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1 Streszczenie 

Niniejszy raport zawiera wyniki badania ewaluacyjnego pn. Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone 

miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu 

do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 zrealizowanego przez Europejskie 

Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Cele badania 

 Określenie/ocena zakresu i potrzeb wsparcia dotyczącego tworzenia „białych i zielonych miejsc 

pracy” w województwie śląskim w ramach RPO WSL na lata 2014-2020,  

 Określenie branż posiadających największy potencjał do tworzenia miejsc pracy w województwie 

śląskim koniecznych do wsparcia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 

Metodologia badania 

Odpowiedzi na postawione pytania badawcze uzyskano przy wykorzystaniu różnorodnych metod 

i technik badawczych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Zastosowane metody objęły: analizę 

danych zastanych (desk research), wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI), 

indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowany wywiad grupowy (FGI) oraz metody analityczne. 

Wyniki badania 

Do najbardziej zanieczyszczających środowisko branż w województwie śląskim zaliczyć można 

Górnictwo i wydobywanie (sekcja B), Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), Wytwarzanie 

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

klimatyzacyjnych (sekcja D) oraz Transport lądowy i transport rurociągowy (sekcja H, dział 49). Warto 

zaznaczyć, że duży stopień zanieczyszczeń nie jest generowany jedynie przez duże zakłady 

przemysłowe, ale również sektor MSP. Ważny czynnik wpływający na negatywne zmiany zachodzące 

w środowisku naturalnym stanowią także gospodarstwa domowe - emisariusze szkodliwych substancji, 

powodujących wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza.  

Województwo śląskie stoi obecnie przed perspektywą „zazielenienia” się rynku pracy, czyli przenikania 

„zielonych” elementów do tradycyjnych, od dawna istniejących zajęć i zawodów. Zielone miejsca pracy 

powstawać będą w branżach i zawodach związanych z energetyką (sekcja D), transportem (sekcja H), 

budownictwem (sekcja F), recyklingiem (sekcja E) i rolnictwem (sekcja A). 

Proces starzenia się społeczeństwa i jednoczesny spadek przyrostu naturalnego powoduje, że 

województwo śląskie musi wprowadzać szereg działań i rozwiązań, które ostatecznie zapobiegać mają 

pojawiającym się problemom demograficznym. Do najczęstszych problemów z jakimi borykają się osoby 

starsze można zaliczyć obszar: zdrowotny, społeczny oraz ekonomiczny. Istotne znaczenie w zakresie 
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poprawy ich funkcjonowania mają zawody określone jako „białe miejsca pracy” związane bezpośrednio 

ze świadczeniem usług pielęgniarskich, medycznych, fizjoterapeutycznych, jak również usług 

opiekuńczych. Warto podkreślić również, że jednym z ważnych elementów w zakresie odpowiedzi na 

problemy osób starszych jest usprawnienie organizacji przedsiębiorstw sprzedających „produkty 

medyczne”, urozmaicenie oferty sprzedawanych produktów i wzbogacenie kadry pracowniczej.  

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w województwie śląskim istnieje 

zapotrzebowanie na „białe i zielone miejsca pracy”. Można je zaklasyfikować do tych bezpośrednio jak 

i pośrednio związanych z białym i zielonym sektorem. „Białe miejsca pracy” wpisują się w sekcje C1, G, I, 

M, O, Q, S natomiast „zielone miejsca pracy” w sekcje A2, B, D, E, F, G, M, N, O. Do zawodów 

deficytowych związanych z ochroną środowiska (pośrednio) zaklasyfikowano: montera ociepleń 

budynków, sortowacza surowców wtórnych oraz pomocniczego robotnika przy konserwacji terenów 

zieleni. Badani wielokrotnie wskazywali na to, że działania pro-ekologiczne są podejmowane 

w niewielkim stopniu przez przedsiębiorców na terenie województwa śląskiego, gdyż wiąże się to 

z nakładami finansowymi. Przedsiębiorcy nie zamierzają zatrudniać na chwilę obecną pracowników na 

„zielone miejsca pracy”. Jako główną przyczynę takiego postępowania wskazują brak środków 

finansowych. Jednakże podejmowane działania w ramach funduszy europejskich mogą przyczynić się 

do tego, że w przyszłości wzrośnie realne zapotrzebowanie na „zielone miejsca pracy” w województwie 

śląskim.  

W białym sektorze w województwie śląskim wg. Rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych 

brakuje pracowników na stanowiskach takich jak: opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy 

społecznej, a także rejestrator medyczny (stanowisko pośrednio związane z białym sektorem). Niedobór 

lekarzy specjalistów wiąże się między innymi z tym, że wykształceni specjaliści wyjeżdżają za granicę, 

gdzie zarobki są o wiele wyższe a dostęp do najnowszych technologii zdecydowanie ułatwiony. Płace 

pracowników zatrudnionych na „białych miejscach pracy” nie są adekwatne w stosunku do wymagań. 

Z jednej strony prognozować można wzrost zapotrzebowania na pracowników w białym sektorze, jednak 

należy mieć na uwadze trudności z obsadzeniem wybranych miejsc pracy ze względu na występujące 

bariery systemowe.  

                                                

1
 Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe, Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle, Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, Sekcja 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa, 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Sekcja S Pozostała 

działalność usługowa 
2
 Nazwy sekcji, które nie pojawiły się wcześniej: Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, Sekcja 

B Górnictwo i wydobywanie, Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Sekcja E Dostawa wody, gospodarowanie ściekami 

i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, Sekcja F Budownictwo, Sekcja N Działalność w zakresie 

usług administrowania i działalność wspierająca. 



 
 
 

7 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 
 

Zgromadzone w toku badania dane pozwalają na wskazanie, że wsparcie w zakresie rozwijania 

kwalifikacji osób wykonujących „białe i zielone zawody” jest szczególnie istotne z punktu widzenia 

prawidłowego rozwoju regionu śląskiego. Warto zaznaczyć, że w przypadku zawodów związanych 

z „zieloną” gospodarką ważne są kwalifikacje mieszczące się w zakresie umiejętności związanych 

z ekologicznym budownictwem (w tym między innymi kompetencje takie jak np. wykorzystywanie 

nowoczesnych technologii budowlanych, szacowanie efektów ekologicznych); recyklingiem – 

umiejętność obsługi elektronicznych systemów przechowalniczych i produkcyjnych oraz wiedza 

z zakresu przepisów i zasad zagospodarowania odpadów w przedsiębiorstwach. Pracownicy „zielonego 

obszaru” to również te osoby, które cechować się powinny posiadaniem komplementarnych kwalifikacji 

z dziedziny ochrony środowiska oraz wiedzy biznesowo-prawniczej. W przypadku „białych zawodów” 

natomiast osoby tam zatrudnione powinny szczególnie rozwijać umiejętności społeczne, kompetencje 

zarządcze oraz e-umiejętności. 

Głównym wyzwaniem a zarazem szansą rozwoju dla „białych miejsc pracy”, będą nasilające się 

problemy demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństwa. Jednakże istotną barierą dla 

rozwoju branży medycznej są ograniczone zasoby kadrowe lekarzy. Liczba absolwentów kierunków 

medycznych zdaje się być niewystarczająca, trend postępuje w odwrotnym kierunku w stosunku do 

zapotrzebowania. Aby zmienić sytuację należałoby zacząć od zmian systemowych, działania 

podejmowane w ramach funduszy europejskich będą w tym zakresie niewystarczające. Diagnozując 

możliwości powstawania „zielonych miejsc pracy” należy uwzględnić, że wydobycie węgla kamiennego 

od dawna istnieje w świadomości społecznej jako podstawa funkcjonowania gospodarki woj. śląskiego. 

Próby przerzucenia ciężaru produkcji zasobów energetycznych na czystsze źródła energii budzą obawy 

o opłacalność tego rodzaju przedsięwzięć. Zagrożeniem rozwoju „zielonej gospodarki” są także zbyt 

wysokie koszty produktów ekologicznych oraz produkcji ekologicznej. Polskie przedsiębiorstwa są 

„zielone” w takim stopniu, w jakim determinują to obowiązujące przepisy prawa. Dlatego przed 

podjęciem działań mających na celu zwiększenie wiedzy pracowników w zakresie kompetencji 

potrzebnych na „zielonych miejscach pracy”, najpierw należałoby wygenerować popyt na kwalifikacje 

tego rodzaju. 

Zarówno kryteria ogólne wyboru projektów w ramach PI 8i i 8iii jak i inne elementy systemu wdrażania 

nie mają konkretnego oddziaływania na wspieranie akurat „białych i zielonych” miejsc pracy. Zapisy 

Umowy partnerstwa odnoszą się jedynie do zaleceń do co wspierania „białego” i „zielonego” sektora, nie 

tylko jednak w obszarze rynku pracy, ale też jakości usług, wsparcia inwestycyjnego i w zakresie 

podnoszenia świadomości. Wśród kryteriów odnoszących się do poszczególnych Działań i Poddziałań 

w ramach PI 8i i 8iii wskazać można, iż kierunkowanie wsparcia (w ramach kryteriów dodatkowych) 

może być następstwem kryterium zalecającego, aby wsparcie przyczyniało się do realizacji Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i Programu Rozwoju Technologii 

Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020. 

Za branże o największym potencjale do kreowania miejsc pracy w regionie, które zostały 

zarekomendowane do wsparcia w ramach RPO WSL, wskazano:  
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 Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe (przede wszystkim Działy 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 

32), 

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

i powietrze do układów klimatyzacyjnych (Dział 35), 

 Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją (Działy 36, 37, 38, 39), 

 Sekcja F Budownictwo (Działy 41, 42, 43), 

 Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa (Dział 49), 

 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (Działy 55, 56), 

 Sekcja J Informacja i komunikacja (Działy 61, 62, 63), 

 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Działy 71, 72, 74), 

 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Działy 86, 87, 88), 

 Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (Działy 90 oraz 91). 

Określając możliwości zagospodarowania zasobów ludzkich na regionalnym rynku pracy należy 

wyróżnić, że największe braki pracownicze odnotowano w sekcji C, G3, F. Również w tych trzech 

branżach zaobserwować można największy przyrost miejsc pracy netto. Analizując dynamikę wzrostu 

zatrudnienia (mierzoną jako stosunek nowopowstałych miejsc pracy netto do ogółu osób zatrudnionych 

w danej branży) należy wskazać, że pod tym względem pozytywnie wyróżnia się sekcja I oraz J.  

Pracodawcy woj. śląskiego w największym stopniu od potencjalnych pracowników oczekują 

samoorganizacji pracy własnej, terminowości, rzetelności, dyspozycyjności oraz wiedzy merytorycznej. 

Idealny pracownik według większości badanych powinien posiadać wyuczony zawód (wymóg ten 

najczęściej odnotowano w sekcji B4 oraz Q), doświadczenie na podobnym stanowisku (przede 

wszystkim w sekcjach C, F, G i R) oraz cechować się znajomością języków obcych. Najczęściej 

stawiane wymogi w zakresie kwalifikacji/certyfikatów dotyczą potwierdzenia praktycznych umiejętności, 

potwierdzenia stanu zdrowia, oraz potwierdzenia odbycia obowiązkowych szkoleń, które są warunkiem 

podjęcia zatrudnienia. 

Ponad połowa badanych pracodawców rekrutujących pracowników miała problemy podczas realizacji 

tego procesu. Przyczyną braku zatrudnienia było najczęściej niedostosowanie kompetencji i kwalifikacji 

kandydatów do wymagań stawianym osobom ubiegającym się o dane stanowisko. Większość badanych 

pracodawców określiła, że zgodnie z polityką zatrudnieniową ich firmy, preferowani są pracownicy 

                                                

3
 Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

4
 Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 
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posiadający pełne przygotowanie do wykonywanych obowiązków. Tendencja ta szczególnie wyraźna 

była w przypadku branży edukacyjnej, natomiast największą gotowość do doszkalania pracowników 

wykazali pracodawcy z sekcji B oraz N5. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców jest 

zadowolona z poziomu kompetencji swych pracowników. Potrzebę realizacji usług rozwojowych 

zgłaszają w województwie śląskim najczęściej przedsiębiorcy sektora D, J, M oraz Q. Wśród 

przedsiębiorców najbardziej popularną usługą rozwojową są szkolenia i kursy, które pracodawcy 

postrzegają jako podstawową formę poszerzania kompetencji swych pracowników.  

Nie zdiagnozowano bezpośredniego przełożenia zapisów składających się na system wdrażania 

Priorytetu Inwestycyjnego 8v w ramach RPO WSL 2014-2020 na konkretne kierunkowanie wsparcia na 

przedsiębiorstwa z branż o potencjale do generowania miejsc pracy. Wytyczne wskazują jednak 

możliwość, aby tego typu kierunkowanie wsparcia wprowadzić poprzez podniesienie poziomu 

dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej z bazowego poziomu 50% do maksymalnie (zgodnie 

z wytycznymi) 80%. Pozostałe przyjęte do tej pory elementy systemu wdrażania są neutralne 

w stosunku do premiowania określonych branż. 

Rekomendacje 

W ramach badania zaproponowano jedną rekomendację horyzontalną. Jest nią zalecenie wspierania 

białego sektora, które powinno być nastawione na zmiany systemowe w zakresie zatrudniania 

pracowników i finansowania służby zdrowia i opieki społecznej oraz zmiany świadomościowe – 

podejmowanie działań nastawionych na promowanie podejmowania kształcenia i pracy zawodowej 

w białym sektorze. Wspieranie białego sektora poprzez wdrażanie Priorytetu VII RPO (PI 8i, 8iii) jest 

niewystarczającym środkiem wsparcia, a wręcz może zaburzyć równowagę na rynku pracy, jeśli nie 

będzie wspierane działaniami systemowymi. 

Zaproponowano też cztery rekomendacje operacyjne. Po pierwsze, wsparcie wskazanych w SZOOP 

RPO WSL grup docelowych w ramach Działań 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 powinno być przede wszystkim nastawione 

na wyrównanie dysproporcji między popytem i podażą na rynku pracy, nie należy kierunkować w 

znaczący sposób wsparcia na określone branże czy sektory (w tym białe czy zielone miejsca pracy) w ramach 

interwencji nakierowanej na pomoc osobom o trudnej sytuacji na rynku pracy (w wyżej wskazanych Działaniach 

RPO WSL 2014-2020).  

Po drugie, W przypadku wdrażania Poddziałań Działania 8.2 RPO WSL, w celu wspierania branż 

o największym potencjale rozwojowym, wskazane jest kierowanie wyższego poziomu dofinansowania do 

przedsiębiorstw z tych branż. Po trzecie, należy premiować projektodawców, którzy mają rozeznanie na 

lokalnym rynku pracy – zarówno w ramach wybranych Poddziałań Priorytetu VII, jak i Działania 8.2. Ma 

to szczególnie duże znaczenie w przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT/RIT. Po czwarte, 

                                                

5
 Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 
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rekomendowane jest premiowanie wsparcia przedsiębiorstw działających we wskazanych branżach 

o potencjale rozwojowym/do kreowania miejsc pracy. 
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2 Abstract 

This report contains the results of the evaluation study, entitled Analysis of the demand for “white and 

green jobs” in the Silesian voivodeship and an indication of industries creating jobs with regard to the 

support offered under the Silesian Regional Operational Programme for 2014-2020 [RPO WSL 2014-

2020]6, carried out by Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa 

Joachimczak [European Centre for Financial Advice Research and Training Ewa Joachimczak] and 

commissioned by the Marshal’s Office of the Silesian Voivodeship. 

Aim of the study 

 Identification/assessment of the scope and need for support regarding the creation of ”white and 

green jobs” in the Silesian voivodeship as part of the RPO WSL 2014-2020.  

 Identification of sectors with the greatest potential to create jobs in the Silesian voivodeship that 

need to be supported within the RPO WSL 2014-2020.  

Methodology 

Answers to the research questions were obtained using a variety of research methods and techniques, 

both quantitative and qualitative. The methods used included: desk research, computer-assisted 

telephone interviews (CATI), individual in-depth interviews (IDI), focus group interviews (FGI) and 

analytical methods. 

Research results 

The most polluting industries in the Silesian voivodeship include Mining and quarrying (Section B7), 

Manufacturing (Section C8), Electricity, gas, steam, hot water and air conditioning production and supply 

systems (Section D9) as well as land and pipeline transport (Section H10, chapter 49). It is worth noting 

that the high level of pollution is not generated solely by large industrial plants, but also by the SME 

sector. Households constitute another important factor influencing negative changes in the environment 

– they are emitters of harmful substances causing high levels of air pollution. 

The Silesian voivodeship is starting to undergo the process of ”greening” of its labour market, i.e. the 

penetration of "green" elements into traditional, long existing occupations and professions. Green jobs 

                                                

6
 The Polish acronym for the programme, RPO WSL 2014-2015, will be used throughout the text. 

7
 Section B Mining and quarrying 

8
 Section C Manufacturing  

9
 Section D Electricity, gas, steam, hot water and air conditioning system production and supply  

10
 Section H Transportation and warehouse management  
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will emerge in industries and occupations related to energy (Section D), transportation (Section H), 

construction (Section F), recycling (Section E) and agriculture (Section A).  

An aging society and simultaneous decline in the birth rate has forced the Silesian voivodeship to 

introduce a number of measures and solutions that are ultimately supposed to prevent the emerging 

demographic problems. The elderly most commonly have health, social and economic problems. 

Occupations defined as “white jobs”, which are directly linked to the provision of nursing, medical, 

physiotherapeutic and care services, are seen as important for ageing well. It is also noteworthy that one 

of the important elements in addressing the problems of the elderly is the improvement of the 

organization of companies selling medical products, diversifying the supply of products sold, and the 

enrichment of staff. 

Based on the research conducted, it can be concluded that there is a need for “white and green jobs” in 

the Silesian voivodeship. They can be classified into ones directly and indirectly related to the white and 

green sectors. “White jobs” fit into sections C, G11, I, M, O, Q, and S, while “green jobs” into sections A, 

B, D, E, F12, G, M, N, and O. Professions indirectly related to environmental protection and classified as 

shortage professions are: thermal insulation installer, selector of secondary raw materials, and auxiliary 

worker in the maintenance of green areas. The participants of the survey have repeatedly pointed out 

that pro-environmental actions are taken only to a small extent by entrepreneurs in Silesia, as they 

involve financial commitment. At the moment, entrepreneurs do not intend to hire employees in “green 

jobs”. A lack of funds is given as the main reason for this. However, the actions taken under European 

funding can contribute to an increase in real demand for “green jobs” in the Silesian voivodeship. 

According to the List of surplus and shortage professions [Ranking zawodów deficytowych 

I nadwyżkowych], in the white sector in the Silesian voivodeship, there is a shortage of workers in 

positions such as: carer of the elderly, carer in nursing homes, and medical receptionist (a position 

indirectly related to the white sector). The shortage of medical specialists (doctors) is partly caused by 

the fact that educated professionals go abroad, where wages are much higher and access to the latest 

technologies is far easier. Wages of employees' in “white jobs” are not commensurate with the job 

requirements. On the one hand, one can predict an increase in demand for workers in the white sector, 

but on the other hand, one must bear in mind the difficulties in filling some of the positions due to the 

existing system barriers. 

                                                

11
 Section G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, Section I Activities related to 

accommodation and food services, Section M Professional, scientific and technical activities, Section O Public 

administration and defence; compulsory social security, Section Q Human health and social work, Section S Other 

service activities 
12

 Section F Construction, Section N Administrative and support service activities 
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The data collected during the survey indicate that support for the development of qualifications of people 

in “white and green jobs” is particularly important from the point of view of the proper development of the 

Silesian region. It is noteworthy that in the case of professions related to the “green” economy, the 

qualifications that are deemed important fall within the scope of skills related to ecological construction 

(including but not limited to such skills as, the use of modern construction technologies and estimating 

environmental impact); recycling – the ability to operate electronic storage and production systems, and 

knowledge of the rules and regulations of waste management in enterprises. Employees working in the 

“green sector” include those who should have complementary skills in the fields of environmental 

protection and business and legal knowledge. In the case of “white professions”, professionals should 

especially develop social skills, managerial skills and e-skills. The intensifying demographic problems 

associated with an aging population will constitute a major challenge and, at the same time, provide an 

opportunity for the development of “white jobs”. However, a significant barrier to the development of the 

medical industry is the limited number of medical practitioners. The number of medical graduates seems 

to be insufficient, and the trend is progressing in a direction opposite to demand. To improve the 

situation, systemic changes should be implemented first, as actions undertaken under European funding 

in this regard will be insufficient. 

When assessing the possibility of creating “green jobs”, it should be taken into account that coal mining 

has long existed in the public consciousness as the basis for the functioning of the Silesian voivodeship’s 

economy. Attempts at shifting the burden of producing energy resources to cleaner energy resources 

raises concerns about the profitability of such projects. Another danger to the development of “green 

economy” is the overly high cost of ecological products and ecological production. Polish companies are 

“green” to the extent required by current law. Therefore, before taking action aimed at increasing the 

knowledge of employees regarding the competencies needed in “green jobs”, one would first need to 

generate demand for skills of this kind. 

Both the general criteria for selecting projects within the Investment Priorities 8i and 8iii, as well as other 

elements of the implementation system do not have a particular impact on the support of “white and 

green’ jobs as such. Partnership Agreement provisions only refer to the recommendations for support of 

the “white” and “green” sector, but not only with regard to the labor market, but also with regard to the 

quality of services, investment support and awareness-raising. Among the criteria relating to specific 

Actions and Measures within the framework of the Investment Priorities 8i and 8iii, it can be indicated 

that directing support (within the additional criteria) can be a consequence of the existence of 

a prescription criterion stating that support should contribute to the implementation of the Regional 

Innovation Strategy for the Silesian Voivodeship for 2013-2020 [Regionalna Strategia Innowacji 

Województwa Śląskiego na lata 2013-2020] and Technology Development Program for the Silesian 

Voivodeship for 2010-2020 [Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020]. 

Industries which have been indicated as having the greatest potential to create jobs in the region and 

which have been recommended for support under the RPO WSL 2014-2020 are: 

 Section C Manufacturing (in particular Divisions 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32). 
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 Section D Electricity, gas, steam, hot water and air conditioning system production and supply 

(Division 35) 

 Section E Water supply; sewerage and waste management, and remediation activities (Divisions 

36, 37, 38, 39) 

 Section F Construction (Divisions 41, 42, 43) 

 Section H Transportation and warehouse management (mainly Division 49) 

 Section I Activities related to accommodation and food services (Divisions 55, 56) 

 Section J Information and communication (Divisions 61, 62, 63) 

 Section M Professional, scientific and technical activities (Divisions 71, 72, 74) 

 Section Q Human health and social work (Divisions 86, 87, 88) 

 Section R Activities related to culture, entertainment and recreation (Divisions 90 and 91). 

In determining the possibilities of utilizing human resources in the Silesian labour market, it should be 

noted that the biggest gaps in employment were in Section C, G13 and F. Also, the largest net increase in 

jobs can be observed in these three sectors. Analysing the dynamics of employment growth (measured 

as the ratio of net new jobs created to the total number of people employed in a given industry), it should 

be noted that, in this respect, Sections I and J stand out. 

What employers in the Silesian voivodeship expect most of their potential employees is self-organization 

of their own work, punctuality, reliability, availability and technical knowledge. The ideal employee, 

according to most respondents, should have a learned profession (this requirement was most frequently 

reported in Section B14 and Q), experience in a similar position (mainly in sections C, F, G and R), and a 

command of foreign languages. The most frequent requirements in terms of qualifications/certificates are 

related to the verification of practical skills, confirmation of good health, and certification of mandatory 

training that is required for taking up employment. 

More than half of the employers surveyed that recruit employees had problems during this process. The 

reason for candidate rejection was usually a mismatch between the competencies and qualifications of 

candidates and the requirements set for the candidates for a given position. The majority of employers 

surveyed stated that according to their company's employment policy, employees fully qualified to 

perform their duties are preferred. This trend was particularly pronounced in the education sector, while 

the greatest willingness for training employees was exhibited by employers in Sections B and N. The 

vast majority of the entrepreneurs surveyed are satisfied with the level of competencies of their 

employees. The need for development service delivery is mostly reported in the Silesian voivodeship by 

entrepreneurs in Sections D, J, M and Q. Among the entrepreneurs, the most popular development 

services are training and courses, which the employers see as a basic form of extending the 

competencies of its employees. 

                                                

13
 Section G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 

14
 Section B Mining and quarrying 
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The guidelines of the Priority Investment 8v implementation system under RPO WSL 2014-2020 do not 

indicate an area for specific direction of support to companies in industries with the potential to generate 

jobs. The guidelines, however, indicate the possibility that this type of support direction can be 

implemented by increasing the level of financing to individual developmental services from a base level 

of 50% to a maximum (in accordance with the guidelines) of 80%. Other elements of the implementation 

system adopted so far are neutral in relation to the rewarding of specific industries. 

Recommendations 

The study proposed one horizontal recommendation, i.e. the recommendation to support the white 

sector, which should be focused on systemic changes in the field of employment, funding of health and 

social care, and a change of awareness – taking action aimed at promoting education and work in the 

white sector. Supporting the white sector through the implementation of ROP Priority VII (PI 8i, 8iii) is an 

insufficient means of support, and may even disrupt the balance in the labor market, if it is not supported 

by systemic actions. 

Four operational recommendations have also been proposed. Firstly, the support of the target groups 

indicated in the detailed description of priority axes of RPO WSL 2014-2020 for Measures 7.1, 7.2, 7.3, 

7.5 should be primarily focused on eliminating disparities between supply and demand on the labour 

market – the support should not be significantly directed to specific industries or sectors (including white 

or green) when aimed to support unemployed in especially difficult situation on job market (in above 

mentioned Measures of RPO WSL 2014-2020). Secondly, in the case of the implementation of the Sub-

measures of Measure 8.2 of the RPO WSL 2014-2020, in order to support industries with the greatest 

potential for development, a higher level of funding for businesses in these industries is recommended. 

Thirdly, project providers who have knowledge of the local labour market should be rewarded – both 

within the selected Sub-measures of Priority VII, and Measure 8.2. This is particularly important in the 

case of projects under the Integrated Territorial Investments/Regional Territorial Investments (ITI/RTI). 

Fourth, it is recommended to reward the support of companies operating in selected industries with 

growth potential/job creating potential. 
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3 Wprowadzenie 

3.1 Cel badania 

Głównym celem badania było stworzenie zestawu rekomendacji, dotyczących kryteriów wyboru 

projektów wraz z zaproponowaniem przykładowych zapisów kryteriów przyczyniających się do wyboru 

projektów mających wpływ na wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz 

rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w zakresie „białych i „zielonych miejsc pracy” (I obszar 

badawczy) oraz mających wpływ na poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych 

przedsiębiorstw działających w branżach o największym potencjale do kreowania miejsc pracy (II obszar 

badawczy). 

Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe: 

I. Określenie/ocena zakresu i potrzeb wsparcia dotyczącego tworzenia „białych i zielonych 

miejsc pracy” w województwie śląskim w ramach RPO WSL na lata 2014-2020,  

II. Określenie branż posiadających największy potencjał do tworzenia miejsc pracy 

w województwie śląskim koniecznych do wsparcia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.  

Wykonawca ocenił zatwierdzone kryteria ogólne (formalne i merytoryczne) dla działań wdrażanych przez 

WUP w Katowicach oraz kryteria szczegółowe dla Działań/ Poddziałań: 7.1.3 Poprawa zdolności do 

zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs., 7.2 Poprawa 

zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, 7.3.3. Promocja 

samozatrudnienia - konkurs oraz 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie 

rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs RPO WSL 2014-2020. W przypadku pozostałych działań/ 

poddziałań priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, przedstawione zostały przykładowe zapisy 

kryteriów szczegółowych, spełniające wymogi zawarte w Wytycznych horyzontalnych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015r. 

3.2 Zakres badania 

Zakres czasowy: 2007-2015 z prognozą do roku 2020. 

Zakres przedmiotowy badania: Oś Priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy: 

PI 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

oraz wspieranie mobilności pracowników, 

Oś Priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy 

PI 8iii – Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych 

mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw.  
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Oś Priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy: 

PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. 

4 Opis metodologii zastosowanej w badaniu oraz źródła informacji 

wykorzystane w badaniu 

4.1 Metody i techniki zastosowane w badaniu 

4.1.1 Analiza desk research 

Analizie desk research poddane zostały zarówno dokumenty strategiczne i programowe na poziomie 

lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, ale również raporty z badań ewaluacyjnych i innych badań 

społeczno – ekonomicznych, ekspertyzy, publikacje dotyczące badanych obszarów oraz dane 

statystyczne. Funkcję wspomagającą miały materiały publicystyczne, dotyczące przemian społeczno - 

gospodarczych. Wykaz wykorzystanych dokumentów znajduje się w załączniku 10.1 do niniejszego 

raportu. 

4.1.2 Badanie ilościowe CATI 

Technika komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego (CATI) wykorzystana została do 

realizacji badań z przedsiębiorcami z województwa śląskiego. Dobór próby miał charakter warstwowo-

losowy, liczebność próby wynosiła 387 ankiet15. Ze względu na tematykę badania, zastosowano dobór 

nieproporcjonalny ze względu na główną branżę, w której działa przedsiębiorstwo oraz wielkość 

przedsiębiorstwa – skoncentrowano się na branżach, które mogą mieć potencjał do kreowania miejsc 

pracy bądź kreowania białych lub zielonych miejsc pracy, a także na większych przedsiębiorstwach. 

Poniżej wskazano liczebność i strukturę próby. 

                                                

15
 Zgodnie z założeniami raportu metodologicznego planowano zrealizować 385 ankiet, dodatkowe 2 ankiety 

pojawiły się ze względu na dwa przypadki, gdy respondenci okazywali się należeć do innej warstwy niż 

wskazywała na to baza danych. Założenia co do liczebności poszczególnych warstw zostały jednak zrealizowane. 

Sekcja PKD 

Populacja Próba 

liczba 

przedsiębiorst

w w woj. 

śląskim 

Liczebność próby 

(w przypadku 

doboru 

proporcjonalnego) 

Liczebność próby 

(dobór 

nieproporcjonalny) 

Liczebność 

mikro i małych 

przedsiębiorstw 

Liczebność 

średnich i 

dużych 

przedsiębiorstw 

Sekcja A 

Uprawy rolne, chów i hodowla 

zwierząt, łowiectwo, włączając 

4928 4 15 (+) 13 2 
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działalność usługową 

Sekcja B 

Górnictwo i wydobywanie 
527 0 

10 (+) 

 
8 2 

Sekcja C 

Przetwórstwo przemysłowe 
43571 36 50 (+) 46 4 

Sekcja D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

550 0 20 (+) 17 3 

Sekcja E 

Dostawa wody; 

gospodarowanie ściekami i 

odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

1807 2 26 (+) 23 3 

Sekcja F 

Budownictwo 
51482 43 43 40 3 

Sekcja G 

Handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając 

motocykle 

130932 109 30 (-) 28 2 

Sekcja H 

Transport i gospodarka 

magazynowa 

28803 24 30 (+) 28 2 

Sekcja I 

Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

14661 12 15 (+) 14 1 

Sekcja J 

Informacja i komunikacja 
12431 10 20 (+) 19 1 

Sekcja M 

Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna 

40469 34 35 33 2 

Sekcja N 

Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność 

wspierająca 

12208 10 14 (+) 12 2 

Sekcja P 

Edukacja 
16401 14 14 12 2 

Sekcja Q 

Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 

23566 20 50 (+) 48 2 

Sekcja R 

Działalność związana z kulturą, 
8213 7 15 (+) 14 1 
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Źródło: opracowanie własne. 

4.1.3 Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ i IP (WUP) RPO WSL 2014-2020 

W ramach przedmiotowego zamówienia IDI zostały zrealizowane z: 

 przedstawicielami Instytucji Zarządzającej: przedstawicielem Referatu koordynacji EFS 

i Regionalnej Strategii Innowacji - Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego oraz Referatu zarządzania i analiz – Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego – 1 wywiad w formie diady.  

 przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej: Wydział Zarządzania EFS w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy w Katowicach, Referat zarządzania i analiz – 2 wywiady. 

W treści raportu, cytowane wypowiedzi osób z tej grupy respondentów oznaczano: IDI IP/IZ. 

4.1.4 Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami z dziedziny rynku pracy  

W przedmiotowym badaniu wywiady eksperckie przeprowadzone zostały z ekspertami z dziedziny 

rynku pracy. W grupie respondentów znaleźli się 

 przedstawiciele organizacji pracodawców działających na terenie województwa śląskiego 

(2 wywiady); 

 przedstawiciele innych instytucji otoczenia biznesu działających na terenie województwa 

śląskiego (2 wywiady), 

 przedstawiciele zrzeszeń/stowarzyszeń branżowych działających na terenie województwa 

śląskiego (3 wywiady), 

 przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy (2 wywiady). 

W treści raportu cytowane wypowiedzi osób z tej grupy respondentów oznaczono: IDI eksp. 

4.1.5 Indywidualne wywiady pogłębione z przedsiębiorcami z branż o najwyższym potencjalne do 

kreowania miejsc pracy 

Respondenci badania jakościowego z przedsiębiorcami zostali wybrani w sposób celowy. 

Zrealizowanych zostało 5 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami następujących branż: 

 przemysł samochodowy, 

 energetyka, 

 medycyna, 

rozrywką i rekreacją 

Ogółem 461 929 385 387 355 32 
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 technologie informacyjne i komunikacyjne, 

 górnictwo. 

W treści raportu, cytowane wypowiedzi osób z tej grupy respondentów oznaczano: IDI przeds. 

4.1.6 Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) 

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) przeprowadzony został na samym końcu badania i miał formę 

warsztatu ewaluacyjnego. Celem FGI była przede wszystkim walidacja rekomendacji z badania 

ewaluacyjnego, które zostały wcześniej wypracowane przez ewaluatorów na podstawie analizy 

zgromadzonego w toku badań terenowych materiału badawczego. Zrealizowano jeden zogniskowany 

wywiad grupowy, w którym uczestniczyło 8 osób. Na FGI obecni byli: 

 przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w tym przedstawiciele 

Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego dot. wsparcia z EFS w ramach RPO WSL 2014-

2020 (1 os.);  

 przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej RPO WSL 2014-2020: Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Katowicach - Wydziału Zarządzania EFS oraz Wydziału ds. Rynku Pracy, (3 os.) 

 przedstawiciele instytucji rynku pracy - Powiatowych Urzędów Pracy (2 os.), 

 przedstawiciele organizacji pracodawców (przedstawiciele stowarzyszenia branżowego oraz 

instytucji otoczenia biznesu (2 os.). 

4.1.7 Metody analityczne służące określeniu stanu zatrudnienia w ramach „białych i zielonych miejsc 

pracy” oraz prognozy zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” (I obszar) 

W ramach realizacji metod analitycznych (w zakresie I. obszaru badawczego) przeprowadzona została 

bardzo szczegółowa analiza danych zastanych, która przyczyniła się do osiągnięcia następujących po 

sobie celów badawczych: 

1. Określenie przynależności zawodów do białego i zielonego sektora. 

2. Określenie liczby osób pracujących w białym i zielonym sektorze. 

3. Określenie liczby firm działających w białym i zielonym sektorze. 

4. Określenie prognozy zapotrzebowania na miejsca pracy w białym i zielonym sektorze. 

Zbiór wszystkich wykorzystanych danych zastanych stanowi załącznik nr 10.1 do niniejszego Raportu. 
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4.1.8 Metody analityczne służące określeniu branż posiadających największy potencjał do kreowania 

miejsc pracy oraz zapotrzebowania na pracę w ramach poszczególnych branż w poszczególnych 

subregionach województwa śląskiego (II obszar) 

W ramach realizacji metod analitycznych (w zakresie II. obszaru badawczego) przeprowadzona została 

analiza danych zastanych oraz poszczególne (5.1.1 – 5.1.7) techniki badawcze. Przyczyniło się to 

w finalnym etapie do określenie branż posiadających największy potencjał do kreowania miejsc pracy 

oraz zapotrzebowania na pracę w ramach poszczególnych branż w poszczególnych subregionach 

województwa śląskiego. 
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5 Opis wyników badań z wnioskami 

Obszar I – Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” 

w województwie śląskim w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach 

RPO WSL na lata 2014-2020  

5.1  „Zazielenianie się” śląskiej gospodarki. 

Pytanie badawcze nr 1. Które głównie branże16 w województwie śląskim powstały w wyniku włączenia 

zasady zrównoważonego rozwoju w procesy modernizacyjne, a które w największym stopniu 

przyczyniają się do negatywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym? 

Województwo śląskie jest najbardziej uprzemysłowionym regionem Polski. Występują w nim znaczne 

zasoby bogactw naturalnych, do których należą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady 

metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne 

i mineralne17. Świadczy to o dużych możliwościach województwa, które dzięki nim wyznaczają kierunki 

i perspektywy rozwoju konkretnych branż.  

Na bazie wymienionych naturalnych bogactw powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy, 

odgrywający decydującą rolę nawet w gospodarce narodowej, jako podstawa krajowego bilansu 

paliwowo-energetycznego18. Region obejmuje kilkadziesiąt ściśle ze sobą powiązanych ośrodków 

przemysłowych, wśród których największe to Katowice, Bytom, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Sosnowiec, 

Ruda Śląska, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Bielsko-Biała, Częstochowa.  

Województwo śląskie mimo zmiany gospodarczych kierunków rozwoju na tle wszystkich województw 

jest nadal uważane za lidera atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej19. Nadal też na 

tle całej Polski lokalizacja najlepszych warunków rozwojowych jest w konurbacji górnośląskiej20.  

Województwo wyróżnia się długimi tradycjami przemysłowymi, uważane jest nawet za monolit 

przemysłowy. Jest to obszar silnie zindustrializowany, wpływał na to dobrze rozwinięty sektor 

przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczny rynek pracy oraz dobra dostępność transportowa.  

Od kilku lat obserwuje się systematyczne, choć nie na miarę potrzeb i oczekiwań, zmiany w strukturze 

gospodarki regionu. Zachodzące procesy restrukturyzacyjne powodują istotne zmiany w strukturze 

                                                

16
 Rozumiane jako działy Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). 

17
 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Katowice 2010, s. 5. 
18

 Tamże, s. 5. 
19

 Marcin Nowicki (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Gdańsk 2014. 
20

 Tamże, s. 20. 
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gospodarki województwa. W ogólnych przychodach ze sprzedaży stopniowo maleje udział przemysłu 

a wzrasta pozycja innych działów gospodarki. Procesy modernizacyjne powodują zmniejszenie udziału 

branż do niedawna dominujących, takich jak górnictwo, hutnictwo, energetyka czy włókiennictwo, 

i wzrastanie pozycji przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki (województwo 

śląskie jest pierwszym w kraju producentem energii elektrycznej), a najszybciej przemysłu 

motoryzacyjnego (region jest największym w kraju producentem samochodów) i spożywczego21.  

Procesy dostosowawcze wiążą się także z prywatyzacją sektorów oraz napływem zewnętrznych 

i zagranicznych inwestorów, tym bardziej, że województwo śląskie od lat uważane jest za region 

o dużym potencjale innowacyjnym.  

Województwo śląskie staje się regionem wielu przemysłów tworzonym zarówno przez przedsiębiorstwa 

działające w branżach tradycyjnych jak i postindustrialnych, kończąc na wyspecjalizowanych podmiotach 

oferujących produkty niszowe.  

Rozbudowana baza przemysłowa oraz duża liczba instytucji naukowych tworzą dobre warunki dla 

inkubowania i dyfuzji innowacji. Środowiska innowacyjne czerpiąc z wcześniejszych doświadczeń 

regionu i pozycji rynkowej, dynamicznie zaczynają pozycjonować się w układach krajowych 

i międzynarodowych. Oprócz wspomnianych branż tradycyjnych, jak przemysł wydobywczy, 

energetyka czy metalurgia, rozwijają się branże chemiczne, związane z ochroną środowiska, 

produkcją motoryzacyjną, logistyką oraz medycyną22.  

Procesom restrukturyzacji regionu towarzyszy zmiana struktury zatrudnienia, przejawiająca się 

w malejącej liczbie osób zatrudnionych w budownictwie, górnictwie, produkcji metali, przy 

równoczesnym jej wzroście w sektorze usług23. Rozwojowi działalności usługowej sprzyja duża 

chłonność rynku (bardzo wysoka siła nabywcza gospodarstw domowych oraz firm), wielkość i jakość 

zasobów pracy (duża liczba wykwalifikowanych pracowników, także absolwentów szkół wyższych), 

dostępność transportowa (bardzo ważny węzeł komunikacyjny o znaczeniu ponadregionalnym 

z dostępem do lotniska międzynarodowego, bardzo duża gęstość dróg), infrastruktura gospodarcza 

(duże możliwości inwestowania na terenach SSE, bardzo dobre efekty aktywności inwestorów w SSE, 

duża aktywność instytucji otoczenia biznesu), poziom rozwoju gospodarki (wysoka wydajność pracy, 

korzystna struktura gospodarki)24.  

                                                

21
 Program Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 

2024, ATMOTERM S.A., Katowice 2015, s. 15. 
22

 Regionalna Strategia Innowacji województwa śląskiego na lata 2013-2020, Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego, Katowice 2012, s. 29. 
23

 Tamże, s. 9 i kolejne.  
24

 M. Nowicki (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Gdańsk 2014, s. 30. 
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Wpływ na tak znaczne przeobrażenia ma także przedsiębiorczość lokalnych podmiotów, które 

zakładając małe i stopniowo rozwijające się firmy rozwinęły regionalną gospodarkę. Obecnie można 

mówić nie tylko o relatywnie dużej stabilności regionalnego, ale również lokalnego rynku pracy. 

Przeobrażenia ekonomiczne i społeczne wpływają z jednej strony na zmiany środowiskowe oraz 

z drugiej na zmiany w zakresie konkurencyjności regionalnej. Na terenie województwa śląskiego 

podejmuje się szereg różnego rodzaju inwestycji, które mają się przyczynić do ogólnej poprawy stanu 

środowiska naturalnego. Co warto podkreślić to fakt, że bardzo dobre warunki dla rozwoju działalności 

przemysłowej często nie współgrają w odpowiedni sposób z ochroną zasobów środowiskowych. Fakt ten 

może dodatkowo szkodzić wizerunkowi inwestorów. Podkreślić należy, że zrównoważony rozwój stanowi 

jedno z najważniejszych wyzwań społeczno-gospodarczych współczesnego świata. Pojęcie to w sposób 

najbardziej przejrzysty i powszechnie stosowany zostało zdefiniowane przez powstałą w 1983 r. 

Światową Komisję G. Brutland do spraw Środowiska i Rozwoju. Określa ona zrównoważony rozwój jako 

taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokajane bez pozbawiania możliwości 

zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Rozwój ten odnosi się do aspektów środowiskowych, 

gospodarczych jak i społecznych25. 

O wskazanie regionalnych branż i ich ocenę w zakresie tego, które z nich w największym stopniu 

przyczyniają się do negatywnych zmian w środowisku naturalnym poproszeni zostali również eksperci 

podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych. Dane pozyskane dzięki tej technice nie pozwalają 

jednak jednoznacznie wskazać takich sektorów. Zestawiając pozyskane opinie i wyniki analizy desk 

research26 trzeba podkreślić, że do najbardziej zanieczyszczających środowisko branż należy 

górnictwo i wydobywanie (sekcja B), przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) oraz wytwarzanie 

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

klimatyzacyjnych (sekcja D)27. Ponadto C.20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz 

H.49 Transport lądowy i transport rurociągowy. Z opinii osób biorących udział w badaniu IDI wynika, że 

duży stopień zanieczyszczeń nie generują tylko duże zakłady przemysłowe, ale także MSP.  

