchodzących 12 miesięcy. Konsultacje powinny w przyszłości ogniskować się 

wokół modyfikacji programów szkoleń oferowanych przez powiatowe urzędy pracy osobom bezrobot-

nym. Na podstawie wyników badań można przypuszczać, że w najbliższej przyszłości szkolenia zama-

wiane w województwie wielkopolskim powinny koncentrować się wokół takich kwalifikacji, jak: pod-

stawy obsługi komputera i Internetu, prawo jazdy kategorii B, C i D, spawanie wszelkimi metodami, 

obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym, stolarstwo i stolarstwo meblowe, obsługa obra-

biarek sterowanych numerycznie, przedstawicielstwo handlowe, a także kwalifikacje szwaczki. Realiza-

cja tezy gwarantuje – zdaniem ekspertów – średni wzrost poziomu zatrudnienia na regionalnym rynku 

pracy.   

W ostatnich latach obserwuje się stałe postępowanie zmian technologicznych oraz rozwój „wiedzy 

zawodowej”. Równocześnie zwiększa się rola kompetencji „miękkich”, co wiąże się charakterem 

współczesnej gospodarki, określanej mianem postindustrialnej i opartej przede wszystkim na usłu-

gach. Dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej niezbędne są kontakty z innymi ludźmi, 

negocjowanie znaczeń i wzajemne porozumienia. Zjawisko wzrostu znaczenia kompetencji miękkich 

potwierdzają badania, m.in. badanie Bilansu Kapitału Ludzkiego z 2012 roku, gdzie zidentyfikowana 

została stała tendencja zapotrzebowania wśród pracodawców na posiadanie przez potencjalnych pra-

cowników kompetencji. Są to przede wszystkim kompetencje związane z samodzielnym organizowa-

niem pracy i zarządzaniem czasem, podejmowaniem decyzji, komunikowaniem się, czy odpornością na 

stres. Niniejsze badanie potwierdza wzrost znaczenia kompetencji. W województwie wielkopolskim 

kompetencje, których istotność w kontekście zapotrzebowania na pracodawców, będzie w najbliższym 

czasie wzrastać, to: zaangażowanie/chęć do pracy, czy motywacja, ale również wspomniane już ko-

munikatywność i odporność na stres. Duże znaczenie powinna mieć również zdolność szybkiego ucze-

nia się/podnoszenia kwalifikacji. W tych obszarach instytucje związane z edukacją i szkolnic-

twem oraz urzędy pracy i instytucje szkoleniowe powinny prowadzić większą liczbę szkoleń 
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kompetencyjnych, niż dotychczas. Będzie to bowiem odpowiadać zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez 

wielkopolskich pracodawców i może przyczynić się do wzrostu poziomu zatrudnienia w przyszłości. 

Rekomendacje dla Samorządów: 

1. Podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia współpracy między wszystkimi partnerami rynku pra-

cy, przede wszystkim w celu wymiany informacji, 

2. Systematyczne badanie i monitoring rynku pracy, 

3. Bardziej efektywne podejmowanie działań organów założycielskich na rzecz dopasowania oferty 

edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy, 

4. Promowanie współpracy szkół z pracodawcami, m. in. w ramach wymiany informacji oraz organiza-

cji praktyk, 

5. Promowanie idei kształcenia ustawicznego wśród młodzieży i osób dorosłych, 

6. Tworzenie strategii kilkuletnich dotyczących gospodarki i rynku pracy w oparciu o bieżące analizy 

rynku pracy. 

Rekomendacje dla instytucji rynku pracy: 

1. Zacieśnienie współpracy publicznych służb zatrudnienia z agencjami zatrudnienia, 

2. Zacieśnienie współpracy powiatowych urzędów pracy z szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu po-

wiatu w zakresie wymiany informacji, 

3. Systematyczna współpraca z pracodawcami mającej na celu wymianę informacji dotycząca zapo-

trzebowania na określone kwalifikacje kompetencje i zawody, 

4.  Upowszechnienie wyników monitoringu sytuacji na rynku pracy wśród wszystkich partnerów rynku 

pracy, 

5. Organizowanie szkoleń, precyzyjnie odpowiadających na potrzeby pracodawców, poprzedzone ana-

lizą rynku pracy, 

6. Współpraca publicznych służb zatrudnienia z akademickimi biurami karier, 

7. Z uwagi na zróżnicowane zapotrzebowanie na kwalifikacje w regionie powiatowe urzędy pracy po-

winny śledzić sytuację na zarówno na lokalnym rynku pracy jak i na ościennych lokalnych rynkach 

pracy oraz wspierać mobilność między powiatową. 

Rekomendacje dla instytucji związanych z edukacją i szkolnictwem: 

1. Poprawa kondycji doradztwa zawodowego, 

2. Promowanie kształcenia ustawicznego wśród młodzieży, 

3. Stała praktyka organizowania projektów grupowych, które wymagają rozwoju kompetencji psycho-

społecznych, 
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4. Dbałość o jakość kształcenia praktycznego, zarówno zajęć realizowanych w szkole, przez przygoto-

wanie nauczycieli i doradców zawodowych prowadzących warsztaty, zapewnienie odpowiedniego za-

plecza technicznego oraz zajęć praktycznych u pracodawców, 

5. Stworzenie możliwości nabywania przez uczniów kwalifikacji uniwersalnych - znajomość języków 

obcych, obsługa komputera, prawo jazdy. 

  



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 168 z 194 

Bibliografia 

Analiza efektywności zatrudnieniowej w Wielkopolsce w 2012 roku. Samorząd Województwa Wielko-

polskiego, Poznań 2013. 

Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce 2012. Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 

2012. Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu, za okres: grudzień 2012-sierpień 2013. 

Bondyra K., Wojtkowiak M., Cechy Wielkopolskie. Wnioski i rekomendacje [w:] Cechy Wielkopolski. 

Rola rzemiosła w kształceniu zawodowym (red.) K. Bondyra. Poznań 2011 

Bondyra K. (red.), Cechy Wielkopolski. Rola rzemiosła w kształceniu zawodowym. Poznań 2011. 

Bondyra K., Wielkopolskie rzemiosło a regionalizm ekonomiczny, „Przegląd Zachodni”, nr 3 (336), 

2010. 

Cichocki P., Goetz M., Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki. UAM 2011. 

Czyż T., Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy. [w:] Czyż 

T. (red.) Charakter regionalny województwa wielkopolskiego, Poznań 2009. 

Davies A., Fidler D., Gorbis M., Future Work Skills 2020, Institute for the Future for University of 

Phoenix Research Institute, Phoenix 2011. 

Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na 

profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy. Poznań 2009. WUP Poznań. 

Godlewska-Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Typa M., Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2012. 

Województwo wielkopolskie. Centrum Analiz Lokalnych i Regionalnych, Warszawa 2012. 

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce, za okres: 2005-2012, Wojewódzki 

Urząd Pracy w Poznaniu. 

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy, za okres: 2005-2012, Wojewódzki Urząd Pracy w Po-

znaniu. 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2012 roku, GUS Poznań 

2013. 

Ratajczak W., Województwo wielkopolskie. Raport regionalny, Poznań 2011. 

Sennett R., Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawa 2006. 



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 169 z 194 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020. Poznań Urząd Marszałkowski 2005. 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Sejmik Wojewódzki Województwa 

Wielkopolskiego, Poznań 2005. 

Wielkopolski rynek pracy wczoraj i dziś, http://www.wup.poznan.pl/dzialania-rynku-

pracy/opracowania-i-analizy/. 

 

 

 

  



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 170 z 194 

Spis wykresów 

Wykres 1. Pracodawcy zgłaszający oferty pracy do PUP w ciągu ostatnich 12 miesięcy – ogółem ...................... 22 

Wykres 2. Pracodawcy zgłaszający oferty pracy do agencji zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy – ogółem22 

Wykres 3. Kompetencje aktualnie oczekiwane przez pracodawców – ogółem ................................................... 36 

Wykres 4. Kompetencje, na które było zapotrzebowanie około 5 lat temu, a dziś skala zapotrzebowania na nie 

uległa zmniejszeniu – ogółem ..................................................................................................................... 41 

Wykres 5. Kompetencje, na które było zapotrzebowanie około 5 lat temu, a dziś skala zapotrzebowania na nie 

uległa zwiększeniu – ogółem ....................................................................................................................... 42 

Wykres 6. Kompetencje oczekiwane przez pracodawców wg BKL z 2012 roku (w %) ....................................... 48 

Wykres 7. Odsetek pracodawców zakładających w najbliższych 2 latach możliwość zgłoszenia ofert pracy do 

Powiatowego Urzędu Pracy – ogółem .......................................................................................................... 52 

Wykres 8. Odsetek pracodawców zakładających w najbliższych 2 latach możliwość zgłoszenia ofert pracy do 

agencji zatrudnienia – ogółem..................................................................................................................... 53 

Wykres 9. Kompetencje oczekiwane przez pracodawców w perspektywie najbliższych 2 lat – ogółem ................ 64 

Wykres 10. Instytucje szkoleniowe w poszczególnych podregionach i miastach na prawach powiatu województwa 

wielkopolskiego – stan na 1 grudnia 2013 .................................................................................................... 84 

Wykres 11. Instytucje szkoleniowe w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego – stan na 1 

grudnia 2013 ............................................................................................................................................. 85 

Wykres 12. Plany pracodawców w zakresie poszukiwania pracowników w ciągu najbliższych 6 miesięcy – ogółem

 ................................................................................................................................................................ 94 

Wykres 13. Prognoza zawodów deficytowych w podregionie pilskim do 2016 roku ......................................... 112 

Wykres 14. Prognoza zawodów deficytowych w podregionie poznańskim do 2016 roku .................................. 113 

Wykres 15. Prognoza zawodów deficytowych w podregionie kaliskim do 2016 roku ........................................ 114 

Wykres 16 Prognoza zawodów deficytowych w mieście Kalisz do 2016 roku .................................................. 115 

Wykres 17. Plany pracodawców w zakresie poszukiwania pracowników w ciągu najbliższych 24 miesięcy – ogółem

 .............................................................................................................................................................. 117 

Wykres 18. Kanały rekrutacyjne obecnie najchętniej wykorzystywane przez pracodawców.............................. 135 



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 171 z 194 

Wykres 19. Aktualne kanały poszukiwania kierowników, przedstawicieli władz publicznych i wyższych urzędników

 .............................................................................................................................................................. 143 

Wykres 20. Aktualne kanały poszukiwania specjalistów ............................................................................... 143 

Wykres 21. Aktualne kanały poszukiwania techników i innego średniego personelu ........................................ 144 

Wykres 22. Aktualne kanały poszukiwania pracowników biurowych .............................................................. 145 

Wykres 23. Aktualne kanały poszukiwania pracowników usług i sprzedawców ............................................... 145 

Wykres 24. Aktualne kanały poszukiwania rolników, ogrodników, leśników i rybaków ..................................... 146 

Wykres 25. Aktualne kanały poszukiwania robotników przemysłowych i rzemieślników ................................... 146 

Wykres 26. Aktualne kanały poszukiwania operatorów i monterów maszyn i urządzeń.................................... 147 

Wykres 27. Aktualne kanały poszukiwania pracowników przy pracach prostych ............................................. 148 

Wykres 28. Działania, które powinny zostać podjęte w celu dostosowania kompetencji i kwalifikacji osób 

pracujących lub poszukujących pracy z zapotrzebowaniem na nie – ogółem .................................................. 159 

 

  



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 172 z 194 

Spis tabel 

Tabela 1. Tytuły prasowe o zasięgu powiatowym objęte analizą danych zastanych .......................................... 13 

Tabela 2. Dobór próby przedstawicieli agencji zatrudnienia ............................................................................ 16 

Tabela 3. Badani pracodawcy w podziale na sekcje PKD 2007 ........................................................................ 20 

Tabela 4. Badani pracodawcy w podziale na powiaty ..................................................................................... 21 

Tabela 5. Aktualnie oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje – ogółem ..................................................... 23 

Tabela 6. Aktualnie oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje – podregiony ................................................ 26 

Tabela 7. Kwalifikacje, które aktualnie najtrudniej znaleźć na regionalnym rynku pracy – ogółem ...................... 31 

Tabela 8. Kwalifikacje, na które było zapotrzebowanie około 5 lat temu, a dziś skala zapotrzebowania na nie 

uległa zmniejszeniu/zwiększeniu – ogółem* ................................................................................................. 33 

Tabela 9. Kompetencje aktualnie oczekiwane przez pracodawców – podregiony* ............................................ 37 

Tabela 10. Spadek/wzrost zapotrzebowania na kompetencje w ciągu ostatnich 5 lat w poszczególnych branżach 43 

Tabela 11. Zapotrzebowanie na rynku pracy w województwie wielkopolskim - oferty pracy w roku 2012 ............ 51 

Tabela 12.Kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców w perspektywie najbliższych 2 lat – ogółem .................. 53 

Tabela 13. Kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców w perspektywie najbliższych 2 lat – podregiony i miasta 

na prawach powiatu (w nawiasach podano liczbę wskazań) ........................................................................... 56 

Tabela 14. Kwalifikacje, które będzie najtrudniej znaleźć na regionalnym rynku pracy w najbliższych dwóch latach 

– ogółem .................................................................................................................................................. 61 

Tabela 15. Kompetencje oczekiwane przez pracodawców w perspektywie najbliższych 2 lat – podregiony i miasta 

na prawach powiatu* ................................................................................................................................. 65 

Tabela 16. Przyszłe zapotrzebowania na kompetencje wśród pracodawców zgłaszających oferty do Powiatowych 

Urzędów Pracy i agencji zatrudnienia w ciągu najbliższych 2 lat ..................................................................... 70 

Tabela 17. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w poszczególnych zawodach - województwo 

wielkopolskie (2012)* ................................................................................................................................. 73 

Tabela 18. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w podregionie pilskim (2012) .................................... 74 

Tabela 19. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w podregionie poznańskim (2012) ............................. 75 

Tabela 20. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w podregionie leszczyńskim (2012) ............................ 76 



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 173 z 194 

Tabela 21. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w podregionie kaliskim (2012) ................................... 76 

Tabela 22. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w podregionie konińskim (2012) ................................ 77 

Tabela 23. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych w miastach: Poznań, Kalisz, Konin i Leszno (2012) ...... 78 

Tabela 24. Pięćdziesiąt najpopularniejszych kierunków studiów w województwie wielkopolskim – wg udziału 

absolwentów w roku szkolnym 2011/2012.................................................................................................... 78 

Tabela 25. Podregiony i miasta na prawach powiatu wg liczby absolwentów studiów wyższych  w roku szkolnym 

2011/2012 ................................................................................................................................................ 79 

Tabela 26. Szkolenia przewidziane do realizacji przez Powiatowe Urzędy Pracy w roku 2013 ............................. 80 

Tabela 27. Szkolenia o największej liczbie potencjalnych uczestników organizowane przez PUP  w podregionie 

pilskim w 2013 roku ................................................................................................................................... 81 

Tabela 28. Szkolenia o największej liczbie potencjalnych uczestników organizowane przez PUP  w podregionie 

poznańskim w 2013 roku ............................................................................................................................ 82 

Tabela 29. Szkolenia o największej liczbie potencjalnych uczestników organizowane przez PUP  w podregionie 

leszczyńskim w 2013 roku ........................................................................................................................... 82 

Tabela 30. Szkolenia o największej liczbie potencjalnych uczestników organizowane przez PUP  w podregionie 

kaliskim w 2013 roku ................................................................................................................................. 83 

Tabela 31. Szkolenia o największej liczbie potencjalnych uczestników organizowane przez PUP  w podregionie 

konińskim w 2013 roku............................................................................................................................... 83 

Tabela 32. Szkolenia obecnie oferowane przez instytucje szkoleniowe w województwie wielkopolskim ............... 86 

Tabela 33. Zapotrzebowanie na zawody w ciągu najbliższych 6 miesięcy - ogółem ........................................... 94 

Tabela 34. Zapotrzebowanie na zawody w ciągu najbliższych 6 miesięcy - sekcje PKD 2007 ............................. 97 

Tabela 35. Zapotrzebowanie na zawody w ciągu najbliższych 6 miesięcy - podregiony i powiaty ....................... 98 

Tabela 36. Zawody, w jakich znalezienie odpowiednich pracowników jest obecnie najtrudniejsze - ogółem ........ 99 

Tabela 37. Prognoza zawodów deficytowych w mieście Poznań do 2016 roku ................................................ 113 

Tabela 38. Prognoza zawodów deficytowych w podregionie leszczyńskim do 2016 roku .................................. 115 

Tabela 39. Prognoza zawodów deficytowych w mieście Leszno do 2016 roku ................................................ 116 

Tabela 40. Prognoza zawodów deficytowych w podregionie konińskim do 2016 roku...................................... 116 

Tabela 41. Zapotrzebowanie na zawody w ciągu najbliższych 24 miesięcy - ogółem ....................................... 117 



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 174 z 194 

Tabela 42. Zapotrzebowanie na zawody w ciągu najbliższych 24 miesięcy - sekcje PKD 2007 .......................... 120 

Tabela 43. Zapotrzebowanie na zawody w ciągu najbliższych 24 miesięcy - podregiony i powiaty .................... 122 