Oprócz wskazanych branż, zdaniem ekspertów, ważnym czynnikiem wpływającym na negatywne 

zmiany zachodzące w środowisku są gospodarstwa domowe emitujące szkodliwe substancje, które 

powodują (przede wszystkim na obszarach gęsto zaludnionych) wysokie stężenia zanieczyszczeń 

powietrza. Zjawisko to, nazywane niską emisją, jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym 

                                                

25
 Edmund Czarski (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice 2011, s. 11.  

26
 Patrz: Zrównoważona produkcja z działalności w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa, 2011. 

27
 Głównie na podstawie: Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, Program Ochrony Środowiska dla 

Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku, Stan środowiska w 

województwie śląskim w 2014 roku. 
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lokalnych społeczności, wiążące się bezpośrednio z koniecznością wspierania postaw prosumenckich28. 

Dlatego tak ważne jest włączenie się w ochronę środowiska nie tylko firm, ale każdego człowieka 

i dokonanie przez niego dogłębnej analizy dotyczącej specyfiki swojej działalności i otoczenia. Zdaniem 

respondentów konsumenci używając paliw generowanych przez tradycyjny przemysł górniczy i przemysł 

energetyczny współuczestniczą we wspieraniu branż „brudnych”.  

Z obserwacji regionu widać, że z roku na rok ochrona środowiska staje się coraz ważniejsza, duże 

znacznie odgrywa tu przede wszystkim instrumentarium stosowane przez państwo. Mechanizmem 

przyspieszającym realizację inwestycji proekologicznych jest niewątpliwie system kar, nakładany 

przez uprawnione organy za przekroczenia warunków określonych w pozwoleniach na korzystanie ze 

środowiska. Zdaniem respondentów biorących udział w wywiadach pogłębionych29 kwoty wpływające na 

rachunek instytucji państwowych w regionie uiszczane przez podmioty korzystające ze środowiska są na 

tle innych regionów dość znaczące. Może to być tym samym istotny i mierzalny wskaźnik mówiący 

o negatywnych zmianach zachodzących w środowisku naturalnym, ale z drugiej strony jest to zdaniem 

respondentów skuteczne narzędzie służące minimalizacji i stopniowej niwelacji wpływu szkodliwych 

branż na otoczenie. Myślę, że kwestia ochrony środowiska w Polsce działa dość dobrze [IDI eksp.]. 

Mimo, że każdy zakład pracy generuje w jakimś stopniu zanieczyszczenia, porównując do lat minionych, 

degradacja środowiska zacznie zmalała. Potwierdzają ten fakt narzędzia monitorujące poziom zapylenia, 

poziom stężeń i emisji zanieczyszczeń powietrza, poziom hałasu, tempo zalesienia, itd.  

Z przeprowadzonych na potrzeby raportu badań - głównie z wypowiedzi biorących udział 

w indywidualnych wywiadach ekspertów wynika, że są jednak firmy, którym bardziej opłaca się zapłacić 

nałożoną przez aparat państwa karę, niż inwestować pieniądze na działania modernizacyjne sprzyjające 

działaniom prośrodowiskowym. Dotyczy to przedstawicieli energochłonnych oraz emisyjnych branż, 

którzy wskazują na ryzyko utraty konkurencyjności – a co za tym idzie miejsc pracy – w razie 

konieczności ponoszenia kosztów na dalsze kroki w kierunku niskoemisyjnej modernizacji gospodarki. 

Trudno wskazać konkretne branże, w których kwestia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 

są podstawą ich budowy jeśli nie dotyczy ona stricte określonej dziedziny. Wielu respondentów 

odpowiada, że nie jest to jeszcze odpowiedni moment. Kultura takich zachowań i działań dopiero się 

kształtuje (również na poziomie biurowym). Jednak firmy chcąc poprawić swoją konkurencyjność na 

branżowym rynku, dostosować oczekiwania do konsumentów, klientów, kontrahentów czy trendów, 

poprawić wizerunek firmy, zwiększyć innowacyjność czy efektywność gospodarowanymi zasobami, 

bardziej lub mniej świadomie podejmują coraz więcej działań w zakresie ochrony środowiska 

i zrównoważonego rozwoju. Osobnym motywem może tu być poszukiwanie oszczędności związanych 

                                                

28
 Prosumenci w obszarze zrównoważonego rozwoju to jednostki, które wykorzystując instalacje i mikroinstalacje 

odnawialnych źródeł energii, produkują na własne potrzeby energię elektryczną, a jej nadwyżki odsprzedają do 

sieci. Innymi słowy, to producenci i konsumenci - z mikro i małych źródeł odnawialnych - w jednym. 
29
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z ograniczeniem zużycia surowców czy energii, możliwość dofinansowania z funduszy publicznych lub 

unijnych, świadoma troska o ochronę środowiska naturalnego oraz uniknięcie wspomnianych kar. 

Wszystkie te działania budujące świadomość przedsiębiorstw powinny zmierzać do zrównoważonego 

rozwoju, prowadzić do wykorzystania takich systemów i procesów, które oszczędzając surowce i energię 

nie wywołują takiej presji na środowisko. Wskazane byłoby przeszkolić rekrutujących się spośród 

miejscowych uczelni ekodoradców, którzy mogliby doradzać zakładom pracy, instytucjom publicznym 

i mieszkańcom, jak ograniczyć zużycie energii, wody, odpadów, papieru itp. 

Polska w chwili obecnej stoi przed perspektywą „zazielenienia” rynku pracy. Realokacja zasobów 

w kierunku „zielonych” branż będzie miała duży wpływ nie tylko na rozwój nowych branż, ale 

także na ośrodki zdominowane przez tradycyjne branże przemysłu. Zielone miejsca pracy istnieją 

od dawna, ale obecnie mamy do czynienia z ich nową skalą i wymiarem. W przypadku województwa 

śląskiego wiąże się to z przenikaniem „zielonych” elementów do tradycyjnych, od dawna 

istniejących zajęć i zawodów.  

Zielone miejsca pracy powstawać będą w branżach i zawodach związanych z energetyką (Sekcja D), 

transportem (Sekcja H), budownictwem (Sekcja F), recyklingiem (Sekcja E) i rolnictwem (Sekcja A).  

Bardzo istotnym dla rynku pracy może być rozwój mikroinstalacji OZE – ich produkcji (C.24 Produkcja 

metali, C.25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, C.27 

Produkcja urządzeń elektrycznych; C.28 Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana, 

w tym C.28.11. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych 

i motocyklowych), jak i ich montażu oraz obsługi.  

Wytwarzanie żywności ekologicznej, produkcja i instalowanie paneli słonecznych, opracowywanie 

technologii budowy budynków zeroemisyjnych i produkcja pojazdów elektrycznych – to właśnie 

przykłady miejsc pracy powstających w sektorach zielonej gospodarki zapewniającej 

zrównoważony rozwój.  

Nowe zielone miejsca pracy są związane z wdrażaniem polityki zrównoważonego rozwoju, zmianami 

społeczno-gospodarczymi oraz rozwojem zielonych technologii30. Prognozy w tym obszarze są 

obiecujące. W wyniku realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz OZE szacuje się, że mogłoby 

w Polsce powstać (do 2020 roku) blisko 53 tys. miejsc pracy (połowa przy produkcji i instalowaniu) w tym 

szczególności prawie 33 tys. miejsc w branży kotłów na biomasę wraz z przygotowaniem paliwa 

oraz ponad 12 tys. miejsc w branży kolektorów słonecznych. Dodatkowo w przypadku stworzenia 

korzystnych warunków prawno-finansowych przewiduje się możliwość znaczącego, bo aż 

dziesięciokrotnego, wzrostu prosumentów w Polsce w okresie 2013-2020, tj. z obecnych 223 tys. do 
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 Zielone miasto, magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia, 1/2015   



 
 
 

27 
 

 
 

2.523 tys., w szczególności użytkowników kolektorów słonecznych, gdzie wzrost przewiduje się 

w wielkości 948 tys. instalacji31.  

Województwa są obecnie w różnych fazach radzenia sobie z tego rodzaju zmianami. Zawsze wymaga to 

odwagi w podejmowaniu nowych rozwiązań, kreatywności i konsekwencji. Istotnym znaczeniem dla tego 

typu zmian są zmiany cywilizacyjne oczekiwane i kreowane przez grupy podmiotów regionalnych. 

Przykładem dobrej praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki w województwie 

jest Bielsko-Biała32, która od lat inwestuje w energetykę odnawialną i termomodernizację. Miasto dzięki 

środkom unijnym odnalazło się w modernizacyjnym trendzie i dzięki innowacyjnemu podejściu jest 

niekwestionowanym liderem (np. wykorzystuje biogaz, produkt uboczny, do zaspokajania 

zapotrzebowania na energię).  

5.2 Branże nieodzowne do sprostania problemom demograficznym regionu 

Pytanie badawcze nr 2. Które głównie branże w województwie śląskim są nieodzowne do sprostania 

problemom demograficznym regionu (w obszarze ochrony zdrowia związanej z opieką nad osobami 

starszymi oraz problemów osób starszych)? 

Struktura demograficzna polskiego społeczeństwa ulega ciągłym zmianom. Wpływ na to ma z jednej 

strony starzenie się społeczeństwa, z drugiej spadek przyrostu naturalnego. Jednocześnie są to 

wskaźniki rozwoju, świadczące o postępie cywilizacyjnym i poprawie jakości życia. Wzrost liczby  

i odsetka seniorów obserwowany jest również w województwie śląskim33. Strategia Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 opisuje proces starzenia się populacji w dwóch grupach: 

wzrastającego udziału osób sędziwych znajdujących się w przedziale wiekowym 80-85 lat i osób 

starszych zajmujący przedział 60-65 lat. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że do 2035 roku 

województwo śląskie stanie się najstarszym województwem w kraju pod względem demograficznym. 

Odsetek ludności w 2035 roku w wieku 65+ będzie wynosił 23,2%, natomiast w wieku 80+ będzie to 7,2 

% całej populacji.34  

Szeroki problem starzenia się społeczeństwa polskiego stawia je przed różnorodnymi wyzwaniami, 

w tym między innymi: aktywizacją osób w wieku emerytalnym; zmianami organizacyjnymi, które 

wymagają restrukturyzacji systemu opieki nad osobami starszymi oraz systemowymi – zmieniającymi 

pogłębiającą się niewydajność opieki zdrowotnej, a co za tym idzie niedostosowanie obecnej oferty 

                                                

31
 Andrzej Kassenberg, Transformacja w pracy, w: Zielone miasto, magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu 

życia, 1/2015, s. 14-20.   
32

 Beata Maciejewska, Drogi do zielonych miejsc pracy: Polska, Niemcy i Francja, w: Zielone miasto, magazyn 

zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia, 1/2015, s. 24-29.   
33

 Patrz „Seniorzy w województwie śląskim”, Raport z badań ilościowych zrealizowanych w 2012 roku przez 

Obserwatorium Integracji Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice 2012.  
34

 GUS (2008): Prognoza ludności na lata 2008-2035; http://www.stat.gov.pl/gus/ 5840_8708_PLK_HTML.htm 
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rynkowej dla osób starszych35. W raporcie opracowanym przez Zespół Instytutu Rozwoju Służb 

Społecznych – Instytucje wobec osób starszych, wskazano, że usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 

osób starszych są niespójne i niekomplementarne.  

Ten aspekt pomocy społecznej został zmarginalizowany, a osoby starsze nie są aktywizowane, nie 

mogą się integrować36 i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym (pomijając obszar polityczny). 

Zgodnie z zapisem Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 najczęstsze 

problemy, z jakimi borykają się osoby starsze można podzielić na trzy obszary: zdrowotny, społeczny, 

ekonomiczny.  

Należy podkreślić, że usługi opiekuńcze oddziałują na wszystkie trzy obszary. Przywołane dokumenty 

nadmieniają, że w 2013 roku świadczenia w postaci usług opiekuńczych przyznano 3,1% ogółu osób 

objętych pomocą społeczną. Ten niewielki odsetek spowodowany jest niewysokimi świadczeniami 

finansowymi jakie przysługują emerytom i rencistom37. Nieustannie przyśpieszające tempo starzenia się 

społeczności, pogarszający się stan zdrowia, wzrost pojawiających się różnego rodzaju chorób 

przewlekłych kierujących do niepełnosprawności, do tego wyłanianie się nowych zjawisk w tym 

wykluczenia społecznego prowadzą do wspomnianej wcześniej niewydajności opieki zdrowotnej 

i pomocy społecznej. Procesy te generują rosnący popyt na „białe miejsca pracy”. Są to zawody 

nieodzowne by sprostać problemom demograficznym regionu i wymagają usprawnienia funkcjonowania: 

uzupełnienia niektórych miejsc pracy, typów usług i produktów mogących zaspokoić potrzeby 

starzejącego się społeczeństwa. Eksperci rynku pracy potwierdzają znaczenie usprawnienia 

funkcjonowania „białych miejsc pracy”:  

 (…) musimy mieć na uwadze kwestię usług społecznych, które będą potrzebne dla zapewnienia odpowiedniego 

funkcjonowania ludności, zapotrzebowania związanego ze zmianami demograficznymi, gdzie za chwilę będziemy 

mieli więcej osób, które są w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym jak tych, którzy są w wieku 

produkcyjnym. To będą grupy, które będą osobami zależnymi i musimy teraz sprawdzić jakie są możliwości 

zapewnienia im opieki [IDI eksp.].  

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 określa obszar branż, które są nieodzowne by sprostać 

problemom związanym z niżem demograficznym, rozumianym jako zwiększenie dostępności i jakości 

opieki nad osobami starszymi. Stan ten jednoznacznie wskazujący na zapotrzebowanie takich branż 

uwzględnia również Program wieloletni „Senior-Wigor” na lata 2015-2020. Wyróżnia on takie usługi jak: 

zakwaterowania w domach pomocy społecznej, domach seniora, zapewnienie posiłków, zapewnienie 

aktywności ruchowej lub kinezyterapii, terapii zajęciowej a także prowadzenie zajęć edukacyjnych38.  

                                                

35
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, s. 30-31. 

36
Instytucje wobec osób starszych, Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa   

2010, s. 4-5. 
37

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, s. 51. 
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 Program wieloletni „Senior-Wigor” na lata 2015-2020, str. 10. 
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Popyt na „białe miejsca pracy” analizowany był także w ramach badań innych województw, według 

których największe zapotrzebowanie występuje wśród następujących zawodów:  

 pielęgniarki i położne, 

 lekarze, 

 fizjoterapeuci, 

 lekarze stomatolodzy, farmaceuci,  

 asystenci farmaceutów i technicy39. 

W badaniach jakościowych eksperci wyrażali swoje opinie na temat „białych miejsc pracy” w sposób 

bardzo zbliżony do wyżej wspomnianego raportu, uzupełniając tę kwestię między innymi 

o zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych: (…) opieka jakaś taka doraźna w domu czy 

ośrodki, które będą zapewniały większą liczbę miejsc pracy [IDI eksp.]. 

W województwie śląskim pojawiają się coraz większe deficyty pracowników takich jak pielęgniarki, 

lekarze ogólni i lekarze geriatrzy. Stan ten potwierdzają wyniki analizy desk research dotyczące 

zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków specjalizujących się w branżach białych miejsc 

pracy. Z analizy DR wynika, że duże zapotrzebowanie jest w szczególności na lekarzy specjalistów od 

chorób wewnętrznych.  

Rokuje się również, że w przyszłości problemem stać może się proces starzenia się kadry medycznej. 

Obecnie w województwie śląskim 16,6% stanowią lekarze ogólni po 65 roku życia, natomiast stażyści to 

zaledwie 2% wszystkich lekarzy ogólnych. Z analizy danych zastanych wynika, ze zapotrzebowanie na 

lekarzy specjalistów i lekarzy ogólnych jest ogólnopolskim trendem, w kontekście starzejącego się 

społeczeństwa a tendencja ta będzie się zwiększać.  

Inne wyniki badań potwierdzają istotny wpływ „białych miejsc pracy” wobec postępującego procesu 

starzenia się populacji40. Podkreślają one konieczność doszkalania pracowników w obrębie medycyny i 

opieki nad osobami starszymi w zakresie pielęgniarstwa, geriatrii, fizjoterapii, opieki zdrowotnej (ze 

szczególnym uwzględnieniem usług rehabilitacyjnych, profilaktyki, pomocy społecznej związanej ze 

starzeniem się społeczeństwa, zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę świadczącą usługi 

opiekuńcze, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych).41 Zapotrzebowanie na białe miejsca pracy z 

wyżej wymienionych branż potwierdza grono ekspertów w rozmowach przeprowadzonych na potrzeby 

                                                

39
„Białe miejsca pracy w województwie pomorskim - stan obecny i perspektywy” w ramach Pomorskiej Sieci 

Tematycznej ds. wysokiego poziomu zatrudnienia, str.3. 
40

 Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii 

Europa 2020, Warszawa, kwiecień, 2012 
41

 Tamże, s. 6-9. 



 
 
 

30 
 

 
 

badania: …trzeba wziąć pod uwagę potrzeby regionu. (...) Uprzemysłowienie powoduje, że 

zachorowalność w województwie śląskim jest większa i choroby występują tutaj częściej aniżeli w innych 

regionach. Jest to uzasadnienie do istnienia takich wyspecjalizowanych ośrodków. (…) są rzeczywiste 

potrzeby na nowe miejsca pracy, które tutaj funkcjonują i wymagają rozwoju [IDI eksp.]. 

Ważnym aspektem, aby móc sprostać problemom demograficznym województwa śląskiego, jest 

dostosowanie oferty w tym usług mogących zaspokoić potrzeby starzejącego się społeczeństwa. 

Zdaniem ekspertów w związku z tym postępującym procesem, zapotrzebowanie na stanowiska pracy w 

przemyśle produktów medycznych wzrosło prawie o 100% co można utożsamiać ze zwiększoną liczbą 

grupy osób korzystającej z tego typu produktów.[IDI eksp.]. W dobie niżu demograficznego wzrastające 

nieprzerwanie zapotrzebowanie na produkty dedykowane osobom starszym wymaga radykalnego 

podejścia, usprawnienia organizacji przedsiębiorstw sprzedających „produkty medyczne” jak 

i wzbogacenia kadry pracowniczej. Działanie to jest kolejnym nieodzownym elementem sprostania 

problemom niżu demograficznego województwa śląskiego. 

Zastanawiając się nad postawionym pytaniem badawczym dotyczącym tego, które głównie branże 

w województwie śląskim są nieodzowne do sprostania problemom demograficznym regionu (w obszarze 

ochrony zdrowia związanej z opieką nad osobami starszymi i problemów osób starszych), należy 

zwrócić uwagę, że w głównej mierze wpływ na ten aspekt mają przede wszystkim branże z Sekcji Q - 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Istotne znaczenie w tej kwestii ma branża z obszaru pomocy 

społecznej świadcząca usługi opiekuńcze osobom starszym; mowa tutaj o dziennych domach pomocy 

społecznej czy domach seniora, które w klasyfikacji PKD zaliczamy do podklasy: 

 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych, 

 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych, 

 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską. 

Równie ważnymi branżami z obszaru opieki zdrowotnej jest praktyka lekarska specjalistyczna i ogólna, 

usługi fizjoterapeutyczne, praktyka lekarska stomatologiczna i usługi pielęgniarskie, które w klasyfikacji 

PKD włączone są do podklas:  

 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, 

 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, 

 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, 

 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, 

 86.23.Z Praktyka lekarska stomatologiczna, 
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 86.90.E Asystenci farmaceuci i technicy, 

Nieodzowną branżą do sprostania problemom demograficznym w klasyfikacji PKD zaliczaną do sekcji G 

i podklasy 46.46.Z jest sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych mająca wpływ na 

sytuację procesu starzenia się społeczności województwa śląskiego.  

5.3 Stan i zapotrzebowanie na białe i zielone miejsca pracy w regionie 

Pytanie badawcze nr 3. Jaki jest stan i zapotrzebowanie na „białe i zielone miejsca pracy” 

w województwie śląskim? Jak kształtować się będzie popyt na te miejsca pracy w przyszłości (do roku 

2020)? Czy liczba pracowników ww. sektorów jest wystarczająca? Czy są to zawody / kwalifikacje 

nadwyżkowe / deficytowe? 

Na potrzeby niniejszego badania przyjęto następujące definicje „białych i zielonych i miejsc pracy”: 

„Zielone miejsca pracy” odnoszą się do zawodów, które obejmują podejmowanie działań, których 

efektem jest zmniejszenie presji na środowisko naturalne ze strony gospodarki i konsumpcji. „Zielone 

miejsca pracy” obejmują stanowiska, w których zakresie zadań służbowych leży dbałość o ochronę 

środowiska. Dbałość taka polega na oszczędnym i racjonalnym użytkowaniu zasobów materialnych, 

paliw oraz energii, na pozyskiwaniu środków w zakresie stosowania rozwiązań ekologicznych, 

kreowaniu i upowszechnianiu technologii redukującej negatywny wpływ na środowisko lub na 

monitorowaniu działań w zakresie ochrony środowiska oraz kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań 

rekultywacyjnych dla działalności inwazyjnej w środowisko42. 

„Białe miejsca pracy” to stanowiska i/lub czynności podejmowane w lecznictwie, ochronie zdrowia (np. 

leczenie, opieka szpitalna, ambulatoryjna oraz rehabilitacja), farmaceutyce, w jednostkach medyczno – 

opiekuńczych (np. żłobek, hospicjum, dzienne domy opieki medycznej/ dzienne domy opiekuńczo-

rehabilitacyjne oraz organizacje pozarządowe) i usługach paramedycznych (ratownictwo drogowe, 

górskie, wodne) oraz w przemysłach produktów (wyrobów i usług) medycznych. 

Pierwszym krokiem do określenia stanu sektora „białych i zielonych miejsc pracy” była identyfikacja 

zawodów, które można określić jako białe i zielone. Podstawą do dokonania tego przyporządkowania 

była analiza dokumentu: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, załącznik do rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na 

potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. 2010, nr 82, poz. 537. Analizie został również 

poddany dokument: Polska Klasyfikacja Produktów i Usług (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29 

października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Dz. U. z dn. 26.11.2008 r. 

nr 88, poz. 439 z późn. zm.) 

                                                

42
 Definicja wskazana w opracowaniu: Analiza zapotrzebowania na zawody związane z zieloną gospodarką 

w subregionie płockim, Płock, listopad 2012, str. 13. 
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W wyniku tej analizy powstały dwie listy: 

 Zawody bezpośrednio związane z „białymi miejscami pracy”, do których należą przede 

wszystkim: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, do których zalicza 

się kierowników w instytucjach opieki zdrowotnej, kierowników w instytucjach opieki nad osobami 

starszymi; specjaliści: fizycy medyczni, inżynierzy medyczni, lekarze, pielęgniarki, położne, 

ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, specjaliści diagnostyki laboratoryjnej, farmaceuci, 

specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, fizjoterapeuci, 

dietetycy i specjaliści do spraw żywienia, audiofonolodzy i logopedzi, optometryści, technicy 

analityki medycznej.  

 Zawody pośrednio związane z „białymi miejscami pracy”, do których przede wszystkim 

zakwalifikowano: średni personel: serwisantów urządzeń medycznych, trenerów osób 

niepełnosprawnych, instruktorów fitness i rekreacji ruchowej.  

Obie listy zawierające przyporządkowanie zawodów do „białych miejsc pracy” znajdują się w załączniku 

nr 2 do niniejszego raportu)  

Sporządzone zostały również dwie listy zawodów „zielonych miejsc pracy”: 

 Zawody bezpośrednio związane z ochroną środowiska - kierownicy w górnictwie, przemyśle, 

budownictwie i dystrybucji, inżynierowie inżynierii środowiska, inżynierowie pokrewni, specjaliści 

do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.  

 Zawody pośrednio związane z „zielonymi miejscami pracy”, do których przede wszystkim 

zaklasyfikowano: inżynierów górnictwa, metalurgii i pokrewni, specjalistów w zakresie rolnictwa, 

leśnictwa, specjalistów nauk biologicznych i pokrewnych, kierowników w górnictwie, przemyśle, 

budownictwie i dystrybucji, kierowników produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie. 

Obie listy zawierające przyporządkowanie zawodów do „zielonych miejsc pracy” znajdują się 

w załączniku nr 3 do niniejszego raportu.  

Kolejnym krokiem w określeniu potencjału „białego i zielonego sektora” była identyfikacja branż, które 

można uznać za należące do „białego i zielonego sektora”. W pierwszej kolejności została stworzona 

lista produktów i usług wg Polskiej Klasyfikacji Produktów i Usług (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 

29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Dz. U. z dn. 

26.11.2008 r. nr 88, poz. 439 z późn., na podstawie której powstały listy branż wg PKD dla „białych 

i zielonych miejsc pracy”. Lista dóbr i usług znajduje się w załączniku nr 5 do niniejszego raportu. 

Poniżej zaś przedstawiono listę branż, które można zakwalifikować do białego sektora. 

Lista branż wg PKD związana z białym sektorem 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe      

21.10.Z produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 
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26.60.Z produkcja urządzeń napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny 

32.50.Z urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne, włączając dentystyczne 

Sekcja G  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 

Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa, techniczna 

72.11.Z Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii 

wykorzystywanej w ochronie zdrowia 

Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz 

pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych w zakresie działalności 

związanej z ochroną zdrowia 

Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi56.29.Z Pozostała 

usługowa działalność gastronomiczna (działalność stołówek i kawiarni (np. w zakładach 

przemysłowych, biurach, szpitalach lub szkołach) 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

86.10.Z Działalność szpitali  

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna 

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna  

86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna  

86.90 A Działalność fizjoterapeutyczna 

86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych 

86.90.A Usługi świadczone przez fizjoterapeutów 

86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego 

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

86.90.D Działalność paramedyczna  

87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską  

87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

Sekcja S Pozostała działalność usługowa  
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94.12 Z Działalność organizacji profesjonalnych (działalność organizacji, których członkowie 

zainteresowani są określoną dyscypliną nauki lub pewną dziedziną zawodową, zalicza się tu działalność 

stowarzyszeń lekarzy) 

Lista branż wg PKD związanych z „zielonymi miejscami pracy” 

Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo 

02.20.Z Pozyskiwanie drewna 

Sekcja B Górnictwo i wydobywanie  

09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 

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

i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

35.12.Z Przesyłania energii elektrycznej 

35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 

Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 

36.00.Z Uzdatnianie i dostarczanie wody 

37.00.z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

38.0 Usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne  

38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką 

odpadami 

Sekcja F Budownictwo  

42.91 Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 

Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

46.77 Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 

Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa, techniczna 74.90.13 Usługi doradztwa w sprawach 

środowiska naturalnego 

Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 
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81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania 

Na podstawie danych pozyskanych z GUS stworzono tabelę zawierającą sekcje i działy, w których 

zawierają się „białe i zielone miejsca pracy”43. Na podstawie dostępnych danych tylko na takim poziomie 

można wskazać zatrudnienie (wg sekcji i działów PKD 2007).  

Tabela 1. Zatrudnienie wg sekcji i działów PKD 2007 w województwie śląskim w 2014r. dla białego sektora.  

PKD 2007 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2014 r. 

SEKCJA DZIAŁ 

C     

  

  

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                                                                                   7 130
44

 

21    
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych                                                                       

#
45

 

26    Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych                                                                                                                 2 873 

32    Pozostała produkcja wyrobów                                                                                                                                                4 257 

G     

  

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 
WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE                                                                                           

51 301 

46    Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi                                                                                                               51 301 

I     

  

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI                                                                                                         8 297 

56    Działalność usługowa związana z wyżywieniem                                                                                                                                8 297 

M     

  

  

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA                                                                                                                            4 267 

72    Badania naukowe i prace rozwojowe                                                                                                                                          3 470 

74    Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna                                                                                                                  797 

O     

  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE                                                                                            

63 323 

84    Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne                                                                                            63323 

Q     OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                         82 470 

                                                

43
 Dane obejmują jedynie zatrudnionych w przedsiębiorstwach powyżej 9 pracowników ze względu na to, iż GUS 

jest w stanie zagregować dane tylko z przedsiębiorstw o większym zatrudnieniu niż 9 pracowników. Dane 

przedstawione są w podziale na Działy ze względu na brak możliwości wygenerowania z danych udostępnianych 

przez GUS danych na poziomie klas/podklas. 
44

 Suma zatrudnionych w Dziale 26 i 32. 
45

 Znak (#) oznacza, że dane nie mogą być publikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy 

statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej (art. 10 i art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej). 
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86    Opieka zdrowotna                                                                                                                                                           61 437 

87    Pomoc społeczna z zakwaterowaniem                                                                                                                                          9 991 

88    Pomoc społeczna bez zakwaterowania                                                                                                                                         11 042 

S 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA # 

94 
Działalność organizacji profesjonalnych (działalność organizacji, których członkowie 
zainteresowani są określoną dyscypliną nauki lub pewną dziedziną zawodową, zalicza się tu 
działalność stowarzyszeń lekarzy 

# 

 

Źródło:  GUS.  

Dane wskazane powyżej pokazują, iż dominującą branżą w białym sektorze jest Sekcja Q: Ochrona 

zdrowia i opieka społeczna. W pozostałych sekcjach jedynie pojedyncze działy można zaliczyć do tego 

sektora, a nawet pojedyncze grupy funkcjonujące w ramach działów. Jest to szczególnie widoczne w 

przypadku Sekcji O, gdzie w podmiotach z Działu 84 zatrudnionych jest bardzo wielu pracowników, 

jednak do białego sektora można zaliczyć jedynie część z nich. Analogiczna sytuacja jest w Dziale 46, 

jako że pracownicy aptek i innych sklepów oferujących produkty i sprzęt medyczny stanowią tylko 

wycinek całości zatrudnionych w tym licznym pod względem zatrudnionych osób dziale. 

Poniższa tabela przestawia stan zatrudnienia w poszczególnych działach46 dla województwa śląskiego 

w 201447 w sekcjach i działach związanych z „zielonymi miejscami pracy”. 

  

                                                

46
 Wyniki prezentowane są na poziomie Działów PKD ze względu na brak możliwości wygenerowania wyników na 

poziomie klas/podklas. 
47

 Dane obejmują jedynie zatrudnionych w przedsiębiorstwach powyżej 9 pracowników. 
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Tabela 2. Zatrudnienie według sekcji i działów PKD 2007 w województwie śląskim w 2014r. dla „zielonych 
miejsc pracy” 

PKD 2007 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2014 r. 

SEKCJA DZIAŁ 

A 
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 1652 

02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 1652 

F     

  

BUDOWNICTWO                                                                                                                                                                19724 

42    Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                              19724 

G     

  

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 
WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE                                                                                           

51301 

46    Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi                                                                                                               51301 

M     

  

  

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA                                                                                                                            12040 

71    Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne                                                                                             8570 

72    Badania naukowe i prace rozwojowe                                                                                                                                          3470 

N     

  

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA                                                                                                     9007 

81    
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i 
zagospodarowaniem terenów zieleni                                                                       

9007 

O     

  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE                                                                                            

1786 

84    Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne                                                                                            1786 

Źródło: Dane GUS.  

Dane GUS nie pozwalają na wykazanie stanu zatrudnienia w sekcjach B,D,E oraz poszczególnych 

działach tych sekcji (brak takich informacji ze względu na ich połączenie), które są bezpośrednio 

związane z „zielonymi miejscami pracy”. Mimo, iż sekcja G stanowi pod względem liczebności 

największą sekcję, zatrudnienie osób związanych bezpośrednio z „zielonymi miejscami pracy” jest 

stosunkowo małe. Dział 42 (Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej) należy 

wskazać jako pośrednio związany z „zielonymi miejscami pracy. Sekcja M i N również pośrednio 

powiązane są z działaniami na rzecz ochrony środowiska.   

Poniższa tabela ilustruje liczbę podmiotów działających w białym sektorze w województwie śląskim 

w 2014 r. w poszczególnych działach PKD48. 

                                                

48
 Dane prezentowane są na poziomie działów PKD ze względu na brak możliwości wygenerowania danych GUS 

na poziomie klas/podklas. 
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Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarczych związanych z białym sektorem według sekcji i działów dla 
województwa śląskiego w 2014r. 

PKD 2007 
WYSZCZEGÓLNIENIE 2014 r. 

SEKCJA  DZIAŁ 

OGÓŁEM  

C     

  

  

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                                                                                   985 

21 
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i 
pozostałych wyrobów farmaceutycznych                                                                       

76 

26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych                                                                                                                 909 

G     

  

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 
WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE                                                                                           

35574 

46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi                                                                                                               35574 

I     
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI                                                                                                         14249 

56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem                                                                                                                                12826 

M     

  

  

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA                                                                                                                            8958 

72 Badania naukowe i prace rozwojowe                                                                                                                                          322 

74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna                                                                                                                  8639 

O     

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE 
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                            

1786 

84 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne                                                                                            

1786 

Q     

  

  

  

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                         23566 

86 Opieka zdrowotna                                                                                                                                                           22352 

87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem                                                                                                                                          322 

88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania                                                                                                                                         892 

S 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1292 

94 
Działalność organizacji profesjonalnych (działalność organizacji, których członkowie 
zainteresowani są określoną dyscypliną nauki lub pewną dziedziną zawodową, zalicza 
się tu działalność stowarzyszeń lekarzy 

1292 

Źródło: Bank Danych Lokalnych.  

Największa liczba podmiotów związanych  bezpośrednio z  „białymi miejscami pracy” należy do Sekcji 

Q. Najliczniejszy dział stanowi opieka zdrowotna. Równie dużą grupę (pośrednio związaną z „białymi 

miejscami pracy”) stanowi dział handlu hurtowego i detalicznego w tym sprzętu sanitarnego oraz 

urządzeń elektrycznych dla wyposażenia szpitali. Pośrednio powiązana z białym sektorem jest również 

branża gastronomiczna – świadczenie usług obsługi szpitalnych stołówek. Pomimo tego, iż sekcja G jest 

najliczniejszą według tabeli podmiotów bezpośrednio związanych z białym sektorem jest w niej najmniej.  
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Poniższa tabela przestawia liczbę podmiotów gospodarczych działających w zielonym sektorze 

w województwie śląskim w 2014r49.  

Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarczych w ramach „zielonych miejsc pracy” według sekcji i działów dla 

województwa śląskiego w 2014r.  

PKD 2007 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2014 r. 
SEKCJ

A 
DZIAŁ 

OGÓŁEM                                                                                                                                                             
 

A 
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 89 

02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna  89 

B 
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE  175 

09 Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 175 

D 

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, 
GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 

550 

35 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

550 

E 

DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ 
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 

1807 

36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 170 

37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 300 

38 
Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; 
odzysk surowców 

1212 

39 
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana 
z gospodarką odpadami 

125 

F     

  

BUDOWNICTWO                                                                                                                                                                5150 

42    Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                              5150 

G     

  

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 
WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE                                                                                           

35574 

46    Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi                                                                                                               35574 

M     

  

  

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA                                                                                                                            10636 

71    Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne                                                                                             10314 

72    Badania naukowe i prace rozwojowe                                                                                                                                          322 

N     

  

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA                                                                                                     4312 

81    
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i 
zagospodarowaniem terenów zieleni                                                                       

4312 

                                                

49
 

49
 Dane prezentowane są na poziomie działów PKD ze względu na brak możliwości wygenerowania danych 

GUS na poziomie klas/podklas. 
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O     

  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE                                                                                            

63323 

84    Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne                                                                                            63323 

Źródło: Bank Danych Lokalnych.  

Największa liczba podmiotów gospodarczych, które związane są pośrednio z „zielonymi miejscami 

pracy” zaliczyć można do sekcji E (1807) oraz do sekcji D (550). Mimo tego, że sekcja G jest 

najliczniejszą pod względem podmiotów gospodarczych nie są one w zdecydowanej większości 

zaliczane do branż bezpośrednio lub pośrednio związanych z zielonym sektorem. W dalszej kolejności 

należy wskazać Dział 71 (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) oraz 42 (Roboty związane 

z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej).                                                                                                    

Określenie zapotrzebowania w „białym i zielonym sektorze” na pracowników oraz określenie 

popytu na „zielone i białe miejsca pracy” w przyszłości  

Pierwszym krokiem do określenia zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” było 

przeanalizowanie rankingu zawodów opublikowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 

W rankingu zidentyfikowano zawody deficytowe jak i nadwyżkowe, które można zaklasyfikować do 

białego i zielonego sektora gospodarki.  

Na podstawie analizy raportu pt. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie 

śląskim do deficytowych zawodów pośrednio związanych z „zielonymi miejsca pracy” można zaliczyć 

montera ociepleń budynków, sortowacza surowców wtórnych oraz pomocniczego robotnika przy 

konserwacji terenów zieleni.  

Tabela 5. Zawody deficytowe w „zielonym sektorze” województwa śląskiego  

Kod zawodu Nazwa zawodu 
Wskaźnik deficytu 

2012 2013 2014 

712301 
Monter ociepleń 

budynków 
82,7500 57,7143 32,9091 

961201 Sortowacz surowców 
wtórnych 

3,2600 2,8519 2,8769 

921401 Pomocniczy robotnicy 
przy konserwacji 
terenów zieleni 

4,1064 1,6139 2,4757 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Katowice. 
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Wśród „zielonych zawodów”, które znalazły się na liście zawodów deficytowych największy wskaźnik 

deficytu50 miał monter ociepleń. Wskaźnik ten w 2012 roku wyniósł aż 82,75, ale w przeciągu dwóch 

kolejnych lat znacząco się obniżył do poziomu 32,90. W roku 2014 i 2013 monter ociepleń budynków 

znalazł się na pierwszym miejscu listy zawodów deficytowych wg WUP Katowice. Wskaźnik dla zawodu 

sortowacz surowców wtórnych obniżał się z 3,26 do 2,87. W roku 2012 na liście zawodów deficytowych 

(na 60 miejsc) sortowacz odpadów zajmował 17 miejsce, w kolejnym roku 25 (na 75) a w 2014 

uplasował się na 33 miejscu (na 93 zawody). Wskaźnik deficytu dla zawodu pomocnik robotnika przy 

konserwacji terenów zieleni z 4,10 bardzo mocno się obniżył (do 1,61), aby nieco wzrosnąć w roku 2014 

(2,47). Mimo zmniejszenia zapotrzebowania na tego typu pracowników zawód ten nadal znajduje się na 

liście zawodów deficytowych.  

W celu zidentyfikowania zapotrzebowania na „zielone miejsca pracy”, przeanalizowano też zawody 

nadwyżkowe znajdujące się w Rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie 

śląskim. Do nadwyżkowych zawodów związanych z „zielonymi miejscami pracy” można zaliczyć: 

ogrodnika (uprawa warzyw polowych), elektroenergetyka elektrowni cieplnych, rolnika, pozostałych 

rolników upraw polowych oraz technika technologii drewna. 

Tabela 6. Zawody nadwyżkowe w „zielonym sektorze” województwa śląskiego  

Kod zawodu Nazwa zawodu 
Wskaźnik nadwyżki 

2012 2013 2014 

611190 
Pozostali rolnicy upraw 

polowych 
0,0156 x

51
 x 

311922 
Technik technologii 

drewna 
0,0052 x x 

613003 Rolnik x 0,0064  

611309 Ogrodnik - uprawa 
warzyw polowych 

x x 0,0333 

313101 Elektroenergetyk 
elektrowni cieplnych 

x x 0,0370 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Katowice.  

Wskaźnik nadwyżki52 dla poszczególnych zawodów z zielonego sektora był bardzo niski 

w poszczególnych latach. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w wyżej wskazanych zawodach nie 

                                                

50
 Wskaźnik intensywności deficytu - określony jako iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych 

w analizowanym okresie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych. Wartość 

wskaźnika jest większa od 1,1. 
51

 x - zawód nie znajdował się na liście zawodów deficytowych w zielonym sektorze. 
52

 Wskaźnik intensywności nadwyżki - określony jako iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych 

w analizowanym okresie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych. Wartość 

wskaźnika jest mniejsza od 0,9. 
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przewyższa znacznie liczby ofert pracy. Należy zauważyć, że większość zawodów nadwyżkowych 

związanych z „zielonymi miejscami pracy” należy do sektora rolniczego. Dla roku 2012 wskaźnik 

nadwyżki wynosił: dla rolników upraw polowych (0,0156), technika technologii drewna (0,0052), dla 2013 

rolnika (0,0064). W roku 2014 odnotowano wskaźnik deficytu dla ogrodnika uprawiającego warzywa 

polowe (0,0333) oraz elektroenergetyka elektrowni cieplnych (0,0370).  

Jedną z technik badawczych zastosowanych w ramach przedmiotowego badania były także 

indywidualne wywiady telefoniczne (CATI), dzięki którym uzyskano informacje na temat stanu 

zatrudnienia pracowników na „zielonych miejscach pracy” w przedsiębiorstwach województwa śląskiego. 

Badani udzielili odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, czy w ich firmie istnieją „zielone miejsca pracy”. 

Wykres 1. Odsetek badanych przedsiębiorstw, którzy zatrudniają pracowników na „zielonych miejscach 

pracy” (N=387). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI. 

Zdecydowana większość badanych (80,1%) nie potwierdziła faktu, że w ramach funkcjonowania ich 

przedsiębiorstwa istnieją „zielone miejsca pracy”. Blisko 20% respondentów udzieliło natomiast 

pozytywnej deklaracji w tym zakresie. Wskazali oni takie stanowiska pracy, jak: sprzątacze, sortowacze 

odpadów, pracownicy gospodarczy, operatorzy maszyn produkcyjnych, osoby odpowiedzialne za 

wdrażanie rozwiązań w tym działań pro-ekologicznych, specjaliści ds. ochrony środowiska, kierownicy 

działów (produkcji, handlu, administracji, sekretariatu), kierowcy, logistycy, a także właściciele firm, 

dyrektorzy i wicedyrektorzy.  

Pracodawców zatrudniających na „zielonych miejscach pracy” zapytano również o to, jakich kompetencji 

brakuje osobom ubiegającym się o pracę w „zielonym sektorze”. Wśród wskazań pojawiły się 

odpowiedzi takie, jak: brak kursów pilarskich (w przypadku branży meblarskiej), uprawnień górniczych - 

(branża górnicza), umiejętności zakładania sieci wodociągowej oraz certyfikatów znajomości ISO 

(branża związana z gospodarką wodną). Zaznaczyć należy jednak, że powyżej wskazane odpowiedzi 

respondentów (na temat brakujących kompetencji) nie odnoszą się zazwyczaj bezpośrednio do 

umiejętności związanych z „zazielenianiem” danego przedsiębiorstwa, a bardziej są związane 

z konkretnymi zawodami. Badani podkreślali również brak motywacji i chęci podjęcia wymagającej pracy 
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wśród potencjalnych pracowników. Jest to problem wskazywany przez wielu pracodawców, nie tylko 

w kontekście zielonego sektora. 