Tabela 44. Zawody, w jakich znalezienie odpowiednich pracowników będzie najtrudniejsze w ciągu najbliższych 

24 miesięcy – ogółem............................................................................................................................... 123 

Tabela 45. Zawody, kwalifikacje i kompetencje, których pojawienia się oczekują pracodawcy  w przyszłości – 

ogółem ................................................................................................................................................... 130 

Tabela 46. Obecny zasięg terytorialny poszukiwań pracowników za pośrednictwem różnych kanałów 

rekrutacyjnych ......................................................................................................................................... 137 

Tabela 47. Charakterystyka pracodawców aktualnie korzystających z różnych kanałów rekrutacyjnych ............ 139 

Tabela 48. Kompetencje aktualnie poszukiwane przez pracodawców rekrutujących pracowników za 

pośrednictwem powiatowych urzędów pracy i agencji zatrudnienia ............................................................... 142 

Tabela 49. Pracownicy obecnie pozyskiwani najczęściej przy pomocy różnych kanałów rekrutacji .................... 148 

Tabela 50. Pięćdziesiąt obecnie najbardziej poszukiwanych zawodów w województwie wielkopolskim na podstawie 

zgromadzonych ofert pracy ....................................................................................................................... 153 

Tabela 51. Pięćdziesiąt obecnie najbardziej poszukiwanych kwalifikacji w województwie wielkopolskim na 

podstawie zgromadzonych ofert pracy ....................................................................................................... 155 

Tabela 52. Kompetencje obecnie poszukiwane na podstawie zgromadzonych ofert pracy ............................... 156 

 

  



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 175 z 194 

Załącznik nr 1 – Wykorzystywanie kanałów rekrutacji pracowników w zależności od for-

my własności przedsiębiorstwa 

Kanał rekrutacji 
Odsetek przedsiębiorstw 

publicznych 
Odsetek przedsiębiorstw 

prywatnych 

Zamieszczamy oferty w prasie 25,8% 62,2% 

Zamieszczamy oferty w Internecie 39,9% 59,0% 

Kandydaci sami się do nas zgłaszają 55,8% 64,1% 

Zamieszczamy oferty w Powiatowym Urzędzie Pracy 42,6% 56,1% 

Szukamy pracowników z polecenia (rodzi-
ny/znajomych/innych pracowników) 25,8% 33,8% 

Zamieszczamy ogłoszenia w miejscach publicznych 10,1% 7,6% 

Zamieszczamy ogłoszenia w prywatnych agencjach po-
średnictwa pracy 2,5% 5,3% 

Organizujemy konkursy 18,4% 2,1% 
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Załącznik nr 2 – Wykorzystywanie kanałów rekrutacji pracowników w zależności od bran-

ży przedsiębiorstwa 

 

PK
D 

Zamiesz-
czamy 

oferty w 
prasie 

Zamiesz-
czamy 

oferty w 
Internecie 

Kandydaci 
sami się do 
nas zgłasza-

ją 

Zamiesz-
czamy 

oferty w 
Powiato-

wym Urzę-
dzie Pracy 

Szukamy 
pracowni-

ków z pole-
cenia (rodzi-
ny/znajomy
ch/innych 
pracowni-

ków) 

Zamiesz-
czamy 

ogłoszenia 
w miejscach 
publicznych 

Zamiesz-
czamy 

ogłoszenia 
w prywat-
nych agen-
cjach po-

średnictwa 
pracy 

Organizu-
jemy kon-

kursy 

A 28,6% 37,1% 42,9% 25,7% 17,1% 0,0% 0,0% 2,9% 

B 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

C 60,8% 55,7% 61,9% 52,2% 34,7% 10,3% 6,9% 1,0% 

D 75,0% 50,0% 50,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

E 58,3% 58,3% 58,3% 58,3% 16,7% 0,0% 0,0% 8,3% 

F 65,3% 65,3% 71,4% 61,2% 28,6% 4,1% 2,0% 0,0% 

G 52,4% 46,6% 56,3% 49,5% 34,0% 2,9% 2,9% 3,9% 

H 43,5% 52,2% 56,5% 39,1% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

I 55,6% 55,6% 44,4% 66,7% 33,3% 11,1% 33,3% 22,2% 

J 0,0% 75,0% 75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

K 44,4% 55,6% 66,7% 55,6% 33,3% 11,1% 0,0% 11,1% 

L 57,1% 57,1% 71,4% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 

M 44,4% 88,9% 88,9% 66,7% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

N 64,7% 70,6% 70,6% 70,6% 29,4% 5,9% 0,0% 5,9% 

O 32,3% 48,4% 48,4% 51,6% 17,7% 21,0% 6,5% 54,8% 

P 18,4% 36,9% 68,1% 50,4% 32,6% 12,8% 3,5% 12,1% 

Q 47,5% 60,0% 60,0% 50,0% 37,5% 2,5% 0,0% 10,0% 

R 71,4% 71,4% 71,4% 71,4% 42,9% 28,6% 0,0% 0,0% 

S i 
T 66,7% 51,9% 51,9% 40,7% 33,3% 3,7% 0,0% 7,4% 
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Załącznik nr 3 – Wykorzystywanie kanałów rekrutacji pracowników w zależności od wiel-

kości przedsiębiorstwa 

Kanał rekrutacji 
1000 i więcej pra-

cowników 
250 - 999 pra-

cowników 
50 - 249 pra-

cowników 

Zamieszczamy oferty w prasie 53,8% 55,8% 47,7% 

Zamieszczamy oferty w Internecie 92,3% 62,8% 50,4% 

Kandydaci sami się do nas zgłaszają 61,5% 58,1% 61,1% 

Zamieszczamy oferty w Powiatowym Urzędzie Pracy 46,2% 44,2% 51,4% 

Szukamy pracowników z polecenia (rodzi-
ny/znajomych/innych pracowników) 

30,8% 27,9% 30,9% 

Zamieszczamy ogłoszenia w miejscach publicznych 15,4% 16,3% 8,1% 

Zamieszczamy ogłoszenia w prywatnych agencjach 
pośrednictwa pracy 

23,1% 4,7% 3,9% 

Organizujemy konkursy 7,7% 16,3% 7,9% 
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Załącznik nr 4 – Wykorzystywanie kanałów rekrutacji pracowników w zależności od loka-

lizacji przedsiębiorstwa 

Kanał rekrutacji Kalisz Konin Leszno 
Podre-
gion 

Kaliski 

Podre-
gion 

Koniński 

Podre-
gion 
Lesz-

czyński 

Podre-
gion 
Pilski 

Podre-
gion 

Poznań-
ski 

Poznań 

Zamieszczamy oferty 
w prasie 56,3% 39,3% 39,3% 35,7% 46,2% 39,7% 25,0% 36,7% 79,8% 

Zamieszczamy oferty 
w Internecie 65,6% 50,0% 67,9% 32,2% 46,2% 30,1% 27,8% 36,7% 90,8% 

Kandydaci sami się do 
nas zgłaszają 

65,6% 75,0% 89,3% 48,7% 46,2% 49,3% 41,7% 45,3% 91,7% 

Zamieszczamy oferty 
w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy 

71,9% 53,6% 78,6% 48,7% 53,8% 49,3% 19,4% 30,6% 78,4% 

Szukamy pracowni-
ków z polecenia 
(rodzi-
ny/znajomych/innych 
pracowników) 

65,6% 53,6% 71,4% 21,7% 25,6% 19,2% 13,9% 17,6% 47,2% 

Zamieszczamy ogło-
szenia w miejscach 
publicznych 

21,9% 14,3% 17,9% 4,3% 7,7% 2,7% 2,8% 4,9% 15,1% 

Zamieszczamy ogło-
szenia w prywatnych 
agencjach pośrednic-
twa pracy 

3,1% 0,0% 14,3% 4,3% 2,6% 2,7% 0,0% 5,7% 4,1% 

Organizujemy konkur-
sy 0,0% 0,0% 3,6% 7,0% 2,6% 11,0% 15,3% 8,6% 9,6% 

Kanał rekrutacji Kalisz Konin Leszno 
Podre-
gion 

Kaliski 

Podre-
gion 

Koniński 

Podre-
gion 
Lesz-

czyński 

Podre-
gion 
Pilski 

Podre-
gion 

Poznań-
ski 

Poznań 

Korzystający z wła-
snych kanałów rekru-
tacji (ogółem) 

75,0% 78,6% 92,9% 87,0% 87,2% 78,1% 72,2% 80,4% 96,8% 
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Załącznik nr 5 – Zapotrzebowanie na zawody w rozbiciu na powiaty, podregiony i branże, 

na podstawie zgromadzonych ofert pracy 

Podregion kaliski Podregion koniński Podregion leszczyński Podregion pilski Podregion poznański 

Sprzedawca (1101) Sprzedawca (404) Sprzedawca (406) Sprzedawca (633) Sprzedawca (1467) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (465) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (233) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (224) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (501) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (869) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (417) 

Robotnik gospodarczy 

(125) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (202) 

Robotnik gospodarczy 

(479) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (539) 

Stolarz (374) 
Kierowca samochodu 

ciężarowego (69) 

Robotnik gospodarczy 

(159) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (137) 

Robotnik gospodarczy 

(481) 

Robotnik gospodarczy 

(359) 

Robotnik budowlany 

(69) 
Magazynier (108) 

Robotnik budowlany 

(122) 
Magazynier (408) 

Przedstawiciel han-

dlowy (322) 

Technik prac biuro-

wych (69) 
Ślusarz (92) Magazynier (120) 

Technik prac biuro-

wych (349) 

Robotnik budowlany 

(299) 

Sprzątaczka biurowa 

(63) 

Technik prac biuro-

wych (91) 
Kucharz (117) Księgowy (293) 

Magazynier (284) Stolarz (51) Kucharz (89) 
Mechanik pojazdów 

samochodowych (100) 

Przedstawiciel han-

dlowy (272) 

Murarz (262) 
Przedstawiciel han-

dlowy (47) 
Murarz (89) 

Przedstawiciel han-

dlowy (90) 

Robotnik budowlany 

(246) 

Technik prac biuro-

wych (247) 
Fryzjer (46) Stolarz (77) Pomoc kuchenna (87) Murarz (245) 

Kucharz (179) 
Opiekun osoby star-

szej (40) 
Księgowy (76) 

Technik prac biuro-

wych (81) 
Kucharz (241) 

Ślusarz (166) Szwaczka (40) 
Przedstawiciel han-

dlowy (71) 
Murarz (80) Doradca klienta (218) 

Mechanik pojazdów 

samochodowych (158) 
Kucharz (38) 

Robotnik budowlany 

(65) 
Stolarz (70) Stolarz (193) 

Dekarz (157) Murarz (38) 
Kierowca samochodu 

dostawczego (62) 
Księgowy (69) 

Pomoc kuchenna 

(191) 

Kelner (130) 
Mechanik pojazdów 

samochodowych (32) 

Mechanik pojazdów 

samochodowych (59) 
Kelner (65) 

Sprzątaczka biurowa 

(184) 

*W tabeli znajduje się 15 najczęściej pojawiających się zawodów w ofertach pochodzących od firm z danego podregionu. W 
nawiasach podano liczbę ofert pracy, w których pojawiło się wymaganie określonego zawodu. 
Źródło: zgromadzone oferty pracy 
 

Chodzieski 
Czarnkowsko-

trzcianecki 
Gnieźnieński Gostyński Grodziski 

Sprzedawca (106) 
Robotnik gospodarczy 

(135) 
Sprzedawca (238) Sprzedawca (44) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (31) 

Robotnik gospodarczy 

(66) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (65) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (175) 

Technik prac biuro-

wych (42) 
Sprzedawca (25) 
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Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (59) 
Sprzedawca (46) 

Robotnik gospodarczy 

(75) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (39) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (22) 

Przedstawiciel han-

dlowy (18) 
Meliorant (26) Magazynier (69) Kierowca (20) Murarz (9) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (17) 

Technik prac biuro-

wych (23) 
Szwaczka (56) 

Przedstawiciel han-

dlowy (20) 
Sekretarka (8) 

Jarociński Kaliski Kalisz Kępiński Kolski 

Sprzedawca (205) 
Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (79) 
Sprzedawca (145) Sprzedawca (140) Sprzedawca (16) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (71) 

Robotnik gospodarczy 

(77) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (130) 

Technik prac biuro-

wych (120) 
Tapicer (13) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (57) 
Sprzedawca (68) 

Robotnik gospodarczy 

(116) 
Stolarz (64) Stolarz (12) 

Stolarz (55) Magazynier (31) 
Kierowca samochodu 

ciężarowego (85) 

Opiekunka dziecięca 

(61) 

Opiekun osoby star-

szej (11) 

Przedstawiciel han-

dlowy (53) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (19) 
Magazynier (49) Magazynier (51) 

Technik prac biuro-

wych (9) 

Konin Koniński Kościański Krotoszyński Leszczyński 

Sprzedawca (68) Sprzedawca (118) 
Kierowca samochodu 

ciężarowego (83) 
Sprzedawca (312) Sprzedawca (46) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (38) 

Robotnik gospodarczy 

(47) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (73) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (99) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej  (20) 

Robotnik gospodarczy 

(34) 

Technik prac biuro-

wych (39) 
Sprzedawca (73) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (99) 

Mechanik pojazdów 

samochodowych (17) 

Magazynier (22) 
Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (27) 

Robotnik gospodarczy 

(36) 

Technik prac biuro-

wych (94) 
Stolarz (17) 

Przedstawiciel han-

dlowy (19) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (25) 
Ślusarz (32) Magazynier (65) 

Kierowca ciągnika 

siodłowego (14) 

Leszno Międzychodzki Nowotomyski Obornicki Ostrowski 

Sprzedawca (198) 
Kierowca samochodu 

ciężarowego (28) 
Sprzedawca (81) Sprzedawca (144) Sprzedawca (257) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (70) 
Sprzedawca (25) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (26) 

Robotnik gospodarczy 

(46) 

Robotnik budowlany 

(158) 

Przedstawiciel han-

dlowy (44) 
Brukarz (17) 

Robotnik gospodarczy 

(24) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (44) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (147) 

Fryzjer (37) 
Sprzątaczka biurowa 

(16) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (13) 

Technik prac biuro-

wych (39) 

Przedstawiciel han-

dlowy (123) 

Sprzątaczka (32) 
Technik prac biuro-

wych (15) 
Pakowacz (13) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (37) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (108) 

Ostrzeszowski Pilski Pleszewski Poznań Poznański 

Sprzedawca (38) Sprzedawca (98) Stolarz (121) Sprzedawca (429) Sprzedawca (194) 

Przedstawiciel han-

dlowy (32) 

Robotnik gospodarczy 

(54) 
Sprzedawca (78) Doradca klienta (355) Magazynier (123) 
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Kierowca samochodu 

ciężarowego (31) 
Kucharz (25) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (56) 

Przedstawiciel han-

dlowy (257) 

Robotnik gospodarczy 

(92) 

Mechanik pojazdów 

samochodowych (25) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (23) 
Murarz (40) Księgowy (225) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (88) 

Murarz (24) 
Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (23) 

Robotnik gospodarczy 

(40) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (210) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (87) 

Rawicki Słupecki Szamotulski Średzki Śremski 

Sprzedawca (130) Sprzedawca (26) Sprzedawca (382) Sprzedawca (85) Sprzedawca (90) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (53) 

Robotnik budowlany 

(16) 
Księgowy (187) 

Robotnik gospodarczy 

(25) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (84) 

Robotnik gospodarczy 

(37) 

Robotnik gospodarczy 

(16) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (169) 

Robotnik budowlany 

(23) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (63) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (32) 

Opiekun osoby star-

szej (10) 

Technik prac biuro-

wych (143) 

Technik prac biuro-

wych (21) 
Murarz (29) 

Operator maszyn do 

obróbki skrawaniem 

(30) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (9) 
Doradca klienta (100) Doradca klienta (18) 

Technik prac biuro-

wych (28) 

Turecki Wągrowiecki Wolsztyński Wrzesiński Złotowski 

Sprzedawca (244) Sprzedawca (176) Sprzedawca (113) 
Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (317) 
Sprzedawca (207) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (189) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (162) 

Robotnik gospodarczy 

(72) 
Sprzedawca (203) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (192) 

Robotnik gospodarczy 

(56) 

Robotnik gospodarczy 

(87) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (63) 

Robotnik gospodarczy 

(86) 

Robotnik gospodarczy 

(137) 

Sprzątaczka biurowa 

(54) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (43) 

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej (50) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (76) 
Magazynier (53) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (37) 

Robotnik budowlany 

(43) 
Magazynier (44) 

Sprzątaczka biurowa 

(67) 

Robotnik budowlany 

(52) 

*W tabeli znajduje się 5 najczęściej pojawiających się zawodów w ofertach pochodzących od firm z danego powiatu. W nawia-
sach podano liczbę ofert pracy, w których pojawiło się wymaganie określonego zawodu. 
Źródło: zgromadzone oferty pracy 
 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

(A) 

Górnictwo i wydoby-
wanie (B) 

Przetwórstwo przemy-
słowe (C) 

Wytwarzanie i zaopa-
trywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów 
klimatyzacyjnych (D) 

Dostawa wody; go-
spodarowanie ścieka-
mi i odpadami oraz 

działalność związana z 
rekultywacją (E) 