Badani, którzy nie zatrudniają pracowników na pro-ekologicznych stanowiskach poproszeni zostali 

o wskazanie swoich planów zatrudnieniowych w perspektywie do 2020 roku. Z pozyskanych informacji 

wynika, że aż 91,7% nie planuje podjęcia aktywności w zakresie zatrudnienia takich osób. Poniższy 

wykres prezentuje główne powody takiego stanu rzeczy.   

Wykres 2. Powody z jakich przedsiębiorcy nie planują zatrudniać osób na „zielonych miejscach pracy” 

(N=12). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI. 

Podstawową przyczyną w zakresie braku działań zwiększających zatrudnianie osób na stanowiskach 

pro-ekologicznych (w perspektywie do 2020 roku) są ograniczone możliwości finansowe przedsiębiorstw 

(58,3% wskazań). Wśród innych motywów wskazano głównie takie elementy, jak: charakter i profil 

działalności, który nie wymaga zatrudniania pracowników o omawianych kompetencjach oraz 

korzystanie z pomocy takich osób w przypadku pozyskania konkretnego zlecenia (praca o charakterze 

dorywczym, a nie ciągłym). Nieco ponad 8% badanych wskazało także na czynnik związany z faktem, iż 

osoby posiadające kompetencje bezpośrednio związane z „zielonym obszarem” mają zbyt wysokie 

wymagania finansowe. 

Osoby biorące udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych (IDI) wskazywały, że w najbliższym 

czasie będzie zapotrzebowanie na pracowników związanych z „zielonym sektorem” gospodarki: 

w najbliższym czasie wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników pomocniczych, monterskich do 

urządzeń ciepłowniczych, elektrociepłowniczych [IDI eksp.]. Ochrona środowiska jest jednak branżą, 

która rozwija się bardzo powoli na terenie województwa śląskiego. Działania pro-ekologiczne 

podejmowane są wówczas, gdy przynoszą przedsiębiorcom korzyści finansowe, na przykład 

zmniejszenie kosztu wywozu śmieci czy ich utylizacji. Regulacje prawne wymuszają również na 

właścicielach firm zachowania mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Przedsiębiorstwa tylko w niewielkim stopniu zatrudniają pracowników na stanowiska bezpośrednio 

związane z ochroną środowiska - jest to zazwyczaj część kompetencji danego kierownika lub osoby 

odpowiedzialnej za normy ISO w zakładzie pracy. Należy również pamiętać, że w województwie śląskim 

funkcjonują przedsiębiorstwa powiązane bezpośrednio ze świadczeniem usług na rzecz zmniejszenia 

negatywnego oddziaływania na środowisko, zajmujące się między innymi zakładaniem paneli 

fotowoltaicznych.  
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Zapotrzebowanie na „zielone miejsca pracy” w perspektywie do 2020 roku  

Na podstawie raportu Wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów 

statystycznych Nuts II do 2020 roku przewiduje się wzrost liczby pracujących w sześciu wielkich grupach 

zawodowych w województwie śląskim. Największy wzrost zatrudnienia w latach 2012–2020 

obserwowany będzie w grupie zawodowej: 2: specjaliści (33,3%). Spadek liczby pracujących 

prognozowany jest w czterech wielkich grupach zawodowych (3: technicy i inny średni personel, 7: 

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8: operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń oraz 9: pracownicy 

przy pracach prostych), z czego największy w grupie 7 – 33,5%53, które to grupy są pośrednio 

powiązane z zielonym sektorem gospodarki. 

Artykuły zamieszczone w internetowej wersji czasopisma „Zielone Miasto” wskazują, że w wyniku 

realizowania Krajowego Planu Działania na rzecz Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) szacuje się, że 

w Polsce może powstać nawet 53 tys. miejsc pracy z czego większość (33 tys.) w branży związanej 

z biomasą oraz ponad 12 tys. w branży związanej z kolektorami słonecznymi. Prognozuje się także, że 

do 2020 roku nastąpi wzrost użytkowników kolektorów słonecznych (z 223 tys. do 2.523 tys.). Zjawisko 

„zazielenienia” polskiego rynku pracy nie wpłynie drastycznie na wzrost bezrobocia, ani też na jego 

znaczne obniżenie. Najwięcej mogą zyskać obszary peryferyjne, gdzie realokacja zasobów w kierunku 

tworzenia „zielonych miejsc pracy” będzie nowym bodźcem rozwojowym do powstawania dużych 

przedsiębiorstw związanych zarówno z innowacyjnymi technologiami jak i tradycyjnymi branżami. 

Według opublikowanego w 2011 r. raportu, w roku 2020 polski rynek budowlany może poszerzyć się od 

84 tys. do 250 tys. nowych miejsc pracy netto54. 

W artykule związanym z rozwojem i zatrudnianiem na zielonych miejscach pracy (Magazyn „Zielone 

Miasto” nr 1/15) możemy przeczytać komentarz odnoszący się bezpośrednio do województwa śląskiego: 

„Pierwszym krokiem do wykorzystania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w kierunku zrównoważonej 

transformacji rynku pracy jest przeznaczenie na ten cel funduszy UE z nowej perspektywy finansowej na 

latach 2014-2020. Przeprowadzona przez Polską Zieloną Sieć i CEE Bankwatch Network analiza 

pokazuje jak na etapie programowania poszczególne województwa widzą zasadność przeznaczania 

funduszy na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Ciekawym jest, że województwo zdominowane przez 

„brudne” technologie tzn. śląskie przeznacza prawie 30% dostępnej alokacji Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i jest to najwięcej w kraju. Warte podkreślenia jest, że w każdym z województw 

kwoty na ten cel będą dużo wyższe niż w latach 2007- 201355. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii 

Europejskiej prognozowany jest intensywny rozwój działań mających na celu ochronę środowiska, 

                                                

53
 Raport  Wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów w statystycznych Nuts II do 

2020 roku 
54

 Raport Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce. Uniwersytet 

Środkowoeuropejski w Budapeszcie (CEU) i Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), 

Katowice 2011 
55

 Publikacja magazynu na stronie: http://zielonapolityka.pl/zielone_miasto_12_13.pdf, str.19 
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zintensyfikowanie korzystania z odnawialnych źródeł energii, a także zwiększanie świadomości 

przedsiębiorców, jak i społeczeństwa (w województwie śląskim) dotyczącej działań pro-ekologicznych. 

Z pewnością sektor zielonej gospodarki będzie się rozwijał, jednak potrzeba na to czasu i odpowiednich 

nakładów finansowych. Należy także zachęcić przedsiębiorców do działań na rzecz ochrony środowiska, 

które na chwilę obecną są na drugim planie.  

„Białe miejsca pracy” 

Przeanalizowanie rankingu zawodów opublikowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

pozwolił również na zidentyfikowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, które można 

zaklasyfikować do białego sektora. Starzenie się społeczeństwa, coraz większą ilością osób w wieku 

poprodukcyjnym, brak zastępowalności pokoleń generują zapotrzebowanie na lekarzy, pielęgniarki, 

wykwalifikowane opiekunki osób starszych.  

Na podstawie raportu, pt. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim do 

deficytowych zawodów związanych z białym sektorem zaliczyć można opiekuna osoby starszej, 

opiekuna domowego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekunkę dziecięcą i rejestratorkę 

medyczną.  

Tabela 7. Zawody deficytowe w białym sektorze dla województwa śląskiego 

Kod zawodu Nazwa zawodu 
Wskaźnik deficytu

56
 

2012 2013 2014 

341202 Opiekun osoby starszej 7,8901 9,7807 9,3563 

341203 Opiekun w domu 
pomocy społecznej 

1,9600 1,1364 1,3960 

532201 Opiekunka domowa 2,1667 x
57

 1,4857 

325905 Opiekunka dziecięca x 1,3786 1,3149 

422603 Rejestratorka medyczna x x 1,9184 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Katowice. 

Jak wskazuje powyższa tabela, największe zapotrzebowanie było na opiekuna osoby starszej. Na 

przestrzeni trzech lat obserwujemy wzrastający wskaźnik deficytu w przypadku tego zawodu, który 

osiągnął w 2014 roku wynik 9,35. Wskaźnik deficytu dla opiekunek dziecięcych nieco spadł. 

Odnotowano również mniejsze zapotrzebowanie na opiekunki domowe. Jednak tym samym osoby 

w wyżej wymienionych zawodach nadal pozostają wśród zawodów deficytowych. W 2014 roku pośród 

                                                

56
 Wskaźnik intensywności deficytu - określony jako iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych 

w analizowanym okresie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych. Wartość 

wskaźnika jest większa od 1,1. 
57

 x- zawód nie znajdował się na liście zawodów deficytowych w białym sektorze  
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zawodów deficytowych znalazły się po raz pierwszy rejestratorki medyczne, które zaliczyć można do 

zawodów pośrednio związanych z „białymi miejscami pracy”. 

Na podstawie raportu pt. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim 

można wytypować nadwyżkowe „białe miejsca pracy”. Należą do nich zawody bezpośrednio związane  

z białym sektorem takie jak: specjalista od zdrowia publicznego, siostra PCK oraz lekarz. Do zawodów 

nadwyżkowych pośrednio związanych z „białymi miejscami pracy” zakwalifikować należy: technika 

elektroniki medycznej, technika technologii żywności, technika żywienia i gospodarstwa domowego.  

Tabela 8. Zawody nadwyżkowe białego sektora województwa śląskiego  

Kod zawodu Nazwa zawodu 
Wskaźnik nadwyżki
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2012 2013 2014 

322002 
Technik żywienia i 

gospodarstwa 
domowego 

0,0007 0,0008 x
59

 

314403 
Technik technologii 

żywności 
x 0,0061 x 

228204 
Specjalista zdrowia 

publicznego 
x 0,0156 0,0244 

325509 
Technik 

bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

x 0,0180 x 

532202 Siostra PCK x x 0,0244 

221101 Lekarz x x 0,0261 

311409 
Technik elektroniki 

medycznej 
x x 0,0500 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Katowice.  

W białym sektorze można również wskazać zawody nadwyżkowe, do których w 2012 roku zaliczono: 

technika żywienia i gospodarstwa domowego (0,0007). W roku 2013 do zawodów nadwyżkowych 

zaliczono: technika żywienia i gospodarstwa domowego (0,0008), technika technologii żywności 

(0,0061), specjalisty zdrowia publicznego (0,0156) oraz technika bezpieczeństwa i higieny pracy. W roku 

2014 odnotowano nadwyżkę specjalistów zdrowia publicznego i sióstr PCK na tym samym poziomie 

(0,0244). W następnej kolejności wskazano lekarzy (0,0261) oraz techników elektroniki medycznej 

(0,0500). Nadwyżka pracowników w tym zawodzie może wynikać z niskiej płacy przy dość wymagającej 

pracy pod względem fizycznym, jak i kompetencyjnym.  

                                                

58
 Wskaźnik intensywności nadwyżki - określony jako iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych 

w analizowanym okresie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych. Wartość 

wskaźnika jest mniejsza od 0,9. 
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W badaniu ankietowym CATI respondenci zostali poproszeni o wskazanie tego, czy dostrzegają 

trudności w rekrutacji pracowników na „białe miejsca pracy” oraz w przypadku pozytywnej deklaracji 

możliwych tego przyczyn.  

Wykres 3. Trudności w rekrutacji pracowników na „białe miejsca pracy”(N=63) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI. 

Wykres 4. Przyczyny trudności z rekrutacją pracowników na „białe miejsca pracy” (N=19). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI. 

Warto podkreślić, że podobnie jak w przypadku zatrudniania pracowników związanych z „zielonymi 

miejscami pracy”, tak samo przedstawiciele „białego sektora”, którzy nie wskazują na problem rekrutacji 

pracowników stanowią większość respondentów – 60,3% (łącznie odpowiedzi zdecydowanie i raczej 

nie). Wśród 23,8% badanych, którzy takie bariery określili, najczęściej pojawiły się przyczyny związane 

z niedoborem osób o odpowiednich kwalifikacjach (certyfikatach/kursach) – 33,3%. Odpowiedzi takie jak 

brak odpowiednich kompetencji i zbyt wysokie oczekiwania finansowe wskazało po 13,3% badanych. 

Elementy zaklasyfikowane jako inne (46,7% wskazań) dotyczyły głównie: braku dostępności 

wykwalifikowanych pielęgniarek; braku kandydatów, którzy mogliby pełnić zawód lekarza rodzinnego ze 

względu na brak wystarczającego doświadczenia; brak chęci pracy w ramach Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Jest to spowodowane między innymi wysokimi oczekiwaniami co do kwalifikacji i kompetencji 

pracowników a niskimi płacami jakie można takim pracownikom zaproponować, co wielokrotnie było 

podkreślane w badaniach jakościowych: obecnie pielęgniarka jest to osoba z wyższym wykształceniem. 

Zachodzi tutaj pewien paradoks, który polega na tym, że z jednej strony ma być to osoba z wyższym 
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wykształceniem, z drugiej strony nie oferuje się tym osobom wysokich pensji. Jest mała chęć 

studiowania zawodu, który kończy się potem niską pensją [IDI eksp.]. 

Wśród umiejętności, których brakuje kandydatom, wskazano przede wszystkim kompetencje techniczne 

i merytoryczne. Co ważne, również przedsiębiorcy, którzy stwierdzili, że „białe miejsca pracy” są 

przydatne, ale nie zatrudniają nikogo na tych stanowiskach. Do powodów zaliczyli głównie względy 

finansowe oraz brak konieczności funkcjonowania takich miejsc pracy wynikający przede wszystkim 

z profilu działalności firmy, np. z faktu, że służba medyczna nie funkcjonuje w przedszkolach.  

Wyżej wymienione zawody z białego sektora, które wskazano jako deficytowe, znalazły się także pośród 

odpowiedzi respondentów – ekspertów, którzy podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych zostali 

zapytani o to, jakie nowe specjalności, zawody pojawią się wraz zmianami w społeczeństwie, czy udział 

białego sektora będzie rósł, na jakie zawody będzie zapotrzebowanie. Wnioskować można, że 

zapotrzebowanie na pracowników białego sektora będzie wzrastać. Jest to związane ze starzeniem 

się społeczeństwa oraz brakiem zastępowalności pokoleń: Na pewno też jest zapotrzebowanie na 

zawody medyczne i pielęgniarskie. Rozwijają się tego typu usługi, powstają nowe centra, szpitale. 

Nawiązując do tych białych miejsc to powiedziałabym, że deficytowe są: zawody pielęgniarskie - dobrze 

wykwalifikowani pracownicy do pomocy osobom starszym, rehabilitanci, fizjoterapeuci [IDI eksp.]. 

Obsługa białego sektora i zatrudnionych pracowników powinna się zwiększać nie tylko od strony 

wyspecjalizowanej kadry, ale też od strony usługowej, nawet w przygotowaniu posiłków, w usługach 

pomagających w utrzymaniu domu, utrzymaniu otoczenia domów, pomoc osobom starszym [IDI eksp.]. 

Badani dostrzegali także trend starzenia się społeczeństwa, co powoduje niedobór lekarzy specjalistów. 

Dodatkowym problemem jest także narastająca emigracja absolwentów studiów medycznych, 

a także doświadczonych lekarzy i pielęgniarek. Wynika to z o wiele lepszych warunków finansowych ale 

także dostępu do nowoczesnych urządzeń i metod leczenia:  

Mimo niewielkiej ilości osób, które kończą studia, znaczna ich część wyjeżdża za granicę. To jest związane 

z dobrymi warunkami pracy (…) mówię o sposobie kształcenia, o dostępie do wszystkich technik, o kwestii 

odpowiedzialności, która tylko w Polsce jest nawet karna za zlecenie nowoczesnych technik leczenia, co jest 

zupełną bzdurą i dlatego bardzo dużo ludzi decyduje się na wyjazd. W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy, że o 25% 

więcej ludzi wystąpiło o pozwolenie, o zaświadczenie, które umożliwia podjęcie pracy na zachodzie [IDI eksp.]. 

 Zjawisko emigracji dotyczy również osób z wykształceniem pielęgniarskim:  

(…) emigracja wśród pielęgniarek, (…) do pracy w charakterze opiekunek starszych osób w Niemczech i we 

Francji. Zarabiają dobre pieniądze, pracując tam na takim powiedzmy typie zatrudnienia, a w Polsce to jest jeszcze 

raczkujące i pewnie mogą sobie na to pozwolić bogatsze rodziny, na zatrudnienie pielęgniarki powiedzmy dla 

starszej babci czy dziadka [IDI eksp.]. 

Wskazywano również zapotrzebowanie na geriatrów, a także fizjoterapeutów oraz zwracano uwagę na 

brak odpowiedniego dostępu do opieki medycznej, miejsc w domach opieki:  

Tak, jest problem, jest trudność w uzyskaniu miejsc. Oczywiście powstają też i prywatne, ale niestety niewiele osób 

stać, żeby taki wysoki koszt pokryć. Więc więcej tego typu [miejsc] będzie potrzeba, bardziej nawet chyba 

rozwiązań, które nie są tymi takimi mocno instytucjonalnymi, natomiast ułatwiają samej osobie opiekę i najbliższym 
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opiekę nad tymi osobami, więc bardziej bym szła tutaj w kierunku tych dziennych domów opieki medycznej [IDI 

eksp.]. 

Kolejnym obszarem, w którym pracodawcy poszukują pracowników są wszelkie działania 

rehabilitacyjne. Biały sektor, jak wskazują badani, będzie poszukiwał pracowników bezpośrednio 

związanych z poprawą stanu zdrowia (lekarze specjaliści); opiekunów osób starszych, jak i w zawodach 

wspomagających branżę medyczną: inżynierów medycznych, konstruktorów sprzętu medycznego. 

Należy jednak pamiętać, że większym problemem związanym z zapotrzebowaniem na białe miejsca 

pracy jest emigracja specjalistów za granicę. Lepsze warunki życiowe i finansowe sprawiają, że 

wykształceni lekarze nie mają problemu ze znalezieniem pracy w innych krajach. Od pracowników 

białego sektora wymaga się kompetencji umiejętności i doświadczenia, co nie ma przełożenia w polskich 

realiach na wynagrodzenie.  

Zapotrzebowanie na „białe miejsca pracy” w perspektywie do 2022 roku 

W celu wskazania prognoz w zakresie zapotrzebowania i zatrudnienia pracowników w białym sektorze 

w perspektywie do 2020 roku wykorzystano narzędzie opracowane w ramach projektu „Analiza 

procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście 

prowadzonej polityki gospodarczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udostępnionego pod adresem: 

http://np.prognozowaniezatrudnienia.pl.   

Z pewnością w perspektywie do 2022 roku zapotrzebowanie na „białe miejsca pracy” będzie wzrastało. 

Jest to spowodowane procesem starzenia się społeczeństwa, brakiem zastępowalności pokoleń, 

emigracją młodych ludzi za granicę w celach zarobkowych. Jeden z badanych podczas indywidualnego 

wywiadu wskazał, że jeżeli chodzi o medycynę szacuje się, że powinno w skali roku przybyć tych miejsc 

minimum 600 w skali roku (na Śląsku) [IDI eksp.]. Niewątpliwie zmiany zachodzące w społeczeństwie 

będę generowały potrzeby opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi.  

Poniższy wykres przedstawia zbiorowy udział poszczególnych zawodów w grupie: specjaliści do spraw 

zdrowia w województwie śląskim oraz perspektywę udziału w tej grupie poszczególnych zawodów do 

2022 roku. 
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Wykres 5. Udział (%) pracujących w województwie śląskim (24) w dużej grupie zawodowej: Specjaliści do spraw zdrowia (22) – średnie 

grupy zawodowe w województwie śląskim.  

 

Źródło: Dane uzyskane z portalu: http:/np.prognozowaniezatrudnienia.pl  
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Jak wskazuje analiza danych przedstawionych na powyższym wykresie, największy udział w grupie 

specjalistów do spraw zdrowia w perspektywie do 2022 roku będą miały pielęgniarki (blisko 50%). 

W drugiej kolejności wskazani zostali lekarze (25%) oraz inni specjaliści ochrony zdrowia (ok. 15%). 

Z udziałem na poziomie 5% plasuje się grupa położnych specjalistów ratownictwa medycznego a także 

diagnostów laboratoryjnych. Niewielki odsetek grupy specjalistów stanowią lekarze weterynarii oraz 

lekarze dentyści. Prognozy na zapotrzebowanie pracowników w białym sektorze pokrywają się 

z deklaracjami respondentów indywidualnych wywiadów pogłębionych, którzy wskazywali, potrzebę 

zatrudnienia wykwalifikowanych pielęgniarek oraz lekarzy. Według prognozy zatrudnienia jaką można 

wygenerować dzięki narzędziu do prognozowania60 pracujących pielęgniarek w perspektywie do 2022 

będzie ponad 43 tys.  

Poniższy wykres przedstawia jak obecnie wygląda zatrudnienie w zawodzie pielęgniarka oraz jak 

sytuacja ta będzie się kształtować do 2022 r.  

Wykres 6. Liczba pielęgniarek (w tys.) pracujących w województwie śląskim (24) w średniej grupie 

zawodowej: pielęgniarki (222). 

 
Źródło: Dane uzyskane z portalu http://np.prognozowaniezatrudnienia.pl  

                                                

60
 http://np.prognozowaniezatrudnienia.pl  
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Analiza wykresu wskazuje na to, że w od 2015r do 2022 roku liczba pracujących pielęgniarek będzie 

wzrastała. Przyczynią się do tego zapewne procesy takie jak: starzenie się społeczeństwa, brak osób 

młodych, które mogłyby się zaopiekować schorowanymi rodzicami.  

5.4 Kompetencje pracowników sektorów związanych z „zielonymi i białymi miejscami pracy”.    

Pytanie badawcze nr 4. Jakie kompetencje powinni zdobywać/rozwijać przyszli pracownicy wyżej 

zdefiniowanych sektorów związanych z „zielonymi i białymi miejscami pracy”? 

Zakres analizy „białych i zielonych miejsc pracy” w kontekście wsparcia, jakie oferowane ma być 

w ramach RPO WSL 2014-2020 wskazywać powinien również na kompetencje pracowników 

związanych z tymi obszarami.  

„Zielone miejsca pracy” 

Publikacje, które przeanalizowane zostały w ramach niniejszego badania pozwalają stwierdzić, że 

pracownicy zawodów mieszczących się w obszarze „zielonego sektora” powinni cechować się 

posiadaniem niżej wskazanych kompetencji: 

 w przypadku budownictwa ekologicznego powinny być to szczególnie umiejętności, dotyczące 

zakładania paneli słonecznych; montowania zbiorników wody; ekologicznych szamb; 

biooczyszczalni przydomowych; nowoczesnych technologii budowlanych/rynku budowlanego; 

szacowania efektów ekologicznych; czytania projektów budowlanych61.  

Podkreślić należy, że wymagania (stawiane przez podmioty rynku pracy) w zakresie kwalifikacji, 

jakie posiadać powinni kandydaci na pracowników w ramach tego obszaru są coraz bardziej 

rozszerzone (np. od murarza często oczekuje się również umiejętności czytania projektów 

budowlanych; od inżynierów natomiast umiejętności wskazywania i wykorzystywania technologii 

energooszczędnych, instalacji inteligentnego zarządzania energią)62.   

 w związku z zawodami związanymi bezpośrednio z recyklingiem szczególną uwagę zwrócić 

należy na fakt, że rozwój technologii i automatyzacja procesów powoduje (jak wskazuje analiza 

desk research) zmniejszenie pracowników wykonujących proste czynności, jednocześnie 

generując zapotrzebowanie na wykwalifikowanych techników, którzy posiadają kompetencje 

w zakresie obsługi elektronicznych systemów przechowalniczych i produkcyjnych. Szczególnie 

ważna w zawiązku z tym obszarem jest także wiedza z zakresu przepisów i zasad 

                                                

61
 Analiza zapotrzebowania na zawody związane z zieloną gospodarką w subregionie płockim, Płock, listopad 

2012, str. 32, 73 
62

  Tamże, str.32 
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zagospodarowania odpadów w przedsiębiorstwach (w tym m.in. postępowanie, sortowanie, 

utylizacja, sprzedaż zewnętrznym podmiotom)63.  

 podkreślenia wymagają również kwalifikacje, które opierają się na rozszerzonej 

i komplementarnej wiedzy związanej bezpośrednio z zawodami mieszczącymi się w branży 

ekologicznej, prawniczej oraz biznesowej. „Plan działań ekologicznych dla MŚP oraz 

inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia” wskazuje z jednej strony na istnienie wyraźnych 

braków w tym zakresie, a z drugiej podkreśla konieczność rozszerzania tych umiejętności ze 

szczególnym uwzględnieniem i wsparciem osób młodych (którzy powinni być lepiej przygotowani 

do wykonywania zawodów związanych z zielonymi miejscami pracy). Chcąc osiągnąć 

długofalowe i pozytywne skutki - kwalifikacje, jakie należy w związku z tym faktem rozwijać 

powinny dotyczyć komplementarnych i rozszerzonych kompetencji z dziedziny ochrony 

środowiska połączonych z „solidną wiedzą z zakresu i biznesu i prawa”64. 

Analiza desk research dostarcza wniosków, że w chwili obecnej brak jest większych możliwości 

zdobycia kwalifikacji w zakresie „zielonych zawodów”. Co ważne pracodawcy oczekują od swoich 

potencjalnych pracowników również wykazywania się umiejętnościami miękkimi, takimi jak m.in. 

komunikatywność, umiejętność dostosowania się do pracy w zespołach, punktualność, 

odpowiedzialność, elastyczność (rozumiana jako zdolność do zmian na danym stanowisku)65.  

Ważne w odniesieniu do celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2013-

2020 i rozwoju „zielonego obszaru” wydaje się być również wspieranie kompetencji związanych 

z naukami ścisłymi (w tym matematycznych, w zakresie ICT, mechatroniki, inżynierii). Jest to 

niewątpliwie ważne w kontekście wspierania osób młodszych, które w chwili obecnej są w trakcie 

nabywania wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy w „zielonych zawodach”66.  

O kompetencje osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z proekologicznym funkcjonowaniem 

firmy zapytani zostali również przedsiębiorcy w badaniu CATI. Najczęściej wskazywane przez nich 

odpowiedzi (dotyczące zakresu aktywności tych pracowników) zagregowano do poniżej 

przedstawionych obszarów: 

 kompetencje związane z prawidłową gospodarką odpadami (w tym działania mające na celu ich 

ograniczenie, segregację, kontrolę); 

 umiejętności związane z zagospodarowaniem terenów zielonych; 

 wiedza związana z umiejętnością wykorzystywania odnawialnych źródeł energii; 

                                                

63
  Tamże, str. 33 

64
 Plan działań ekologicznych dla MŚP oraz inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia, str. 7 

65
 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 

66
 Plan działań ekologicznych dla MŚP oraz inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia, str. 7 
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 umiejętności z zakresu stosowania norm ekologicznych oraz technologii energooszczędnych 

(w tym między innymi, dotycząca bezpośrednio oświetlenia, wody, prądu, jazdy samochodem, 

budownictwa); 

 posiadanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej obsługi niezbędnych w ramach proekologicznej 

pracy urządzeń, jak np. piece, kotły, systemy służące poprawie energochłonności; 

 umiejętność przygotowywania dokumentacji projektowych (w zakresie pozyskiwania środków 

związanych ze wsparciem w ramach „zielonych sektorów”). 

Przedsiębiorcy poproszeni zostali również o wskazanie, czy dostrzegają trudności w rekrutacji 

pracowników, którzy wykonywać mają funkcje proekologiczne w przedsiębiorstwie oraz w przypadku 

pozytywnej deklaracji, jakie mogą być w ich opinii tego najczęstsze powody.  

Wykres 7. Trudności w rekrutacji pracowników na „zielone miejsca pracy” (N=77). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI. 

Wykres 8. Przyczyny związane z rekrutacją pracowników na „zielone miejsca pracy” (N=19). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI. 

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy którzy nie wskazują na problemy związane z rekrutacją osób 

mających pełnić funkcje pro-ekologiczne w firmie stanowią większość badanych – 48,1% (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie i raczej nie). Wśród 24,7% respondentów, którzy takie bariery zauważyli, 

najczęściej pojawiały się przyczyny związane z niedoborem osób o odpowiednich kompetencjach oraz 

inne czynniki (m.in. brak chęci do pracy; brak wiedzy na tematy związane ze stanowiskiem; trudność 
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w znalezieniu uczciwego i odpowiedzialnego pracownika; zbyt wysokie wymagania, niedostosowane do 

posiadanych kompetencji) – oba wskazania uzyskały po 42,1%. Trochę mniejszy, ale zauważalny 

procent przedsiębiorców wskazał na niedobór osób o odpowiednich kwalifikacjach (26,3%) oraz zbyt 

wysokie oczekiwania finansowe (21,1%).  

Badani, którzy zatrudniają pracowników na „zielonych miejscach pracy” i jednocześnie wskazali, że mają 

problemy z ich rekrutacją poproszeni zostali o określenie, jakich umiejętności przede wszystkim brakuje 

tym osobom.  

Wykres 9. Kompetencje, jakich brakuje kandydatom na stanowiska związane z zielonymi miejscami pracy 

(N=19). 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CATI. 

Najczęściej kandydatom na stanowiska związane z pro-ekologiczną działalnością przedsiębiorstw 

brakuje (według respondentów) wiedzy merytorycznej (często specjalistycznej, mieszczącej się ramach 

specyfiki konkretnych branż) – 62,5% wskazań. Znaczącą na tle pozostałych wskazań jest również 

grupa osób, która wskazała na braki w zakresie umiejętności technicznych (w tym obsłudze, 

monitorowaniu i naprawie różnego typu urządzeń) - 50%. Blisko 40% przedsiębiorców określiło 

natomiast, że to brak dyspozycyjności potencjalnych pracowników stanowi czynnik uniemożliwiający ich 

pozytywną rekrutację do pracy. Na luki w zakresie kompetencji samoorganizacyjnych oraz kognitywnych 

(wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków) wskazało po 25% respondentów. Rzadziej 

na tle pozostałych odpowiedzi pojawiły się braki w zakresie kompetencji interpersonalnych, fizycznych 

i komputerowych.  

Warto zaznaczyć, że w przypadku umiejętności potwierdzonych konkretnymi certyfikatami, jakich 

najczęściej nie posiadają osoby mające pełnić zadania związane z „zieloną strefą” przedsiębiorcy 

wskazywali często obszary, które nie do końca mieszczą się w ich ramach, w tym np. certyfikaty 

potwierdzające znajomość norm ISO, kwalifikacje na sprzęty ciężkie, kursy (pilarskie, monter 

wodociągów). 
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„Białe miejsca pracy” 

Analiza desk research dostarcza wniosków, że w ramach „białego sektora” pracownicy cechować 

powinni się przede wszystkim:  

 w przypadku zawodów związanych ze świadczeniem opieki nad osobami starszymi 

kompetencjami szczególnie istotnymi są te, które określić można jako społeczne – w tym między 

innymi umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania problemów, sprawność w komunikacji, 

kreatywne i analityczne myślenie, zdolność do efektywnego zarządzania czasem, 

wielozadaniowość67;   

 w odniesieniu do personelu medycznego i paramedycznego szczególnie istotne jest 

rozwijanie kompetencji w zakresie coachingu, przewodzenia i budowania zespołu, zarządzania 

strategicznego, zarządzania zmianą i jakością, zarządzania projektowego, umiejętność 

optymalizacji procesów68; 

 kadra zarządzająca, której obowiązki zawodowe mieszczą się w zakresie funkcjonowania 

„białego sektora” rozwijać powinna kwalifikacje odnoszące się do „e-umiejętności” (związane ze 

zwiększającym się wykorzystaniem technologii ICT w sektorze medycznym) oraz wiedzę 

w zakresie regulacji prawnych69; 

Ciekawych wniosków w zakresie umiejętności, jakie są i będą niezbędne do świadczenia usług 

w zakresie „białego sektora” dostarczyły także Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI). Jeden 

z badanych wskazał na dużą rolę interdyscyplinarności i kompetencji telemedycznych, jakie posiadać 

powinni pracownicy tej branży. W opinii eksperta łączenie medycyny i technologii stanowi jeden 

z kluczowych kierunków rozwojowych województwa śląskiego. Wśród innych umiejętności badani 

wymienili także te, które bezpośrednio wiążą się z obszarem rehabilitacyjnym, m.in. umiejętność 

tworzenia urządzeń służących do rewalidacji.   

O kompetencje osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z „białym sektorem” zapytani zostali 

również przedsiębiorcy w badaniu CATI. Najczęściej wskazywane przez nich odpowiedzi zagregowano 

do następujących obszarów: 

 kompetencje mieszczące się w zakresie szeroko pojętej branży medycznej i dotyczące  

lecznictwa, profilaktyki, pierwszej pomocy i usług pielęgniarskich, umiejętności wykonywania 

zabiegów higienizacyjnych, a także te, które związane są z prawidłowym funkcjonowaniem spraw 

administracyjnych bezpośrednio związanych z prawidłowym działaniem instytucji medycznych); 

                                                

67
 Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, str.10 

68
 Tamże 

69
 Tamże, str. 11-12 
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 kompetencje związane ze świadczeniem usług opiekuńczych, w tym szczególnie tych które 

dotyczą opieki nad dziećmi i osobami starszymi;  

 umiejętności i wiedza w zakresie świadczenie usług fizjoterapii i masaży; 

 kwalifikacje w zakresie umiejętności sprzedaży, naprawy i projektowania sprzętu 

farmaceutycznego/medycznego; 

 kompetencje pozwalające na świadczenie poradnictwa dietetycznego ze szczególnym naciskiem 

na żywienie dorosłych, dzieci, sportowców. 

5.5 Wyzwania, zagrożenia i bariery związane z kreowaniem zielonych i białych miejsc pracy 

Pytanie badawcze nr 6. Jakie są wyzwania, zagrożenia i bariery do powstawania „zielonych i białych 

miejsc pracy”? 

„Białe miejsca pracy” 

Głównym wyzwaniem związanym z rozwojem „białych miejsc pracy”, będą nasilające się problemy 

demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństwa. Problem ten obserwowalny jest w okresie 

ostatnich 25 lat, wynika on z pozytywnego zjawiska, jakim jest wydłużenie okresu życia. Jednakże 

zjawisko to dodatkowo potęgowane jest przez niski poziom dzietności oraz nasiloną emigrację 

(najczęściej zarobkową) osób młodych. Pośród krajów europejskich, Polska nadal postrzegana jest jako 

kraj demograficznie młody, jednakże trzeba zwrócić uwagę na fakt, że od początku lat 90. przeciętny 

obywatel Polski postarzał się o niespełna 7 lat. W województwie śląskim w tym okresie odnotowano 

wzrost liczby osób starszych (powyżej 65. roku życia) o 6,4 punktów procentowych) – obok 

województwa opolskiego jest to region, w którym wystąpił największy przyrost osób starszych. 

Dodatkowo w przypadku woj. śląskiego dużą rolę w zaawansowaniu procesu starzenia odgrywa 

jednocześnie emigracja ludzi młodych70.  

W 2013 r. mediana wieku ludności w woj. śląskim w miastach wyniosła 41 lat, natomiast na wsi – 39 lat 

(prognozy dotyczące roku 2050 r. informują o odpowiednio 54 i 52 latach.)71 Spadek urodzeń, który 

nastąpił po 1983r. oraz utrzymujący się niski poziom urodzeń spowodowały, że w wiek prokreacyjny 

wchodzą coraz mniej liczne roczniki. W chwili obecnej, nawet wzrost współczynnika dzietności do pułapu 

gwarantującego zastępowalność pokoleń (2,1 - 2,15) nie zdoła odwrócić tych procesów i nie powstrzyma 

                                                

70
 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 

2014-2050, GUS, Warszawa 2014 
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 Statystyczne Vademecum samorządowca, US w Katowicach, Katowice 2014r. 
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postępującego starzenia się struktury ludności kraju, a także poszczególnych regionów, w tym woj. 

śląskiego.72 

Powyżej przedstawione fakty stanowią szansę rozwoju dla sektora ochrony zdrowia i opieki, co 

dostrzegają także eksperci uczestniczący w badaniu informujący o możliwościach rozwoju sektora 

medycznego, szczególnie w zakresie opieki nad osobami starszymi. 

Jednakże, zgodnie z informacjami pozyskanymi w trakcie realizacji badania, istotną barierą, a zarazem 

zagrożeniem dla rozwoju tej branży są ograniczone zasoby kadrowe lekarzy – niedobór pracowników 

odczuwalny jest w niemalże każdej gałęzi sektora medycznego: 

Jeżeli chodzi bezrobocie, to prawdopodobnie nie ma go zupełnie jeżeli chodzi o branżę lekarską. Średnia wieku 

wśród lekarzy rodzinnych to 54,5 lat - niedobór kadr katastrofalny [IDI eksp.]. 

Zgodnie ze statystykami GUS przedstawionymi w dalszej części raportu, od kilku lat obserwowalny jest 

trend wzrostu liczby miejsc pracy w sektorze Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna), natomiast 

liczba osób kończących uczelnie medyczne z roku na rok maleje73. Złą sytuację dodatkowo potęguje 

zjawisko drenażu talentów – wiele młodych osób, w tym wykształconych lekarzy, decyduje się na 

migrację zarobkową do krajów Europy zachodniej: 

Mimo niewielkiej ilości osób, które kończą studia, znaczna ich część wyjeżdża za granicę. To jest związane 

z dobrymi warunkami pracy, nie pieniędzmi, dlatego bardzo dużo ludzi decyduje się na wyjazd. W ubiegłym roku 

zaobserwowaliśmy, że o 25% więcej ludzi wystąpiło o pozwolenie, o zaświadczenie, które umożliwia podjęcie 

pracy na zachodzie [IDI eksp.]. 

W związku z deficytem osób posiadających wyższe wykształcenie medyczne, aby zmienić sytuację 

należałoby zacząć od zmian systemowych, działania podejmowane w ramach funduszy europejskich 

(m.in. RPO WSL) będą w tym zakresie niewystarczające.  

Zawody medyczne wymagają bardzo wysokich kompetencji i ustawicznego szkolenia [IDI eksp.]. 

Zdaniem ekspertów biorących udział w badaniu (IDI, FGI), aby naprawić obecną kryzysową sytuację 

należałoby zwiększyć państwowe finanse kierowane do publicznej służby zdrowia. Obecnie 

obserwowalne niskie zainteresowanie kierunkami medycznymi przez potencjalnych studentów 

(stanowiące barierę do powstawania „białych miejsc pracy”) nie jest spowodowane brakiem potencjału, 

motywacji do pracy tego rodzaju, tylko brakiem perspektyw zawodowych: 

Trzeba skierować więcej pieniędzy na medycynę, żeby [studenci] byli zachęceni do pracy w charakterze lekarzy 

i pielęgniarek [IDI eksp.].  

                                                

72
 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 

2014-2050, GUS, Warszawa 2014 
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 Szczegółowe dane liczbowe przedstawione w rozdziale 6.8: Możliwości zagospodarowania zasobów ludzkich na 

śląskim rynku pracy. 
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W związku z powyższym, wsparcie płynące z funduszy unijnych może znaleźć zastosowanie jedynie 

w mniej skomplikowanych zawodach medycznych, takich jak opiekunowie osób starszych, bądź 

pracownicy administracyjni służby zdrowia.  

[Wsparcie unijne] może dotyczyć jedynie takich najniższych miejsc pracy o najniższych kompetencjach, czyli 

powiedzmy możemy (…) przeszkolić panią do rejestracji, (…) możemy nauczyć kogoś, kto będzie się opiekował 

starszą osobą, nawet bez studiów medycznych (…) wykształcić taką osobę, ale tylko tyle. Wyżej to już nie, to już 

musimy szkolić przez kilka lat w szkołach [IDI eksp.]. 

Rosnąca liczba osób starszych generować będzie potrzeby w zakresie zawodów opiekuńczych oraz 

rehabilitacyjnych, co już jest obserwowane w Niemczech. W Polsce, jako kraju mniej zamożnym, 

niewiele rodzin może sobie pozwolić na zapewnienie opieki pielęgniarskiej dla starszych członków 

rodziny, niemniej jednak zapotrzebowanie na usługi tego rodzaju będą rosnąć i należy się zastanowić 

w jaki sposób na nie odpowiedzieć. Zdaniem ekspertów biorących udział w badaniu, w tym miejscu 

pożądane byłoby wprowadzenie programów społecznych. Jednakże w przypadku realizacji szkoleń oraz 

kursów z funduszy europejskich ukierunkowanych na rozwój opiekunów m.in. osób starszych trzeba 

uwzględnić zagrożenie migracji osób przeszkolonych. Trend wyjazdów zagranicznych w celach 

zarobkowych wśród osób młodych odbija widoczne piętno na polskiej gospodarce, dlatego można 

przypuszczać, iż certyfikacja opiekunów skutkować będzie także ich częściowym odpływem do krajów 

Europy Zachodniej. Miejsca pracy powstawać także będą w branżach pochodnych opiece społecznej -  

ze względu na zwiększenie liczby osób starszych wzrośnie także zapotrzebowanie na usługi 

transportowe. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu, pewnym rozwiązaniem mogłoby 

być utworzenie dziennych domów opieki dla osób starszych, które stanowiłoby miejsce spotkań. 

Rozwiązanie takie jest tańsze oraz stosunkowo łatwiejsze w realizacji od tworzenia zamkniętych 

zakładów opieki, które wymagają o wiele większego zaangażowania kadrowego i inwestycji 

finansowych. 

„Zielone miejsca pracy” 

Diagnozując sytuację województwa śląskiego oraz krajowego „zielonego sektora gospodarki”, 

możliwości generowania przez niego miejsc pracy, należy zwrócić uwagę na problemy szkolnictwa 

zawodowego, stanowiące barierę do powstawania zielonych miejsc pracy. W ostatnich latach szkoły 

zawodowe straciły znacząco na popularności, na rzecz szkół ogólnokształcących. Efektem zmniejszenia 

zainteresowania potencjalnych uczniów tą formą kształcenia, jest częściowe zamykanie placówek tego 

rodzaju. Jest to istotne w świetle rozwoju technologii proekologicznych, gdyż szkoły zawodowe pełnią 

ważną rolę w przekazywaniu wiedzy z tego zakresu. Zgodnie z wypowiedzią uczestnika badania 

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych:  
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Utrzymanie laboratorium do demonstrowania technologii w zakresie energii odnawialnych jest dużo bardziej 

kosztowne niż laboratorium językowe
74

. 

W szkolnictwie wyższym natomiast utrzymującą się tendencją jest przekazywanie wiedzy teoretycznej, 

która ze zrozumiałych względów oceniana jest przez przedsiębiorców niżej, od wiedzy praktycznej. 