Zbieracz owoców, ziół 

i innych roślin (55) 
Płytkarz (1) Stolarz (359) 

Przedstawiciel han-

dlowy (15) 
Sortowacz (2) 

Pomocniczy robotnik 

przy uprawie roślin i 

hodowli zwierząt (44) 

Pracownik produkcji 

(1) 
Spawacz (138) 

Monter instalacji i 

urządzeń sanitarnych 

(7) 

Diagnosta uprawniony 

do wykonywania 

badań technicznych 

pojazdów (1) 

Zbieracz truskawek 

(30) 

Robotnik budowlany 

(1) 
Ślusarz (114) 

Monter sieci, instalacji 

i urządzeń sanitarnych 
Sprzedawca (1) 
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(6) 

Zbieracz pomidorów 

(28) 
Szpachlarz (1) Szwaczka (85) Sortowacz (6) 

Przedstawiciel han-

dlowy (1) 

Dojarz (27) Malarz (1) Piekarz (81) 
Monter sieci wodnych i 

kanalizacyjnych (5) 
Referent (1) 

Budownictwo (F) 
Handel hurtowy i 

detaliczny, naprawa 
pojazdów (G) 

Transport i gospodar-
ka magazynowa (H) 

Działalność związana z 
zakwaterowaniem i 
usługami gastrono-

micznymi (I) 

Informacja i komuni-
kacja (J) 

Murarz (347) Sprzedawca (471) Kierowca (636) Kucharz (191) 
Technik informatyk 

(56) 

Robotnik budowlany 

(124) 

Przedstawiciel han-

dlowy (354) 

Kierowca samochodu 

ciężarowego (573) 
Kelner (91) 

Kierownik serwisu IT 

(44) 

Tynkarz (107) 

Konsultant / agent 

sprzedaży bezpośred-

niej (221) 

Kierowca ciągnika 

siodłowego (206) 
Pomoc kuchenna (32) Handlowiec IT (25) 

Brukarz (92) 
Mechanik pojazdów 

samochodowych (204) 
Spedytor (136) 

Kucharz małej gastro-

nomii (27) 

Przedstawiciel han-

dlowy (24) 

Dociepleniowiec (89) 
Technik handlowiec 

(167) 

Kierowca samochodu 

dostawczego (92) 
Szef kuchni (19) 

Pozostali elektrome-

chanicy i elektromon-

terzy (23) 

Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa (K) 

Działalność związana z 
obsługą rynku nieru-

chomości (L) 

Działalność profesjo-
nalna, naukowa i 
techniczna (M) 

Działalność w zakresie 
usług administrowania 
i działalność wspiera-

jąca (N) 

Administracja publicz-
na i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpie-
czenia społeczne (O) 

Przedstawiciel han-

dlowy (74) 

Agent nieruchomości 

(7) 
Księgowy (138) Doradca klienta (103) Agent celny (8) 

Doradca klienta (61) 
Pośrednik w obrocie 

nieruchomościami (5) 
Doradca klienta (113) 

Pozostali pracownicy 

ochrony osób i mienia 

(94) 

Żołnierz szeregowy (5) 

Doradca finansowy 

(31) 
Kucharz (2) 

Programista aplikacji 

(25) 
Ochroniarz (55) 

Strażnik gminny / 

miejski (2) 

Agent ubezpieczenio-

wy (28) 

Specjalista ds. nieru-

chomości (2) 

Specjalista do spraw 

kluczowych klientów 

(key account mana-

ger) (21) 

Opiekun osoby star-

szej (54) 

dyrektor miejsko-

gminnego ośrodka 

kultury i rekreacji (1) 

Specjalista do spraw 

płac (15) 

asystent nieruchomo-

ści (1) 

Kierownik regionalny 

(20) 
HR administrator (53) 

Financial Systems 

Analyst (1) 

Edukacja (P) Opieka zdrowotna i 
pomoc społeczna (Q) 

Działalność związana z 
kulturą, rozrywką i 

rekreacją (R) 

Pozostała działalność 
usługowa; Gospodar-
stwa domowe zatrud-
niające pracowników; 
gospodarstwa domo-
we produkujące wyro-
by i świadczące usługi 
na własne potrzeby (S 

i T) 
Lektor języka angiel-

skiego (28) 

Opiekun osoby star-

szej (523) 

Artysta muzyk wokali-

sta (16) 
Fryzjer (146) 
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Opiekunka dziecięca 

(17) 
Pielęgniarka (49) Puzonista (15) Elektryk (102) 

Lektor języka norwe-

skiego  (14) 

Opiekunka domowa 

(41) 

tancerki; masażystki; 

kelnerki (13) 
Kosmetyczka (86) 

Instruktor nauki jazdy 

(8) 
Opiekunka (34) Instruktor fitness (9) Krawiec (66) 

Nauczyciel (8) 
Przedstawiciel me-

dyczny (22) 
Perkusista (5) 

Pozostali elektrome-

chanicy i elektromon-

terzy (49) 

*W tabeli znajduje się 5 najczęściej pojawiających się zawodów w ofertach pochodzących od firm z danej branży. W nawiasach 
podano liczbę ofert pracy, w których pojawiło się wymaganie określonego zawodu. 
Źródło: zgromadzone oferty pracy 
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Załącznik nr 6 – Zapotrzebowanie na kwalifikacje w rozbiciu na powiaty, podregiony  

i branże, na podstawie zgromadzonych ofert pracy 

Sekcje PKD 2007 Kwalifikacja 1 Kwalifikacja 2 Kwalifikacja 3 Kwalifikacja 4 Kwalifikacja 5 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo (A) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(12) 

Magazynier-
hurtownik-

fakturzysta (2) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 

napędem 
silnikowym (2) 

Obsługa kopar-
ko-ładowarki 

(2) 

Ogrodnictwo 
terenów zielo-
nych/aranżacje 
ogrodów (2) 

Górnictwo i wydobywanie (B) - - - - - 

Przetwórstwo przemysłowe (C) 
Stolar-

stwo/cieśla 
(211) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (195) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(189) 

Spawanie 
metodą MAG 

(129) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 

napędem 
silnikowym 

(128) 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych 
(D) 

Prowadzenie 
działalności 

gospodarczej - 
podstawy 

prawne (14) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(10) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(5) 

Spawanie 
gazowe (4) 

Elektryka z 
uprawnieniami 

do 1kV (4) 

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z 
rekultywacją (E) 

Księgowość 
komputerowa - 
dla zaawanso-

wanych (1) 

Samodzielny 
księgowy (1) 

Kadry i płace 
(1) - - 

Budownictwo (F) 
Murar-

stwo/tynkowani
e (192) 

Malar-
stwo/tapetowa

nie (80) 

Montaż ruszto-
wań (56) 

Stolar-
stwo/cieśla 

(53) 

Blachar-
stwo/dekarstwo 

(49) 

Handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów (G) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(278) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(144) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (101) 

Marketing z 
obsługą kom-
putera (59) 

Kosmetyka z 
elementami 

wizażu i styliza-
cji (55) 

Transport i gospodarka 
magazynowa (H) 

Certyfikat 
Kompetencji 
Zawodowej 

Przewoźników 
(230) 

Przewóz dro-
gowy towarów 
niebezpiecz-
nych - ADR 

(128) 

Kwalifikacje w 
ramach bloku 

programowego 
kat. C - do 
przewozu 

rzeczy (78) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 

napędem 
silnikowym (47) 

Magazynier-
hurtownik-

fakturzysta (34) 

Działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi (I) 

Kucharstwo 
(42) 

Barman-kelner 
(23) 

Mała gastro-
nomia (7) 

Cukiernictwo 
(7) 

Catering - 
obsługa imprez 
okolicznościo-

wych (5) 

Informacja i komunikacja (J) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (288) 

Obsługa i 
administrowa-
nie sieci (134) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(98) 

Projektowanie i 
tworzenie stron 

www (86) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(43) 

Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa (K) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(80) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(59) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (49) 

Kadry i płace 
(32) 

Marketing z 
obsługą kom-
putera (30) 

Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości (L) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(3) 

Prowadzenie 
działalności 

gospodarczej - 
podstawy 

prawne (2) 

Certyfikat 
Kompetencji 
Zawodowej 

Przewoźników 
(1) 

Nowoczesne 
elewacje bu-
dynków (1) 

- 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna (M) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (473) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(315) 

Obsługa i 
administrowa-
nie sieci (169) 

Projektowanie i 
tworzenie stron 

www (86) 

Marketing z 
obsługą kom-
putera (66) 

Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 

Obsługa innych 
specjalistycz-

Podstawy 
obsługi kompu-

Obsługa i 
administrowa-

Asystent osoby 
niepełnospraw-

Opieka nad 
osobami star-
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Sekcje PKD 2007 Kwalifikacja 1 Kwalifikacja 2 Kwalifikacja 3 Kwalifikacja 4 Kwalifikacja 5 
wspierająca (N) nych progra-

mów kompute-
rowych (220) 

tera i Internetu 
(121) 

nie sieci (54) nej (52) szymi (52) 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne (O) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (4) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(2) 

Samodzielny 
księgowy (2) 

Prowadzenie 
działalności 

gospodarczej - 
podstawy 

prawne (2) 

Marketing z 
obsługą kom-

putera (1) 

Edukacja (P) 
Znajomość 

języków obcych 
(16) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(8) 

Prowadzenie 
działalności 

gospodarczej - 
podstawy 

prawne (3) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (1) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(1) 

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna (Q) 

Opieka nad 
osobami star-

szymi (43) 

Prowadzenie 
działalności 

gospodarczej - 
podstawy 

prawne (32) 

Asystent osoby 
niepełnospraw-

nej (21) 

Opieka środo-
wiskowa (14) 

Znajomość 
języków obcych 

(12) 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją (R) 

Barman-kelner 
(1) - - - - 

Pozostała działalność usługowa; 
Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i 
świadczące usługi na własne 
potrzeby (S i T) 

Elektryka z 
uprawnieniami 
do 1kV (66) 

Kosmetyka z 
elementami 

wizażu i styliza-
cji (50) 

Elektryka z 
uprawnieniami 
powyżej 1kV 

(48) 

Fryzjer-
stwo/stylizacja 

(43) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(39) 

*W tabeli znajduje się 5 najczęściej pojawiających się kwalifikacji w ofertach pochodzących od firm danej branży. W nawiasach 
podano liczbę ofert pracy, w których pojawiło się wymaganie danej kwalifikacji. 
Źródło: zgromadzone oferty pracy 
 

Powiat Kwalifikacja 1 Kwalifikacja 2 Kwalifikacja 3 Kwalifikacja 4 Kwalifikacja 5 

chodzieski 

Prowadzenie 
działalności 

gospodarczej - 
podstawy 

prawne (2) 

Obsługa kas 
fiskalnych (2) 

Magazynier-
hurtownik-

fakturzysta (2) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 
napędem silni-

kowym (2) 

Obsługa kopar-
ki (2) 

czarnkowsko-trzcianecki Obsługa kas 
fiskalnych (3) 

Prowadzenie 
działalności 

gospodarczej - 
podstawy 

prawne (2) 

Opieka nad 
osobami star-

szymi (2) 

Asystent osoby 
niepełnospraw-

nej (2) 

Magazynier-
hurtownik-

fakturzysta (1) 

gnieźnieński 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(28) 

Prawo jazdy 
(14) 

Certyfikat 
Kompetencji 
Zawodowej 

Przewoźników 
(11) 

Kwalifikacje w 
ramach bloku 

programowego 
kat. C - do 

przewozu rzeczy 
(11) 

Magazynier-
hurtownik-

fakturzysta (8) 

gostyński 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (6) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(5) 

Obsługa obra-
biarek stero-

wanych nume-
rycznie (5) 

Podstawy ob-
sługi komputera 
i Internetu (4) 

Prawo jazdy (2) 

grodziski 

Certyfikat 
Kompetencji 
Zawodowej 

Przewoźników 
(3) 

Obsługa kas 
fiskalnych (3) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(2) 

Magazynier-
hurtownik-

fakturzysta (2) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 

napędem 
silnikowym (2) 

jarociński 

Certyfikat 
Kompetencji 
Zawodowej 

Przewoźników 
(38) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(33) 

Obsługa pro-
gramu Auto-

CAD (27) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (25) 

Przewóz dro-
gowy towarów 
niebezpiecz-
nych - ADR 

(21) 
kaliski Podstawy Obsługa kas Elektryka z Obsługa biuro- Przedstawiciel-
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Powiat Kwalifikacja 1 Kwalifikacja 2 Kwalifikacja 3 Kwalifikacja 4 Kwalifikacja 5 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(11) 

fiskalnych (6) uprawnieniami 
do 1kV (4) 

wa firmy - 
sekretarka (4) 

stwo handlowe 
(3) 

Kalisz Prawo jazdy 
(56) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (47) 

Podstawy 
obsługi kom-
putera i Inter-

netu (46) 

Kwalifikacje w 
ramach bloku 

programowego 
kat. C - do 

przewozu rzeczy 
(38) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 

napędem 
silnikowym (34) 

kępiński Opieka nad 
dziećmi (54) 

Obsługa biuro-
wa firmy - 

sekretarka (50) 

Podstawy 
obsługi kom-
putera i Inter-

netu (44) 

Obsługa kas 
fiskalnych (40) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(22) 

kolski 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(12) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(12) 

Certyfikat 
Kompetencji 
Zawodowej 

Przewoźników 
(6) 

Obsługa biuro-
wa firmy - 

sekretarka (5) 

Obsługa kas 
fiskalnych (4) 

Konin 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (24) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(21) 

Obsługa kas 
fiskalnych (14) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 
napędem silni-
kowym (11) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(8) 

koniński 
Obsługa biuro-

wa firmy - 
sekretarka (12) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(8) 

Obsługa kas 
fiskalnych (8) 

Certyfikat Kom-
petencji Zawo-
dowej Przewoź-

ników (6) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 

napędem 
silnikowym (4) 

kościański 

Certyfikat 
Kompetencji 
Zawodowej 

Przewoźników 
(7) 

Spawanie 
metodą MAG 

(6) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(6) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 
napędem silni-

kowym (5) 

Obsługa kopar-
ko-ładowarki 

(5) 

krotoszyński Prawo jazdy 
(380) 

Kwalifikacje w 
ramach bloku 

programowego 
kat. C - do 
przewozu 

rzeczy (321) 

Podstawy 
obsługi kom-
putera i Inter-

netu (103) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (49) 

Obsługa kas 
fiskalnych (46) 

leszczyński Obsługa kas 
fiskalnych (14) 

Spawanie 
metodą MAG 

(7) 

Podstawy 
obsługi kom-
putera i Inter-

netu (6) 

Magazynier-
hurtownik-

fakturzysta (6) 

Spawanie 
elektryczne (4) 

Leszno Obsługa kas 
fiskalnych (50) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(23) 

Obsługa biu-
rowa firmy - 
sekretarka 

(13) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(13) 

Magazynier-
hurtownik-

fakturzysta (11) 

międzychodzki 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 

napędem 
silnikowym (5) 

Księgowość 
komputerowa – 
podstawy (4) 

Księgowość 
komputerowa - 
dla zaawanso-

wanych (4) 

Hydraulika  (3) Kadry i płace 
(3) 

nowotomyski Zbrojarstwo (6) Stolar-
stwo/cieśla (6) 

Spawanie 
metodą MAG 

(4) 

Podstawy ob-
sługi komputera 
i Internetu (4) 

Elektryka z 
uprawnieniami 

do 1kV (4) 

obornicki Obsługa kas 
fiskalnych (12) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(10) 

Obsługa biu-
rowa firmy - 

sekretarka (8) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(6) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 

napędem 
silnikowym (6) 

ostrowski Prawo jazdy 
(433) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(235) 

Kwalifikacje w 
ramach bloku 

programowego 
kat. C - do 
przewozu 

rzeczy (226) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (176) 

Obsługa kas 
fiskalnych (76) 

ostrzeszowski Podstawy 
obsługi kompu-

Spawanie 
metodą MAG 

Obsługa pro-
gramu Auto-

Opieka nad 
dziećmi (21) 

Kwalifikacje w 
ramach bloku 
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Powiat Kwalifikacja 1 Kwalifikacja 2 Kwalifikacja 3 Kwalifikacja 4 Kwalifikacja 5 
tera i Internetu 

(51) 
(36) CAD (30) programowego 

kat. C - do 
przewozu 

rzeczy (17) 

pilski 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(13) 

Kwalifikacje w 
ramach bloku 

programowego 
kat. C - do 
przewozu 

rzeczy (11) 

Prawo jazdy 
(9) 

Obsługa kas 
fiskalnych (9) 

Prowadzenie 
działalności 

gospodarczej - 
podstawy 

prawne (7) 

pleszewski 
Stolar-

stwo/cieśla 
(103) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(41) 

Prawo jazdy 
(18) 

Malar-
stwo/tapetowan

ie (18) 

Kosmetyka z 
elementami 

wizażu i styliza-
cji (14) 

Poznań 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (833) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(670) 

Obsługa i 
administrowa-
nie sieci (263) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(189) 

Projektowanie i 
tworzenie stron 

www (150) 

poznański 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (76) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 

napędem 
silnikowym (63) 

Podstawy 
obsługi kom-
putera i Inter-

netu (53) 