Również absolwenci kończący kierunki powiązane z ochroną środowiska, mają problemy ze 

znalezieniem pracy. Wydaje się to następstwem oferowania dwóch głównych kierunków: inżynieria 

środowiska oraz zarządzanie ochroną środowiska. Natomiast najczęściej brak w ofercie edukacyjnej 

uczelni zajęć dotyczących przedsiębiorczości przyjaznej środowisku75 

W szerszym ujęciu, pewną barierę w rozwoju zielonych miejsc pracy w Polsce stanowić fakt, że 

wydobycie węgla kamiennego od dawna istnieje w świadomości społecznej (zwłaszcza na Śląsku) jako 

podstawa funkcjonowania polskiej gospodarki76. Próby przerzucenia ciężaru produkcji zasobów 

energetycznych na czystsze źródła energii budzą obawy o opłacalność i rentowność tego rodzaju 

przedsięwzięć w kontekście posiadanych zasobów bogactw naturalnych oraz polskiej tradycji 

wydobywczej. Obawy te nie są bezpodstawne, jednakże problem ten nie leży w zakresie 

przedmiotowym niniejszego badania. Niemniej jednak należy wskazać, że zbyt wysokie koszty 

produktów ekologicznych oraz produkcji ekologicznej w porównaniu z produktami tradycyjnymi 

oraz tradycyjnym sposobem ich wytwarzania, stanowią zagrożenie w kontekście rozwoju zielonej 

gospodarki oraz powiązanymi z nią miejscami pracy.77   

Czynnik finansowy pełni niewątpliwie istotną rolę w rozwoju zielonych miejsc pracy – przedsiębiorcy, 

zarówno kierujący mikroprzedsiębiorstwami jak i dużymi firmami, ze zrozumiałych względów podejmując 

wszelkiego rodzaju decyzje, także związane z działaniami proekologicznymi, mają na uwadze przede 

wszystkim rentowność podejmowanych inwestycji. Dlatego polskie przedsiębiorstwa są „zielone” 

w takim stopniu, w jakim determinują to obowiązujące przepisy prawa. Aspekty ideowe, związane 

z ochroną środowiska, w obliczu problemów finansowych przedsiębiorstw, bądź w perspektywie 

zmniejszenia generowanych zysków, schodzą na dalszy plan. 

Próbą działania w tym zakresie było wprowadzenie systemu białych certyfikatów, czyli świadectwa 

efektywności energetycznej - mechanizmu mającego stymulować zachowania prooszczędnościowe 

wśród przedsiębiorców78. Jednakże, zgodnie ze słowami eksperta z branży energetycznej, system 

mający prowadzić do wywiązania się Polski z zobowiązań dotyczących poprawy efektywności jest 

                                                

74
 Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych; Raport z badania zrealizowanego 

w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD), Wrzesień 2011 
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 Tamże. 
76

 Tamże. 
77

 Tamże. 
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 http://www.bialecertyfikaty.com.pl/bialecertyfikaty, dostęp dnia 22 listopada 2015 r. 
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realizowany na marginalnym poziomie, nieprzekraczającym maksymalnie 4-5% i nikt sobie z tego 

specjalnie nie robi problemu. Jeżeli ktoś wprowadziłby w życie działania, które są chociażby w ostatniej 

dyrektywie dotyczącej efektywności, (…) to ewidentnie rozwój tych miejsc pracy byłby znaczący [IDI 

eksp.]. 

Zatem istnieją narzędzia sprzyjające generowaniu nowego zapotrzebowania na usługi w zielonych 

technologiach, czyli także „zielone miejsca pracy”, jednakże nie są one w wystarczającym stopniu 

respektowane. 

Sygnały powyżej wskazane należy uwzględnić podczas projektowania wsparcia w ramach RPO WSL. 

Zarówno analiza danych zastanych, jak i przeprowadzone wywiady pogłębione informują, że aby szkolić 

pracowników (w ramach funduszy UE) w zakresie kompetencji potrzebnych na „zielonych miejscach 

pracy”, najpierw należałoby wygenerować popyt na kwalifikacje tego rodzaju. Działania oddolne, jakim 

jest stworzenie kadry gotowej pracować w podmiotach proekologicznej gospodarki nie przyniosą 

rezultatów bez działań systemowych, zapewniających zapotrzebowania ze strony pracodawców.  

Coś co wywoła popyt (…). Co z tego, że my tu wyszkolimy na to zielone miejsce tego bezrobotnego, jak on nadal 

będzie bezrobotny, ktoś go tylko fikcyjnie [zatrudni]. A na dodatek wykonawcy tych projektów też będą się bali 

z uwagi na efekt prozatrudnieniowy, więc znowu będą szukali wyjść, które im pozwolą zadośćuczynić temu 

wymaganiu [FGI]. 

W zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw – m.in. udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej dla nowopowstałych zielonych firm, należy się zastanowić, czy sztuczna ingerencja nie 

zaburzy istniejącej równowagi rynkowej. Przyznając wsparcie nowym przedsiębiorcom jednocześnie 

tworzy się konkurencję dla istniejących podmiotów. W związku z udzieloną pomocą nowoutworzone 

firmy są w stanie zaoferować korzystniejsze ceny usług/produktów, co w efekcie prowadzić może do 

upadku istniejących przedsiębiorstw. 

Pytanie, czy promując jakieś konkretne branże, w których jest już równowaga, (…) nie zaburzamy równowagi co 

prowadzi do upadku istniejących firm i jednocześnie nie prowadzi do utrzymania nowo powstałych. Nie wiem czy 

takie działania nie są działaniami na szkodę regionu, a nie na korzyść [FGI]. 

Konkludując, wszelkiego rodzaju działania świadomościowe, informacyjne, szkoleniowe oraz wsparcie 
finansowe nie przyniosą spodziewanych rezultatów bez istotnych zmian systemowych, narzucających 
proekologiczne rozwiązania przedsiębiorcom. W kontekście powyższych danych należy stwierdzić, iż 
działania projektowane w ramach Priorytetów Inwestycyjnych 8i oraz 8iii RPO WSL powinny być 
ukierunkowane na wspieranie „zielonych miejsc pracy” w ograniczonym zakresie79.  

                                                

79
 Wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia w przypadku Poddziałania 7.1.3 (konkursowego) oraz 7.2 

RPO WSL (działania świadomościowe) oraz wyodrębnienie osobnej alokacji w Poddziałaniu 7.1.3 RPO WSL –  

szczegóły przedstawione w dalszej części raportu. 
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5.6 Ocena zaprojektowanego systemu wdrażania PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób 

poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 

oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników oraz 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość 

i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw  

Pytanie badawcze nr 5. Czy zaprojektowany system wdrażania Priorytetów inwestycyjnych 8i oraz 8iii, w 

tym zasady wyboru projektów (z uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów), umożliwiają wybór 

najbardziej optymalnych projektów we wskazanym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem „białych i 

zielonych miejsc pracy”? 

Pytanie badawcze nr 7. W jakim stopniu wsparcie skierowane do osób objętych działaniami RPO WSL 

2014-2020 pozwala na możliwość przekwalifikowania się w zakresie nabywania kompetencji 

niezbędnych do wykonywania pracy w „białych i zielonych miejscach pracy”? Jakich działań w tym 

zakresie brakuje? 

System wdrażania projektów w ramach Priorytetów Inwestycyjnych 8i oraz 8iii wymusza na 

projektodawcach i beneficjentach zastosowanie się do zestawu wytycznych i zaleceń, które powstały na 

poziomie unijnym, krajowym oraz regionalnym. Podstawą wdrażania omawianych PI jest dokument RPO 

WSL 2014-2020 wraz z SZOOP WSL 2014-2020,w których sformułowano zasady i narzędzia wdrażania, 

cele interwencji wraz ze wskaźnikami, które mają monitorować stopień ich osiągania. Podstawą do 

sformułowania tych dokumentów była Umowa Partnerstwa z dnia 23 maja 2014. Podkreśla się w niej 

znaczenie „zazieleniania” gospodarki, podkreślając przy tym, iż w największym stopniu ważne są 

działania inwestycyjne w przedsiębiorstwach (umożliwienie stosowania „zielonych” technologii, między 

innymi związanych z odnawialnymi źródłami energii), a także działania uświadamiające korzyści 

zarówno dla firm, jak i dla konsumentów, które płyną z działania „zazieleniających” gospodarkę. 

W obszarze wspierania zielonych miejsc pracy znajduje się jedynie ogólne odniesienie do tego, iż warto 

tego typu miejsca wspierać80 oraz że działania w innych obszarach (np. zachowania bioróżnorodności 

biologicznej) mogą przyczynić się do wspierania tego typu miejsc pracy81. Omawiany dokument odnosi 

się również do potrzeby strategicznego podejścia do rozwiązywania problemów związanych ze 

starzeniem się społeczeństwa, między innymi poprzez rozwój białego gospodarki82. Również w tym 

przypadku nacisk kładziony jest jednak nie na wspieranie bezrobotnych na rynku pracy, ale na działania 

nakierowane na poprawę jakości usług czy wprowadzenie ułatwień opieki nad osobami zależnymi (jako 

narzędzie wspierania dzietności)83. Elementami systemu wdrażania są również wytyczne na poziomie 

                                                

80
 Umowa partnerstwa z dnia 23 maja 2014, m. in. str. 37 

81
 Tamże, str. 118. 

82
 Tamże, str. 227. 

83
 Tamże. 
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krajowym dotyczące trybu wyboru projektów84 oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego85. Zapisy uwzględnione w tych dokumentach nie 

odnoszą się jednak bezpośrednio do „białych i zielonych miejsc pracy”, stąd należy wskazać, iż są one 

neutralne pod tym względem. 

Celem głównym w I. obszarze badawczym przedmiotowego badania jest ocena kryteriów wyboru 

projektów dla Działań i Poddziałań zawierających się w Priorytecie Inwestycyjnym 8i oraz 8iii (to jest 

Poddziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy 

i pozostających bez zatrudnienia - konkurs, 7.2 RPO WSL 2014-2020 Poprawa zdolności do 

zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe 

(dla publicznych służb zatrudnienia), 7.3.3 RPO WSL 2014-2020 Promocja samozatrudnienia - konkurs). 

Poniżej zostanie przedstawiona ocena zarówno kryteriów ogólnych, jak i szczegółowych pod kątem 

możliwości wyboru projektów wspierających białe i zielone miejsca pracy. Wskazane oceny kryteriów 

wynikają ze zrealizowania zestawu metod badawczych: analizy desk research, IDI z przedstawicielami 

IZ/IP, IDI z ekspertami do spraw rynku pracy oraz FGI. 

W pierwszej kolejności ocenie poddane zostały kryteria ogólne dla działań wdrażanych przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach86. 

Kryteria ogólne formalne:  

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów  

2. Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  

3. Potencjał finansowy   

4. Uproszczone metody rozliczania wydatków 

5. Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków w RPO WSL  

6.  Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

7. Prawidłowość określenia wartości projektu 

8. Projekt nie został usunięty z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych  

                                                

84
 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, MIR, 

Warszawa, 10 kwietnia 2015 
85

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, MIR, Warszawa, 22.07.2015 
86

 Pełna treść kryteriów wyboru projektów wskazana jest w dokumencie „ Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 

2014-2020. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań”, Katowice, 

październik 2015. Wszystkie analizy przedstawione w dalszej części rozdziału prowadzone były w oparciu o 

wskazany dokument. 
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Wstępne wyniki badań nie wskazywały na bezpośredni wpływ kryteriów ogólnych na wybór projektów 

wspierających „białe/zielone miejsca pracy”. Badani zauważali, iż są to stricte formalne kryteria, które 

podkreślają najważniejsze elementy systemu wdrażania RPO zgodnie z przepisami UE oraz krajowymi. 

Ten pogląd potwierdzili uczestnicy FGI, którzy również nie wskazali na żadne z kryterium, które mogłoby 

utrudniać lub ułatwiać realizację projektów nastawionych na konkretne branże czy zielone i białe miejsca 

pracy. Jedyną uwagą co do potencjalnego wpływu kryteriów na charakter wybranego projektodawcy jest 

potencjał finansowy, który może uniemożliwić składanie projektów podmiotom z branż, w których 

funkcjonują firmy o mniejszym potencjale niż w innych sektorach. Uczestnicy FGI nie mieli jednak 

zastrzeżeń do tak zapisanego kryterium ze względu na wymóg zapewnienia stabilności podmiotów 

realizujących projekty.  

Kryteria ogólne merytoryczne:  

1. Zgodność z regulaminem konkursu/naboru  

2. Wpisywanie się projektu we właściwe działanie/poddziałanie/ typ projektu RPO WSL 2014-2020 – zgodnie 

ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych i regulaminem konkursu/naboru.  

3. Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie   

4. Zasadność nawiązania partnerstwa w projekcie   

5. Skierowanie projektu do grupy docelowej z terenu województwa śląskiego   

6. Lokalizacja biura projektu   

7. Realizacja wskaźników kluczowych i specyficznych dla Programu   

8. Wkład własny   

9. Kwalifikowalność wydatków w projekcie   

10. Adekwatność celu projektu do zdiagnozowanych problemów   

11. Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników oraz opis monitorowania  

12. Opis grupy docelowej   

13. Opis zadań w kontekście osiągnięcia celu i wskaźników projektu  

14. Zdolność do efektywnej realizacji projektu   

15. Budżet projektu   

W przypadku kryteriów ogólnych merytorycznych wskazano, iż zapis o konieczności zastosowania się 

do zaleceń sformułowanych w regulaminie konkursu/naboru (pkt. 1.) nie ma bezpośredniego wpływu na 

wybór określonych projektów, lecz daje możliwość stworzenia zapisów ukierunkowujących wsparcie 

(poprzez zapisy regulaminu) w pożądanym kierunku zawężenia branżowego czy tematycznego 

wsparcia. 
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Pozostałe z kryteriów zostały ocenione jako adekwatne do tego, aby wybrać odpowiednie pod względem 

jakościowym projekty, ale bez możliwości wykazania ich wpływu na jakiekolwiek ukierunkowanie 

wsparcia. Zaznaczyć należy, iż w toku dyskusji ekspertów i przedstawicieli IP, IZ, PUP wypracowano 

stanowisko wskazujące, iż brak takiego ukierunkowania/neutralność kryteriów pod tym względem jest 

zjawiskiem pozytywnym.  

Kryteria horyzontalne: 

1. Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi w tym: zasadą równości szans 

kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą partnerstwa  

2. Zgodność projektu z prawodawstwem krajowym  

3. Zgodność z zasadami pomocy publicznej (lub pomocy de minimis)  

Przeprowadzone badania nie wykazały wpływu kryteriów horyzontalnych na wsparcie „białych 

i zielonych miejsc pracy”. Są to kryteria de facto narzucone odgórnie i mają jedynie zapewnić zgodność 

projektu z prawodawstwem na poziomie unijnym i krajowym. Z tego względu trudno oceniać te kryteria 

pod kątem kierunkowania wsparcia. 

Zaznaczyć należy, iż zdiagnozowanie neutralności ogólnych kryteriów wyboru projektów w omawianych 

Działaniach i Poddziałaniach nie stanowi przesłanki do wskazywania, iż te kryteria należy zmienić w celu 

ukierunkowania wsparcia na białe i zielone miejsca pracy. Wynik konsultacji rekomendacji w zakresie 

możliwych do wdrożenia kryteriów wyboru projektów prowadzony z przedstawicielami publicznych służb 

zatrudnienia w regionie, ekspertami ze strony pracodawców oraz przedstawicielami IZ oraz IP 

jednoznacznie wskazują, iż takie kierunkowanie wsparcia nie jest w chwili obecnej zasadne. 

Kryteria dostępu w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020  

1. Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie ubiegania się 

dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy; 

2. Grupę docelową projektu stanowią: 1/ osoby po 29. roku życia, które są bezrobotne (lub nieaktywne 

zawodowo, należące do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejsze sytuacji na rynku pracy 

grup: osoby pow. 50 r.ż., kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem i wychowywaniem dziecka), os. niepełnosprawne, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich 

kwalifikacjach, 2/ pracodawcy i przedsiębiorcy; 

3. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy 

konkursowej; 

4. Minimalna wartość projektu wynosi 50000PLN (nie dotyczy instrumentu terytorialnego, RKLS, OSI); 

5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (os. niepełnosprawne – 17%, os. długotrwale bezrobotne 35%, os. 

o niskich kwalifikacjach – 36%, dla pozostałych uczestników – 43%; 
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6. W przypadku realizacji w ramach projektu szkoleń/kursów z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub 

uzupełniania kwalifikacji – wskazane formy wsparcia kończą się egzaminem. 

Ważnym punktem wyjścia do oceny kryteriów w ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do 

zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs jest podkreślenie 

założeń wsparcia oferowanego w jego ramach. Celem całego Działania 7.1 RPO WSL 2014-2020 

(Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu) jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez 

zatrudnienia. Wskaźnikami rezultatu bezpośredniego wskazanymi w ramach tego działania są: liczba 

osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 

oraz liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Wskazane cele i wskaźniki 

rezultatu wskazują, iż kluczowym elementem wsparcia jest efektywne przywrócenie osób bezrobotnych 

na rynek pracy. W związku z tym najważniejszym założeniem wsparcia realizowanego w ramach tego 

Poddziałania jest jego indywidualizacja, dostosowanie do możliwości i predyspozycji poszczególnych 

beneficjentów ostatecznych, a nie konkretnych branż. Skuteczne i trwałe wsparcie wskazanych 

w kryteriach grup docelowych jest samo w sobie trudne i wymagające, stąd wypowiedzi uczestników 

badania, które sugerują, iż ewentualne dokładanie kryteriów zawężających branże, w których 

można/należy wspierać bezrobotnych, mogłoby jeszcze bardziej utrudnić wdrażanie RPO albo mogłoby 

prowadzić do próby podejmowania działań nakierowanych na obchodzenie systemu wsparcia. 

Potencjalnym utrudnieniem wspierania akurat „białych miejsc pracy” może być zapis wskazujący grupę 

docelową, która ma być wspierana w ramach tego Poddziałania. Większość stanowisk pracy, na które 

jest zapotrzebowanie w ramach białego sektora, wymaga stosunkowo wysokich kwalifikacji, które trudno 

zdobyć w toku wsparcia projektowego. Dodatkowo są to zawody wymagające dużego zaangażowania 

w naukę i potem pracę, a co za tym idzie wysokiego poziomu motywacji, której często brakuje 

uczestnikom projektów z trudnych grup docelowych.  

Podsumowując, nie zdiagnozowano wpływu wskazanych kryteriów dostępu w ramach Poddziałania 

7.1.3 na wybór projektów, które wspierałyby „białe i zielone miejsca pracy”. Respondenci badań 

jakościowych wskazywali wręcz, że ewentualne zatrudnienie uczestników projektów może następować 

w innych sektorach. Podkreślano również, że wymagany poziom wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej zapewnia dostosowanie wsparcia oferowanego w projekcie do popytu na pracę na rynku 

i takie rozwiązanie powinno zapewnić wspieranie najbardziej skutecznych pod tym względem projektów. 

Kryteria dodatkowe w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020  

1. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby o niskich kwalifikacjach  

2. Szkolenia/kursy przewidziane w ramach projektu przyczyniają się do realizacji Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i tematyka szkoleń związana jest z Programem 

Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020. 

3. Projekt uwzględnia na każdym etapie jego realizacji zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.  



 
 
 

67 
 

 
 

Kryteria dodatkowe w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL premiują między innymi realizację projektu 

tylko dla osób o niskich kwalifikacjach. Tak jak wspomniano wcześniej, tak zakreślona grupa docelowa 

jest w o tyle trudnej sytuacji na rynku pracy, że jakakolwiek szansa (w jakimkolwiek sektorze) do 

znalezienia zatrudnienia, jest dla nich cenna, dlatego też niekoniecznie miarą skuteczności i trwałości 

projektów kierowanych do tej grupy będzie ukierunkowanie wsparcia na wspieranie „białych i zielonych 

miejsc pracy”. 

Kryterium odnoszące się do spójności z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego oraz 

Programem Rozwoju Technologii (pkt. 2.) przyniosło dwojakie reakcje uczestników zogniskowanego 

wywiadu grupowego realizowanego w ramach przedmiotowego badania. Z jednej strony wielu 

respondentów wywiadów z ekspertami potwierdzało, że skoro wśród branż wskazywanych w tych 

dokumentach są zarówno medycyna (inteligentna specjalizacja), jak i ochrona środowiska, to zapis ten 

może pozytywnie wpływać na wybór projektów wspierających powstawanie „białych i zielonych miejsc 

pracy. Zniwelowano również problem, który zaistniał w poprzednim okresie programowania, gdzie 

pojawiały się analogiczne zapisy gdzie ogólne odniesienie do zestawu branż prowadziło do 

niepożądanych efektów w postaci takiego wskazywania spójności, która w praktyce sprowadza się do 

realizowania np. szkoleń w określonych branżach, ale w bardzo mało specjalistycznych zawodach (np. 

przez realizację dokumentów strategicznych rozumie się szkolenia z wprowadzania danych do systemu 

(które teoretycznie wpisują się w branżę ICT). W związku tym pojawiały się w toku FGI również sugestie, 

że w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania tego zapisu warto byłoby wskazać konkretne branże, 

w których szkolenia wpisują się w to kryterium. Wadą takiego rozwiązania jest jednak trudność 

stworzenia zamkniętego katalogu zawodów/branż, a konsekwencją „zamknięcia” listy szkoleń byłaby 

mniejsza elastyczność wsparcia w stosunku do zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek 

pracy/pracodawców. Taka szczegółowa lista branż została już wypracowana przez IZ i pozwoli na 

uniknięcie prób „obchodzenia” tych zapisów przez beneficjentów. 

Kryteria dostępu w ramach Działania 7.2 RPO WSL 2014-2020 

1. Grupę docelową projektu stanowią osoby powyżej 29 roku życia bezrobotne, dla których został ustalony I 

(tzw. bezrobotni aktywni) lub II profil pomocy (tzw. wymagający wsparcia) (…) należące co najmniej do 

jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia; kobiety; osoby niepełnosprawne, osoby 

długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach,  

2. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja 

osób niepełnosprawnych powyżej 29 roku życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w stosunku do 

ogólnej liczby osób powyżej 29 roku życia (na dzień 31.12.2014 r.), zarejestrowanych w danym 

Powiatowym Urzędzie Pracy i należących do I lub II profilu pomocy, 

3. Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak 

proporcja osób długotrwale bezrobotnych powyżej 29 roku życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem 

w stosunku do ogólnej liczby osób powyżej 29 roku życia (na dzień 31.12.2014 r.), zarejestrowanych w 

danym Powiatowym Urzędzie Pracy i należących do I lub II profilu pomocy, 
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4. Co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające 

wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie,  

5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (tak jak poprzednio).  

Powyższe kryteria preferują (z oczywistych względów) wspieranie osób w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy. Według wypowiedzi ekspertów i pracodawców jest to na tyle trudna grupa, że 

problematyczne może być ich włączenie na rynek pracy akurat do białego i zielonego sektora. Z drugiej 

strony wymóg dość wysokich progów efektywności zawodowej wymusza na beneficjentach 

dopasowanie rynkowe oferowanego wsparcia. Przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia87, którzy 

brali udział w badaniu podkreślali, jak trudną grupą są osoby niepełnosprawne i bezrobotne i jak trudno 

poprzez wsparcie pozytywnie wpłynąć na ich motywację i trwałą chęć do pracy. Z tego względu, oprócz 

tego, że w toku badania nie zdiagnozowano, aby powyższe kryteria miały określony wpływ na wybór 

projektów nakierowanych na wspieranie „białych i zielonych miejsc pracy”, to również zaznaczyć należy, 

iż ukierunkowanie wsparcia na te sektory w ramach Działania 7.2 byłoby nieuzasadnione i ze szkodą dla 

skuteczności wsparcia. 

Kryteria dostępu w ramach Poddziałania 7.3.3 

1. Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie ubiegania się o 

dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy; 

2. Grupę docelową stanowią osoby po 29 roku życia, planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby 

bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup: osoby powyżej 50 roku życia; kobiety (szczególnie 

powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka); osoby niepełnosprawne, osoby 

długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach;  

3. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy 

konkursowej;  

4. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN (nie dotyczy instrumentu terytorialnego RKLS, OSI);  

5. Typ 2 projektu może być realizowany jedynie w połączeniu z typem 1.; W przypadku realizacji działań dla 

osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zaplanowane wsparcie musi mieć charakter 

kompleksowy, tj. każdy uczestnik otrzyma możliwość skorzystania z pełnego katalogu pomocy tj. dotacji, 

doradztwa, szkoleń dostępnych w ramach tej formy wsparcia,. 

Poddziałanie 7.3.3 RPO WSL odnosi się do promocji samozatrudnienia. Celem szczegółowym 

wpisanym w to poddziałanie jest promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Cel ten ma być 

osiągany poprzez przydzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (typ 1), wsparcie 

doradczo-szkoleniowe (typ 2) oraz wsparcie pomostowe (typ 3). Uczestnicy zogniskowanego 

                                                

87
 W badaniu brali udział zarówno przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, jak 

i przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy z kilku powiatów województwa śląskiego. 
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wywiadu pogłębionego (FGI) zrealizowanego w ramach przedmiotowego badania odnieśli się do 

potencjalnego wpływu kryterium nr 2 (w zakresie ograniczenia wiekowego osób z grupy docelowej) 

na kierunkowanie wsparcia na białe i zielone miejsca pracy. Z doświadczeń przedstawicieli IP oraz 

PUP wynika, że w białym i zielonym sektorze powstawało do tej pory mało działalności 

gospodarczych mających swoje źródło w analogicznym Działaniu/Poddziałaniu w ramach PO KL 

2007-2013, a jeśli były takowe zakładane, to raczej przez absolwentów szkół, czyli osoby młodsze 

niż grupa docelowa omawianego Poddziałania. Tym samym prawdopodobieństwo, iż osoby po 29. 

roku życia będą zakładać działalność gospodarczą właśnie w białym i zielonym sektorze jest 

stosunkowo małe. Oprócz tego w przypadku kryteriów dostępu do Poddziałania 7.3.3 nie 

zdiagnozowano zależności pomiędzy wskazanymi kryteriami, a możliwością wyboru takich 

projektów, które wspierają „białe i zielone miejsca pracy”.  

Kryteria dodatkowe w ramach Poddziałania 7.3.3 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią w całości osoby niepełnosprawne   

2. Grupę docelową w projekcie stanowią w całości osoby w wieku 50+   

3. Wsparcie w ramach projektu przyczynia się do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Śląskiego na lata 2013-2020 i związane jest z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego 

na lata 2010 – 2020.   

4. Projekt uwzględnia na każdym etapie jego realizacji zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. 

Podobnie jak wspomniano w przypadku wcześniej opisywanych kryteriów, również tutaj premiowanie 

projektów skierowanych do trudnych grup docelowych (znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku 

pracy) raczej zmniejsza prawdopodobieństwo, iż podmioty gospodarcze będą zakładane akurat w białym 

i zielonym sektorze. Pojawia się tutaj również odniesienie do spójności z zapisami regionalnych 

dokumentów strategicznych. Jak zaznaczono jednak w ramach FGI, siła oddziaływania tego kryterium 

jest stosunkowo mała (jedynie możliwe do uzyskania 2 punkty). Uczestnicy badania wskazywali również, 

że wskaźnikiem sukcesu wsparcia oferowanego w ramach całego Działania 7.3 ma być trwałość 

powstałych miejsc pracy, a aby to uzyskać ważny jest dobry pomysł i odpowiednie przygotowanie 

beneficjenta ostatecznego, a nie kierunkowanie wsparcia na branże, które w perspektywie mogą być 

ważne dla regionu, bo na dzień dzisiejszy mogą nie dać możliwości prowadzenia firmy w sposób trwały 

i przynoszący dochód. 

Propozycje kryteriów w pozostałych Działaniach /Poddziałaniach 

W celu wypracowania propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach działań i poddziałań, w których 

tego typu kryteria nie zostały do tej pory przyjęte, Wykonawca przygotował propozycje takich zapisów, 

które następnie zostały poddane pod dyskusję w ramach zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI). 

Poniżej znajduje się omówienie poszczególnych propozycji wraz z ostatecznymi ustaleniami 

uczestników FGI co do zasadności i możliwości zastosowania danego kryterium. 
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Poddziałanie 7.1.1 oraz 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy 

i pozostających bez zatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT/RIT 

Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 RPO WSL realizowane są w ramach ZIT/RIT, w ramach których procedura 

wyboru projektów uwzględnia również ocenę ich spójności ze strategiami odpowiednimi ZIT/RIT. Co 

istotne, nadrzędnym celem tych poddziałań jest odpowiedź na problemy lokalnych rynków pracy, a to 

prowadzi do wniosku, iż zbyt sztywne narzucanie tematyki wsparcia może negatywnie wpływać na jego 

skuteczność. Co więcej, należy pamiętać o charakterystyce Działania 7.1 RPO WSL, która zakłada 

indywidualizację oferowanego wsparcia. 

Poniżej przedstawiono propozycje kryteriów wraz z komentarzem i ustaleniami poczynionymi podczas 

FGI. 

1. Kryterium dodatkowe: Premiowanie projektów, które zakładają wsparcie uwzględniające 

przekwalifikowanie w obszarze białego sektora - wsparcie kierowane do bezrobotnych, którzy 

mają wykształcenie/doświadczenie zawodowe w obszarze białego sektora, szczególnie 

w podmiotach z sekcji Q oraz w zawodach z grup 22, 32, 3412, 53 Klasyfikacji zawodów. Tego typu 

wsparcie byłoby udzielane pod warunkiem, iż w 1 typie operacji zidentyfikowane zostaną możliwości 

aktywizacji zawodowej w tych obszarach.  

Przesłankami tak sformułowanej rekomendacji były z jednej strony zgłaszane głębokie deficyty 

pracowników w służbie zdrowia, z drugiej – pojawianie się na listach zawodów nadwyżkowych 

niektórych zawodów, które do tego sektora można zaliczyć. Uczestnicy FGI jednak wskazali, że 

w przypadku przekwalifikowania z zawodu bardziej specjalistycznego (np. pielęgniarki) na np. opiekuna 

osoby starszej (wymagającego mniej specjalistycznych kwalifikacji) wystarczą te środki i zapisy, które 

funkcjonują obecnie, bo umożliwiają one odbycie stosownych kursów i szkoleń. Istotnym problemem jest 

jednak proces przekwalifikowania się np. z takich zawodów jak ratownik medyczny (będący obecnie 

zawodem nadwyżkowym w niektórych powiatach88) na np. pielęgniarkę (lub odwrotnie), jako że te 

zawody wymagają uzyskania konkretnych kwalifikacji możliwych do nabycia jedynie w toku edukacji 

formalnej (np. studiów wyższych). W związku z takimi barierami systemowymi, nie jest możliwe 

wspieranie tego procesu w ramach RPO WSL. Co więcej, nawet wspieranie procesu 

przekwalifikowywania się z bardziej specjalistycznych na mniej specjalistyczne zawody w ramach 

białego sektora może nie przynieść oczekiwanych korzyści, bo te najbardziej poszukiwane zawody (np. 

opiekun osoby starszej) są obecnie w Polsce, a więc i w regionie, na tyle słabo opłacane, że osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje albo poszukują pracy w innych zawodach, albo udają się na 

emigrację zarobkową do innych krajów Unii Europejskiej (co się już obecnie dzieje). W związku z tym 

odpowiadając na pytanie badawcze odnośnie tego, jakich działań brakuje w zakresie możliwości 

przekwalifikowania się w ramach wsparcia z RPO WSL 2014-2020 należy wskazać, iż trudności 

w przekwalifikowaniu wynikają z trudności systemowych (konieczności odbycia całej ścieżki kształcenia 

                                                

88
 Ratownik medyczny to zawód nadwyżkowy w powiecie Tychy. 
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w celu możliwości wykonywania zawodu np. pielęgniarki). Z tego względu trudno jest niwelować poprzez 

zasady wdrażania RPO WSL 2014-2020 odnoszące się do Priorytetu Inwestycyjnego 8i i 8iii, jako że 

zasadami w ramach RPO nie jest możliwa zmiana systemu kształcenia i uznawania kwalifikacji 

w najbardziej poszukiwanych miejscach pracy. Jedyną ewentualną możliwością byłoby wydłużenie 

trwania projektów do takich okresów, które dawałyby szansę na przejście całego procesu edukacji 

formalnej w danym zawodzie. 

2. Kryterium dodatkowe: W przypadku, gdy zasadne będzie zastosowanie subsydiowanego 

zatrudnienia w białym lub zielonym sektorze, przyznawane będą bardziej preferencyjne 

warunki tego rodzaju wsparcia. Warunkiem przyznania preferencyjnych warunków będzie 

odpowiednie uzasadnienie 1) zasadności tego typu wsparcia dla określonego Beneficjenta 

Ostatecznego, 2) faktycznego zapotrzebowania na to stanowisko pracy, 3) wskazanie, iż jest to 

faktycznie „białe/zielone miejsce pracy”.  

Przesłanką tak sformułowanej rekomendacji było z jednej strony zmotywowanie pracodawców do 

utworzenia miejsca pracy (np. „zielonego miejsca pracy”) dzięki wsparciu finansowemu (bez którego 

tego miejsca pracy by nie utworzył), a z drugiej, danie szansy pracownikom z kwalifikacjami np. w białym 

sektorze do uzyskania jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego, którego brak stanowi często 

przeszkodę w znalezieniu pracy. 

Uczestnicy FGI wskazali, iż jest to instrument wykorzystywany w praktyce bardzo rzadko, ale po 

spełnieniu wszystkich wskazanych warunków – czyli udowodnienia zasadności takiej formy wsparcia 

i faktycznego zapotrzebowanie na „białe/zielone miejsce pracy”, taka preferencja mogłaby zostać 

zastosowana. W związku z tym propozycja ta została zaakceptowana przez uczestników 

zogniskowanego wywiadu pogłębionego. 

3. Kryterium dodatkowe: Projekt będzie realizowany przez podmiot działający na terenie regionu 

objętego strategią ZIT/RIT lub będzie realizowany w partnerstwie z tego typu podmiotem.  

Przesłanką do zaproponowania takiego kryterium były wskazania respondentów IDI, przede wszystkim 

ekspertów, że warto byłoby premiować projektodawców z regionu przede wszystkim ze względu na ich 

bardziej pełną wiedzę na temat specyfiki regionalnego rynku pracy i gospodarki. Uczestnicy FGI, 

szczególnie przedstawiciele IZ/IP odrzucili możliwość wdrożenia tego typu rekomendacji ze względu na 

brak możliwości stosowania zapisów, które mogą zaburzać wolną konkurencję wśród projektodawców, 

a ten zapis mógłby mieć takie oddziaływanie. 

Podziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez 

zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES 

Propozycją w zakresie kryteriów do tego poddziałania była możliwość wspierania regionalnych 

przedsiębiorców poszukujących pracowników w deficytowych zawodach za granicą. Uczestnicy badania 

wskazywali jednak, że działania w ramach projektu w regionie nastawione są przede wszystkim na 

współpracę z sąsiadami Polski/regionu – przede wszystkim Republiką Czeską. Co więcej, jest to 
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poddziałanie, które zazwyczaj obejmuje pojedynczych przedsiębiorców i pracowników, więc nakładanie 

ograniczeń (a nawet premiowanie) jakichkolwiek branż nie jest uzasadnione, bo może jedynie utrudnić 

potencjalną współpracę. 

Poddziałanie 7.3.1 i 7.3.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej – ZIT/RIT 

Podobnie jak Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 RPO WSL, również te poddziałania realizowane są w ramach 

ZIT/RIT, a co za tym idzie, istotnym elementem oceny projektów będzie ich spójność z odpowiednią 

strategią ZIT/RIT. 

1. Wyodrębnienie części alokacji (np. 10%) na osobny konkurs, w ramach którego wsparcie 

byłoby udzielane na przedsięwzięcia w obszarze białego i zielonego sektora. Sektor biały 

można wyodrębnić po PKD (np. Sekcja Q oraz Sekcja C Dział 21). Sektor zielony również można 

wyodrębnić na bazie sekcji PKD albo bardziej opisowo zdefiniować charakter działalności, która 

się do niego zalicza.  

Wyodrębnienie alokacji na wspieranie białego i zielonego sektora miało na celu z jednej strony 

skierowanie bezpośrednio wsparcia do tych branż, ale z drugiej nie wymuszanie poprzez kryteria 

w ogólnym konkursie premiowania właśnie tych branż, nawet wbrew zapotrzebowaniu rynkowemu. 

Powyższa propozycja rekomendacji według ustaleń ze zogniskowanego wywiadu pogłębionego nie jest 

jednak możliwa do wdrożenia ze względu na zbyt małą alokację przeznaczoną na realizację tych 

Poddziałań (nieco ponad jedna czwarta alokacji na Działanie 7.3 jest przeznaczona na omawiane 

Poddziałania). Uczestnicy FGI zaznaczyli jednak, że taka propozycja kryterium nie jest według nich 

zasadna nie tylko ze względu na wysokość alokacji, ale też na samą filozofię wsparcia – ważniejsze jest 

wspieranie projektów (tutaj powstawania podmiotów gospodarczych w ramach projektów), które są jak 

najlepiej dopasowane do danego, lokalnego rynku i reagują na zachodzące zmiany, niż kierunkowanie 

wsparcia tylko ze względu na długofalowe przewidywania wzrostu zapotrzebowania i zapisy 

dokumentów strategicznych. Co więcej, tego typu wymuszone wsparcie konkretnych branż może 

zaburzyć zbudowaną równowagę w określonym sektorze – utworzenie nowych działalności 

gospodarczych może nie odnieść zamierzonego skutku tworzenia nowych miejsc pracy, bo może się 

przyczynić do upadku innej, działającej już firmy, która nie ma w danej chwili żadnego wsparcia.  

Uczestnicy FGI wskazali, że tego typu zapis można ewentualnie wprowadzić na zasadzie pilotażowego, 

osobnego konkursu, ale jedynie w Poddziałaniu 7.3.3, w ramach którego można zweryfikować, na ile 

wspieranie samozatrudnienia właśnie w tych sektorach spotyka się z zainteresowaniem zarówno 

projektodawców, jak i beneficjentów ostatecznych. 

2. W przypadku ogłoszenia osobnego konkursu użyteczne byłoby wprowadzenie zaleceń co 

do kompetencji doradców zawodowych, którzy byliby zorientowani np. w białym czy 

zielonym sektorze (np. wymóg doświadczenia w pracy w tym sektorze etc). 



 
 
 

73 
 

 
 

W związku z odrzuceniem propozycji rekomendacji nr 1 odnośnie Poddziałań 7.3.1 i 7.3.2, również ta 

rekomendacja nie ma racji bytu. Co więcej, respondenci IDI wskazywali, że taki zapis byłby trudny w 

weryfikacji (trudno mierzalny), a przez to nie spełniałby wymogów stawianych kryteriom wyboru 

projektów. 

Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

poprzez instrumenty finansowe 

Propozycja ogłoszenia osobnego konkursu dla białego i zielonego sektora lub wdrożenie 

kryterium dodatkowego w zakresie wskazania, iż określony odsetek wspartych uczestników 

projektów założyłby działalność gospodarczą w obszarze białego lub zielonego sektora. 

Ze względu na tryb przyznawania pożyczek w ramach opisywanego Działania, tego typu zapisy nie są 

możliwe do wprowadzenia z dwóch przyczyn. Po pierwsze, tryb ciągły przyjmowania aplikacji o wsparcie 

zwrotne uniemożliwia kontrolę odsetka beneficjentów ostatecznych pod względem sektora/branży, 

w której zakładają działalność gospodarczą. Po drugie, zwrotne instrumenty finansowe wiążą się 

z dużym ryzykiem dla pożyczkobiorcy, z tego względu kluczowa przy ocenie wniosków jest możliwość 

spłaty pożyczki i zachowania płynności finansowej. Nakładanie ograniczeń co do branży/sektora nie jest 

z tego względu uzasadnione, bo może dawać motywację do przedkładania dodatkowych punktów 

w ocenie projektów nad ocenę rentowności planowanego przedsięwzięcia (założenia działalności 

gospodarczej). 

Podsumowując niniejszy rozdział należy jeszcze dodać, iż przedmiotowe badanie nie wykazało żadnych 

zastrzeżeń co do tego, iż obecnie przyjęte kryteria są precyzyjne, mierzalne i obiektywne, a także co do 

tego, iż zapewniają trwałość, skuteczność i efektywność realizacji celów priorytetu.  
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Obszar II – badanie branż pod kątem potencjału kreowania miejsc pracy na 

potrzeby RPO WSL 2014-2020  

5.7 Branże o potencjale do kreowania miejsc pracy w regionie 

Pytanie badawcze nr 1. Które branże posiadają największy potencjał do kreowania miejsc pracy 

w województwie śląskim, a które mają potencjał do kreowania nowych zawodów? Udzielając odpowiedzi 

na powyższe pytanie należy uwzględnić także sekcje, działy i zawody. 

Pytanie badawcze nr 6. W jakim stopniu rozwój inteligentnych specjalizacji regionu przyczyni się do 

powstawania nowych miejsc pracy? Czy branże zaliczanie do inteligentnych specjalizacji mają 

wystarczający potencjał kreowania nowych miejsc pracy? 

Pytanie badawcze nr 3. Które branże o najwyższym potencjale do kreowania miejsc pracy powinny być 

preferowane w ramach wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020? Które z nich zaliczamy do białego i zielonego sektora? 

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, 

projekty realizowane w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8v będą wybierane na podstawie kryteriów 

wyboru, które mają nakierować wsparcie przede wszystkim na branże o największym potencjale do 

kreowania miejsc pracy89. Wybór tych branż ma zostać dokonany na podstawie zapisów dokumentów 

strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (inteligentne 

specjalizacje) i Programu Rozwoju Technologii. Również wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 

2014-2020 dopuszczają możliwość zwiększenia dofinansowania kosztów usługi rozwojowej w przypadku 

wspierania określonych branż, sektorów, których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia 

realizacji polityki regionalnej.. 

W ramach przedmiotowego badania punktem wyjścia do identyfikacji branż o potencjale do kreowania 

miejsc pracy jest analiza zapisów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-

2020 oraz Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020. Branże te zostały 

poddane weryfikacji w toku badań terenowych – w wywiadach z przedstawicielami IZ/IP, ekspertami 

w zakresie rynku pracy, przedsiębiorcami z branż o dużym potencjale do kreowania miejsc pracy oraz 

badaniach ilościowych CATI z przedsiębiorcami. Identyfikacja omawianych branż została również 

uzupełniona analizami statystycznymi ich potencjału. 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 wskazuje na trzy inteligentne 

specjalizacje województwa, którymi są: energetyka, medycyna oraz technologie informacyjno – 

telekomunikacyjne. Każdy z tych sektorów jest ważnym obszarem gospodarki dla regionu, a także 

                                                

89
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, str. 202. 
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posiada znaczące przewagi konkurencyjne w tych zakresach90. Istotną uwagą do wskazanych branż jest 

podkreślenie podejścia tematycznego zastosowanego w Strategii w przeciwieństwie do podejścia 

sektorowego (rozwój nie jest zależny od branży, ale od możliwości włączania się w łańcuchy wartości 

charakterystyczne dla danych rozwiązań tematycznych)91.  

Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 wskazuje listę priorytetowych 

obszarów technologicznych regionu. W toku prac badawczych i konsultacyjnych prowadzonych 

w ramach prac nad tym dokumentem wyodrębniono następujące obszary technologiczne92: 

 Technologie medyczne (ochrony zdrowia), tj. m. in. biotechnologie medyczne; technologie 

inżynierii medycznej, (wskazano odniesienie do następujących sekcji/działów/grup PKD 2007: 

C.21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych, C32.5 Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych 

włączając dentystyczne, M.27 Badania naukowe i prace rozwojowe, P.85.59.B Pozostałe formy 

edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane) 

 Technologie dla energetyki i górnictwa, tj. m.in. technologie spalania węgla; czyste 

technologie węglowe, ogniwa paliwowe; wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i odpadów; 

składowanie CO2; technologie procesowania gazów; rozpoznanie i ochrona zasobów węgla, 

(wskazano odniesienie do następujących sekcji/działów PKD 2007: Sekcja B Górnictwo 

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

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, M.72 Badania naukowe i prace 

rozwojowe)  

 Technologie dla ochrony środowiska, tj. m.in. biotechnologie dla ochrony środowiska; 

inteligentne i energooszczędne budownictwo; technologie ochrony i rekultywacji środowiska; 

technologie odpadowe, technologie procesowania wody i gazów, gromadzenie i uzdatnianie 

wody; technologie ochrony powietrza; technologie wspomagające zarządzanie środowiskiem, 

(wskazano odniesienie do następujących działów PKD 2007: E.36 Pobór, uzdatnianie 

i dostarczanie wody, E.38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem 

i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, E.39 Działalność związana z rekultywacją 

i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, F.41 Roboty budowlane 

związane ze wznoszeniem budynków, F.42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej, F.43 Roboty budowlane specjalistyczne); 

 Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, tj. m.in. technologie telekomunikacyjne; 

informacyjne; modelowanie i symulacje procesów i zjawisk; optoelektronika, (wskazano 

                                                

90
 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, str. 20. 

91
 Tamże, str. 22. 

92
 Program Rozwoju Terytorialnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2020, str. 89 i kolejne 
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odniesienie do następujących działów PKD 2007: J.61 Telekomunikacja J.62 Działalność 

związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 

J.63 Działalność usługowa w zakresie informacji, M.71 Działalność w zakresie architektury 

i inżynierii; badania i analizy techniczne, M.74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna); 

 Produkcja i przetwarzanie materiałów, tj. m.in. tworzywa metaliczne; polimerowe; ceramiczne, 

(wskazano odniesienie do następujących działów PKD 2007: C.22 Produkcja wyrobów z gumy 

i tworzyw sztucznych, C.23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych, C.24 Produkcja metali); 

 Transport i infrastruktura transportowa, tj. m.in. zintegrowane, inteligentne systemy 

transportowe; nowoczesne rozwiązania napędów środków transportu, (wskazano odniesienie do 

następujących działów PKD 2007: H.49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy, J.61 

Telekomunikacja, J.63 Działalność usługowa w zakresie informacji); 

 Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, tj. m.in. automatyka przemysłowa, 

sensory i roboty; technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń górniczych oraz 

energetycznych, (wskazano odniesienie do następujących działów PKD 2007: C.26 Produkcja 

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, C.27 Produkcja urządzeń elektrycznych, 

C.28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, C.29 Produkcja pojazdów 

samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli, C.30 Produkcja pozostałego 

sprzętu transportowego, M.74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna); 

 Nanotechnologie i nanomateriały, tj. m.in. technologie tworzenia struktur o rozmiarach 

nanometrycznych, (wskazano na Sekcję C Przetwórstwo przemysłowe oraz Sekcję 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna). 

Autorzy Programu Rozwoju Technologii wskazali odniesienie do klasyfikacji PKD, wspieranie których 

branż ma istotne znaczenie dla protechnologicznego rozwoju gospodarki województwa (wskazując na 

sekcje PKD): 

B. Górnictwo i wydobywanie 

C. Przetwórstwo przemysłowe 

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 

do układów klimatyzacyjnych 

E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 

F. Budownictwo 

H. Transport i gospodarka magazynowa 
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J. Informacja i komunikacja 

wspomagane przez sekcję M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. 

Zaznaczyć należy, iż inteligentne specjalizacje regionu pokrywają się po części z zapisami Programu 

Rozwoju Technologii (również wskazuje się na energetykę, medycynę oraz technologie informacyjne 

i komunikacyjne). 

Wybór w dokumentach strategicznych akurat tych branż jest spójny z zapisami innych dokumentów 

strategicznych oraz publikacji dotyczących prognoz co do rozwojowych branż na poziomie regionalnym, 

krajowym, a także europejskim.  

W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wskazane zostały różne scenariusze 

rozwoju w kilku wyszczególnionych obszarach diagnozy trendów rozwojowych. Jednym z obszarów jest 

środowisko naturalne, w ramach którego wskazano w scenariuszu rozwoju: rozbudowę infrastruktury 

komunalnej, rozwój i wdrożenie technologii ograniczających uciążliwość hałasu, rozbudowa 

infrastruktury gospodarowania odpadami, wzrost znaczenia rolnictwa ekologicznego – wskazuje na 

możliwość rozwoju branż z następujących działów PKD: Dział 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, 

łowiectwo, włączając działalność usługową, Dział 36 Pobór, dostarczanie i uzdatnianie wody, Dział 37 

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, Dział 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem 

i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców, Dział 39 Działalność związana z rekultywacją 

i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.  

W przypadku rozwoju technologii scenariusz optymistyczny obejmuje rozwój technologii wskazanych 

w Programie Rozwoju Technologii (rozwój nowych technologii, w tym biotechnologii, technologii dla 

energetyki, ochrony środowiska, technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, technologii produkcji 

i przetwarzania materiałów, transportu i infrastruktury transportowej, inżynierii medycznych), co oznacza 

spójność tych dwóch dokumentów co do wskazania branż o potencjale rozwojowym. W przypadku 

scenariusza realistycznego wskazuje się na rozwój technologii dla energetyki, ochrony środowiska 

oraz inżynierii medycznej. 

Strategia wskazuje również scenariusze rozwoju w obszarze związanym z kulturą i turystyką, a w nim: 

wzrost liczby zagranicznych turystów, organizacja licznych imprez kulturalnych (na poziomie krajowym, 

międzynarodowym). Daje to szanse na rozwój w następujących działach PKD: Dział 90 Działalność 

twórcza związana z kulturą i rozrywką, Dział 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała 

działalność związana z kulturą, Dział 55 Zakwaterowanie, Dział 79 Działalność organizatorów turystyki, 

pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji 

i działalności z nią związane. 

W strategii nie wskazuje się jednoznacznych informacji co do perspektyw kreowania nowych zawodów.  

Zapisy RSI potwierdzają strategiczną rolę takich branż jak ochrona środowiska, technologie dla 

energetyki, medycyny oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. Wskazuje również 

dodatkowo na wagę sektorów związanych z działalnością kulturalną i turystyczną. 
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Na poziomie krajowym warto przeanalizować zapisy dokumentu pn. „Foresight technologiczny 

przemysłu. Insight 2030. Streszczenie analizy końcowej”93, w której wskazane zostały technologie 

priorytetowe dla polskiego przemysłu i powiązanych z nim usług, które mogą mieć duży potencjał na 

rynku zarówno w wymiarze europejskim jak i globalnym. Obszary technologiczne wskazane jako te 

perspektywiczne dla polskiej gospodarki to biotechnologia, nanotechnologia, zaawansowane systemy 

wytwarzania, technologie informacyjne i komunikacyjne, mikroelektronika, fotonika. Część tych branż 

pokrywa się z perspektywicznymi branżami województwa śląskiego: biotechnologia zawiera się w branży 

medycznej, wskazuje się również na technologie informacyjne i komunikacyjne. Warto zauważyć, że 

również na poziomie krajowym wskazuje się na perspektywiczną rolę nanotechnologii i nanomateriałów 

oraz nowoczesnych systemów wytwarzania. 

Publikacje Komisji Europejskiej wskazują w dużej mierze na konieczność opracowywania inicjatyw 

ułatwiających rozwój sektorów o największym potencjale w obszarze zatrudnienia, w tym w zakresie 

gospodarki niskoemisyjnej, zasobooszczędnej gospodarki („zielone miejsca pracy”), w sektorze zdrowia 

i opieki społecznej („białe miejsca pracy”), a także w ramach gospodarki cyfrowej94. Ważne wskazanie 

co do perspektyw tworzenia nowych miejsc pracy pojawiło się w sprawozdaniu z konferencji pt. „Jobs for 

Europe”95, która odbyła się w Brukseli w 2012 roku – jeden z prelegentów, ekspert w zakresie rynku 

pracy wskazał, iż w przeciwieństwie do sektora zdrowotnego, gdzie nastąpi rzeczywisty wzrost miejsc 

pracy, zielony sektor nie wygeneruje nowych miejsc pracy, a raczej zastąpi te „brudne” miejsca pracy, 

zaś sektor ICT jest za mały, aby znacząco podnieść liczbę dostępnych stanowisk. Podkreślił on jednak 

dużą wagę tych miejsc pracy dla produktywności, wzrostu, konkurencyjności i środowiska96. Zgodnie 

z wypowiedziami prelegentów rozwój „białych miejsc pracy” nastąpi w dużej mierze poprzez stworzenie 

stanowisk związanych z opieką długoterminową – wedle ich szacunków w samej Polsce może powstać 

ok. 200 tys. miejsc pracy, zatrzymując pracowników w kraju pochodzenia. Wskazano jednak na 

uwarunkowania systemowe utrudniające tworzenie tych miejsc pracy – opieka długoterminowa jest 

kosztochłonna, ma małą stopę zwrotu i konieczne jest wsparcie jej finansowania, również poprzez 

wsparcie z funduszy europejskich97. Pojawia się odniesienie do planów Komisji Europejskiej aby 

działania wspierające biały sektor wspierane były poprzez programy – Erasmus dla wszystkich, Zdrowie 

na rzecz wzrostu oraz fundusze strukturalne. Wsparcie to ma odnosić się przede wszystkim do 

                                                

93
 Foresight technologiczny przemysłu. Insight 2030. Streszczenie analizy końcowej, Warszawa 

2011, http://www.mg.gov.pl/ Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Foresigh

t+technologiczny+przemys%C5%82u+w+Polsce, (dostęp 27.10.2015); 
94

 Komunikat Komisji Europejskiej - Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2012r., str. 13. 
95

 Sprawozdanie z konferencji pt. „Jobs for Europe”, Bruksela, 2012, http://www.senat.gov.pl/senat-i-

ue/sprawozdania-stalego-przedstawiciela-kancelarii-senatu-przy-ue/inne-sprawozdania/, dostęp dnia 3. 
96

 Sprawozdanie z konferencji pt. „Jobs for Europe”, Bruksela, 2012, str. 11. 
97

 Tamże, str. 22 i 24. 

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=02EF09BF5E4B48278ECCC8BD0792EE63
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planowania potrzeb i adekwatnych działań na rzecz pracowników tego sektora, wymiany dobrych 

praktyk oraz budowania dynamicznego rynku pracy98. 

W innym raporcie „E-skills for job in Europe”99 wskazuje się, iż popyt na pracowników z branży 

teleinformatycznej rośnie w tempie 4% rocznie, przewyższając podaż. W chwili obecnej na rynku pracy 

w Unii Europejskiej brakuje ok. 275 tys. pracowników z umiejętnościami cyfrowymi. Autorzy raportu 

szacują, że w 2020 roku liczba wolnych stanowisk w tym sektorze w całej Unii może wzrosnąć do 

miliona100. Prognozy odnośnie zatrudnienia w sektorze IT w Polsce w 2020 roku wskazują na 497 tys. 

miejsc pracy, a 491 tys. zatrudnionych, co wskazuje na (niewielką w porównaniu z niektórymi 

z największych krajów Unii Europejskiej) lukę pomiędzy popytem i podażą na rynku pracy w tej 

branży101. Inne analizy odnoszące się polskiego rynku sektora IT wskazują, iż obecny niedobór 

informatyków wynosi ok. 50 tys. pracowników i ma tendencję rosnącą ok. 3-5 % rocznie102. Zgodnie 

z danymi przedstawionymi w rozdziale 6.8, zatrudnienie w sekcji J w województwie śląskim w 2013 roku 

wynosiło 28 004 osób. Analizując wzrost zatrudnienia w tej branży, odnotować można tendencję 

rosnącą, około 5% rocznie (na przestrzeni lat 2010-2013). Przy założeniu utrzymania tego trendu 

(opartego na szacunkach na popyt pracowników IT w Europie) można szacować, iż w roku 2020 

w województwie śląskim, w omawianym sektorze gospodarki pracować będzie ponad 39,4 tys. osób. 

Istotne zapisy co do prognoz w zakresie zapotrzebowania na konkretne kompetencje i zawody zawarte 

są również w raporcie Skills supply and demand in Europe103. Autorzy tej publikacji prognozują, iż do 

2020 roku w Europie może wzrosnąć popyt na pracę absolwentów (potencjalnych specjalistów 

i techników) w sektorach: budownictwa, transportu, logistyki, usług biznesowych, usług nierynkowych ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia. Największy spadek popytu na specjalistów przewiduje 

się w sektorze rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu (w tym w specjalizacjach inżynierów produkcyjnych). 

Co istotne, wskazuje się na duże zapotrzebowanie na pracowników o wysokich kwalifikacjach 

(administracja, marketing, logistyka, zarządzanie sprzedażą, ICT (zarządzanie systemami), edukacja, 

zawody inżynierskie związane z budownictwem i transportem, nowe technologie). Szacunki wskazują, iż 

do 2020 roku powstanie aż 17,7 mln stanowisk pracy o takich wymaganiach co do kwalifikacji w skali 

Europy. Niewiele mniej, bo 14 milionów miejsc pracy ma pojawić się w biznesie i różnego rodzaju 

                                                

98
 Tamże, str. 32. 

99
 E-skills for job in Europe: Measuring progress and moving ahead. Final report”, Komisja Europejska, Bruksela 

2014, dostęp pod adresem  

http://eskills-monitor2013.eu/fileadmin/monitor2013/documents/MONITOR_Final_Report.pdf, dostęp dnia 

6.12.2015. 
100

 Tamże, str. 128. 
101

 Tamże, str. 130. 
102

 Brakuje 50 tys. specjalistów z branży IT, opublikowano dn. 28.09.2015 na biznes.pl, dostęp dnia 6.12 2015. 
103

 Za: Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii 

Europa 2020, Warszawa, kwiecień, 2012, str.  6-9 
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usługach dla biznesu. Dane z przedstawianego raportu są zbieżne z zapisami w zakresie 

inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego (branża medyczna) oraz w zakresie branż 

o strategicznym znaczeniu rozwoju technologii (transport i logistyka, budownictwo). Jak niemal 

w każdym opracowaniu na temat perspektywicznych branż, pojawia się prognoza co do dużego 

zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w zakresie ICT, nowych technologii, 

a także w budownictwie i transporcie.  

Polskie opracowania prognoz co do zapotrzebowania na kadry w nowoczesnej gospodarce również 

wskazują na wzrost zapotrzebowania na specjalistów w zakresie technologii komunikacyjnych, 

informacyjnych, programistów, mechatroników i innych specjalistów z tej branży104. Wskazuje się 

również na zapotrzebowanie na specjalistów z branży medycznej (biotechnologia), ochrony 

środowiska czy wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (nowoczesna energetyka, logistyka 

i rolnictwo energetyczne). Pojawiają się też wzmianki o zapotrzebowaniu na specjalistów w zakresie 

nanotechnologii i nanomateriałów105. 

Wyniki analiz dokumentów i publikacji potwierdzają respondenci wywiadów pogłębionych (IDI) 

zrealizowanych w ramach przedmiotowego badania. Wszyscy zgodzili się co do tego, że branże 

wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji oraz Programie Rozwoju Technologii są branżami 

o potencjale rozwojowym. Szczególnie podkreślano rolę sektora medycznego, energetyki oraz branży 

związanej z ICT. 

Na pewno branża medyczna, branża ICT, tam jest zapotrzebowanie [na pracowników], to widzimy na rynku pracy, 

w firmach, którymi przynajmniej ja współpracuję, jest cały czas otwarty nabór na pracowników. (…) w obszarze 

energetyki również [jest zapotrzebowanie na pracowników] ze względu na uwarunkowania historyczne, zasoby, 

które są w regionie.(…) na pewno mamy jeszcze materiały czyli te nanotechnologie oraz branżę lotniczą, bo też 

mamy mocny obszar związany z tymi technologiami na rzecz lotnictwa i klastry…[IDI eksp.]. 

Co istotne, potwierdzenie potencjału danej branży niekoniecznie musi odnosić się do prognozowania 

szczególnie dużej liczby nowych miejsc pracy, które dana branża może wytworzyć. Respondenci 

wskazywali na następujące uwarunkowania co do możliwości prognozowania, które branże będą 

kreowały najwięcej nowych miejsc pracy: 

1. Niektórzy respondenci wskazywali na trudność w wiarygodnym prognozowaniu co do tego, 

która branża rzeczywiście będzie kreować dużo miejsc w pracy w perspektywie długoterminowej. 

Ten problem jest istotny ze względu na specyfikę struktury branżowej w województwie śląskim, 

która opiera się na sektorze górniczym, przemysłowym i energetycznym, które w dużym stopniu 

zależą od koniunktury na rynkach światowych, sytuacji politycznej i zmian w legislacji krajowej 

i europejskiej. 

                                                

104
 Rola lubuskich uczelni w kreowaniu nowych miejsc pracy o wysokim potencjale innowacyjności, Openfield, 

Opole 2012, str. 21-22. 
105

 Tamże. 
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Moim zdaniem faworyzujemy coś, czego nie zbadaliśmy dobrze (…) bo nie ma faktycznie takiego badania 

rzetelnego. (…) Bo prognozowanie zapotrzebowania nie powinno się oprzeć tylko i wyłącznie przecież na badaniu 

naszego rynku, ale sytuacji ogólnoświatowej.. To, że kilkadziesiąt lat temu mogliśmy powiedzieć, że nam się 

rozwinie świetnie tutaj wydobycie węgla nie jest wymierne, skoro nie wiadomo było ile będzie kosztowała tona. 

Potencjał mamy, mamy zasoby naturalne, mamy górników, no można było fedrować jeszcze z 20 lat, tylko 

koniunktura na rynku światowym [jest trudna do przewidzenia]…[IDI IZ/IP] 

Trudno w tym względzie opierać się bezwzględnie na danych statystycznych publikowanych przez WUP 

dotyczących zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Odzwierciedlają one sytuację jedynie w takim 

zakresie, w jakim pracodawcy i pracownicy korzystają z publicznych służb zatrudnienia. Należy 

pamiętać, że w przypadku rekrutacji na stanowiska wymagające wyższych kwalifikacji pracodawcy 

częściej korzystają z innych dróg pozyskania pracownika (m. in. ogłoszenia w Internecie, polecenie 

znajomych, usługi headhunterów). 

2. Należy odróżnić branże o potencjale rozwojowym (które ze względu na specyfikę 

województwa, zasoby kadrowe i infrastrukturalne etc. mają szansę się rozwijać i stanowić ważny 

element przewagi konkurencyjnej regionu) od tych generujących dużo miejsc pracy 

(tradycyjne branże związane m. in. z przemysłem przetwórczym, wydobyciem (zatrudniają dużą 

liczbę pracowników i w związku z tym poszukują wielu pracowników, ale nie są branżami 

rozwijającymi się). 

Tylko to nie są obszary, które ilościowo będą generować jakby najwięcej miejsc pracy w regionie, bo to nie jest 

przemysł spożywczy czy maszynowy czy tam jakiś inny. (…) Chociaż energetyka to może i tak. Natomiast one 

[branże rozwojowe] dla regionu są istotne z punktu widzenia rozwoju endogenicznego i na który patrzymy z punktu 

widzenia nisz rozwojowych albo możliwości tkwiącym w samym regionie (…) Są inne obszary, które generują w 

naszym regionie dużą ilość miejsc pracy, ale nie trzeba ich akurat wspierać pieniędzmi publicznymi, natomiast 

jakby te są wytypowane jako szansa na rozwój [IDI IZ/IP] 

3. Nie każda branża, która jest rozwojowa, albo mająca potencjał do kreowania miejsc pracy, 

wymaga wsparcia (podmioty operujące w niektórych branżach są na tyle dobrze rozwinięte 

i duże, że same są w stanie zapewnić sobie wsparcie rozwojowe, takie jak odpowiednie 

doradztwo czy szkolenia pracowników). 

4. Branża medyczna, która jednoznacznie wskazywana jest jako branża, która będzie się rozwijać 

oraz już teraz doświadcza niedoboru pracowników, potrzebuje nie tylko wsparcia w zakresie 

podniesienia kompetencji kadr czy doradztwa przedsiębiorstw, ale przede wszystkim zmian 

w uregulowaniach prawnych dotyczących całego systemu ochrony zdrowia i opieki 

społecznej. Wskazywano również na problem bardzo dynamicznego odpływu kadr (zarówno 

doświadczonych, jak i świeżych absolwentów) do pracy za granicą, gdzie warunki pracy są dużo 

bardziej atrakcyjne i jest bardzo duży popyt na pracowników. 

5. W wielu opracowaniach i wypowiedziach respondentów pojawia się sygnał o zwiększonym 

zapotrzebowaniu na specjalistów z branż ICT. Podkreśla się zapotrzebowanie na 

wykwalifikowanych specjalistów (m. in. programistów). Co więcej, technologie informatyczne to 
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sektor mający znaczenie w wielu branżach, w których tworzy się nowe technologie i rozwiązania, 

dlatego też należy na niego spojrzeć w sposób tematyczny, a nie sektorowy (zgodnie 

z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji). 

(…) mówią o tym, że potrzebują programistów, którzy potrafią działać w branżach informacyjno-komunikacyjnych, 

którzy się potrafią w tym poruszać. I to nie tylko te firmy, które stricte pracują dajmy na to, programują [potrzebują 

pracowników], ale również i te usługowe i wszystkie inne firmy [IDI eksp.]. 

Poniżej przedstawiono wyniki CATI dotyczące zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych 

branżach. 
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Wykres 10. Odsetek respondentów z poszczególnych branż106, którzy deklarują, że planują zatrudnić 
pracowników w najbliższym czasie (N=387). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

                                                

106
 Sekcja A - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

Sekcja F – Budownictwo 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

Sekcja P – Edukacja 

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

33,3% 

33,3% 

34,3% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 

50,0% 

53,3% 

53,3% 

53,8% 

55,0% 

58,1% 

60,0% 

64,3% 

73,3% 

Sekcja G 

Sekcja A 

Sekcja M 

Sekcja Q 

Sekcja J 

Sekcja P 

Sekcja C 

Sekcja R 

Sekcja H 

Sekcja E 

Sekcja D 

Sekcja F 

Sekcja B 

Sekcja N 

Sekcja I 



 
 
 

84 
 

 
 

Powyższe wyniki wskazują, iż respondenci z sekcji I (Działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi) najczęściej deklarowali plany zatrudnieniowe w najbliższej przyszłości. 

Ponad połowa respondentów z sekcji B, D, E, F, H, I, N, R poszukuje pracowników. Liczbę pracowników, 

których poszukują badani przedsiębiorcy w poszczególnych branży przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 9. Deklaracje respondentów badania CATI co do liczby planowanych przyjęć nowych pracowników 

(N=387). 

  

(a) łączna liczba 

pracowników, których 

deklarują zatrudnić 

respondenci z 

poszczególnych branż 

(b) Liczba 

respondentów 

ogółem w 

poszczególnych 

branżach 

a/b 

(c) średnia liczba 

pracowników, których 

planują zatrudnić 

respondenci z 

poszczególnych branż 

Sekcja A 32 15 2,1 6,4 

Sekcja B 147 10 14,7 24,5 

Sekcja C 141 50 2,8 5,64 

Sekcja D 53 20 2,7 4,82 

Sekcja E 38 26 1,5 2,71 

Sekcja F 157 43 3,7 6,28 

Sekcja G 23 30 0,8 2,3 

Sekcja H 85 30 2,8 5,31 

Sekcja I 81 15 5,4 7,36 

Sekcja J 48 20 2,4 5,33 

Sekcja M 29 35 0,8 2,42 

Sekcja N 27 14 1,9 3 

Sekcja P 57 14 4,1 8,14 

Sekcja Q 41 50 0,8 2,05 

Sekcja R 47 15 3,1 5,88 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

W tabeli przedstawiono kilka różnych rodzajów danych związanych z liczą pracowników, których planują 

zatrudnić respondenci w najbliższej przyszłości. W celu większej przejrzystości prezentowanych danych 

(w kontekście oceny potencjału poszczególnych branż), na czerwono zaznaczono te sekcje, które 

wcześniej były wskazywane jako te mające największy potencjał do tworzenia miejsc pracy. Jak widać, 

wyniki badań ilościowych jednoznacznie nie potwierdzają tych wskazań, jednak nie należy tego 

interpretować jako zaprzeczenia założeń wynikających z dokumentów strategicznych. Po pierwsze, 

badania, mimo że reprezentatywne dla całej populacji przedsiębiorców w regionie, obejmują jedynie 

ograniczoną liczebność podmiotów z poszczególnych branż. Po drugie, już wcześniej sygnalizowano, że 

nie wszystkie branże, które zatrudniają najwięcej pracowników (a więc będą też ich najwięcej 

potrzebować) powinni (i muszą) być wspierane w rozwoju. Przykładem takiej branży jest górnictwo, które 

jest tradycyjnie ważnym sektorem śląskiej gospodarki, jednak z racji dominacji dużych przedsiębiorstw 

w tej branży i procesów restrukturyzacyjnych, a także dużej zależności od koniunktury gospodarczej na 
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świecie, nie jest to branża, którą można zaliczyć do prorozwojowych i wspierać środkami i działaniami 

publicznymi z funduszy unijnych. Z drugiej strony również uczestnicy FGI wskazywali, iż mimo, że nie 

powinno się wskazywać górnictwa (Sekcji B), jako branży strategicznej dla regionu, to „czarne” 

miejsca107 pracy jeszcze przez długi czas stanowić będą bardzo istotny odsetek miejsc pracy 

w województwie. Zauważalny i potencjalnie rozwojowy może być również proces „zazieleniania” tego 

sektora gospodarki poprzez między innymi rozwój tzw. czystych technologii węglowych.  

Powyższe wyniki pokazują również, iż do wcześniej przedstawionych branż uznanych za strategiczne 

należałoby dołączyć również turystykę i kulturę (Sekcje I oraz R), co potwierdzają również niektórzy 

respondenci wywiadów pogłębionych oraz wyniki poprzednich badań ewaluacyjnych108. Przedsiębiorcy 

z sekcji I deklarujący zatrudnienie pracowników w najbliższym czasie średnio chcieli zatrudnić 7,36 

pracowników, zaś z sekcji R – 5,88. Wysoka średnia planowanych przyjęć do pracy występowała 

również w sekcji P (Edukacja) – 8,14. Branża edukacyjna, mimo wskazanego zapotrzebowania, nie 

wymaga tego rodzaju wsparcia (w przeciwieństwie do potrzeb zmian systemowych) ze względu na 

procesy demograficzne i niski przyrost naturalny, a tym samym zmniejszającą się liczbę uczniów 

w kolejnych rocznikach. Dodatkowo występuje duża podaż pracowników z zawodem uprawniającym do 

pracy w tej branży, pracodawcy nie sygnalizują problemów ze znalezieniem odpowiednich 

pracowników109. 

W celu uzupełnienia charakterystyki i oceny potencjału poszczególnych branż, warto odnieść się również 

do wyników analiz dotyczących wartości oraz dynamiki wskaźnika lokalizacji (location quotient). Wzięto 

pod uwagę wskaźnik lokalizacji odnośnie poziomu zatrudnienia oraz liczby przedsiębiorstw 

w poszczególnych branżach. W przypadku tego pierwszego wskaźnika przedstawione poniżej wnioski 

wynikają z analiz w tym zakresie przeprowadzonych w ramach ewaluacji realizowanych w bieżącym 

roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego110. Dane na temat wartości 

wskaźnika wskazywane są dla najnowszych dostępnych danych (rok 2013), zaś dynamika – za okres 

ostatnich 8 lat (od 2005 roku). Wskaźnik lokalizacji pod względem liczby przedsiębiorstw został 

opracowany na podstawie wygenerowanych danych GUS. 

Dane na temat wysokości powyższych wskaźników jednoznacznie wskazują, iż dominującym sektorem 

w strukturze gospodarczej regionu jest sektor przemysłowy (Sektory B górnictwo i wydobywanie, C – 

Przetwórstwo przemysłowe, D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

                                                

107
 „Czarne” miejsca pracy – miejsca pracy w sektorze górniczym, związanym z wydobyciem „czarnego złota”, czyli 

węgla 
108

 „Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MŚP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO 

WSL 2014-2020”, Katowice, czerwiec 2015 r., str. 68 oraz 82. 
109

 Rynek pracy widziany oczami pracodawców. Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych 

w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego PARP, 2010, str.  
110

 „Analiza koncepcji systemu popytowego…”, str. 66 i kolejne. 
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gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją). W ramach sektora przemysłu największy 

potencjał zatrudnieniowy ma Dział 29 Sekcja C (Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 

i naczep). Wyniki analiz w połączeniu z treścią wywiadów z przedstawicielami poszczególnych branż 

sugerują również, aby do tej listy zaliczyć Dział 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego ze 

szczególnym uwzględnieniem lotnictwa jako branży dynamicznie rozwijającej się w regionie (najwyższa 

dynamika rozwoju zatrudnienia wśród wszystkich branż przemysłowych). Warto zaznaczyć również, że 

Dział 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych cechuje się dużą dynamiką wzrostu liczby przedsiębiorstw w stosunku do średniej 

krajowej, co wskazuje na rozwojowy charakter tej branży. 

Wysoki współczynnik lokalizacji (pod względem zatrudnienia) wraz z dużą dynamiką wzrostową 

charakteryzuje sektor medyczny (Sekcja Q Ochrona zdrowia i opieka społeczna). Współczynnik 

lokalizacji pod względem liczby przedsiębiorstw wynosi 0,93, co oznacza, że w regionie ulokowanych 

jest nieco mniej przedsiębiorstw niż ogółem w kraju, jednak zauważyć można pozytywną dynamikę – 

poziom tego współczynnika w ciągu ostatnich lat wzrósł. Sugeruje to duże znaczenie tej branży 

w regonie i potwierdza pozostałe zapisy dokumentów strategicznych, wyniki innych analiz oraz 

wskazania ekspertów co do istotności tej branży dla rozwoju regionu. 

Ponadprzeciętny potencjał zatrudnieniowy oraz duża dynamika rozwoju to cechy branży związanej 

z kulturą, rozrywką i rekreacją (Sekcja R), co potwierdzają przedstawiane powyżej wyniki badań CATI. 

Ciekawym przypadkiem są dwie branże – budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa. Są to 

branże wskazywane jako strategiczne i rozwojowe, co potwierdzają również m. in. listy zawodów 

deficytowych wskazujących na duże zapotrzebowanie na pracowników w tych branżach. Jednak 

w przypadku budownictwa wysoka wartość współczynnika lokalizacji nie idzie w parze z tendencją 

wzrostową – dynamika współczynnika lokalizacji dla tej branży w okresie 2005-2013 jest ujemna. 

Z drugiej strony dane GUS odnoszące się do liczby nowych miejsc pracy w danej branży wskazują na 

duży odsetek nieobsadzonych miejsc pracy, co świadczy o trudnościach z pozyskaniem odpowiedniej 

liczby pracowników111. Transport i gospodarka magazynowa to z kolei branża wyróżniająca się pod 

względem dużego zapotrzebowania (i deficytu) pracowników, czego dowodem są zarówno dane 

dotyczące zawodów deficytowych, dane GUS odnośnie wolnych miejsc pracy112, jak i deklaracje 

przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, którzy wskazują na duży problem z uzyskaniem 

odpowiedniej liczby pracowników w tej branży. Z drugiej strony Sekcję H charakteryzuje zarówno niska 

wartość współczynnika lokalizacji, jak i ujemna dynamika wzrostu. Dane GUS dotyczące dynamiki 

                                                

111
 Szczegółowa analiza danych GUS odnoszących się do nowych miejsc pracy znajduje się w rozdziale 6.8 

Możliwości zagospodarowania zasobów ludzkich na śląskim rynku pracy. 
112

 Tamże. 
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wzrostu liczby miejsc pracy w regionie w tej branży pozwalają stwierdzić, iż zarówno budownictwo, jak 

i transport i gospodarka magazynowa to branże o potencjale do kreowania miejsc pracy. 

W przypadku sekcji M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz J Informacja i komunikacja 

punktem wyjścia do oceny tych branż jako rozwojowych powinno być odniesienie się do wagi, jaką mają 

te branże dla rozwoju innych dziedzin gospodarki. W przypadku województwa śląskiego obie te branże 

nie cechuje wysoki poziom współczynnika lokalizacji, choć Sekcja M ma dodatnią dynamikę wartości 

współczynnika. Uzyskane dane mogą prowadzić do wniosku, że w obu sekcjach będzie przyrastać 

liczba miejsc pracy, choć w skali całej gospodarki regionu nie będzie to przyrost znaczący. Mimo to są to 

branże o bardzo dużym znaczeniu rozwojowym dla województwa. Tego rodzaju dane sugerują, iż 

wsparcie tych branż w ramach RPO WSL 2014-2020 może mieć pozytywny wpływ na wzmocnienie kadr 

gospodarki opartej na wiedzy w regionie.  

W ramach niniejszego obszaru badawczego, jednym z celów badania było wskazanie, jakie nowe dla 

danych podmiotów zawody są przez firmy poszukiwane. W ramach badania CATI ze śląskimi 

przedsiębiorcami respondenci zostali poproszeni o wskazanie zawodów, z których pracowników 

zatrudnili ostatnio/planują zatrudnić na nowe, do tej pory nie występujące w przedsiębiorstwie 

stanowiska. Poniżej wskazano w tabeli nazwy zawodów poszukiwanych przez pracodawców (nowych 

dla nich zawodów) wraz z przyporządkowaniem do grupy zawodów i liczbą wskazań.  

Tabela 10. Zestawienie wskazań pracodawców co do zawodów, w których poszukują oni pracowników na 

nowo utworzone stanowiska (N=44). 

Nr 
klasyfikacji 

Nazwa grupy zawodów 
Liczba 

wskazań 

14 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 2 

1222 Kierownicy do spraw reklamy i public relations 1 

2149 Inżynierowie gdzie indziej nie sklasyfikowani 1 

2281 Farmaceuci 1 

2353 Lektorzy języków obcych 1 

2414 Programiści aplikacji  1 

2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 1 

2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju  1 

2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 4 

2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów 1 

2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 1 

3323 Zaopatrzeniowcy 1 

3331 Spedytorzy i pokrewni 1 

3422  Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi  2 

3521 Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku 2 

4110 Pracownicy obsługi biurowej  2 

4214 Windykatorzy i pokrewni  1 

4412 Listonosze i pokrewni 1 
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5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 1 

7212 Spawacze i pokrewni 1 

7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 1 

7222 Ślusarze i pokrewni  1 

7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 1 

7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych  1 

7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 1 

8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni  2 

8114 
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i 
pokrewni 

1 

8157 Operatorzy maszyn do prania 1 

8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna  1 

8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 3 

8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 1 

9321 Pakowacze 1 

9329 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowanych 1 

9612 Sortowacze odpadów 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

Powyższa tabela pokazuje, jak zróżnicowanych pracowników szukają przedsiębiorcy. Najwięcej ze 

wskazań należy do grupy 2 – Specjaliści (12 wskazań zawodów zaliczanych do tej grupy), oraz do grupy 

8 – Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (9 wskazań). Mniej częste były wskazania na zawody 

z grupy 4 – Pracownicy biurowi oraz 7 – Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. 

Powyższe wyniki potwierdzają słowa uczestników FGI, którzy stwierdzili, że najczęściej w regionie 

poszukiwani są pracownicy wysoko wykwalifikowani (specjaliści) oraz ci z niskimi kwalifikacjami.  

Do zagadnienia nowych zawodów, które mogą powstawać w branżach o potencjale rozwojowym należy 

dodać, iż nowe zawody będą przede wszystkim powstawać na styku branży ICT i poszczególnych 

branż sektora przemysłowego. Już obecnie specjaliści w poszczególnych branżach, którzy mają 

dodatkowo kompetencje z zakresu ICT są poszukiwani. Należy zaznaczyć, że kompetencje ICT nie 

odnoszą się do umiejętności obsługi komputera czy najprostszych programów, a do zaawansowanych 

umiejętności związanych z programowaniem, zarządzaniem i tworzeniem baz danych, bezpieczeństwem 

w sieci i innymi zaawansowanymi aspektami technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Szacuje się, 

że około 60% zawodów przyszłości jeszcze nie istnieje, choć można założyć, iż w dużej mierze będą 

one opierać się na znajomości nowych technologii113. Wskazuje się również na zawody w zakresie 

zarządzania dużym wolumenem danych i wykorzystaniem zasobów mocy obliczeniowej114. 

                                                

113
 Majdan K., Informatyk poszukiwany, wpis z dnia 13.04.2015 na gazetapraca.pl, dostęp dnia 6.12.2015. 

114
 Tamże. 
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Drugim zauważalnym nurtem jest rozwój i powstawanie nowych stanowisk w sektorze medycznym, 

szczególnie związanym z rehabilitacją, usługami prozdrowotnymi, opieką nad osobami starszymi. 

Wynika to z narastających potrzeb w tym zakresie starzejącego się społeczeństwa, ale też zwiększenia 

popytu na te usługi z racji podwyższenia się poziomu życia, a co za tym idzie zmiany struktury potrzeb 

części społeczeństwa. Szczegółowe analizy dotyczące prognoz zatrudnienia w tej branży w najbliższych 

latach zawarto w rozdziale 5.3 niniejszego raportu. 

Podsumowując powyższe analizy na podstawie danych jakościowych i ilościowych uzyskanych w toku 

przedmiotowego badania, a także zastosowanych metod analitycznych oraz analizy danych zastanych, 

do branż o potencjale do kreowania miejsc pracy, które należałoby wspierać w ramach wdrażania RPO 

WSL 2014-2020 należą: 

 Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe, przede wszystkim Działy 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 

32  

Są to branże tradycyjnie dominujące w gospodarce województwa. Zostały również wskazane jako 

strategiczne (również w związku z rozwojem najbardziej strategicznych technologii). Co więcej, mają 

one wysoki potencjał zatrudnieniowy i dużą dynamikę wzrostu. Taki stan rzeczy potwierdzają też 

eksperci. Trudno tę dynamikę wzrostu jednoznacznie połączyć z rozwojem zielonego sektora ze 

względu na brak zdiagnozowanego trendu wzrostowego w zakresie liczby osób, które będą 

zatrudniane na zielonych miejscach pracy, szczególnie w firmach produkcyjnych. Trend 

„zazieleniania” firm będzie się najprawdopodobniej rozwijał poprzez nabywanie kompetencji przez 

obecnych pracowników i dążenie do wypełniania obowiązków narzuconych przez prawo115. 

W przypadku analizy wzrostu zapotrzebowania na białe zawody w przypadku sektora C, można 

odnieść się do sygnałów o rozwijających się firmach produkujących sprzęt medyczny (Dział 21 

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych oraz Dział 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, 

Dział 32 Pozostała produkcja wyrobów). 

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

i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Energetyka również jest branżą tradycyjnie ważną dla gospodarki regionu, co więcej wskazywana 

jest jako inteligentna specjalizacja. Rozwój tej branży ułatwia rozbudowana infrastruktura, posiada 

ona także duży potencjał zatrudnieniowy. Jest to również ważny obszar, który może mieć wiodącą 

rolę w procesie „zazieleniania” gospodarki. Z tego względu liczba miejsc pracy w energetyce może 

rosnąć w najbliższych latach, jednakże możliwość tę ogranicza restrukturyzacja, której skutkiem 

może być spadek zatrudnienia w branży. Wyłączając ten proces, możliwości generowania miejsc 

pracy przez tę branżę wydają się być znaczące w kontekście regionalnego rynku pracy, jednakże 

                                                

115
 Na podstawie badania jakościowego z ekspertami w zakresie rynku pracy. 
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wskazane ograniczenia utrudniają prognozowanie przybliżonej liczby pracowników w sektorze D 

w najbliższych latach. 

 Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 

Jest to branża związana z ochroną środowiska, a więc również wskazywana jako branża 

strategiczna dla regionu. Ma ona również duży potencjał zatrudnieniowy, który automatycznie 

przełożyć się może na przyspieszenie procesu „zazieleniania” gospodarki regionu. Dodatkowo jest to 

branża mająca funkcję wspierającą dla przemysłu (który jest ważnym elementem regionalnej 

gospodarki), więc wraz z rozwojem sektora przemysłu będzie rozwijać się również ta branża. 

 Sekcja F Budownictwo 

Budownictwo również wskazywane jest w dokumentach strategicznych jako branża o potencjale 

rozwojowym. Wyniki CATI pokazują również duże zapotrzebowanie na pracowników. Co istotne, 

ważne jest podnoszenie kwalifikacji pracowników tej branży w związku ze zwiększającymi się 

oczekiwaniami wobec pracowników wynikającymi ze stosowania coraz bardziej zaawansowanych 

technologii w budownictwie, również związanych z coraz większą popularnością i powszechnością 

wykorzystywania rozwiązań bardziej efektywnych energetycznie i w innych sposób bardziej 

„zielonych”. Wskazuje to na możliwość rozwoju również zielonych miejsc pracy w tej branży.  

 Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa (przede wszystkim Dział 49) 

Z rankingów zawodów deficytowych oraz badań CATI wynika, iż pracodawcy bardzo intensywnie 

poszukują pracowników w tej branży, szczególnie kierowców różnych kategorii. Branża ta pojawia 

się również w dokumentach strategicznych jako rozwojowa.  

 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

Branża ta do tej pory nie była wskazywana jako posiadająca potencjał rozwojowy, jednak zarówno 

wyniki badań CATI, jak i rozmowy z ekspertami, a także wartości współczynnika lokalizacji dowodzą, 

iż jest to branża o dużym potencjale rozwojowym i zatrudnieniowym. Dodać należy, że szczególnie 

mocno mogą rozwijać się podmioty, które związane są z turystyką uzdrowiskową, senioralną oraz 

związaną z usługami kosmetycznymi i rehabilitacyjnymi, które można zaliczyć częściowo do białego 

sektora. Drugą specjalizacją w tej branży może być turystyka kulturalna związana z coraz 

liczniejszymi dużymi wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi corocznie w regionie. Wyniki badań 

nie wskazały konkretnych prognoz co do zielonych miejsc pracy w tej branży, które miałyby się 

szczególnie rozwijać. 

 Sekcja J Informacja i komunikacja (Działy 61, 62, 63) 

Mimo, iż współczynnik lokalizacji nie dowodzi, iż branża ta ma większy niż średnia krajowa potencjał 

zatrudnieniowy, to zarówno zapisy dokumentów strategicznych, jak i wyniki desk research i rozmów 

z ekspertami dowodzą, iż sektor ICT to jedna z najważniejszy branż pod kątem tworzenia nowych 
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przewag konkurencyjnych. Co istotne, jest to branża wspierająca dla innych sektorów gospodarki, 

w tym silnego w regionie przetwórstwa przemysłowego. Sekcja M Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna (Działy 71, 72, 74) 

Jest to dział wskazywany zazwyczaj jako mocno wspierający pozostałe branże. Podmioty z tej sekcji 

należy wspierać, jako że bez wysoko wykwalifikowanych pracowników trudno o dynamiczny rozwój 

gospodarki, szczególnie, że obecnie to wysoko wyspecjalizowani pracownicy są tymi najbardziej 

poszukiwanymi i najtrudniej pozyskiwanymi przez pracodawców. Odpowiednio duża podaż wysoko 

wykwalifikowanych pracowników może również stanowić poważną przewagę konkurencyjną regionu, 

która przyciągnie kolejne inwestycje. 

 Sekcja Q Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

Jest to inteligentna specjalizacja regionu, której potencjał do generowania miejsc pracy potwierdzają 

zarówno badania jakościowe, jak i dane statystyczne. Zaznaczyć jednak należy, iż najpoważniejsze 

problemy tej branży (pogłębiający się deficyt pracowników) są możliwe do rozwiązania jedynie 

poprzez zmiany systemowe, odgórne. 

 Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (Działy 90 oraz 91) 

Podobnie jak sekcja I, do tej pory branża ta nie była wskazywana w dokumentach strategicznych. 

Wykazuje ona jednak duży potencjał zatrudnieniowy (wyniki analiz współczynnika lokalizacji oraz 

badań CATI). 

Jako podsumowanie wskazać należy, iż wszystkie trzy inteligentne specjalizacje regionu zostały 

wskazane na liście branż o wysokim potencjale zatrudnieniowym. Wśród wymienionych branż znajdują 

się również te, które można zaliczyć do zielonego sektora (Sekcje E, D, F oraz wspomagająco sekcja 

M), oraz do białego sektora (Sekcje C, I, M oraz podstawowa dla tego sektora sekcja Q). 

 



 
 
 

92 
 

 
 

Tabela 11. Zestawienie branż i zawodów po potencjale do kreowania miejsc pracy oraz rekomendowanych do wsparcia w ramach RPO 
WSL 2014-2020. 

 

branża 
wskazywana w 
dokumentach 
strategicznych 

branże, które mogą 
być uznane za 

rozwojowe (również 
w zakresie 

kreowania miejsc 
pracy) 

zawody, w których mogą powstawać 
miejsca pracy 

Nowe zawody, które 
mogą się pojawić 

Branże 
rekomendowane 
do wsparcia w 

ramach RPO WSL 
2014-2020 

Odniesienie do 
Działów w branżach, 

które rekomendowane 
są do wspierania w 
ramach RPO WSL 

2014-2020 

Sekcja B x 
     

Sekcja C x x 

214 Inżynierowie (z wyłączeniem 

elektrotechnologii), 313 Kontrolerzy 

procesów przemysłowych, 3114 Technicy 

elektronicy i pokrewni, 721 Formierze 

odlewniczy, spawacze, blacharze, 

monterzy konstrukcji metalowych i 

pokrewni, 722 Kowale, ślusarze i 

pokrewni (szczególnie 7223 Ustawiacze i 

operatorzy obrabiarek do metali i 

pokrewni), 742 Monterzy elektronicy i 

monterzy instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, 812 Operatorzy 

maszyn i urządzeń do produkcji, 

przetwórstwa i obróbki wykończeniowej 

metalu, 814 Operatorzy maszyn do 

produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw 

sztucznych i papierniczych, 

Nowe zawody, 

które łączą w sobie 

kompetencje z 

sektora ICT (np. 

251 Analitycy 

systemowi i 

programiści) oraz 

specjalistyczne 

kompetencje w 

poszczególnych 

sektorach 

przetwórstwa 

przemysłowego 

x 

Przede wszystkim 

Działy 21, 22, 23, 24, 

26, 27, 28, 29, 30, 32 

Sekcja D x x 

214 Inżynierowie (z wyłączeniem 

elektrotechnologii), 311 Technicy nauk 

fizycznych i technicznych, 313 Operatorzy 

procesów przemysłowych 

Nowe zawody 

zależeć będą w 

dużej mierze od 

zmian w 

wymogach 

x Dział 35 
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środowiskowych w 

prawodawstwie i 

rozwoju rynku 

związanego z 

alternatywną 

źródłami energii 

(m. in. montowanie 

i serwisowanie 

urządzeń z 

zakresu OZE, np. 

elektrowni 

wiatrowych), 

nowymi 

technologiami 

energetyki opartej 

na węglu (czyste 

technologie 

węglowe, 

opracowywana 

technologia 

zgazowania węgla) 

Sekcja E x x 

214 Inżynierowie (z wyłączeniem 

elektrotechnologii), 313 Kontrolerzy 

procesów przemysłowych, 961 

Ładowacze nieczystości i pokrewni 

W zawodach 

Sortowaczy 

odpadów/ 

surowców 

wtórnych – 

wymagany będzie 

wzrost wiedzy i 

kompetencji w 

zakresie 

przygotowania 

x Działy 36, 37, 38, 39 
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określonych 

odpadów do 

recyclingu według 

określonych norm, 

umiejętności 

związane z 

przetwarzaniem 

odpadów do 

ponownego 

wykorzystania, 

usługi dla firm 

związane z 

obsługą kwestii 

związanych z 

wymogami 

środowiskowymi i 

zarządzaniem 

gospodarką 

odpadami 

Sekcja F x x 

214 Inżynierowie (z wyłączeniem 

elektrotechnologii), 711 Robotnicy 

budowlani robót stanu surowego i 

pokrewni, 712 Robotnicy budowlani robót 

wykończeniowych i pokrewni, 721 

Formierze odlewniczy, spawacze, 

blacharze, monterzy konstrukcji 

metalowych i pokrewni, 811 Operatorzy 

maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni 

Uzupełnienie 

kompetencji i 

kwalifikacji 

zarówno zawodów 

z grup 711 i 712, 

jak i 214 o bardziej 

specjalistyczne 

umiejętności i 

kompetencje z 

zakresu 

nowoczesnych 

technologii, 

x Działy 41, 42, 43 
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również 

związanych z 

proekologicznymi 

rozwiązaniami 

Sekcja H x x 

333 Pośrednicy usług biznesowych, 432 

Pracownicy ds. ewidencji materiałowej i 

transportu, 832 Kierowcy samochodów 

osobowych, dostawczych i motocykli, 932 

Robotnicy w pracach prostych w 

przemyśle 

Brak danych co do 

nowych zawodów, 

bardzo duże 

zapotrzebowanie 

na kierowców 

(silnie deficytowe 

zawody) 

x 
Przede wszystkim 

Dział 49 

Sekcja I 
 

x 

141 Kierownicy w gastronomii i 

hotelarstwie, 512 Kucharze, 911 Pomoce i 

sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe, 

941 Pracownicy pomocniczy 

przygotowujący posiłki 

Trend specjalizacji 

aktywności 

turystycznej wiązać 

się może z 

powstawaniem 

wyspecjalizowanyc

h zawodów (trend 

turystyki 

uzdrowiskowej i 

kulturalnej) 

x Działy 55, 56 

Sekcja J x x 

251 Analitycy systemowi i programiści, 

252 Specjaliści do spraw baz danych i 

sieci komputerowych, 351 Technicy do 

spraw technologii teleinformatycznych i 

pomocy użytkownikom urządzeń 

teleinformatycznych, 413 Operatorzy 

urządzeń biurowych, 524 Inni pracownicy 

sprzedaży i pokrewni 

Zawody w obrębie 

grup 251, 252 – 

nowe kompetencje 

w zakresie usług 

wspierających 

poszczególne 

rodzaje 

działalności 

(przemysł, usługi) 

x Działy 61, 62, 63 
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Sekcja M 

x 

(wspomagając

o) 

x 

211 Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o 

ziemi, 213 Specjaliści nauk biologicznych 

i pokrewni, 228 Inni specjaliści ochrony 

zdrowia, 243 Specjaliści do spraw 

sprzedaży, marketingu i public relations 

Wymagana coraz 

większa 

specjalizacja i 

wysokie 

kwalifikacje w 

różnych zawodach 

(również 

wskazanych obok) 

x Działy 71, 72, 74 

Sekcja Q x x 

221 Lekarze, 222 Pielęgniarki, 223 

Położne, 228 Inni specjaliści ochrony 

zdrowia, 321 Technicy medyczni i 

farmaceutyczni 

Zawody 

związane z 

rehabilitacją, 

usługami 

prozdrowotnymi, 

opieką nad 

osobami 

starszymi 

x Działy 86, 87, 88 

Sekcja R 
 

x brak jednoznacznych danych 

Rozwój zawodów 

związanych z 

obsługą wydarzeń 

kulturalnych i 

przyjmowaniem 

turystów (turystyka 

kulturalna, 

senioralna, 

uzdrowiskowa) 

x Działy 90 oraz 91 
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5.8 Możliwości zagospodarowania zasobów ludzkich na regionalnym rynku pracy 

Pytanie badawcze nr 2. Jakie są możliwości zagospodarowania zasobów ludzkich na regionalnym rynku 

pracy, zwłaszcza w branżach o najwyższych potencjale do kreowania miejsc pracy? (Ilu brakuje 

pracowników? W ramach jakich branż? Jakie kwalifikacje oraz kompetencje są pożądane? 

Pytanie badawcze nr 4. Jakie są potrzeby rozwojowe (szkolenia, doradztwo, nabywanie nowych 

kompetencji, przekwalifikowanie) branż z największym potencjałem do kreowania miejsc pracy? 

W celu rzetelnego przedstawienia możliwości zagospodarowania zasobów ludzkich na śląskim rynku 

pracy, należy także uwzględnić trendy krajowe oraz ogólnoświatowe, od których uzależniony jest także 

regionalny system gospodarczy.  

Trendem zbieżnym dla krajów wysoko rozwiniętych jest eliminowanie wielu stanowisk pracy 

wymagających działań powtarzalnych, rutynowych ze względu na możliwości technologiczne. Oprócz 

tego, czynniki takie jak: zmiany demograficzne (starzenie się populacji, spadek wskaźnika urodzeń, 

wydłużenie średniej długości życia), globalizacja, działania korporacyjne (zatrudnianie zewnętrzne, 

rekrutacja międzynarodowa) powodują braki dotyczące liczby pracowników w krajach Europy 

Zachodniej. Powszechny, nie tylko dla Polski, jest także brak dopasowania kwalifikacji pracowników do 

wymagań pracodawców. Problem ten dotyka również województwo śląskie i zostanie poruszony 

w dalszej części rozdziału. Niebagatelne znaczenie w stosunku do polskiego rynku pracy ma migracja 

osób w wieku aktywności zawodowej - tzw. drenaż talentów116. Jego efektem może być brak zasobów 

ludzkich koniecznych do utrzymania obecnego poziomu rozwoju, bądź skorzystania z szansy wzrostu 

gospodarczego w przyszłości. Jednakże z drugiej strony zbytnia stagnacja, brak mobilności (także 

w wymiarze regionalnym) może prowadzić również do niedoborów kadrowych.117 

W krajach Unii Europejskiej zauważalnym trendem jest wzrost popytu na wysoko wykwalifikowaną kadrę 

pracowniczą, charakteryzującą się ponadto dużą elastycznością. Analogicznie, prognozowany jest 

spadek zapotrzebowania na pracowników nisko wykwalifikowanych (wpływ automatyzacji procesów 

produkcji). Większość stanowisk niezwiązanych z wykonywaniem pracy fizycznej będzie wymagała 

wysoko wykwalifikowanych kadr, natomiast pracownicy posiadający średnie wykształcenie będą 

obsadzeni na większej liczbie stanowisk. Ponieważ wzrost poziomu edukacji jest szybszy niż zmiany 

postępujące na rynku pracy, przewiduje się, że tylko połowa prac podstawowych będzie wykonywana 

przez pracowników o najniższym wykształceniu.118 

                                                

116
 Od roku 2003 obserwowana jest nasilona migracja zarobkowa Polaków do krajów Europy Zachodniej. Termin 

drenaż talentów odnosi się do migracji wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Według szacunków, od 2003 do 

2013 roku wyjechało z Polski około 40 tys. specjalistów (http://finanse.wp.pl/, dostęp dnia 4 grudnia 2015 r.) 
117

 Niedobór talentów na rynku pracy; Manpower Group, 2014 
118

 Tamże. 
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Trendem ogólnokrajowym jest niewątpliwie obserwowalne od końca lat 90. wzrastające zatrudnienie 

w usługach, malejące natomiast w przemyśle. Zgodnie z danymi badania rynku pracy NBP119, obecnie 

ponad 60% osób pracuje w sektorze usługowym. Miejsca pracy w sektorze usług są mniej podatne na 

koniunkturę, niż stanowiska pracy w przemyśle, jednakże odbywa się to kosztem mniejszej stabilności 

zatrudnienia (rotacja pracowników, umowy czasowe, znacząca rola elastycznych składników 

wynagrodzeń) – około 60% bezrobotnych wcześniej było zatrudnionych w usługach120.  

Niewątpliwie pozytywną informacją w kontekście możliwości zagospodarowania zasobów ludzkich 

w województwie śląskim jest to, że zgodnie z danymi przedstawionymi w opracowaniu Jakich 

pracowników potrzebują polscy pracodawcy?121, śląski rynek pracy należy do najbardziej chłonnych 

w Polsce – znajduje się na drugim miejscu, za województwem mazowieckim122. Podobne informacje 

przynosi publikacja Prognoza zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych - 

województwo śląskie należy do grupy regionów, których prognozuje się systematyczny wzrost 

zatrudnienia w latach 2012-2020123. 

Danych pozwalających optymistycznie patrzeć w przyszłość dostarcza także analiza danych GUS 

dotyczących nowo utworzonych miejsc pracy.  

Wykres 11. Tworzone i likwidowane miejsca pracy w woj. śląskim na przestrzeni lat 2008 - 2014 (tys. os.). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

                                                

119
 Badanie ankietowe rynku pracy; NBP, 2014. 

120
 Tamże. 

121
 Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? Raport z badań pracodawców i ofert pracy realizowanych 

w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” 
122

  Tamże. 
123

 Wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II do roku 2020, 

IPISS, Warszawa 2014 
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Po widocznym na powyższym wykresie kryzysie w latach 2009 - 2011, kiedy liczba likwidowanych 

miejsc pracy niebezpiecznie zbliżyła się do liczby miejsc pracy powstających, od roku 2012 zauważalny 

jest trend pozytywny obydwu wskaźników – liczba nowopowstających miejsc pracy w woj. śląskim 

rośnie, natomiast spada liczba stanowisk likwidowanych. 

Wykres 12. Stopa bezrobocia rejestrowanego w woj. śląskim i w Polsce w latach 2004 - 2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Analiza stopy bezrobocia rejestrowanego informuje, że w ostatnich latach sytuacja na śląskim rynku 

pracy jest nieznacznie lepsza, niż statystyki krajowe dotyczące tego aspektu. Zarówno w Polsce, jak 

w województwie śląskim poziom bezrobocia rejestrowanego najniższy był w latach 2008 i 2009, po 

których odnotowano tendencję wzrostową. Została ona przełamana dopiero w roku 2014, kiedy 

odnotowano pierwszy od 6. lat spadek omawianego wskaźnika. 

Charakteryzując śląski rynek pracy trzeba podkreślić, że mimo wahań koniunktury dot. zapotrzebowania 

na węgiel, górnictwo, przemysł stalowy i motoryzacyjny wskazane sektory gospodarki generują nadal 

największą liczbę miejsc pracy w województwie. Zgodnie z pozyskanymi w trakcie wywiadów 

eksperckich informacjami, ma to bezpośrednie przełożenie na sytuację zatrudnieniową kobiet, ponieważ 

wskazane branże wykorzystują przede wszystkim zasób pracy mężczyzn. Ponadto, gałęzie przemysłu 

zatrudniające tradycyjnie większą liczbę kobiet (włókiennictwo, tekstylia) straciły na znaczeniu. 

Możliwości zagospodarowania zasobów ludzkich na śląskim rynku pracy 

Określając możliwości zagospodarowania zasobów ludzkich na śląskim rynku pracy należy odnieść się 

do informacji przedstawionych w poprzednim rozdziale przedmiotowego raportu, dotyczących branż 

rozwojowych, które mogą mieć potencjał do kreowania nowych miejsc pracy. Jak wskazano, trudno 

jednoznacznie określić konkretne branże, które z całą pewnością będą generowały wiele miejsc pracy 

do 2020 r. Problematyczność tej kwestii wynika z dynamiki przemian społeczno-gospodarczych, a także 

zmienności oraz niepewności która jest konsekwencją niewielkiej stabilności przepisów prawa. We 

wcześniejszej części przedmiotowego raportu (s.90) przedstawione zostało zestawienie branż mających 
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potencjał do generowania nowych miejsc pracy w ujęciu sekcji PKD wynikające m.in. z zapisów 

dokumentów strategicznych (Regionalna Strategia Innowacji oraz Program Rozwoju Technologii), 

uzupełnione o sekcję I oraz R, które nie były wskazywane w dokumentach strategicznych, jednak można 

je uznać za branże rozwojowe na podstawie badań CATI i wypowiedzi ekspertów biorących udział 

w badaniu.  

W celu diagnozy możliwości zagospodarowania zasobów ludzkich w województwie, przeprowadzono 

analizę Rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie Śląskim. Zgodnie z danymi 

przedstawionymi przez WUP w Katowicach, w 2014 roku pracodawcy szukali najintensywniej (zawody 

deficytowe) pracowników profesji takich, jak:  

 Monter ociepleń budynków (Budownictwo) 

 Kierowca ciągnika siodłowego (Transport) 

 Pracownik ochrony fizycznej I stopnia (Działalność administracyjna) 

 Sprzedawca w branży mięsnej (Handel) 

 Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle 

elektromechanicznym ((Przemysł) 

 Spawacz metodą MIG (Przemysł) 

 Opiekun osoby starszej (Opieka zdrowotna) 

 Kontroler jakości wyrobów elektronicznych (Przemysł) 

 Pracownik kancelaryjny (Działalność administracyjna) 

 Spawacz metodą TIG (Przemysł) 

Zgodnie z wyżej przedstawionymi danymi, wśród dziesięciu najbardziej deficytowych zawodów 

w województwie śląskim, aż siedem z nich wpisuje się we wskazane wcześniej branże mające 

największy potencjał do generowania miejsc pracy. 

W celu dalszej weryfikacji tego, jak wiele zawodów deficytowych znajduje się w obrębie wskazanych na 
podstawie wcześniejszych wyników badań branż rozwojowych, dokonano szczegółowej analizy 
omawianego zestawienia, podczas której uwzględniono także łączną liczbę ofert pracy na dane 
stanowisko oraz liczbę miejsc pracy w obrębie danej sekcji PKD.   
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Tabela 12. Identyfikacja zawodów deficytowych wpisujących się w branże rozwojowe województwa 

śląskiego 

Sekcja PKD 
Liczba 

deficytowych 
miejsc pracy 

Łączna 
liczba 

ofert pracy 
w 2014 r. 

Nazwy zawodów 

Sekcja H Transport i 
gospodarka 
magazynowa 

7 7327 

 Kierowca ciągnika siodłowego 

 Maszynista pojazdu trakcyjnego 

 Kierowca autobusu 

 Kierowca samochodu ciężarowego 

 Pozostali magazynierzy i pokrewni 

 Robotnik torowy 

 Magazynier 

Sekcja C Przetwórstwo 
przemysłowe 17 6865 

 Operator zautomatyzowanej i 
zrobotyzowanej linii produkcyjnej w 
przemyśle elektromechanicznym Spawacz 
metodą MIG 

 Kontroler jakości wyrobów elektronicznych 

 Spawacz metodą TIG 

 Operator urządzeń przetwórstwa surowców 
gumowych 

 Spawacz metodą MAG 

 Operator obrabiarek sterowanych 
numerycznie 

 Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych 
numerycznie 

 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów spożywczych i pokrewni 

 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów z tworzyw sztucznych Pozostali 
operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji 
przetwórstwa metali 

 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych h 

 Operator maszyn do obróbki skrawaniem 

 Pozostali spawacze i pokrewni 

 Wulkanizator 

 Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 

 Pozostali robotnicy przy pracach prostych w 
przem. 

Sekcja F Budownictwo 11 4322 

 Monter ociepleń budynków 

 Glazurnik 

 Murarz-tynkarz 

 Operator koparki 

 Pozostali robotnicy budowlani i robót 
wykończeniowych i pokrewni 

 Brukarz 

 Monter/składacz okien 

 Tynkarz 

 Cieśla 

 Monter konstrukcji stalowych 

 Operator koparkoładowarki 
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Sekcja Q Opieka 
zdrowotna i pomoc 
społeczna 

5 2464 

 Opiekun osoby starszej 

 Rejestratorka medyczna 

 Opiekunka domowa 

 Opiekun w domu pomocy społecznej 

 Opiekunka dziecięca 

Sekcja I Działalność 
związana z 
zakwaterowaniem i 
usługami 
gastronomicznymi 

3 1978 

 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, 
hotelowe i podobne 

 Pozostali kucharze 

 Pracownik przygotowujący posiłki typu fast 
food 

Sekcja J Informacja i 
komunikacja 4 475 

 Pozostali technicy wsparcia informatycznego 
i technicznego 

 Organizator obsługi sprzedaży internetowej 

 Grafik komputerowy DTP 

 Operator wprowadzania danych 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie 

śląskim w 2014 roku, WUP Katowice 

Wśród 93 zawodów określonych jako deficytowe, 44 to stanowiska tworzone w ramach pięciu branż 

określonych jako mające potencjał do generowania miejsc pracy. Spośród nich zdecydowanie 

największy potencjał do generowania miejsc pracy zgodnie z powyższym zestawieniem posiada sekcja 

H Transport i gospodarka magazynowa. Pozyskane dane informują, że aż 7327 ofert pracy 

z analizowanego rankingu dotyczyło zawodów z branży transportowej, co stanowi ponad 13% 

z wszystkich ofert pracy wystosowanych w obrębie zawodów deficytowych w województwie śląskim w 

roku 2014. Podkreślić także należy, że spośród zawodów branży transportowej, w 2014 r. najwięcej 

miejsc pracy pojawiło się dla pracowników zawodu kierowcy ciągnika siodłowego (725). Zawód ten 

został sklasyfikowany na drugim miejscu omawianego rankingu, ze współczynnikiem deficytu 

wynoszącym 29,0.  

Poniżej zaprezentowano dane GUS dotyczące liczby osób zatrudnionych w sekcji H na przestrzeni 

ostatnich lat. 

Wykres 13. Liczba osób zatrudnionych w sekcji H (transport) w woj. śląskim na przestrzeni lat 2009-2013. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Powyższe dane informują, że liczba osób zatrudnionych w sekcji rosła do 2011 roku, po czym 

w ostatnich dwóch latach zaczęła systematycznie spadać, jednakże spadek ten jest mniejszy 

w porównaniu ze wzrostem liczby miejsc pracy obserwowanym w latach 2009-2011. 
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Transport i gospodarka magazynowa nie jest branżą, w której większość pracowników stanowią osoby 

z wykształceniem wyższym. Jednakże, aby móc sprawnie zarządzać pracownikami niższego szczebla, 

kadra kierownicza powinna cechować się odpowiednim poziomem wykształcenia. Poniższy wykres 

obrazuje ilość absolwentów kierunków transportowych w latach 2002 - 2014. 

Wykres 14. Absolwenci kierunków dot. usług transportowych w woj. śląskim i w Polsce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Liczba absolwentów kierunków studiów dot. usług transportowych zarówno w Polsce, jak i woj. śląskim 

systematycznie rośnie. W województwie śląskim odnotować można mniejszą liczbę absolwentów w roku 

2013, jednakże kolejny rok przyniósł większą niż kiedykolwiek liczbę osób kończących kierunki studiów 

związane z logistyką. 

Powracając do rankingu zawodów deficytowych należy odnotować, że znacząca ilość ofert pracy w 2014 

r. ukazała się w sekcji C Przetwórstwo przemysłowe (6865). W ramach tej branży największy wskaźnik 

deficytu uzyskał zawód Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle 

elektromechanicznym, generując 448 ofert pracy w roku 2014.  

Wykres 15. Liczba osób zatrudnionych w sekcji C (przetwórstwo i przemysł) w woj. śląskim na przestrzeni 

lat 2009-2013. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Analizując dane statystyczne należy stwierdzić, że liczba miejsc pracy w sekcji C w woj. śląskim 

systematycznie rośnie – wyjątkiem jest tutaj zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w tej branży w roku 

2012, jednakże w kolejnym roku ponownie odnotowano wzrost. Ponadto podkreślić należy, że 

przemysłowy charakter województwa śląskiego powoduje, że omawiana branża generuje zdecydowanie 

największą liczbę miejsc pracy. 

Pierwsze miejsce w rankingu zawodów deficytowych w roku 2014 zajął Monter ociepleń budynków – 

śląscy przedsiębiorcy wystosowali 362 ofert pracy na to stanowisko, wskaźnik deficytu wyniósł natomiast 

32,9. Spośród zawodów deficytowych, aż 17 z nich zalicza się do sekcji F Budownictwo, co 

jednocześnie stanowi ponad 18% spośród wszystkich profesji uwzględnionych w rankingu. 

Przeprowadzone badanie ankietowe CATI potwierdziło wysokie zapotrzebowanie na pracowników 

w zawodach z branży budowlanej oraz przemysłowej – przedsiębiorcy prowadzący działalność w tych 

sektorach wskazali najliczniej, iż mają problemy ze znalezieniem osób do pracy na poszczególne 

stanowiska. Pamiętać jednakże należy, iż największa liczba wskazań wynikać może z przyjętej próby 

badawczej - nadreprezentatywności przedsiębiorców z poszczególnych sektorów PKD, dlatego wyniki te 

należy traktować jako uzupełnienie przedstawionej analizy danych WUP Katowice oraz GUS. Wyniki 

badania CATI przyniosły ponadto informację, iż kłopoty ze znalezieniem pracowników posiadała także 

dość liczna grupa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze sekcji 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Ranking zawodów deficytowych nie stanowi 

potwierdzenia tej tezy, jednakże w przypadku tego zestawienia należy mieć na uwadze, że został on 

sporządzony na podstawie ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy. Przedsiębiorcy, 

których działalność wpisuje się w obszar sekcji M, prowadzić mogą na tyle specjalistyczne firmy, że 

pracowników poszukują innymi kanałami - niekoniecznie przez PUP. Z tego powodu brak zawodów 

sekcji M w Rankingu zawodów deficytowych nie powinien budzić zdziwienia. 

Analizując klasyfikację zawodów nadwyżkowych oraz deficytowych można dostrzec, iż większość 

zawodów wyróżnionych w tym rankingu, to stanowiska niższego szczebla – budowlane, pomocnicze, 

robotnicze, monterskie, techniczne124. Należy pamiętać, że proces rekrutacyjny niekoniecznie musi 

odbywać się z wykorzystaniem publicznych służb zatrudnienia. W ostatniej dekadzie coraz więcej 

przedsiębiorstw korzysta z pomocy wyspecjalizowanych firm rekrutacyjnych, które na własną rękę 

poszukują pracowników wyższego szczebla o specyficznych kwalifikacjach/doświadczeniu zawodowym. 

Rosnąca ekspansja technologii teleinformatycznych jest trendem ogólnoświatowym, skutkuje to 

wzrastającą nieustanie liczbą miejsc pracy w tej branży. Poniżej przedstawiono dane dotyczące 

zatrudnienia w sekcji J w województwie śląskim oraz w Polsce. 

                                                

124
 Sytuacja taka wynika z charakteru ofert pracy pozyskiwanych przez PUP – w przeważającej większości są to 

właśnie oferty dot. stanowisk niższego szczebla.   
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Wykres 16. Liczba osób zatrudnionych w sekcji J (informacja i komunikacja) w woj. śląskim i w Polsce na 

przestrzeni lat 2009-2013. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Trend wzrostu zatrudnienia w sekcji J jest bardzo wyraźny, ponadto w województwie śląskim w latach 

2012 oraz 2013 odnotowano przyrost aż o 1400 nowych miejsc pracy w omawianej branży. Rosnące 

zapotrzebowanie na informatyków wydaje się istotne nie tylko w związku z przyrostem liczby miejsc 

pracy w sekcji J – aby funkcjonować prawidłowo, obecnie niemalże każde przedsiębiorstwo 

wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne. Należy zatem zaznaczyć, że oprócz istnienia 

odrębnej branży, omawiane technologie wykorzystywane są także jako zaplecze pomocnicze dla 

prawidłowego funkcjonowania np. przedsiębiorstw medycznych, transportowych, przemysłowych itp. 

Dlatego można prognozować, że zapotrzebowanie zarówno na technologie TIK, jak i osoby 

kompetentne w tym zakresie będzie się nasilało w kolejnych latach. Gwałtownie rosnące 

zapotrzebowanie może rodzić problemy z niewystarczającą liczbą pracowników na nowopowstałe 

miejsca pracy – w celu identyfikacji zagrożenia niżej przeanalizowano liczbę osób kończących kierunki 

studiów związane z informatyką. 

Wykres 17. Absolwenci kierunków informatycznych w woj. śląskim i w Polsce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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w roku 2006, w województwie śląskim natomiast liczba ta była największa rok później. W kolejnych 

latach obserwowalny jest spadek liczby absolwentów kierunków informatycznych, najprawdopodobniej 

mający związek z niżem demograficznym. W przeciwieństwie do trendu krajowego, w woj. śląskim 

w roku 2014 odnotowano wzrost osób kończących kierunki związane z informatyką. 

Do najbardziej deficytowych zawodów należą także profesje związane z sekcją Q – Opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna. Zgodnie z pozyskanymi informacjami w trakcie wywiadów eksperckich oraz analizy 

danych zastanych, problemy rekrutacyjne związane z brakiem osób posiadających odpowiednie 

przygotowanie dotykają w szczególnym stopniu placówki medyczne. Dane te potwierdzają także wyniki 

ogólnopolskiego badania Bilans Kapitału Ludzkiego z 2014 roku wskazujące, że 21% respondentów 

z sektora ochrony zdrowia deklarowało, iż poziom zatrudnienia w ich firmach wzrośnie. Zapotrzebowanie 

zwłaszcza na wykształconych lekarzy nieustannie rośnie, natomiast liczba osób posiadających 

odpowiednie wykształcenie nie jest wystarczająca:  

Nie ma kogo zatrudnić. (…) Zawody medyczne wymagają bardzo wysokich kompetencji, ustawicznego szkolenia, 

nie da się tak z dnia na dzień tylko przy pomocy pieniędzy wziąć kogoś z ulicy do pracy w charakterze nie mówię 

chirurga, ale i pielęgniarki [IDI eksp.]. 

Wykres 18. Liczba osób zatrudnionych w sekcji Q (opieka zdrowotna) w woj. śląskim na przestrzeni lat 

2009-2013. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Wykres 19. Absolwenci kierunków medycznych w woj. śląskim i w Polsce.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS  

Zarówno w województwie śląskim, jak i w całym kraju widoczne jest zwiększanie liczby absolwentów 

kierunków medycznych do roku 2011. W kolejnych latach liczba absolwentów mogących zasilać 

instytucje medyczne zaczęła systematycznie spadać, trend ten utrzymuje się już od trzech lat. 

Tendencja ta może wynikać również z niżu demograficznego. W kontekście wyżej przedstawionego 

zapotrzebowania, liczba absolwentów zdaje się być niewystarczająca, trend postępuje w odwrotnym 

kierunku w stosunku do zapotrzebowania. Zdaniem eksperta biorącego udział w badaniu niekorzystny 

trend zmienić może jedynie działanie systemowe, związane ze skierowaniem większych funduszy do 

sektora ochrony zdrowia,, m.in. w celu zapewnienia dobrych perspektyw zawodowych dla przyszłych 

lekarzy w Polsce, co pomoże zatrzymać specjalistów przed migracją zarobkową.  

W związku z zapotrzebowaniem na pracowników medycznych z wykształceniem wyższym, wsparcie 

w zakresie funduszy unijnych może natomiast obejmować np. miejsca pracy związane z opieką nad 

osobami zależnymi:  

To może dotyczyć jedynie takich najniższych miejsc pracy o najniższych kompetencjach, czyli powiedzmy możemy 

(…) przeszkolić panią do rejestracji, (…) możemy nauczyć kogoś, kto będzie się opiekował starszą osobą, nawet 

bez studiów medycznych (…) wykształcić taką osobę, ale tylko tyle. Wyżej to już nie, to już musimy szkolić przez 

kilka lat w szkołach [IDI eksp.].      
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Uzupełnieniem podjętej próby oceny możliwości zagospodarowania zasobów ludzkich na śląskim rynku 

pracy jest niżej przedstawiona tabela. Ujęto w niej szczegółowe zestawienie branżowe według sekcji 

PKD z uwzględnieniem wolnych, nowo utworzonych, zlikwidowanych miejsc pracy oraz liczby osób 

pracujących w poszczególnych branżach.  

Tabela 13. Zatrudnienie oraz przyrost miejsc pracy w województwie śląskim w roku 2013 (według sekcji 

PKD).
125

 

Sekcje PKD 

a b c d e f h 

wolne 
miejsca 
pracy 

nowoutwo
rzone 

miejsca 
pracy 

zlikwido
wane 

miejsca 
pracy 

przyro
st 

miejsc 
pracy 
netto 
(c-b) 

odsetek 
nieobsa
dzonych 
nowych 
miejsc 
pracy 
(d/a) 

liczba 
osób  

pracują
cych 

wzrost 
zatrudnie

nia 
(potencjal

ny) 
(d/f) 

A 

Uprawy rolne, chów i 
hodowla zwierząt, łowiectwo, 

włączając działalność 
usługową 

4 139 333 -194 
wartość 
ujemna 

101963 
wartość 

ujemna 

B Górnictwo i wydobywanie 56 259 152 107 52,3% b.d.
 126

 b.d. 

C Przetwórstwo przemysłowe 616 13513 9354 4159 14,8% 332655 1,25% 

D 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 

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

klimatyzacyjnych 

3 165 514 -349 
wartość 
ujemna 

b.d. b.d. 

E 

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

19 524 577 -53 
wartość 
ujemna 

22023 
wartość 

ujemna 

F Budownictwo 1166 6590 4949 1641 71,1% 105657 1,55% 

G 

Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając 
motocykle 

1272 15638 10024 5614 22,7% 267635 2,10% 

H 
Transport i gospodarka 

magazynowa 
288 2709 2266 443 65,0% 94152 0,47% 

I 
Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

197 2629 1094 1535 12,8% 29491 5,20% 

                                                

125
 Analizie zostały poddane najaktualniejsze dostępne dane dla województwa śląskiego (GUS BDL) 

126
 GUS nie udostępnia danych dot. liczby osób zatrudnionych w sekcji B i D. 
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J Informacja i komunikacja 196 1974 842 1132 17,3% 28004 4,04% 

K 
Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa 
69 1121 717 404 17,1% 38655 1,05% 

L 
Działalność związana z 

obsługą rynku 
nieruchomości 

57 563 484 79 72,2% 26376 0,30% 

M 
Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna 
135 1952 1858 94 143,6% 64329 0,15% 

N 
Działalność w zakresie usług 

administrowania i 
działalność wspierająca 

215 3096 2068 1028 20,9% 63195 1,63% 

O 

Administracja publiczna i 
obrona narodowa; 

obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

188 1016 421 595 31,6% 63161 0,94% 

P Edukacja 103 2586 1960 626 16,5% 125882 0,50% 

Q 
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 
244 2026 1678 348 70,1% 100660 0,35% 

R 
Działalność związana z 

kulturą, rozrywką i rekreacją 
40 430 322 108 37,0% 18355 0,59% 

S 
Pozostała działalność 

usługowa 
48 497 485 12 400,0% 29831 0,04% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Śląskiego 2014 oraz BDL GUS. 

Analizując wyżej przedstawione dane można wskazać, że największe braki pracownicze dotykają sekcję 

G handel hurtowy (1272 wolne miejsca pracy), sekcję F budownictwo (1166 nieobsadzonych miejsc 

pracy) oraz sekcję C przetwórstwo przemysłowe (616 wolnych stanowisk). Należy przypomnieć, że 

zgodnie z wcześniej przytoczonymi informacjami w sekcji C pracuje także największa liczba osób w woj. 

śląskim (ponad 330 tys.) Największy przyrost miejsc pracy netto (nowopowstałe miejsca pracy 
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pomniejszone o liczbę stanowisk zlikwidowanych) odnotowano także w tych trzech sekcjach - 

odpowiednio: 5614, 4159 oraz 1641 powstałych miejsc pracy. Warto także podkreślić, że w branży 

budowlanej odnotowano również wysoki odsetek nieobsadzonych nowopowstałych miejsc pracy, 

wynoszący 71,1%. Oprócz trzech wskazanych sekcji, w 2013 roku znaczący przyrost nowych miejsc 

pracy nastąpił także w branży I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

(1535 nowych miejsc pracy) oraz J Informacja i komunikacja (1132 nowych miejsc pracy). 

Zgodnie z wcześniej przedstawianymi danymi, niedobory kadrowe są wyraźnie odczuwalne w sektorze 

opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, widać to także w powyższej tabeli – na 348 nowych miejsc pracy 

netto przypadają aż 244 wolne miejsca pracy (ponad 70%). Pod tym względem także wyróżnia się 

sekcja H Transport i gospodarka magazynowa, z odsetkiem nieobsadzonych nowych miejsc pracy 

wynoszącym 65%, co również przynosi potwierdzenie wcześniejszych analiz mówiących 

o możliwościach generowania miejsc pracy przez tę branżę. Odnotować także należy, że braki kadrowe 

w tej sekcji PKD dotyczyły 288 stanowisk. Największy odsetek nieobsadzonych nowopowstałych miejsc 

pracy (ponad 140%) można zauważyć w sekcji M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz 

sekcji S Pozostała działalność usługowa, gdzie wakatów było 4 razy więcej, niż powstałych miejsc pracy, 

jednakże w przypadku tych branż liczby wolnych miejsc pracy są relatywnie niskie (135 oraz 48 

wakatów). Niemniej jednak widoczny jest wskazywany w innych miejscach niniejszego raportu problem 

z pozyskiwaniem specjalistów z pożądanymi przez pracodawców kwalifikacjami (których w dużej mierze 

rekrutują pracodawcy sekcji M). 

Natomiast analizując dynamikę wzrostu zatrudnienia (mierzoną jako stosunek nowopowstałych miejsc 

pracy netto do ogółu osób zatrudnionych w danej branży) należy wskazać, że pod tym względem na tle 

innych branż wyróżniają się sekcje I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi (5,2%) oraz J (4,04%) Informacja i komunikacja. Ponadto, jak wskazano we 

wcześniejszej części rozdziału, w branży informacyjno-komunikacyjnej zatrudnienie systematycznie 

rośnie od roku 2009, co wskazuje na znaczący jej potencjał do kreowania nowych miejsc pracy 

w regionie. 

Kwalifikacje i kompetencje pożądane przez pracodawców 

Wspieranie rozwoju kompetencji pracowniczych w ramach funduszy europejskich powinno odbywać się 

z uwzględnieniem rzeczywistego zapotrzebowania pracodawców na konkretne 

kwalifikacje/zdolności/cechy potencjalnych pracowników. W tym celu w niniejszym podrozdziale 

przedstawiono rzeczywiste wymagania oraz oczekiwania, przed którymi stają osoby ubiegające się 

o pracę. 

Zgodnie z wynikami ogólnopolskiego badania przedstawionego w raporcie Jakich pracowników 

potrzebują polscy pracodawcy, chcąc uwzględnić wskazywane przez przedsiębiorców oczekiwania 

dotyczące kandydatów na pracowników, można dokonać rozgraniczenia na dwie grupy: 

 kierownicy i specjaliści;  
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 robotnicy wykwalifikowani, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń127; 

Oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów aspirujących na stanowiska kierownicze oraz 

specjalistyczne dotyczą w głównej mierze posiadania kompetencji interpersonalnych, koniecznych do 

współpracy w grupie, kompetencji samoorganizacyjnych do których zaliczana jest organizacja pracy 

własnej, przejawianie inicjatywy, terminowość a także ogólna motywacja do pracy. W ostatnich 

dekadach sposób pracy został znacząco zmieniony poprzez wejście do powszechnego użytku 

technologii informatycznych – umiejętności obejmujące obsługę komputera i wykorzystanie Internetu 

zostały również wskazane jako pożądane wśród kierowników oraz specjalistów przez uczestników 

badania realizowanego przez PARP.128 

Omawiając oczekiwania pracodawców wobec pracowników zaliczanych do drugiej grupy osób należy 

odnotować, iż nie różnią się one w sposób znaczący od wymagań stawianym pracownikom wyższego 

szczebla - od robotników przemysłowych, techników oraz operatorów i monterów pracodawcy 

oczekiwali przede wszystkim kompetencji samorganizacyjnych, czyli w głównej mierze motywacji do 

pracy. W tych zawodach również ważne są kompetencje interpersonalne, niezbędne do efektywnej 

pracy w zespole pracowników. Co zrozumiałe, pożądani przez pracodawców robotnicy powinni 

cechować się również wiedzą techniczną, niezbędną do wykonywania codziennych obowiązków. 

Posiadanie kompetencji komputerowych wymagane jest w większym stopniu od pracowników 

biurowych, jednakże pozostałe pożądane cechy tych pracowników są zbieżne z omawianymi powyżej – 

wśród tych osób wymagana jest również samoorganizacja a także zdolności interpersonalne129. 

W celu identyfikacji kompetencji pożądanych przez pracodawców woj. śląskiego, odpowiednie pytanie 

zostało ujęte w ankiecie CATI skierowanej do tej grupy respondentów. Badanych poproszono 

o określenie stopnia istotności danej cechy na czterostopniowej skali. W poniższej tabeli przedstawiono 

wyniki w tym zakresie. 

Tabela 14. Oczekiwane kompetencje pracowników poszukiwanych przez pracodawców woj. śląskiego 

(N=188) 

 
Niepotrzebne Potrzebne 

Stopień istotności kompetencji Podstawowe Średnie Łącznie Wysokie 
Bardzo 

wysokie 
Łącznie 

Samoorganizacja pracy i 

przejawianie inicjatywy, 

terminowość, rzetelność, 

samodzielność 

2,10% 5,90% 8,00% 33,00% 59,00% 92,00% 

                                                

127
 Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? PARP 2010 

128
 Tamże. 

129
 Tamże. 
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Dyspozycyjność, organizowanie 

pracy własnej 
3,20% 9,60% 12,80% 36,20% 51,10% 87,30% 

Kontakty z innymi ludźmi, 

umiejętność współpracy w grupie, 

komunikacja, zarówno ze 

współpracownikami, jak i klientami 

czy podopiecznymi. 

0,50% 13,80% 14,30% 38,30% 47,30% 85,60% 

Wiedza merytoryczna i umiejętność 

praktycznego jej zastosowania 
5,30% 11,20% 16,50% 40,40% 43,10% 83,50% 

Sprawność fizyczna 20,20% 24,50% 44,70% 25,00% 30,30% 55,30% 

Wyszukiwanie i analiza informacji 

oraz wyciąganie wniosków 

umiejętność logicznego 

formułowania 

29,30% 21,30% 50,60% 25,00% 24,50% 49,50% 

Obsługa komputera i korzystanie z 

Internetu 
37,80% 14,90% 52,70% 19,10% 28,20% 47,30% 

Obsługa, montowanie i naprawa 

urządzeń technicznych 
42,60% 16,00% 58,60% 22,30% 19,10% 41,40% 

Wykonywanie obliczeń. 35,10% 27,10% 62,20% 19,10% 18,60% 37,70% 

Zdolności kierownicze i organizacja 

pracy innych, kierowanie zespołem 

pracowników, planowanie i 

organizacja pracy. 