Kwalifikacje w 
ramach bloku 

programowego 
kat. C - do 

przewozu rzeczy 
(36) 

Prawo jazdy 
(35) 

rawicki 

Kurs projekto-
wania i deko-

rowania wnętrz 
(22) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(16) 

Obsługa kas 
fiskalnych (15) 

Obsługa obra-
biarek sterowa-
nych numerycz-

nie (12) 

Spawanie 
metodą MAG 

(12) 

słupecki 
Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(12) 

Prawo jazdy 
(11) 

Podstawy 
obsługi kom-
putera i Inter-

netu (10) 

Certyfikat Kom-
petencji Zawo-
dowej Przewoź-

ników (6) 

Kosmetyka z 
elementami 

wizażu i styliza-
cji (4) 

szamotulski 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(53) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (52) 

Obsługa kas 
fiskalnych (42) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(30) 

Prawo jazdy 
(29) 

średzki 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (54) 

Obsługa i 
administrowa-
nie sieci (23) 

Marketing z 
obsługą kom-
putera (17) 

Projektowanie i 
tworzenie stron 

www (15) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(11) 

śremski 
Obsługa kas 

fiskalnych (12) 

Opieka nad 
osobami star-

szymi (6) 

Podstawy 
obsługi kom-
putera i Inter-

netu (5) 

Prowadzenie 
działalności 

gospodarczej - 
podstawy praw-

ne (5) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 

napędem 
silnikowym (4) 

turecki Obsługa kas 
fiskalnych (26) 

Obsługa biuro-
wa firmy - 

sekretarka (25) 

Podstawy 
obsługi kom-
putera i Inter-

netu (20) 

Magazynier-
hurtownik-

fakturzysta (13) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(12) 

wągrowiecki Prawo jazdy 
(30) 

Kwalifikacje w 
ramach bloku 

programowego 
kat. C - do 
przewozu 

rzeczy (23) 

Podstawy 
obsługi kom-
putera i Inter-

netu (17) 

Obsługa kas 
fiskalnych (15) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (13) 

wolsztyński 

Certyfikat 
Kompetencji 
Zawodowej 

Przewoźników 
(9) 

Prawo jazdy (8) 

Kwalifikacje w 
ramach bloku 

programowego 
kat. C - do 
przewozu 
rzeczy (8) 

Podstawy ob-
sługi komputera 
i Internetu (7) 

Obsługa kas 
fiskalnych (6) 

wrzesiński Obsługa wózka Podstawy Certyfikat Obsługa innych Prawo jazdy 
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Powiat Kwalifikacja 1 Kwalifikacja 2 Kwalifikacja 3 Kwalifikacja 4 Kwalifikacja 5 
jezdniowego z 

napędem 
silnikowym (32) 

obsługi kompu-
tera i Internetu 

(22) 

Kompetencji 
Zawodowej 

Przewoźników 
(17) 

specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (16) 

(14) 

złotowski 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(23) 

Obsługa kas 
fiskalnych (20) 

Obsługa biu-
rowa firmy - 
sekretarka 

(12) 

Kwalifikacje w 
ramach bloku 

programowego 
kat. C - do 

przewozu rzeczy 
(8) 

Prawo jazdy (7) 

*W tabeli znajduje się 5 najczęściej pojawiających się kwalifikacji w ofertach pochodzących od firm danego powiatu. W nawia-
sach podano liczbę ofert pracy, w których pojawiło się wymaganie danej kwalifikacji. 
Źródło: zgromadzone oferty pracy 
 

Podregion Kwalifikacja 1 Kwalifikacja 2 Kwalifikacja 3 Kwalifikacja 4 Kwalifikacja 5 

Kaliski Prawo jazdy 
(878) 

Kwalifikacje w 
ramach bloku 

programowego 
kat. C - do 
przewozu 

rzeczy (603) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(518) 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (283) 

Obsługa kas 
fiskalnych 

(194) 

Koniński 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(50) 

Obsługa biuro-
wa firmy - 

sekretarka (43) 

Obsługa kas 
fiskalnych (40) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(36) 

Prawo jazdy 
(18) 

Leszczyński Obsługa kas 
fiskalnych (37) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(34) 

Spawanie 
metodą MAG 

(31) 

Kurs projekto-
wania i deko-

rowania wnętrz 
(25) 

Przedstawiciel-
stwo handlowe 

(21) 

Pilski 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(55) 

Obsługa kas 
fiskalnych (49) 

Prawo jazdy 
(46) 

Kwalifikacje w 
ramach bloku 

programowego 
kat. C - do 
przewozu 

rzeczy (42) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 

napędem 
silnikowym (20) 

Poznański 

Obsługa innych 
specjalistycz-
nych progra-

mów kompute-
rowych (213) 

Podstawy 
obsługi kompu-
tera i Internetu 

(183) 

Obsługa wózka 
jezdniowego z 

napędem 
silnikowym 

(137) 

Obsługa kas 
fiskalnych 

(107) 

Prawo jazdy 
(104) 

*W tabeli znajduje się 5 najczęściej pojawiających się kwalifikacji w ofertach pochodzących od firm danego podregionu. W 
nawiasach podano liczbę ofert pracy, w których pojawiło się wymaganie danej kwalifikacji. 
Źródło: zgromadzone oferty pracy 
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Załącznik nr 7 – Zapotrzebowanie na kompetencje w rozbiciu na powiaty, podregiony  

i branże, na podstawie zgromadzonych ofert pracy 

Sekcje PKD 2007 Kompetencja 1 Kompetencja 2 Kompetencja 3 Kompetencja 4 Kompetencja 5 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo (A) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (34) 

Dyspozycyjność 
(10) 

Komunikatyw-
ność (9) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (8) 

Zdolności 
manualne (6) 

Górnictwo i wydobywanie (B) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (2) 

Dyspozycyjność 
(1) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (1) 
- - 

Przetwórstwo przemysłowe (C) Dyspozycyjność 
(390) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (379) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (195) 

Umiejętność 
dobrej organi-

zacji pracy 
(181) 

Komunikatyw-
ność (172) 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych 
(D) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (14) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (12) 

Poziom kultury 
osobistej (11) 

Motywacja do 
pracy (10) 

Dyspozycyjność 
(9) 

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z 
rekultywacją (E) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (2) 

Dyspozycyjność 
(1) 

Komunikatyw-
ność (1) 

Myślenie anali-
tyczne i synte-

tyczne (1) 
- 

Budownictwo (F) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (151) 

Dyspozycyjność 
(54) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (34) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (30) 

Mobilność 
terenowa (24) 

Handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów (G) 

Dyspozycyjność 
(352) 

Komunikatyw-
ność (309) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (261) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (255) 

Umiejętność 
dobrej organi-

zacji pracy 
(236) 

Transport i gospodarka 
magazynowa (H) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (195) 

Dyspozycyjność 
(156) 

Umiejętność 
dobrej organi-

zacji pracy 
(106) 

Komunikatyw-
ność (102) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (69) 

Działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi (I) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (54) 

Dyspozycyjność 
(25) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (24) 

Komunikatyw-
ność (14) 

Poziom kultury 
osobistej (13) 

Informacja i komunikacja (J) 
Komunikatyw-

ność (110) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (70) 

Dyspozycyjność 
(54) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (39) 

Zdolność szyb-
kiego uczenia 
się/podnoszeni
a kwalifikacji 

(38) 

Działalność finansowa i ubezpie-
czeniowa (K) 

Komunikatyw-
ność (113) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (66) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (56) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (42) 

Poziom kultury 
osobistej (35) 

Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości (L) 

Komunikatyw-
ność (10) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (7) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (6) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (4) 

Poziom kultury 
osobistej (4) 

Działalność profesjonalna, Komunikatyw- Umiejętność Dyspozycyjność Myślenie anali- Zaangażowa-
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Sekcje PKD 2007 Kompetencja 1 Kompetencja 2 Kompetencja 3 Kompetencja 4 Kompetencja 5 
naukowa i techniczna (M) ność (320) dobrej organi-

zacji pracy 
(234) 

(148) tyczne i synte-
tyczne (117) 

nie/chęć do 
pracy (108) 

Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca (N) 

Komunikatyw-
ność (229) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (119) 

Umiejętność 
dobrej organi-

zacji pracy 
(116) 

Dyspozycyjność 
(115) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (101) 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne (O) 

Komunikatyw-
ność (5) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (4) 

Myślenie anali-
tyczne i synte-

tyczne (4) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (2) 

Dyspozycyjność 
(1) 

Edukacja (P) 
Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (28) 

Dyspozycyjność 
(25) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (10) 

Komunikatyw-
ność (9) 

Kreatywność, 
innowacyjność, 
pomysłowość 

(9) 

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna (Q) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (96) 