38,30% 31,40% 69,70% 23,40% 6,90% 30,30% 

Organizowanie i prowadzenie prac 

biurowych 
50,50% 25,00% 75,50% 18,10% 6,40% 24,50% 

Zdolności artystyczne i twórcze 71,80% 16,50% 88,30% 5,30% 6,40% 11,70% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI 

Podobnie jak w przypadku przytoczonych wcześniej wyników badania ogólnopolskiego, pracodawcy woj. 

śląskiego, którzy uczestniczyli w badaniu ankietowym CATI najczęściej wskazywali, iż w największym 

stopniu u potencjalnych pracowników pożądane są cechy dotyczące samoorganizacji pracy, 

terminowości, rzetelności oraz dyspozycyjności i organizacji pracy własnej. Istotność tych kompetencji 

wskazała zdecydowana większość badanych (odpowiednio 92% oraz 87,3% respondentów). 

Nieznacznie mniejszy odsetek wskazań respondentów otrzymały zdolności interpersonalne, dotyczące 

kontaktów z innymi ludźmi, umiejętności współpracy w grupie oraz komunikacji – 85,6% odpowiedzi. 

Badani pracodawcy wskazali również na konieczność posiadania przez pracowników wiedzy 

merytorycznej – odpowiedź tę wskazało aż 83,5% badanych. Pomiędzy wyżej wskazanymi 

kompetencjami/cechami pracowników a kolejnymi odpowiedziami widać istotną różnicę w częstotliwości 

określania ich przez pracodawców jako potrzebne – podstawowa cecha umożliwiająca sprawną pracę, 

jaką sprawność fizyczna otrzymała już niewiele ponad 55% pozytywnych wskazań respondentów. 

Niemniej jednak należy zaznaczyć, że umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu 

wymagana jest przez prawie połowę badanych pracodawców - w świetle tego, iż są to odpowiedzi 

pracodawców poszukujących pracowników zarówno na stanowiska biurowe, kierownicze jak i techniczne 

oraz robotnicze, liczbę wskazań badanych w tym zakresie należy uznać za znaczącą.  
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Zaznaczyć także należy, że przedstawione wyżej informacje zbieżne są także z wynikami opracowania 

Rynek pracy widziany oczami pracodawców realizowanego w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału 

Ludzkiego130 – w ciągu wszystkich pięciu lat badań BKL pracodawcy jako najważniejsze (bez względu 

na zawód pracownika) uznali trzy rodzaje kompetencji: samoorganizacyjne, zawodowe (merytoryczne) 

oraz interpersonalne. 

Na podstawie wyników badania CATI nie określono natomiast znaczących różnic pomiędzy 

przedstawicielami poszczególnych sektorów PKD dotyczących oczekiwanych przez pracodawców 

kompetencji pracowników. Analiza raportu PARP pt. Jakich pracowników potrzebują polscy 

pracodawcy? przyniosła natomiast informację, iż realizatorzy tamtego badania odnaleźli następującą 

prawidłowość - w zawodach związanych z wytwórstwem (przemysł, górnictwo, budownictwo i transport) 

pracodawcy wymagają większych zdolności technicznych, jednocześnie kładąc mniejszy nacisk na 

kompetencje samoorganizacyjne oraz interpersonalne131. Oprócz tego aspektu, nie odnotowano innego 

wpływu branży, na oczekiwania stawiane kandydatom. 

Schodząc do poziomu stanowisk, na podstawie analizy desk research zidentyfikowano kilka 

prawidłowości, które wymieniono w poniższej tabeli. 

Tabela 15. Najczęściej identyfikowane braki w kompetencjach pracowników poszczególnych zawodów 

Zawody Identyfikowane braki 

Kierownicy 
Szczególne znaczenie mają zdolności samoorganizacyjne, 
zidentyfikowano także braki w kompetencjach językowych, 
kierowniczych oraz kognitywnych 

Specjaliści Identyfikacja braków kompetencji merytorycznych, zawodowych, 
samoorganizacyjnych, interpersonalnych oraz komputerowych 

Technicy i personel średniego szczebla Brak kompetencji merytorycznych 

Pracownicy biurowi Braki w zakresie kompetencji samoorganizacyjnych, 
interpersonalnych, komputerowych oraz kierowniczych 

Pracownicy usług Braki w zakresie kompetencji merytorycznych, 
samoorganizacyjnych i interpersonalnych. 

Robotnicy (wykwalifikowani i 
niewykwalifikowani; operatorzy i monterzy) 

Braki w kompetencjach zawodowych i samoorganizacyjnych, 
technicznych, braki kwalifikacyjne (oprócz robotników 
niewykwalifikowanych), brak sprawności fizycznej (robotnicy prac 
prostych). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku 

w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP 2015 

Podsumowując powyższe zestawienie należy stwierdzić, że pracodawcy mają największe problemy 

z odnalezieniem osób, których kompetencje są kluczowe w obrębie danej profesji – pracownikom 

                                                

130
 Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans 

Kapitału Ludzkiego, PARP 2015 
131

 Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? PARP, 2010; 
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biurowym brakowało kompetencji biurowych, natomiast robotnikom kompetencji technicznych 

i zawodowych.132 

Wywiady jakościowe przynoszą natomiast informację, że obserwowalne jest zapotrzebowanie na 

wysoko wykwalifikowanych pracowników, specjalistów w danej branży. We wcześniejszej części raportu 

przytoczono dane dotyczące zapotrzebowania na specjalistów w branży medycznej, jednakże sytuacja 

ta spotykana jest także w innych branżach mających potencjał do generowania miejsc pracy, m.in. 

w energetyce: 

(…) przesunięcie w kierunku zawodów o wyższym poziomie kwalifikacji, bardziej wyspecjalizowanych, to jest 

widoczne. W dużej części to też dotyczy branży związanej z energetyką, szerokorozumianą energetyką 

odnawialną, energetyką rozproszoną. (…) potrzeba coraz wyższych kwalifikacji w całym sektorze. Począwszy od 

sprzedawców, dostawców technologii jak i montażystów, którzy te technologie stosują [IDI eksp.]. 

W celu określenia pozostałych wymogów stawianych potencjalnym pracownikom, respondenci badania 

CATI, którzy wykazali chęć zatrudniania nowych osób, zostali poproszeni o opinię, czy podczas 

rekrutacji biorą pod uwagę aspekt wykształcenia pracowników. Odpowiedź twierdzącą wskazała 

większość badanych (52,7%), najwięcej pozytywnych wskazań odnotowano wśród respondentów sekcji 

P Edukacja, natomiast najmniejszy nacisk na kwestię wykształcenia kładli respondenci sekcji 

A (Rolnictwo) i sekcji I (Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne). Poniższy wykres przedstawia, jakie 

wykształcenie wskazywali przedsiębiorcy jako preferowane przez nich podczas rekrutacji pracowników. 

Wykres 20. Preferowane przez pracodawców wykształcenie pracowników (N=122) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI  

Pracodawcy posiadający preferencje co do wykształcenia rekrutowanych pracowników, najczęściej 

wskazywali że przyszły pracownik ich firmy powinien posiadać wykształcenie wyższe – licencjackie bądź 

magisterskie. Posiadany tytuł magistra był często wskazywany jako wymóg wśród respondentów 

przedsiębiorstw zaliczanych do sektorów: G, H, J, M i P. Natomiast, co zrozumiałe biorąc pod uwagę 

                                                

132
 Rynek pracy widziany oczami pracodawców; Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych 

w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP 2015 

Zasadnicze 
zawodowe 

17,2% 

Średnie 
27,9% 

Wyższe 
licencjackie 

16,4% 

Wyższe 
magisterskie 

36,9% 

nie wiem/trudno 
powiedzieć 

1,6% 
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charakterystykę działalności przedsiębiorstw z tej branży, wykształcenia zasadniczego zawodowego 

najczęściej wymagali przedstawiciele sekcji B (Górnictwo i wydobywanie). 

Idealny pracownik według większości ankietowanych pracodawców deklarujących potrzeby rekrutacyjne 

powinien także posiadać wyuczony zawód – kwestia ta istotna była dla 57,4% respondentów z tej 

grupy. Posiadanie wyuczonego zawodu było szczególnie pożądane przez reprezentantów sekcji B 

(Górnictwo), co stanowi potwierdzenie wcześniej przedstawionych informacji dotyczących 

preferowanego wykształcenia pracowników oraz Q (Opieka zdrowotna), natomiast najrzadziej istotność 

tej kwestii zaznaczali przedstawiciele sekcji A (Rolnictwo). 

Kolejnym aspektem, o którego istotność zostali zapytani respondenci badania CATI, był fakt posiadania 

przez potencjalnych pracowników doświadczenia na podobnym stanowisku. Podobnie jak 

w poprzednio omawianych kwestiach, za istotnością doświadczenia opowiedziała się większość 

przedstawicieli firm, którzy poszukiwali pracowników (54,3%). Analizując wyniki przeprowadzonego 

badania z uwzględnieniem branż respondentów można dostrzec, że wymóg stażu pracy na podobnym 

stanowisku szczególnie często jest stawiany przez przedsiębiorców prowadzących działalność 

w sekcjach C (Przetwórstwo przemysłowe), F (Budownictwo), G (Handel), Q (Opieka zdrowotna) i R 

(Kultura, rozrywka i rekreacja), natomiast ponownie najrzadziej preferencje w tym zakresie zgłaszali 

respondenci prowadzący działalność w sekcji A (Rolnictwo). 

Poświadczeniem posiadanych przez pracowników kwalifikacji mogą być także uprawnienia zawodowe, 

certyfikaty. Większość rekrutujących przedsiębiorców udzieliła pozytywnej odpowiedzi, iż 

poświadczenie w tej formie jest przez nich wymagane – 55,4% wskazań. Pozyskane dane informują, że 

deklarowana konieczność posiadania przez pracowników wymaganych uprawnień/certyfikatów została 

odnotowana w wysokim stopniu w sekcjach B i D – Górnictwo i wydobywanie oraz Wytwarzanie 

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

klimatyzacyjnych. Informacja ta jest istotna w kontekście inteligentnych specjalizacji woj. śląskiego - 

branż, które będą traktowane priorytetowo w przypadku udzielania wsparcia w ramach RPO WSL, gdyż 

jedną z nich jest energetyka. Formalnego potwierdzenia swych kwalifikacji w znaczącym stopniu (ze 

zrozumiałych względów) wymagają także pracodawcy z sekcji H Transport i gospodarka magazynowa, 

(znacząca część pracowników to kierowcy). Informacje te znalazły odzwierciedlenie także podczas 

realizacji wywiadów IDI - przedstawiciel branży lotniczej udzielił informacji, że konieczność pozyskania 

certyfikowanych pracowników stanowi niejednokrotnie dużą przeszkodę rekrutacyjną dla podmiotu, który 

reprezentuje. W przypadku lotnictwa, problem dotyczy także edukacji: jest mało ludzi, którzy ukończyli 

odpowiednie kierunki i mogliby taki certyfikat w ogóle uzyskać i ze średnim i wyższym wykształceniem 

[IDI eksp.]. 
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Zgodnie z pozyskanymi danymi podczas analizy desk research133 można wskazać, że w ostatnich latach 

zyskały na znaczeniu kwalifikacje - wiedza i umiejętności potwierdzone formalnie. Jednym z założeń 

badania CATI, a także prowadzonych analiz DR, było określenie preferencji śląskich pracodawców 

w tym zakresie. Poniżej przedstawiono zestawienie134 najczęściej wymaganych przez pracodawców grup 

kwalifikacji135. 

 Potwierdzenie praktycznych umiejętności (np. prawo jazdy, znajomość programów 

komputerowych adekwatnych do danego stanowiska) – wymaganie najczęściej stawiane 

technikom średniego personelu, specjalistom oraz pracownikom usług i sprzedawcom. Ta grupa 

kwalifikacji ma charakter międzybranżowy136; 

 Potwierdzenie stanu zdrowia (np. aktualne badania psychotechniczne), wymagane pośród 

pracowników usług oraz sprzedawców, robotników wykwalifikowanych, a także wśród operatorów 

maszyn i urządzeń. Omawiana grupa kwalifikacji jest istotna dla pracodawców prowadzących 

przedsiębiorstwa w branżach: górnictwo i wydobywanie (sekcja B); przetwórstwo przemysłowe 

(sekcja C), oraz w transporcie (sekcja H). 

 Potwierdzenie odbycia obowiązkowych szkoleń, które są warunkiem podjęcia zatrudnienia (np. 

szkolenia BHP, przeciwpożarowe itp.). Wymóg ten stawiany jest głównie pracownikom 

fizycznym, ale także biurowym oraz pracownikom branży usługowej. Oprócz tego szkolenia tego 

typu są wymagane w sekcjach PKD: B Górnictwo i wydobywanie, C Przetwórstwo przemysłowe, 

G Handel hurtowy oraz Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.137 

W celu identyfikacji kwalifikacji pożądanych przez pracodawców prowadzących działalność w ramach 
branż mających potencjał do kreowania miejsc pracy w woj. śląskim, pogłębionej analizie poddano 
uzyskane wyniki badania CATI.  

                                                

133
 Rynek pracy widziany oczami pracodawców; Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych 

w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP 2015 
134

 Sporządzone na podstawie analizy raportu ogólnopolskiego Rynek pracy widziany oczami pracodawców oraz 

potwierdzone prowadzonymi badaniami CATI. 
135

 Z wyłączeniem kompetencji językowych oraz dotyczących wykształcenia, przedstawionych we wcześniejszej 

części rozdziału. 
136

 Rynek pracy widziany oczami pracodawców; Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych 

w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP 2015 
137

 Tamże. 
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Tabela 16. Kwalifikacje pożądane przez przedstawicieli branż mających potencjał do kreowania nowych 

miejsc pracy (N=188).138 

Sekcja PKD Wymagane kwalifikacje 

Sekcja B certyfikaty zawodowe, m.in. spawacz, tokarz, frezer, ślusarz. 

Sekcja C wymagania dotyczące uprawnień operatorów maszyn, certyfikaty zawodowe, prawo jazdy 

kategorii B. 

Sekcja D uprawnienia operatora wózka widłowego, badania psychofizyczne, prawo jazdy kat. B. 

Sekcja E prawo jazdy kat. B i C. 

Sekcja F uprawnienia zawodowe, m.in. spawacz, monter, malarz. 

Sekcja H prawo jazdy - najczęściej kategorii C+E oraz D.  

Sekcja I uprawnienia zawodowe gastronomiczne 

Sekcja Q konkretne specjalizacje zawodowe oraz szkolenia medyczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI. 

Respondenci badania CATI zostali także zapytani o to, czy osoba której poszukują powinna cechować 

się znajomością języka obcego. Podobnie jak w przypadku certyfikacji umiejętności, odpowiedź tę 

wskazała większość badanych przedsiębiorców, poszukujących pracowników (57,4%). Z oczywistych 

względów, wymagania dotyczące umiejętności z zakresu języków obcych były najczęściej wskazywane 

przez przedsiębiorców następujących sekcji PKD: G Handel hurtowy i detaliczny; I Działalność związana 

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz J Informacja i komunikacja. Są to zatem branże 

gospodarki, gdzie szczególny nacisk położony jest na zdolności komunikacyjne, także 

z przedstawicielami krajów zagranicznych. Podczas wywiadów IDI reprezentant branży medycznej 

również wskazał, że znajomość języków obcych zyskała w ostatnim okresie na znaczeniu: Języki - 

wydaje mi się, że w tej chwili robi się to obligatoryjne [IDI eksp.].  

Pracodawcy poszukują najczęściej osób władających językiem angielskim, bądź niemieckim, jednakże 

wśród respondentów badania CATI można także odnotować przypadki pracodawców ze specyficznymi 

potrzebami językowymi (m.in. język czeski, francuski, chiński). Zgodnie z wiedzą eksperta biorącego 

udział w badaniu, sytuacja ta wynika z nasilającego się w ostatnich latach trendu – przedsiębiorcy 

w związku z rozwojem centrów usług biznesowych, ekspansji na nowe rynki zbytu poszukują 

pracowników operujących językami obcymi, których popularność jest mniejsza. W wielu przypadkach 

jest to główny wymóg stawiany pracownikom – jednocześnie przedsiębiorcy zakładają, że pozostałe 

kompetencje merytoryczne pracownicy nabędą dzięki szkoleniom, przyuczeniu. 

Problemy rekrutacyjne 

Niedostosowanie kompetencji oraz kwalifikacji pracowniczych osób poszukujących zatrudnienia do 

potrzeb rynku pracy może być jedną z przyczyn problemów pracodawców związanych z brakiem 

                                                

138
 Brak sekcji I oraz R spowodowany jest niepozwalającą wyciągać wniosków liczbą odpowiedzi respondentów. 
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kandydatów na dane stanowisko. Badanie ankietowe CATI z przedsiębiorcami realizowane w ramach 

niniejszego badania obejmowało również tę kwestię. Spośród niespełna 48% pracodawców, którzy 

zadeklarowali problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników na któreś ze stanowisk 

w firmie/przedsiębiorstwie/instytucji, znaczący odsetek respondentów stanowili przedstawiciele 

przedsiębiorstw prowadzący działalność w następujących sekcjach PKD: C, D, G, M i N. Problemy 

związane z obsadzeniem stanowisk nie są specyficzne dla śląskiej czy polskiej gospodarki – zgodnie 

z danymi przedstawionymi przez Manpower Group, w ujęciu globalnym aż 36% pracodawców w 2014 

roku deklarowała problemy z obsadzeniem stanowisk139. Poniżej przedstawiono identyfikowane przez 

pracodawców biorących udział w CATI powody braku zakończenia rekrutacji sukcesem. 

Wykres 21. Najczęściej wskazywane przez pracodawców przyczyny problemów ze znalezieniem 

pracowników (N=188) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI 

Dla największego odsetka pracodawców, którzy zasygnalizowali problemy rekrutacyjne, przyczyną braku 

zatrudnienia było niedostosowanie kompetencji i kwalifikacji kandydatów do wymagań stawianym 

osobom ubiegającym się o dane stanowisko – odpowiedź tą wskazało ponad 60% badanych. Zgodnie 

z wynikami badań CATI, problem niedostosowania kompetencji/kwalifikacji kandydatów wydaje się być 

szczególnie istotny w budownictwie, transporcie oraz pośród przedsiębiorców reprezentujących sekcję M 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Istotnym problemem wydaje się też być brak zgłoszeń 

pracowników na daną ofertę pracy – taką odpowiedź wskazał co piąty przedsiębiorca posiadający 

problemy rekrutacyjne.  

Przedsiębiorcy wskazujący jako przyczynę problemów rekrutacyjnych fakt niespełniania oczekiwań 

kandydatów, zostali zapytani o to, jakiego rodzaju były to braki. Dane zostały przedstawione w poniższej 

tabeli. 

                                                

139
 Niedobór talentów na rynku pracy; Manpower Group, 2014. 
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Tabela 17. Najczęściej wskazywane przez pracodawców braki kompetencyjne osób ubiegających się 

o dane stanowisko w ich przedsiębiorstwie (N=33).  

Kategoria kompetencji podkategoria  % 

Kompetencje merytoryczne (wiedza merytoryczna i umiejętność 
praktycznego jej zastosowania) 

brak wiedzy i umiejętności lub 
chęci do ich zdobywania 

32,7% 

Kompetencje samoorganizacyjne (samoorganizacja pracy i 
przejawianie inicjatywy, terminowość, rzetelność, samodzielność)  

25,5% 

Kompetencje techniczne (obsługa, monitorowanie i naprawa 
urządzeń)  

5,5% 

Kompetencje merytoryczne (wiedza merytoryczna i umiejętność 
praktycznego jej zastosowania) język 5,5% 

Kompetencje dyspozycyjne (dyspozycyjność, organizowanie 
pracy własnej)  

5,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI 

Najczęściej wskazywaną przez badanych pracodawców przyczyną niezatrudniania osób, które 

aplikowały na dane stanowisko, był brak wiedzy merytorycznej. Podkreślić jednakże należy, że oprócz 

braku przygotowania potencjalni pracownicy wykazywali się również brakiem chęci pozyskania wiedzy 

niezbędnej do pracy na danym stanowisku. Natomiast co czwarty badany pracodawca z tej grupy 

wskazał, że brak kompetencji samoorganizacyjnych był przyczyną braku zatrudnienia osoby na dane 

stanowisko. Zestawiając te informacje z listą najbardziej poszukiwanych przez pracodawców 

kompetencji wśród potencjalnych pracowników należy wskazać, iż spośród trzech najbardziej 

pożądanych cech, jedynie jedna z nich nie znalazła odzwierciedlenia w powyższym zestawieniu – 

poziom umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych nie był przyczyną braku zatrudnienia wśród 

badanych pracodawców. 

Rozwój pracowników 

Otrzymane wyniki badania ankietowego CATI informują, iż większość pracodawców oczekuje, iż 

zatrudniany przez nich pracownik będzie w pełni przygotowany do pełnienia powierzonych mu 

obowiązków.  

Wykres 22. Oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do nowych pracowników (N=387) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI 
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Ponad połowa badanych (52,44%) pracodawców określiła, że zgodnie z polityką zatrudnieniową ich 

firmy preferowani są pracownicy posiadający pełne przygotowanie do wykonywanych obowiązków. 

Tendencja ta szczególnie wyraźna była w przypadku branży edukacyjnej (sekcja P), natomiast 

największą gotowość do doszkalania pracowników wykazali pracodawcy z sekcji B (Górnictwo 

i wydobywanie) oraz N (Działalność w zakresie administrowania). 

W celu identyfikacji kwalifikacji oraz kompetencji najbardziej pożądanych przez pracodawców oraz 

określenia poziomu zainteresowania usługami rozwojowymi, przedsiębiorcy biorący udział w badaniu 

CATI zostali także zapytani o to, czy umiejętności obecnych pracowników są z ich punktu widzenia 

zadowalające, czy pracownicy powinni uczestniczyć w szkoleniach w celu podnoszenia swych 

kompetencji. 

Wykres 23. Zadowolenie przedsiębiorców z poziomu kompetencji obecnych pracowników (N=387) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI 

Analiza danych przedstawionych na powyższym wykresie informuje, że zdecydowana większość 

ankietowanych przedsiębiorców jest zadowolona z poziomu kompetencji swych obecnych pracowników 

– pozytywną odpowiedź w tym zakresie wskazało prawie 70% badanych. Potrzebę realizacji usług 

rozwojowych (w tym. m.in. kursów, szkoleń) identyfikuje natomiast 30% pracodawców, z czego 

zdecydowana większość uważa, że umiejętności pracowników są zadowalające, jedynie niewielki 

odsetek badanych z tej grupy określiło, że szkolenia są nieodzowne z powodu braków kompetencyjnych 

pracowników. Uwzględniając wielkość przedsiębiorstw należy zaznaczyć, że konieczność realizacji 

usług rozwojowych dostrzegali w większym stopniu reprezentanci przedsiębiorstw średnich i dużych. 

Wynik ten może być zrozumiały w kontekście kosztowności realizacji usług – mikroprzedsiębiorcy mogą 

negować istnienie potrzeb tego rodzaju chcąc uniknąć dodatkowych kosztów prowadzenia działalności, 

które w przypadku większych przedsiębiorstw nie stanowią tak dużej bariery. Tendencja ta została 

odnotowana także m.in. w raporcie Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MŚP i pracowników 

w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020. 

Wskazania ankietowanych pracodawców, dotyczące konkretnych obszarów usług rozwojowych, posłużą 

jako kolejny etap weryfikacji kompetencji najbardziej pożądanych przez śląskich pracodawców. 

Odpowiedzi respondentów zagregowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 18. Umiejętności i kompetencje, które należy rozwinąć u obecnych pracowników (N=120) 

Kategoria kompetencji 
podkategoria 
kompetencji  

Kompetencje merytoryczne (wiedza merytoryczna i umiejętność 
praktycznego jej zastosowania) 

  42,5% 

języki obce 2,5% 

Kompetencje samoorganizacyjne (samoorganizacja pracy i przejawianie 
inicjatywy, terminowość, rzetelność, samodzielność)   17,5% 

Kompetencje techniczne (obsługa, monitorowanie i naprawa urządzeń) 

obsługa maszyn 12,5% 

budownicze 1,7% 

stolarskie 1,7% 

hydrauliczne 0,8% 

elektryczne 0,8% 

systemy 
zabezpieczeń 

0,8% 

Kompetencje interpersonalne (kontakty z innymi ludźmi, umiejętność 
współpracy w grupie, komunikacja, współpraca z klientem) 

  16,7% 

pedagogiczne 2,5% 

Kompetencje kognitywne (wyszukiwanie i analiza informacji oraz 
wyciąganie wniosków umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi 
ustnych i pisemnych oraz sporządzanie dokumentów) 

 
13,3% 

Kompetencje komputerowe (obsługa komputera i wykorzystywanie 
Internetu) 

obsługa programów 
komputerowych  

6,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI 

Niemal wszystkie wskazania przedsiębiorców identyfikujących potrzeby rozwojowe wśród swych 

pracowników wpisują się w zidentyfikowane wcześniej najbardziej oczekiwane pracownicze cechy 

(kompetencje samoorganizacyjne, merytoryczne i interpersonalne). Najwięcej pracodawców chciałoby 

doszkolić swych pracowników w zakresie wiedzy merytorycznej (włączając w to naukę języków obcych). 

Znaczący odsetek respondentów wskazał konieczność podniesienia kompetencji interpersonalnych osób 

zatrudnionych w firmie, niewiele mniejszą liczbę wskazań otrzymały zdolności samoorganizacyjne. 

Oprócz tych trzech cech/kompetencji pracowniczych w powyższym zestawieniu znaczący odsetek 

respondentów wskazał również konieczność podnoszenia kompetencji technicznych, dotyczących 

obsługi, monitorowania oraz naprawy urządzeń. 

Poniżej przedstawiono identyfikowane zapotrzebowanie na poszczególne usługi rozwojowe 

z uwzględnieniem ich rodzajów. 
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Wykres 24. Identyfikacja potrzeb w zakresie usług rozwojowych (możliwy wielokrotny wybór (N=120) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI 

Największa liczba badanych pracodawców chciałaby wzmocnić kompetencje swoich pracowników za 

pomocą szkoleń (59,2%) oraz kursów zawodowych (40%). Spośród usług rozwojowych mniej popularną 

formą jest doradztwo oraz inne formy wsparcia rozwojowego, wśród których respondenci wymienili m.in. 

chęć pozyskania dotacji.  

Wyniki badania CATI nie przyniosły satysfakcjonującej informacji dot. branżowego zróżnicowania 

potrzeb realizacji omawianych usług. Natomiast zgodnie z danymi pozyskanymi w trakcie analizy desk 

research140, potrzebę realizacji usług rozwojowych zgłaszają w województwie śląskim najczęściej 

przedsiębiorcy sektora D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, oraz sektora J Informacja 

i komunikacja. Ponieważ te branże wpisują się zarówno w inteligentne specjalizacje określone dla 

województwa śląskiego (energetyka oraz ICT), jak i jednocześnie branże, które mają szczególny 

potencjał do generowania miejsc pracy, potrzeba realizacji usług rozwojowych w zakresie ich 

działalności wydaje się szczególnie znacząca.  

Poniżej przedstawiono zróżnicowanie potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem poszczególnych branż 

(uwzględniając branże rozwojowe oraz mające potencjał do kreowania miejsc pracy). 

                                                

140
 Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MŚP i pracowników w  województwie śląskim w ramach RPO 

WSL 2014-2020”, Katowice 2015 
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Wykres 25. Podmioty, u których występują potrzeby rozwojowe w podziale na branże. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MŚP 

i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020”, Katowice 2015 

Oprócz dwóch wcześniej wskazanych branż (sekcje D i J), silna potrzeba realizacji usług rozwojowych 

występuje także w branży związanej z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Sytuacja ta 

jest w pełni zrozumiała w kontekście profilu działalności firm zaliczanych do tego sektora PKD – w dużej 

części są to podmioty podejmujące działania innowacyjne, posiadające własne zaplecze badawczo-

rozwojowe. Nie ulega wątpliwości, że w tego rodzaju działalności niezbędne jest pozyskiwanie aktualnej 

wiedzy, doszkalanie pracowników. We wcześniejszych częściach raportu przedstawiano problemy, 

z jakimi boryka się sektor medyczny. Dotyczą one braków kadrowych personelu medycznego, ale także 

potrzeb rozwojowych podmiotów z tej branży, co dobrze obrazuje powyższy wykres – prawie 70% firm 

z sekcji Q biorących udział w badaniu Analiza koncepcji systemu... identyfikowała potrzebę realizacji 

usług rozwojowych. W przypadku pozostałych branż, zapotrzebowanie na omawiane usługi jest 

mniejsze, jednakże ponad połowa przedstawicieli przedsiębiorstw sekcji B, F, C oraz E również 

zadeklarowała potrzebę realizacji usług rozwojowych w swych podmiotach. Na tle innych branż wyróżnia 

się transport posiadający najmniejsze potrzeby szkoleniowe spośród wyszczególnionych sekcji PKD. 

Analizując preferowane przez przedstawicieli poszczególnych sektorów PKD formy usług rozwojowych 

należy stwierdzić, że nie występują pod tym względem znaczące różnice.141 Zauważalne zróżnicowanie 

występuje jedynie w przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W tym przypadku wyższe 

                                                

141
 Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MŚP i pracowników w  województwie śląskim w ramach RPO 

WSL 2014-2020”, Katowice 2015 
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zainteresowanie wykazały przedsiębiorstwa przemysłowe, co jest konsekwencją technicznej tematyki 

większości kursów tego rodzaju. 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące struktury branżowej oferowanych usług rozwojowych 

w województwie śląskim142.  

Wykres 26. Szkolenia oferowane w woj. śląskim według branży, której to szkolenie dotyczyło, (N=2049143) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu: Przystosowanie ofert szkoleniowych oraz prowadzonych 

inwestycji w zakresie kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy w województwie śląskim, Pracownia badań 

i doradztwa „Re-Source" Korczyński, Sarapata Sp., Poznań 2012r. 

Pośród analizowanych ofert szkoleniowych na potrzeby realizacji badania Przystosowanie ofert 

szkoleniowych oraz prowadzonych inwestycji w zakresie kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku 

pracy w województwie śląskim144, najwięcej spośród nich dotyczyło sekcji M (40,3%) oraz J (29,8%). 

W świetle wcześniej przedstawionych informacji, iż w podmiotach reprezentujących te branże występują 

                                                

142
 Jedno szkolenie mogło obejmować swoim zakresem wiele branż, dlatego przedstawione na wykresie wartości 

procentowe nie sumują się do 100%. 
143

 Analizie poddano 2049 niepowtarzalnych ofert szkoleniowych. 
144

 Przystosowanie ofert szkoleniowych oraz prowadzonych inwestycji w zakresie kształcenia ustawicznego do 

potrzeb rynku pracy w województwie śląskim, Pracownia badań i doradztwa „Re-Source" Korczyński, Sarapata 

Sp., Poznań 2012r. 
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D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ciekami i odpadami 

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

F. Budownictwo 

S. Pozostała działalność usługowa 

P. Edukacja 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa 

H. Transport i gospodarka magazynowa 

N. Działalność w zakresie usług administrowania 

C. Przetwórstwo przemysłowe 

G. Handel hurtowy i detaliczny 

J. Informacja i komunikacja 

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
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znaczące potrzeby rozwojowe można stwierdzić, że rynek usług szkoleniowych (stanowiących nadal 

najczęściej wybierany typ usług rozwojowych) wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Jak wskazano 

wcześniej, największe potrzeby rozwojowe zdiagnozowano w sekcji D, dlatego analiza danych 

przedstawionych na powyższym wykresie może rodzić pytanie, czy firmy/instytucje szkoleniowe są 

w stanie sprostać temu zapotrzebowaniu oferując relatywnie niewielką ilość szkoleń z tego zakresu. 

Należy jednak pamiętać, że liczebność podmiotów/firm funkcjonujących w tej branży jest mniejsza, niż 

np. firm przemysłowych, bądź handlowych. Analizując oferowane usługi widoczny jest też stosunkowo 

duży odsetek szkoleń dedykowanych branży przetwórstwa przemysłowego – biorąc pod uwagę fakt, iż 

w województwie śląskim podmioty sekcji C są zdecydowanie najliczniejsze, sytuacja ta jest zrozumiała -

stanowi odpowiedź na uwarunkowania regionalnej gospodarki. 

Poniższy wykres przedstawia plany przedsiębiorców dotyczące realizacji usług rozwojowych w ciągu 

najbliższych dwunastu miesięcy. 

Wykres 27. Identyfikacja planowanej realizacji usług rozwojowych w badanych przedsiębiorstwach 

(w ciągu najbliższych 12 miesięcy) (N=120) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI 

Znaczący odsetek badanych przedsiębiorstw nie planuje realizacji usług rozwojowych - niespełna 41% 

respondentów zadeklarowało brak planów w zakresie realizacji działań z tego zakresu, natomiast 12,5% 

respondentów nie wyraziło swej opinii w tej kwestii. Spośród przedsiębiorców planujących realizację 

usług rozwojowych, ponownie najbardziej popularną ich formą okazały się szkolenia dla pracowników - 

32,5% firm respondentów planuje ich realizację. Kursy zawodowe dla pracowników przewidywane są 

przez niemal o połowę mniejszą grupę badanych (18,3%), doradztwo z zakresu zagadnień związanych 

z prowadzeniem firmy zostało wskazane jedynie przez 8,3% badanych przedsiębiorstw. 

Realizacja wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami przyniosła podobne informacje – pracodawcy 

branż mających potencjał do kreowania miejsc pracy preferują kursy bądź szkolenia dla pracowników, 

natomiast pojedyncze wskazanie reprezentanta branży medycznej informuje o podejmowaniu studiów 

podyplomowych (w uzasadnionych przypadkach) przez pracowników. 

12,5% 

40,8% 

0,5% 

8,3% 

18,3% 

32,5% 

Nie wiem/trudno powiedzieć 

Nie planujemy żadnych z powyższych działań 

Inne formy wsparcia rozwojowego  

Doradztwo z zakresu zagadnień związanych z 
prowadzeniem firmy 

Kursy zawodowe dla pracowników 

Szkolenia dla pracowników  
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Przedstawione wyżej informacje znalazły także odzwierciedlenie w innych raportach i analizach 

dotyczących tej tematyki145. Dla przedsiębiorców najbardziej popularną usługą rozwojową są szkolenia 

i kursy, które pracodawcy postrzegają jako podstawową formę poszerzania kompetencji swych 

pracowników. 

5.9 Ocena zaprojektowanego systemu wdrażania PI8v Przystosowanie pracowników, 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

Pytanie badawcze nr 5. Czy rozwiązania wdrożeniowe, w tym system wyboru projektów (zwłaszcza 

kryteria wyboru projektów), są zaprojektowane w taki sposób, by umożliwiały wsparcie branż o 

najwyższym potencjale kreowania miejsc pracy? 

Przy omawianiu systemu wdrażania projektów w odniesieniu do PI 8i i 8iii odniesiono się do zapisów 

Umowy Partnerstwa z dnia 23 maja 2014. Warto podjąć analizę tego dokumentów, jak i innych 

elementów systemu wdrażania projektów w ramach PI 8v pod kątem tego, na ile rozwiązania i zapisy 

tam zawarte mogą kierunkować wsparcie do branż o najwyższym potencjale do kreowania miejsc pracy. 

Zapisy umowy partnerstwa odnoszą się do wymogu, aby wspieranie przedsiębiorstw (w zakresie 

innowacji) było spójne z regionalnymi strategiami innowacji i branżami uznanymi w ramach danego 

regionu za rozwojowe. W przypadku popytowego systemu wsparcia (które będzie stosowany 

w przypadku Działania 8.2 RPO WSL) wskazuje się na możliwość adresowania preferencyjnych 

warunków wsparcia w sektorach o najwyższym potencjale do generowania nowych miejsc pracy (tzw. 

firmach szybkiego wzrostu)146. Jest to zapis, który otwiera możliwość wykorzystania tego typu narzędzi 

preferencji, nie kierunkuje jednak bezpośrednio wsparcia.  

Innym elementem systemu wdrażania są wytyczne powstałe na poziomie ministerialnym. W przypadku 

dokumentu odnoszącego się do trybów wyboru projektów147, nie ma bezpośredniego odniesienia do 

branż o potencjale rozwojowym, a tym samym trudno wskazać wpływ zapisów tego dokumentu na 

kierunkowanie wsparcia. W wytycznych w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do 

zmian148 wskazuje się reguły dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej. Co do zasady, 

poziom tego dofinansowania nie przekroczy 50% kosztów usługi rozwojowej. IZ RPO może określić 

wyższy poziom dofinansowania w odniesieniu m. in. do branż, sektorów, typów działalności, których 

wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej. Poziom 

                                                

145
 Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MŚP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO 

WSL 2014-2020 
146

 Umowa partnerstwa z dnia 23 maja 2014 roku, str. 131. 
147

 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, MIR, 

Warszawa, 10 kwietnia 2015 
148

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, MIR, Warszawa, 10 

kwietnia 2015 
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dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może jednak przekroczyć 80% kosztów tej 

usługi149. W związku z powyższymi uwagami, należy stwierdzić, że poszczególne elementy systemu 

wdrażania projektów nie mają bezpośredniego wpływu na wspieranie branż o szczególnym potencjale 

do kreowania miejsc pracy. Niektóre z tych zapisów umożliwiają jedynie odpowiednie do potrzeb 

profilowanie wsparcia. 

Celem głównym w II. obszarze badawczym przedmiotowego badania jest ocena kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałań Działania 8.2 RPO WSL 2014-2020 (PI8v), które zostały do tej zatwierdzone 

(w czasie realizacji badania zatwierdzono kryteria do Poddziałania 8.2.3 Wsparcie przedsiębiorców i ich 

pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstw – konkurs). Poniżej zostanie przedstawiona ocena 

kryteriów szczegółowych pod kątem możliwości wyboru projektów wspierających branże o potencjale do 

kreowania miejsc pracy. Wskazane oceny kryteriów wynikają ze zrealizowania zestawu metod 

badawczych: analizy desk research, IDI z przedstawicielami IZ/IP, IDI z ekspertami do spraw rynku 

pracy, IDI z przedsiębiorcami oraz FGI. 

Kryteria dostępu dla Poddziałania 8.2.3 RPO WSL 2014-2020:  

1. Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN.  

2. Maksymalna wartość projektu wynosi 45% kwoty alokacji przewidzianej na konkurs, pomniejszoną o kwotę 

rezerwy finansowej konieczną do przeznaczenia na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku 

procedury odwoławczej.  

3. Projekt musi być realizowany na terenie całego województwa śląskiego, a Projektodawca/Operator 

zorganizuje sieć punktów dystrybucji wsparcia (np. oddziały biura projektu, filie, punkty), tj. co najmniej 1 

punkt w każdym z czterech subregionów województwa śląskiego. 

4. Projekt zakłada rozliczenie kosztów usług rozwojowych zrealizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane 

do Rejestru Usług Rozwojowych i zweryfikowane wstępnie przez Administratora RUR.   

5. Projektodawca lub partner/partnerzy posiada/ją co najmniej: - 2-letnie doświadczenie w realizacji 

przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników 

przedsiębiorstw/przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe oraz - doświadczenie 

w realizacji minimum 3 projektów finansowanych z EFS  

6. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.   

Poddziałanie 8.2.3 RPO WSL Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa – konkurs ma na celu poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych 

przedsiębiorstw sektora MŚP zgodnie z ich potrzebami. Wsparcie w ramach całego Działania 8.2 będzie 

realizowane zgodnie z podejściem popytowym w ramach ogólnokrajowego Rejestru Usług 

Rozwojowych. W związku z tym w ramach konkursu wybierany będzie operator, który odpowiedzialny 

będzie za udzielanie wsparcia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i zasadami. Wskazane powyżej 

                                                

149
 Tamże, str. 10. 
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kryteria mają na celu wybór takiego operatora, który będzie na tyle doświadczony w realizacji 

podobnego typu projektów, że ryzyko niepowodzenia/nieprawidłowości w udzielanym wsparciu będzie 

zminimalizowane. Zgodnie z oceną ekspertów, takie założenia powinny być zrealizowane dzięki 

zastosowaniu powyższych kryteriów, uczestnicy FGI również nie mieli zastrzeżeń. 

Z drugiej strony powyższe kryteria nie mają żadnego konkretnego ukierunkowania branżowego, więc 

należy je ocenić jako neutralne w stosunku do wspierania branż o potencjale do tworzenia miejsc pracy. 

Kryteria dodatkowe dla Poddziałania 8.2.3 RPO WSL 2014-2020:  

1. Projekt uwzględnia na każdym etapie jego realizacji zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.  

2. Co najmniej 1 rok doświadczenia z zakresu udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  

Kryteria dodatkowe w ramach Poddziałania 8.2.3 RPO WSL raczej nie budziły wątpliwości co do swojej 

zasadności. Niektórzy przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców wskazywali na drugie 

kryterium jako ograniczające dostęp projektodawców do konkursu. Zaznaczano jednak, że jest to 

kryterium dodatkowe, więc nie ma aż tak dużego wpływu na możliwości składania projektów. Nie 

wykazano, aby powyższe kryteria miały jakikolwiek wpływ na wspieranie konkretnych branż, a więc 

również tych o potencjale do kreowania miejsc pracy. 

Propozycje kryteriów w Poddziałaniach 8.2.1 i 8.2.2 (Wsparcie dla przedsiębiorców i ich 

pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT/RIT) 

Również w przypadku tych poddziałań, zaznaczyć należy, iż będą one realizowane w ramach ZIT/RIT, 

czego konsekwencją jest duży udział przedstawicieli poszczególnych subregionów w ocenie projektów, 

szczególnie pod względem spójności zapisów ze strategiami poszczególnych ZIT/RIT. Co więcej, na te 

dwa poddziałania przeznaczono jedynie ok. 2.5% alokacji przeznaczonej na całe Działanie 8.2150. 

W celu wypracowania propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach pozostałych poddziałań 

w ramach Działania 8.2 (czyli Poddziałania 8.2.1 oraz 8.2.2 RPO WSL), Wykonawca przygotował 

propozycje takich zapisów, które następnie zostały poddane pod dyskusję w ramach zogniskowanego 

wywiadu grupowego. Poniżej znajduje się omówienie poszczególnych propozycji wraz z ostatecznymi 

ustaleniami uczestników FGI co do zasadności i możliwości zastosowania danego kryterium. 

1. W przypadku, kiedy ze wsparcia w ramach projektu będzie korzystał podmiot z branży 

o potencjale do kreowania miejsc pracy (wg wskazanej listy), Projektodawca będzie 

zobowiązany do skierowania wyższego poziomu dofinansowania do danej usługi.  

                                                

150
 Według zapisów SZOOP RPO WSL 2014-2020, Na Poddziałanie 8.2.1 przeznaczono 1 831 070 EUR, na 

Poddziałanie 8.2.2 402 600 EUR, na Poddziałanie 8.2.3 93 694 471 EUR. 
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Propozycja takiego kryterium związana jest z kilkoma kwestiami dotyczącymi założeń wsparcia. 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania 

przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020 dopuszczają możliwość zwiększenia 

dofinansowania kosztów usługi rozwojowej w przypadku wspierania określonych branż, sektorów, 

których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji polityki regionalnej. Bazowy 

poziom dofinansowania usługi to 50%, wytyczne umożliwiają podniesienie tego poziomu do 80% 

wartości usługi151. Katalog branż, w ramach których należy przyznać wyższy poziom dofinansowania 

musi zostać załączony do zasad finansowania w opisie obowiązków beneficjenta lub należy je wskazać 

już na etapie kryteriów wyboru projektów. W związku z tym preferowane branże muszą zostać wskazane 

w sposób precyzyjny. 