Dyspozycyjność 
(91) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (20) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (20) 

Poziom kultury 
osobistej (19) 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją (R) 

Dyspozycyjność 
(7) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (2) 

Poziom kultury 
osobistej (1) 

Motywacja do 
pracy (1) 

Odporność na 
stres (1) 

Pozostała działalność usługowa; 
Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i 
świadczące usługi na własne 
potrzeby (S i T) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (49) 

Dyspozycyjność 
(40) 

Komunikatyw-
ność (32) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (21) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (21) 

*W tabeli znajduje się 5 najczęściej pojawiających się kompetencji w ofertach pochodzących od firm danej branży. W nawiasach 
podano liczbę ofert pracy, w których pojawiło się wymaganie danej kompetencji. 
Źródło: zgromadzone oferty pracy 
 

Powiat Kompetencja 1 Kompetencja 2 Kompetencja 3 Kompetencja 4 Kompetencja 5 

chodzieski 

Kreatywność, 
innowacyjność, 
pomysłowość 

(5) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (5) 

Dyspozycyjność 
(4) 

Poziom kultury 
osobistej (3) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (2) 

czarnkowsko-trzcianecki Dyspozycyjność 
(4) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (2) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (2) 

Komunikatyw-
ność (2) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (2) 

gnieźnieński 
Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (21) 

Dyspozycyjność 
(11) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (10) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (9) 

Komunikatyw-
ność (9) 

gostyński Dyspozycyjność 
(27) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (27) 

Komunikatyw-
ność (13) 

Kreatywność, 
innowacyjność, 
pomysłowość 

(12) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (10) 

grodziski Dyspozycyjność 
(1) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (1) 

- - - 

jarociński 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (55) 

Dyspozycyjność 
(49) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (34) 

Komunikatyw-
ność (18) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (15) 

kaliski Komunikatyw- Znajomość Dyspozycyjność Zaangażowa- Stan zdrowia 



 

Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Raport końcowy 

 

Strona 191 z 194 

Powiat Kompetencja 1 Kompetencja 2 Kompetencja 3 Kompetencja 4 Kompetencja 5 
ność (9) branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (8) 

(8) nie/chęć do 
pracy (5) 

pod kątem 
wymagań na 
stanowisku 
pracy (5) 

Kalisz 
Umiejętność 

dobrej organi-
zacji pracy (42) 

Komunikatyw-
ność (33) 

Dyspozycyjność 
(22) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (21) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (19) 

kępiński 
Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (39) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (12) 

Dyspozycyjność 
(5) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (5) 

Motywacja do 
pracy (4) 

kolski Komunikatyw-
ność (17) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (10) 

Dyspozycyjność 
(7) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (5) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (4) 

Konin 
Komunikatyw-

ność (22) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (19) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (19) 

Dyspozycyjność 
(17) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (14) 

koniński Dyspozycyjność 
(17) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (2) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (1) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (1) 

Odporność na 
stres (1) 

kościański 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (11) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (11) 

Dyspozycyjność 
(7) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (7) 

Kreatywność, 
innowacyjność, 
pomysłowość 

(7) 

krotoszyński 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (26) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (18) 

Komunikatyw-
ność (18) 

Dyspozycyjność 
(14) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (11) 

leszczyński 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (4) 

Dyspozycyjność 
(1) 

Poziom kultury 
osobistej (1) 

Zdolności 
manualne (1) 

Stan zdrowia 
pod kątem 

wymagań na 
stanowisku 
pracy (1) 

Leszno 
Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (21) 

Komunikatyw-
ność (20) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (19) 

Dyspozycyjność 
(18) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (17) 

międzychodzki 
Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (1) 

Dyspozycyjność 
(1) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (1) 

Zdolność szyb-
kiego uczenia 
się/podnoszeni
a kwalifikacji 

(1) 

Stan zdrowia 
pod kątem 

wymagań na 
stanowisku 
pracy (1) 

nowotomyski Dyspozycyjność 
(10) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (8) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (8) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (6) 

Komunikatyw-
ność (5) 

obornicki Dyspozycyjność 
(23) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (9) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (8) 

Komunikatyw-
ność (7) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (6) 
ostrowski Komunikatyw- Znajomość Dyspozycyjność Odporność na Umiejętność 
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Powiat Kompetencja 1 Kompetencja 2 Kompetencja 3 Kompetencja 4 Kompetencja 5 
ność (26) branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (25) 

(17) stres (17) dobrej organi-
zacji pracy (15) 

ostrzeszowski 
Dyspozycyjność 

(65) 
Mobilność 

terenowa (59) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (23) 

Komunikatyw-
ność (20) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (20) 

pilski 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (13) 

Dyspozycyjność 
(12) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (9) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (8) 

Komunikatyw-
ność (7) 

pleszewski Komunikatyw-
ność (24) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (22) 

Dyspozycyjność 
(19) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (14) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (13) 

Poznań 
Komunikatyw-

ność (859) 

Umiejętność 
dobrej organi-

zacji pracy 
(600) 

Dyspozycyjność 
(567) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (439) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (303) 

poznański Dyspozycyjność 
(127) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (117) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (101) 

Komunikatyw-
ność (75) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (68) 

rawicki 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (36) 

Dyspozycyjność 
(17) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (9) 

Komunikatyw-
ność (9) Uczciwość (6) 

słupecki 
Umiejętność 

dobrej organi-
zacji pracy (10) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (8) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (7) 

Kreatywność, 
innowacyjność, 
pomysłowość 

(5) 

Dyspozycyjność 
(4) 

szamotulski Dyspozycyjność 
(63) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (52) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (50) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (49) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (36) 

średzki 

Kreatywność, 
innowacyjność, 
pomysłowość 

(25) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (21) 

Myślenie anali-
tyczne i synte-

tyczne (19) 

Zdolność szyb-
kiego uczenia 
się/podnoszeni
a kwalifikacji 

(18) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (17) 

śremski Dyspozycyjność 
(15) 

Komunikatyw-
ność (10) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (6) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (6) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (4) 

turecki 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (11) 

Dyspozycyjność 
(10) 

Komunikatyw-
ność (10) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (8) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (6) 

wągrowiecki 
Dyspozycyjność 

(19) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (13) 

Zdolności 
manualne (13) 

Komunikatyw-
ność (11) 

Poziom kultury 
osobistej (5) 

wolsztyński 
Znajomość 
branży, w 

Dyspozycyjność 
(2) 

Komunikatyw-
ność (1) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

Motywacja do 
pracy (1) 
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Powiat Kompetencja 1 Kompetencja 2 Kompetencja 3 Kompetencja 4 Kompetencja 5 
której pracuję 

lub chcę podjąć 
pracę (5) 

nalizm (1) 

wrzesiński Dyspozycyjność 
(38) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (33) 

Stan zdrowia 
pod kątem 

wymagań na 
stanowisku 
pracy (17) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (13) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (13) 

złotowski 
Umiejętność 

dobrej organi-
zacji pracy (9) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (7) 

Dyspozycyjność 
(6) 

Komunikatyw-
ność (3) 

Odporność na 
stres (3) 

*W tabeli znajduje się 5 najczęściej pojawiających się kompetencji w ofertach pochodzących od firm danego powiatu. W nawia-
sach podano liczbę ofert pracy, w których pojawiło się wymaganie danej kompetencji. 
Źródło: zgromadzone oferty pracy 
 
 

Podregion Kompetencja 1 Kompetencja 2 Kompetencja 3 Kompetencja 4 Kompetencja 5 

Kaliski Dyspozycyjność 
(177) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (160) 

Komunikatyw-
ność (118) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (108) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (75) 

Koniński Dyspozycyjność 
(38) 

Komunikatyw-
ność (30) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (29) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (19) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (18) 

Leszczyński 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (83) 

Dyspozycyjność 
(54) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (30) 

Komunikatyw-
ność (28) 

Kreatywność, 
innowacyjność, 
pomysłowość 

(23) 

Pilski Dyspozycyjność 
(45) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (40) 

Komunikatyw-
ność (24) 

Umiejętność 
dobrej organi-
zacji pracy (23) 

Odpowiedzial-
ność i profesjo-

nalizm (18) 

Poznański Dyspozycyjność 
(300) 

Znajomość 
branży, w 

której pracuję 
lub chcę podjąć 

pracę (245) 

Zaangażowa-
nie/chęć do 
pracy (221) 

Umiejętność 
dobrej organi-

zacji pracy 
(166) 

Komunikatyw-
ność (155) 

*W tabeli znajduje się 5 najczęściej pojawiających się kompetencji w ofertach pochodzących od firm danego podregionu. W 
nawiasach podano liczbę ofert pracy, w których pojawiło się wymaganie danej kompetencji. 
Źródło: zgromadzone oferty pracy 
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