Eksperci uczestniczący w FGI nie wypracowali wspólnego stanowiska co do tego, czy i w jaki sposób 

powinien wyglądać katalog branż, które byłyby w większym wymiarze wspierane w ramach Działania 

8.2. Wskazano, iż kierunkowanie wsparcia powinno wynikać nie tylko ze wskazań rynku, ale też 

z decyzji strategicznych władz regionu – które branże należy wspierać. Nie wszystkie branże, w których 

prognozuje się wzrost zatrudnienia, takiego wsparcia potrzebują, bo sami pracodawcy są w stanie 

finansować realizację swoich potrzeb rozwojowych. 

Co do ograniczania/uszczegóławiania listy branż, możliwe byłoby odniesienie się do dokumentów 

strategicznych – w Programie Rozwoju Technologii wskazane są branże, w których znajdują się ważne 

rozwojowo i strategiczne technologie. Zapisy tego dokumentu mogą stanowić punkt wyjścia do 

stworzenia zestawu szczególnie wspieranych branż. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że sam pomysł 

kierunkowania wsparcia nie został jednoznacznie zaakceptowany przez ekspertów. Wielu z nich 

podkreślało, że mimo wszystko kluczowa przy przyznawaniu wsparcia powinna być perspektywa jego 

trwałości i adekwatność do realiów rynkowych – każdy projekt firmy ubiegającej się o dofinansowanie 

swoich potrzeb rozwojowych powinien mieć trwałe skutki, które wpłynął albo na realny rozwój firmy, albo 

na zatrudnienie nowych pracowników lub podniesienie ich kwalifikacji. 

2. Kryterium dodatkowe: Projektodawca lub partner ma doświadczenie w realizacji projektów 

na terenie danego ZIT/RIT. 

Powyższe kryterium wynika z wcześniej już sygnalizowanych opinii na temat tego, jak ważne jest 

dostosowanie wsparcia do potrzeb rynkowych. Doświadczenie w realizacji projektów na danym terenie 

może w jakimś stopniu zapewnić adekwatność wsparcia do sytuacji na rynku, szczególnie jeśli chodzi 

o poddziałania realizowane w ramach ZIT/RIT. Mimo wszystko w związku z logiką stosowanego 

w ramach Działania 8.2 wsparcia jest to tylko kryterium dodatkowe, które premiuje tego rodzaju 

podmioty, nie wyłączając innych, nie mających akurat doświadczenia w realizacji projektów na 

wskazanych obszarach. 

                                                

151
 Zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli IP zasady funkcjonowania RUR nie zostały jeszcze ostatecznie 

ustalone, więc te wartości mogą zostać zmodyfikowane. 
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Ostateczne zapisy dotyczące proponowanych kryteriów w ramach Poddziałania 8.2.1 i 8.2.2 RPO WSL 

znajdują się w tabeli rekomendacji.  
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6 Wnioski i rekomendacje 

Lp. 
Wniosek (wraz ze wskazaniem 

strony w raporcie) 

Powiązana 

z wnioskiem rekomendacja 

(wraz ze wskazaniem strony w 

raporcie) 

Adresat 

rekomendacji 

(instytucja/ 

instytucje 

odpowiedzialne 

za wdrożenie 

rekomendacji) 

Sposób wdrożenia 

(syntetyczne przedstawienie 

sposobu wdrożenia 

rekomendacji) 

Termin realizacji 

(planowana data 

wdrożenia 

rekomendacji 

w kwartałach) 

Rekomendacje horyzontalne 

1. 

Sytuacja na rynku pracy w białym 

sektorze jest coraz trudniejsza – 

zwiększa się zarówno 

zapotrzebowanie na pracowników, jak i 

deficyty w zatrudnieniu. Szczególnie 

dotyczy ten problem lekarzy, 

pielęgniarek i położnych oraz 

opiekunów osób starszych. Przyczyny 

leżą po stronie systemu, który nie 

zachęca do podejmowania 

zatrudnienia w białym sektorze. 

Jednym z głównych problemów w tym 

zakresie jest narastająca migracja 

zarobkowa do innych krajów 

europejskich, szczególnie widoczna w 

przypadku lekarzy, pielęgniarek i 

opiekunów osób starszych. Badania 

Wspieranie białego sektora 

powinno być nastawione na: 

- zmiany systemowe w zakresie 

zatrudniania pracowników i 

finansowania służby zdrowia i 

opieki społecznej, 

- zmiany świadomościowe – 

podejmowanie działań 

nastawionych na promowanie 

podejmowania kształcenia i 

pracy zawodowej w białym 

sektorze. 

Wspieranie białego sektora 

poprzez wdrażanie Priorytetu VII 

RPO (PI 8i, 8iii) jest 

niewystarczającym środkiem 

wsparcia, a wręcz może 

Ministerstwo 

Zdrowia 

Zgodnie z jednomyślnymi 

deklaracjami przedstawicieli 

branży medycznej, należy jak 

najszybciej wdrożyć działania 

nakierowane na zmniejszenie 

deficytów kadry medycznej, 

szczególnie lekarzy, 

pielęgniarek i położnych. 

Najważniejszymi działaniami w 

tym zakresie jest polepszenie 

warunków zatrudnienia 

pielęgniarek i położnych oraz 

zwiększenie liczby miejsc na 

specjalizacjach w celu 

ułatwienia robienia lekarzom 

specjalizacji. 

Istotne jest również 

II - IV kwartał 2020 
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wskazują również, iż narzędzia 

dostępne w ramach Priorytetu VII nie 

pozwalają na zapewnienie realnego 

wsparcia dla pracowników akurat w tej 

branży ze względu na wysoko 

wyspecjalizowane kwalifikacje 

konieczne do wykonywania wielu 

głównych zawodów (lekarz czy 

pielęgniarka), w których diagnozuje się 

największe deficyty zatrudnienia. 

Eksperci wielokrotnie podkreślali, że 

należy podjąć działania po stronie 

popytowej rynku pracy 

(umożliwienie/zachęcenie 

pracowników do zatrudniania / 

oferowania satysfakcjonujących 

warunków zatrudnienia) oraz po 

stronie samego systemu ochrony 

zdrowia (usprawnienie systemu 

oferowania usług pacjentom wraz z 

racjonalnym systemem finansowania 

tych usług. (str. 28-31, 58-59) 

zaburzyć równowagę na rynku 

pracy, jeśli nie będzie wspierane 

działaniami systemowymi. (str. 

58-59) 

prowadzenie działań 

świadomościowych, które 

miałyby na celu podejmowanie 

kształcenia i pracy zawodowej 

w zawodzie pielęgniarki i 

położnej. 

Konieczne jest również 

wdrożenie rozwiązań w 

zakresie finansowania opieki 

nad osobami starszymi, które 

zapewniałyby odpowiednie 

wynagradzanie opiekunów, a 

tym samym zwiększyło liczbę 

chętnych do podjęcia 

zatrudnienia w tym zawodzie. 

Rekomendacje operacyjne 

1. 

Mimo zapisów w dokumentach 

strategicznych wskazujących na 

prognozy dotyczące rozwoju białego i 

zielonego sektora oraz wagi, jaką ma 

ich wspieranie, nie ma jednoznacznych 

Wsparcie wskazanych w 

SZOOP RPO WSL grup 

docelowych w ramach Działań 

7.1, 7.2, 7.3, 7.5 powinno być 

przede wszystkim nastawione 

IZ RPO WSL 2014-

2020 

Najważniejszym kryterium 

wyboru projektu w ramach 

Priorytetu VII (PI8i i 8iii) w 

sensie jego charakteru, 

powinna być jego adekwatność 

I -II kwartał 2016 
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dowodów, iż to zapotrzebowanie ma 

przełożenie w chwili obecnej na trendy 

na śląskim rynku pracy.  

W przypadku białego sektora wciąż 

rosnący deficyt pracowników jest 

uwarunkowany systemowo i w 

systemie wdrażania RPO tej sytuacji 

nie da się zmienić. 

Przedsiębiorcy nie mają jeszcze 

świadomości korzyści z wdrażania 

rozwiązań „zazieleniających” ich firmy, 

dlatego też nie ma jeszcze dużego 

zapotrzebowania na osoby 

wykwalifikowane tylko w tym obszarze. 

(str. 28-29, 42-43) 

na wyrównanie dysproporcji 

między popytem i podażą na 

rynku pracy, nie należy 

kierunkować w znaczący 

sposób wsparcia na określone 

branże czy sektory w ramach 

interwencji nakierowanej na 

pomoc osobom o trudnej 

sytuacji na rynku pracy (w wyżej 

wskazanych Działaniach RPO 

WSL 2014-2020).  

(str. 72-27) 

do potrzeb rynku pracy 

(szczególnie osób 

bezrobotnych) i 

przedsiębiorców. 

Wprowadzanie dodatkowych 

wytycznych co do 

kierunkowania wsparcia może 

jedynie zaburzyć równowagę 

na rynku i ograniczyć 

możliwość wsparcia osobom w 

szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy. Z tego względu 

nie rekomenduje się 

wprowadzania kryteriów 

kierunkujących wsparcie na 

białe i zielone miejsca pracy.  

W związku z tym, że sytuacja w 

tym względzie może się 

zmienić (m. in. ze względu na 

zmiany koniunktury 

gospodarczej, legislacji, 

sytuacji politycznej), 

rekomenduje się powtórzenie 

badań zapotrzebowania na 

białe i zielone miejsca pracy po 

kilku latach wdrażania RPO 

WSL 2014-2020. 

2. Wytyczne w zakresie realizacji W celu wspierania branż o IZ RPO WSL 2014- Wprowadzenie zapisów w I kwartał 2016 
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przedsięwzięć z udziałem środków 

EFS w obszarze przystosowania 

przedsiębiorstw i pracowników do 

zmian na lata 2014-2020 dopuszczają 

możliwość zwiększenia 

dofinansowania kosztów usługi 

rozwojowej w przypadku wspierania 

określonych branż, sektorów, których 

wsparcie jest szczególnie istotne z 

punktu widzenia realizacji polityki 

regionalnej. Bazowy poziom 

dofinansowania to 50%, można go 

podnieść do 80% wartości usługi. 

Wyniki przedmiotowego badania 

pozwoliły wskazać listę branż o 

potencjale do kreowania miejsc pracy i 

do rozwoju w województwie śląskim. 

(str. 126) 

największym potencjale 

rozwojowym, w ramach 

Działania 8.2 wskazane jest 

kierowanie wyższego poziomu 

dofinansowania do 

przedsiębiorstw z tych branż. 

(str. 128) 

2020 dokumencie zawierającym 

zasady udzielania wsparcia 

przez operatora wsparcia (na 

etapie budowania regionalnego 

systemu finansowania usług 

rozwojowych). Zapis ten 

powinien wskazywać, iż w 

przypadku, kiedy ze wsparcia w 

ramach projektu będzie 

korzystał podmiot z branży o 

potencjale do kreowania miejsc 

pracy (wg wskazanej listy
152

), 

Projektodawca będzie 

zobowiązany do skierowania 

wyższego poziomu 

dofinansowania do danej 

usługi.  

Doprecyzowanie zasad 

związanych z uwzględnianiem 

                                                

152
 Zdiagnozowane branże to: Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe (przede wszystkim Działy 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32), 

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

(Dział 35), Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (Działy 36, 37, 38, 

39), Sekcja F Budownictwo (Działy 41, 42, 43), Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa Przede wszystkim (Dział 49), Sekcja I 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (Działy 55, 56), Sekcja J informacja i komunikacja (Działy 61, 62, 

63), Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Działy 71, 72, 74), Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Działy 

86, 87, 88), Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (Działy 90 oraz 91) 
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wyższego dofinansowania 

nastąpi na etapie tworzenia 

wymogów dla operatora (zasad 

wdrażania). 

3. 

Według uczestników badań 

(szczególnie ekspertów i 

przedstawicieli IZ/IP zgromadzonych 

na FGI) najistotniejszą cechą dobrych 

projektów jest ich adekwatność do 

potrzeb rynku i lokalnej 

gospodarki.(str. 129 

Należy premiować 

projektodawców, którzy mają 

rozeznanie na lokalnym rynku 

pracy. Ma to szczególnie duże 

znaczenie w przypadku 

projektów realizowanych w 

ramach ZIT/RIT. 

(str. 129) 

 IZ RPO WSL 

2014-2020 

Wprowadzenie do kryteriów 

wyboru projektów w ramach 

Poddziałań 7.1.1, 7.1.2, 7.3.1, 

7.3.2, 8.2.1 i 8.2.2 RPO WSL 

następującego kryterium 

dodatkowego: Projektodawca 

lub partner ma doświadczenie 

w realizacji projektów na 

terenie danego ZIT/RIT 

(minimum 1 projekt na terenie 

danego subregionu lub 3 

projekty na terenie 

województwa śląskiego).  

Punktacja: 3 punktów (średnie 

premiowanie) 

I kwartał 2016 

4. 

Do branż o największym potencjale 

rozwojowym/potencjale do kreowania 

miejsc pracy zaliczyć można: 

 Sekcja C Przetwórstwo 

przemysłowe, przede wszystkim 

Działy 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 

29, 30, 32  

 Sekcja D Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 

Rekomendowane jest 

premiowanie wsparcia 

przedsiębiorstw działających we 

wskazanych branżach o 

potencjale rozwojowym/do 

kreowania miejsc pracy. 

(str. 129) 

IZ RPO WSL 2014-

2020 

W systemie popytowym 

wsparcia, który będzie miał 

zastosowanie w ramach 

Poddziałań Działania 8.2 

należy uwzględnić podaną listę 

branż w ramach przypadków, w 

których poziom dofinansowania 

pojedynczej usługi rozwojowej 

będzie wyższy od bazowego 

I kwartał 2016 
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elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych 

 Sekcja E Dostawa wody; 

gospodarowanie ściekami i 

odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

 Sekcja F Budownictwo 

 Sekcja H Transport i gospodarka 

magazynowa (przede wszystkim 

Dział 49) 

 Sekcja I Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

 Sekcja J Informacja i 

komunikacja (Działy 61, 62, 63) 

 Sekcja M Działalność 

profesjonalna, naukowa i 

techniczna (Działy 71, 72, 74) 

 Sekcja Q Ochrona zdrowia i 

opieka społeczna 

 Sekcja R Działalność związana z 

kulturą, rozrywką i rekreacją 

(Działy 90 oraz 91) 

Zaznaczyć należy, iż nie wszystkie 

branże będą generować ilościowo 

dużo miejsc pracy, są to za to sektory 

50%. Zapisy te powinny 

pojawić się w dokumencie 

zawierającym zasady 

udzielania wsparcia przez 

operatora wsparcia i powinny 

stanowić dla niego wytyczne w 

przypadku udzielania 

dofinansowania 

przedsiębiorcom ze 

wskazanych branż. 

Doprecyzowanie zasad 

związanych z uwzględnianiem 

wyższego dofinansowania 

nastąpi na etapie tworzenia 

wymogów dla operatora (zasad 

wdrażania). 
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gospodarki, które się dynamicznie 

rozwijają, bądź których wsparcie 

będzie pośrednio wpływać na 

dynamikę rozwoju gospodarki. 

(str. 89-96)  
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7 Załącznik - Narzędzia badawcze 

7.1 CATI 

Kwestionariusz ankiety CATI z przedsiębiorcami 

Dzień dobry, 

Nazywam się <imię i nazwisko ankietera>, dzwonię z firmy ECDF Badania. Obecnie na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego realizujemy badanie dotyczące zapotrzebowania na miejsca 

pracy w poszczególnych branżach w celu odpowiedniego zaplanowania wsparcia z funduszy unijnych. 

Jednym z elementów badania są rozmowy telefoniczne ze śląskimi przedsiębiorstwami na temat 

zatrudnienia i potrzeb zatrudnieniowych śląskich firm. 

Z tego względu chcielibyśmy porozmawiać z osobą kompetentną odnośnie kadr, rekrutacji i kompetencji 

poszukiwanych pracowników w firmie oraz znajomości zakresów obowiązków poszczególnych 

pracowników. Pana/i wypowiedzi są całkowicie poufne i będą prezentowane jedynie w zbiorczych 

zestawieniach statystycznych, bez możliwości połączenia ich z konkretną osobą. Rozmowa jest 

całkowicie anonimowa nie jest nagrywana i potrwa około 15 minut. Państwa udział w badaniu jest dla 

nas bardzo ważny, jako że jego wynikiem ma być takie zaplanowanie wsparcia z funduszy unijnych, aby 

w największym stopniu odpowiadało ono potrzebom śląskiej gospodarki. 

Jeśli Państwo sobie życzą, możemy przesłać List polecający z Urzędu Marszałkowskiego informujący 

o badaniu.  

Metryczka (informacje w zakresie pyt. M1. oraz M2. importowane będą z bazy danych) 

M1. Wielkość przedsiębiorstwa  

 mikro/ małe przedsiębiorstwo (<50 pracowników), 

 średnie/ duże przedsiębiorstwo (≥50 pracowników). 

M2. Branża działalności  

(klasyfikacja na podstawie sekcji PKD)    

Część I. Wstęp, identyfikacja odpowiedniego respondenta 

1. Czy mógłbym/mogłabym rozmawiać z osobą, która w Państwa firmie jest odpowiedzialna 

za politykę kadrową, czyli rekrutuje pracowników, zna niezbędne kompetencje dla 

poszukiwanych pracowników, organizuje  szkolenia, itp.? 

a. Tak 

b. Nie (ustalić powód odmowy i zakończyć wywiad) 
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2. Jaką pozycję zajmuje Pan(i) w strukturze przedsiębiorstwa?  

Nie odczytywać odpowiedzi na głos. Zaznaczyć odpowiedź na liście, lub zapisać dosłownie 

w kategorii „inna”. 

a. Właściciel/współwłaściciel 

b. Dyrektor/prezes/zastępca dyrektora/zastępca prezesa 

c. Członek zarządu 

d. Specjalista ds. personalnych, kadr i płac 

e. Kierownik działu, decydujący o zatrudnieniu w tym dziale 

f. Zajmuję inną pozycję – jaką?.... 

3. Czy Państwa placówka jest…(odczytać)? 

a. przedsiębiorstwem państwowym 

b. przedsiębiorstwem spółdzielczym 

c. przedsiębiorstwem indywidualnym 

d. spółką (wskazać rodzaj): 

- cywilną, 

- prawa handlowego: 

 osobową (jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną) 

 kapitałową (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną) 

Część II. Stan zatrudnienia w firmie 

Na początku chciałabym porozmawiać o osobach AKTUALNIE ZATRUDNIONYCH w Państwa 

przedsiębiorstwie  

4. Ile osób jest obecnie ogólnie zatrudnionych w Państwa placówce? 

Pytanie dotyczy wszystkich form zatrudnienia, w tym: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy 

zlecenia, umowy agencyjnej, osób pracujących na własny rachunek i zatrudnionych dorywczo. 

Liczba zatrudnionych (ankieter wpisuje liczbę)… 

5. Czy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy stan zatrudnienia w Państwa firmie: 

a. Zwiększył się? 

b. Zmniejszył się? 

c. Pozostał na tym samym poziomie? 
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6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy utworzyli Państwo jakieś nowe stanowiska pracy 

(stanowiska, których do tej pory nie było, nikt nie wykonywał takiego zakresu 

obowiązków)? 

d. Tak -> pyt. 7 

e. Nie -> pyt. 8 

7. Jeśli w pyt. 6 odp. a: Proszę wskazać nazwę wszystkich nowoutworzonych stanowisk pracy 

w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. 

a. Nazwa stanowiska 1 ………….. 

b. Nazwa stanowiska 2 ………….. 

c. Nazwa stanowiska 3 ………….. 

 

Część III. Zielone miejsca pracy 

Chciałam/łem teraz porozmawiać o tym, czy w Pana firmie istnieją „zielone miejsca pracy”. Zgodnie 

z definicją,  „zielone miejsce pracy” to każdy rodzaj działalności zawodowej, który pomaga chronić 

środowisko i walczyć ze zmianą klimatu poprzez oszczędzanie energii i surowców, promowanie energii 

ze źródeł odnawialnych, ograniczanie odpadów i zanieczyszczeń oraz ochronę różnorodności 

biologicznej i ekosystemów, zarówno w perspektywie krótko jak i długoterminowej. 

8. Czy w Pani/Pana przedsiębiorstwie są zatrudnieni pracownicy na stanowiskach 

związanych z proekologiczną działalnością firmy/wsparciem środowiska naturalnego, 

wdrażaniem proekologicznych rozwiązań (tzw. zielone miejsca pracy)?  

(Te stanowiska pracy nie muszą być wyłącznie dedykowane działalności proekologicznej, może 

to być jedynie część obowiązków danego pracownika). 

a. Tak -> pyt. 9 

b. Nie -> pyt. 16,  

9. Jeśli w pyt. 8 odp. a: Proszę scharakteryzować  stanowisko/a w Państwa firmie związane 

z proekologiczną działalnością firmy: 

a. podać nazwę stanowiska/stanowisk..………… 

b. proszę podać liczbę osób, których praca związana jest z proekologiczną działalnością 

firmy …………………… 

w przypadku, gdy respondent nie potrafi podać liczby należy wpisać odp.: trudno powiedzieć 

c. proszę krótko scharakteryzować obowiązki tych osób ………………………….. 
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10. Jeśli w pyt. 8 odp. a: Czy uważa Pan/Pani, że stanowiska uwzględniające działania 

proekologiczne są rzeczywiście potrzebne w firmie?  

a. Zdecydowanie tak  

b. Raczej tak 

c. Nie wiem/trudno powiedzieć 

d. Raczej nie 

e. Zdecydowanie nie 

11. Jeśli w pyt. 8 odp. a: Czy uważa Pan/Pani, że powinni zostać zatrudnieni dodatkowi pracownicy 

na tych miejscach pracy (oprócz tych, którzy już są zatrudnieni)? 

a. Zdecydowanie tak  

b. Raczej tak 

c. Nie wiem/trudno powiedzieć 

d. Raczej nie 

e. Zdecydowanie nie 

12. Jeśli w pyt. 8 odp. a: Czy dostrzega Pan/Pani problem z rekrutowaniem pracowników, 

którzy posiadają niezbędne kompetencje w tym zakresie? 

a. Zdecydowanie tak -> pyt. 13 

b. Raczej tak -> pyt. 13 

c. Nie wiem, trudno powiedzieć -> pyt. 21 

d. Raczej nie -> pyt. 21 

e. Zdecydowanie nie -> pyt. 21 

13. Jeśli w pyt. 12 odp. a lub b: Jakie są najczęstsze powody problemów z rekrutowaniem 

pracowników na te stanowiska? 

a. niedobór osób o odpowiednich kompetencjach -> pyt 14 

b. niedobór osób o odpowiednich kwalifikacjach (certyfikatach/kursach) -> pyt 15 

c. ze względu na zbyt wysokie wymagania finansowe potencjalnych kandydatów -> pyt 21 

d. inny powód, jaki?... -> pyt 21 

e. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć -> pyt 21 

14. Jeśli w pyt. 13 odp. a: Jakich kompetencji brakuje kandydatom na te stanowiska?  
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a) Kompetencje kognitywne (wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków 

umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz sporządzanie 

dokumentów) 

b) Kompetencje techniczne (obsługa, monitorowanie i naprawa urządzeń) 

c) Kompetencje matematyczne (wykonywanie obliczeń) 

d) Kompetencje komputerowe (obsługa komputera i wykorzystywanie Internetu) 

e) Kompetencje artystyczne (zdolności artystyczne i twórcze) 

f) Kompetencje fizyczne (sprawność fizyczna) 

g) Kompetencje samoorganizacyjne (samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, 

terminowość, rzetelność, samodzielność) 

h) Kompetencje merytoryczne (wiedza merytoryczna i umiejętność praktycznego jej 

zastosowania)Kompetencje interpersonalne (kontakty z innymi ludźmi, umiejętność 

współpracy w grupie, komunikacja, współpraca z klientem) 

i) Kompetencje biurowe (organizowanie i prowadzenie prac biurowych) 

j) Kompetencje kierownicze (zdolności kierownicze i organizacja pracy, kierowanie 

zespołem pracowników, planowanie i organizacja pracy ) 

k) Kompetencje dyspozycyjne (dyspozycyjność, organizowanie pracy własnej) 

l) Inne kompetencje (jakie?)… 

 

15. Jeśli w pyt. 13 odp. b: : Jakich formalnych kwalifikacji (certyfikatów, ukończonych kursów) 

brakuje kandydatom na te stanowiska? (pyt. Otwarte) 

………………………………………………………………………….. 

Przejść do pytania nr 21. 

16. Jeśli w pyt. 8 odp. b: Czy uważa Pan/Pani, że tego typu stanowiska byłyby potrzebne 

w firmie? 

a. Zdecydowanie tak -> pyt. 17 

b. Raczej tak -> pyt. 17 

c. Nie wiem/trudno powiedzieć -> pyt. 21 

d. Raczej nie (dlaczego?...) -> pyt. 21 

e. Zdecydowanie nie (dlaczego?) -> pyt. 21 
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17. Jeśli w pyt. 16 odp. a lub b: Z jakich powodów w takim razie Państwo nie zatrudniają ludzi 

na tego typu stanowiska? (proszę wskazać maksymalnie 2 najbardziej trafne odpowiedzi) 

a. Planujemy ( w perspektywie do 2020 roku) zatrudnić pracownika/pracowników na tego 

typu stanowisko ->pyt. 18 

b. ze względu na brak możliwości finansowych na utrzymanie tego typu stanowiska -> pyt. 

21 

c. ze względu na brak osób o odpowiednich kompetencjach -> pyt. 19 

d. ze względu na brak osób o odpowiednich certyfikatach/kursach -> pyt. 20 

e. ze względu na zbyt wysokie wymagania finansowe potencjalnych kandydatów -> pyt. 21 

f. inny powód, jaki?... -> pyt. 21 

g. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć -> pyt. 21 

18. Jeśli w pyt. 17 odp. a: Proszę o charakterystykę stanowisk (zielonych miejsc pracy), na 

które planują Państwo w najbliższym czasie zatrudnić pracowników: 

a. podać nazwę stanowiska/stanowisk..………… 

b. proszę podać liczbę osób, które planują Państwo zatrudnić na to stanowisko/te 

stanowiska  …………………… 

19. Jeśli w pyt. 17 odp c: Jakich kompetencji brakuje kandydatom na te stanowiska?  

a)  Kompetencje kognitywne (wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie 

wniosków umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz 

sporządzanie dokumentów)  

b) Kompetencje techniczne (obsługa, monitorowanie i naprawa urządzeń) 

c) Kompetencje matematyczne (wykonywanie obliczeń) 

d) Kompetencje komputerowe (obsługa komputera i wykorzystywanie Internetu) 

e) Kompetencje artystyczne (zdolności artystyczne i twórcze) 

f) Kompetencje fizyczne (sprawność fizyczna) 

g) Kompetencje samoorganizacyjne (samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, 

terminowość, rzetelność, samodzielność) 

h) Kompetencje merytoryczne (wiedza merytoryczna i umiejętność praktycznego jej 

zastosowania) 

i) Kompetencje interpersonalne (kontakty z innymi ludźmi, umiejętność współpracy w 

grupie, komunikacja, współpraca z klientem) 
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j) Kompetencje biurowe (organizowanie i prowadzenie prac biurowych) 

k) Kompetencje kierownicze (zdolności kierownicze i organizacja pracy, kierowanie 

zespołem pracowników, planowanie i organizacja pracy ) 

l) Kompetencje dyspozycyjne (dyspozycyjność, organizowanie pracy własnej) 

m) Inne kompetencje (jakie?)… 

 

20. Jeśli w pyt. 17 odp. d: Jakich formalnych kwalifikacji (certyfikatów, ukończonych kursów) 

brakuje kandydatom na te stanowiska? (pyt. otwarte) 

…………………… 

Część IV. Białe miejsca pracy 

Chciałam/łem teraz porozmawiać o tym, czy w Pana firmie istnieją tzw. „białe miejsca pracy”.   „Białe 

miejsce pracy” to stanowiska pracy podejmowane w lecznictwie, ochronie zdrowia, farmaceutyce, 

w jednostkach medyczno-opiekuńczych i na stanowiskach paramedycznych oraz w przemysłach 

produktów (wyrobów i usług) medycznych. Do białych miejsc pracy zaliczamy w dużej mierze także 

zawody, których pracownicy posiadają kompetencje niezbędne do wykonywania aktywności związanych 

z opieką nad osobami zależnymi (dziećmi, seniorami, osobami niepełnosprawnymi, itp.)  

21. Czy w Pani/Pana przedsiębiorstwie są zatrudnieni pracownicy na stanowiskach z tzw. 

białego sektora? 

a. Tak -> pyt. 22 

b. Nie -> pyt. 28 

22. Jeśli w pyt. 21 odp. <tak>: Proszę o charakterystykę stanowisk w Państwa firmie z białego 

sektora: 

a. podać nazwę stanowiska/stanowisk..………… 

b. proszę podać liczbę osób zatrudnionych na „białych miejscach pracy”…………………… 

c. proszę krótko scharakteryzować obowiązki tych osób…………………….. 

 

23. Jeśli w pyt. 21 odp. <tak>: Czy dostrzega Pan/Pani problem z rekrutowaniem pracowników 

na „białe miejsca pracy”? 

a. Zdecydowanie tak -> pyt. 24 

b. Raczej tak -> pyt. 24 



 
 
 

145 
 

 
 

c. Nie wiem, trudno powiedzieć -> pyt. 33 

d. Raczej nie -> pyt. 33 

e. Zdecydowanie nie -> pyt. 33 

 

24. Jeśli w pyt. 22 odp. a lub b: Jakie są najczęstsze powody problemów ze zrekrutowaniem 

pracowników na te stanowiska? 

a. niedobór osób o odpowiednich kompetencjach -> pyt. 25 

b. niedobór osób o odpowiednich kwalifikacjach (certyfikatach/kursach) -> pyt. 26 

c. ze względu na zbyt wysokie wymagania finansowe potencjalnych kandydatów -> pyt. 33 

d. inny powód, jaki?... -> pyt. 33 

e. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć -> pyt 33 

25. Jeśli w pyt. 24 odp. a: Jakich kompetencji brakuje kandydatom na te stanowiska?  

a) Kompetencje kognitywne (wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków 

umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz sporządzanie 

dokumentów)  

b) Kompetencje techniczne (obsługa, monitorowanie i naprawa urządzeń) 

c) Kompetencje matematyczne (wykonywanie obliczeń) 

d) Kompetencje komputerowe (obsługa komputera i wykorzystywanie Internetu) 

e) Kompetencje artystyczne (zdolności artystyczne i twórcze) 

f) Kompetencje fizyczne (sprawność fizyczna) 

g) Kompetencje samoorganizacyjne (samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, 

terminowość, rzetelność, samodzielność) 

h) Kompetencje merytoryczne (wiedza merytoryczna i umiejętność praktycznego jej 

zastosowania) 

i) Kompetencje interpersonalne (kontakty z innymi ludźmi, umiejętność współpracy w 

grupie, komunikacja, współpraca z klientem) 

j) Kompetencje biurowe (organizowanie i prowadzenie prac biurowych) 

k) Kompetencje kierownicze (zdolności kierownicze i organizacja pracy, kierowanie 

zespołem pracowników, planowanie i organizacja pracy) 

l) Kompetencje dyspozycyjne (dyspozycyjność, organizowanie pracy własnej) 
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m) Inne kompetencje (jakie?)… 

 

26. Jeśli w pyt. 24 odp. b: : Jakich formalnych kwalifikacji (certyfikatów, ukończonych kursów) 

brakuje kandydatom na te stanowiska? (pyt. Otwarte) 

………………………………………………………………………….. 

27. Czy uważa Pan/Pani, że tego typu białe stanowiska pracy są użyteczne dla firmy? 

a. Zdecydowanie tak -> pyt. 33 

b. Raczej tak -> pyt. 33 

c. Nie wiem/trudno powiedzieć ->pyt. 33 

d. Raczej nie ->pyt. 33 

e.      Zdecydowanie nie ->pyt. 33 

Przejść do pyt. nr 33 

28. Jeśli w pyt.  21 odp. nie: Czy uważa Pan/Pani, że tego typu białe stanowiska pracy byłyby 

użyteczne dla firmy? 

a. Zdecydowanie tak -> pyt. 29 

b. Raczej tak -> pyt. 29 

c. Nie wiem/trudno powiedzieć ->pyt. 33 

d. Raczej nie ->pyt. 33 

e. Zdecydowanie nie ->pyt. 33 

29. Jeśli w pyt. 28 odp. a lub b: Z jakich powodów w takim razie Państwo nie zatrudniają ludzi 

na tego typu stanowiska? 

a. planujemy w najbliższym czasie zatrudnić pracownika/pracowników na tego typu 

stanowisko -> pyt. 30 

b. ze względu na brak możliwości finansowych na utrzymanie tego typu stanowiska -> pyt. 

33 

c. ze względu na brak osób o odpowiednich kompetencjach -> pyt. 31 

d. ze względu na brak osób o odpowiednich certyfikatach/kursach -> pyt. 32 

e. ze względu na zbyt wysokie wymagania finansowe potencjalnych kandydatów -> pyt. 33 

f. inny powód, jaki?... -> pyt. 33 
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g. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć -> pyt. 33 

30. Jeśli w pyt. 28 odp. a: Proszę o charakterystykę stanowisk (białych miejsc pracy), na które 

planują Państwo w najbliższym czasie zatrudnić pracowników: 

a. podać nazwę stanowiska/stanowisk..………… 

b. proszę podać liczbę osób, które planują Państwo zatrudnić na to stanowisko/te 

stanowiska  …………………… 

31. Jeśli w pyt. 29 odp c: Jakich kompetencji brakuje kandydatom na te stanowiska?  

a) Kompetencje kognitywne (wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków 

umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz sporządzanie 

dokumentów)  

b) Kompetencje techniczne (obsługa, monitorowanie i naprawa urządzeń) 

c) Kompetencje matematyczne (wykonywanie obliczeń) 

d) Kompetencje komputerowe (obsługa komputera i wykorzystywanie Internetu) 

e) Kompetencje artystyczne (zdolności artystyczne i twórcze) 

f) Kompetencje fizyczne (sprawność fizyczna) 

g) Kompetencje samoorganizacyjne (samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, 

terminowość, rzetelność, samodzielność) 

h) Kompetencje merytoryczne (wiedza merytoryczna i umiejętność praktycznego jej 

zastosowania) 

i) Kompetencje interpersonalne (kontakty z innymi ludźmi, umiejętność współpracy w 

grupie, komunikacja, współpraca z klientem) 

j) Kompetencje biurowe (organizowanie i prowadzenie prac biurowych) 

k) Kompetencje kierownicze (zdolności kierownicze i organizacja pracy, kierowanie 

zespołem pracowników, planowanie i organizacja pracy) 

l) Kompetencje dyspozycyjne (dyspozycyjność, organizowanie pracy własnej) 

m) Inne kompetencje (jakie?)… 

 

 

32. Jeśli w pyt. 29 odp. d: Jakich formalnych kwalifikacji (certyfikatów, ukończonych kursów) 

brakuje kandydatom na te stanowiska? (pyt. otwarte) 

…………………… 
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Część V. Zatrudnienie nowych pracowników 

Chciał(a)bym teraz porozmawiać o polityce zatrudnienia i osobach zatrudnianych w Państwa 

przedsiębiorstwie, a konkretnie w Państwa placówce. Poniższy zestaw pytań, dotyczyć już będzie 

ogólnie charakterystyki Państwa przedsiębiorstwa – bez podziału na białe i zielone miejsca pracy. 

33. Czy wobec nowo przyjmowanych osób do pracy na stanowiska inne niż kierownicze 

zakłada się, że…? 

a. Posiadają pełne przygotowanie 

b. Przejdą niewielkie doszkolenie 

c. Przejdą pełne/większe przeszkolenie 

34. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo poszukuje, bądź w przeciągu ostatniego roku poszukiwało 

osób do pracy na jakimś stanowisku? 

a. Tak -> pyt. 35 

b. Nie -> pyt. 55 

Pytania nr 35-54 zadawane w przypadku, gdy w pyt. 34odp. a. 

35. Na ile stanowisk poszukiwali Państwo pracowników? 

a. Proszę wskazać liczbę stanowisk……… 

36. Ilu osób potrzebują/potrzebowali Państwo na te stanowiska (łącznie)? 

a. Proszę wskazać liczbę osób (łącznie)…….. 

37. Proszę wymienić stanowiska, na które szukają/poszukiwali Państwo pracowników, 

nazywając je możliwie precyzyjnie. Dla przykładu, jeśli szukają Państwo montera instalacji 

elektrycznych, to proszę podać pełną nazwę/specjalizację tego stanowiska, nie tylko jego 

funkcję – czyli po prostu montera. 

Jeśli tych stanowisk jest więcej, to proszę zacząć od tych, na które poszukują/poszukiwali 

Państwo największej liczby ludzi. 

a. Jakie stanowisko wymienił(a)by Pan(i) w pierwszej 

kolejności?..............................l. osób…………. 

b. Jakie stanowisko wymienił(a)by Pan(i) w drugiej 

kolejności?..............................l. osób…………. 

c. Etc 

38. Poniżej zostanie omówione stanowisko wskazane w pkt 37a. W poprzednim pytaniu wskazał pan 

stanowisko …… (wskazać stanowisko z punktu 37a).  
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Czy do tej pory ktoś wykonywał już w Państwa firmie tę pracę, czy też jest/było to całkiem nowe 

stanowisko?  

a. Już ktoś wykonywał tę pracę 

b. Całkiem nowe stanowisko 

c. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

39.  Proszę pomyśleć o idealnej osobie na to stanowisko. Czy w jej przypadku będzie 

ważny/ważny był poziom jej wykształcenia? 

a. Tak -> pyt. 40 

b. Nie -> pyt. 41 

c. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć -> pyt. 41 

40. Jeśli w pyt. 39 odp a: Jakie wykształcenie powinna mieć ta osoba? 

a. Podstawowe lub gimnazjalne 

b. Zasadnicze zawodowe 

c. Średnie 

d. Wyższe licencjackie 

e. Wyższe magisterskie 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

41.  A czy w jej przypadku jest ważne, jaki ma wyuczony zawód? 

a. Tak -> pyt. 42 

b. Nie -> pyt. 43 

c. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć -> pyt. 43 

42. Jeśli w pyt 41 odp a: Jaki to zawód? …. (pytanie otwarte) 

43. Czy wymagają Państwo doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku? 

a. Tak -> pyt. 44 

b. Nie -> pyt. 45 

c. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć -> pyt. 45 

44. Jeśli tak: Ilu miesięcy bądź lat doświadczenia Państwo wymagają? 

 _ _ lat _ _ miesięcy 
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45. Jakie trzy najważniejsze umiejętności powinna posiadać taka idealna osoba na to 

stanowisko?  

1. ………….. 

2. ………….. 

3. ………….. 

46. Zależnie od stanowiska od pracownika oczekuje się określonego poziomu kompetencji. Pewne 

kompetencje mogą być w ogóle niepotrzebne, a inne są wymagane w stopniu podstawowym, 

średnim, wysokim bądź bardzo wysokim. Proszę powiedzieć, czy kompetencje, które Panu(i) 

wymienię są potrzebne w przypadku tego stanowiska? A jeżeli tak, to w jakim stopniu? 

Proszę ocenić według skali określającej ważność konkretnych kompetencji: podstawowe, 

średnie, wysokie, bardzo wysokie znaczenie. 

  Niepotrzebne Potrzebne 

Podstawowe 

(1) 

Średnie 

(2) 

Wysokie 

(3) 

Bardzo wysokie 

(4) 

1 Wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie 

wniosków umiejętność logicznego formułowania 

wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz sporządzanie 

dokumentów 

    

2 Obsługa, montowanie i naprawa urządzeń 

technicznych. 

    

3 Wykonywanie obliczeń.     

4 Obsługa komputera i korzystanie z Internetu.     

5 Zdolności artystyczne i twórcze     

6 Sprawność fizyczna.     

7 Samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, 

terminowość, rzetelność, samodzielność 

(rozplanowanie i terminowa realizacja działań w 

pracy, skuteczność w dążeniu do celu). 

    

8 Wiedza merytoryczna i umiejętność praktycznego 

jej zastosowania 

    

9 Kontakty z innymi ludźmi, umiejętność współpracy 

w grupie, komunikacja, zarówno ze 
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współpracownikami, jak i klientami czy 

podopiecznymi. 

10 Organizowanie i prowadzenie prac biurowych     

11 Zdolności kierownicze i organizacja pracy innych, 

kierowanie zespołem pracowników, planowanie i 

organizacja pracy. 

    

12 Dyspozycyjność, organizowanie pracy własnej     

47. Czy taka idealna osoba na to stanowisko powinna posiadać jakieś uprawnienia zawodowe, 

certyfikaty? 

a. Tak, proszę podać jakie to certyfikaty bądź uprawnienia zawodowe ………… 

…………………………………………………………  

b. Nie 

c. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

48. Czy osoba na to stanowisko powinna znać jakiś język obcy? 

a. Tak, jaki? ………………………………………. 

b. Nie 

c. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

Wróćmy jeszcze do stanowisk, na które szukają Państwo osób do pracy 

49. Czy mają Państwo problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników na jakieś ze 

stanowisk w Państwa firmie/przedsiębiorstwie/instytucji? (wymienionych uprzednio bądź 

dotąd niewymienionych)? 

a. Tak -> pyt. 50 

b. Nie -> pyt. 53 

50. Jeśli w pyt 49 odp. a: Na jakie stanowisko/stanowiska najtrudniej znaleźć pracowników? 

Proszę podać możliwe precyzyjną i pełną nazwę stanowiska. W pierwszej kolejności proszę 

wskazać te stanowiska, na które najtrudniej znaleźć Państwu pracowników. 

a. ……………………………….. 

b. ……………………………… 

c. ……………………………… 
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51. Jeśli w pyt 49 odp. a: Jaka jest najczęstsza przyczyna problemów ze znalezieniem 

pracowników na wskazane przez Panią/Pana stanowiska? 

a. Praktycznie nikt nie odpowiedział na ofertę tej pracy -> pyt. 53 

b. Odpowiedziały pewne osoby, ale nie spełniały one Państwa oczekiwań -> pyt. 52 

c. Odpowiedziały osoby, spełniające oczekiwania, ale z kolei im nie odpowiadały warunki 

pracy w Państwa firmie -> pyt. 53 

52. Jeśli w pyt.51 odp. b: Jak się Pani/Pani wydaje, dlaczego te osoby nie spełniały Państwa 

oczekiwań? Jeśli powody są różne dla poszczególnych stanowisk, proszę o wskazanie 

problemów, które odnoszą się do stanowiska, na które najtrudniej znaleźć Państwu pracowników, 

które wskazali Państwo powyżej (ankieter może przypomnieć odpowiedź na pyt. 50a). Proszę 

wskazać maksymalnie dwie najbardziej adekwatne odpowiedzi. 

a. Brakowało im umiejętności, kompetencji, jakich?............................. 

b. Nie miały wymaganych uprawnień/certyfikatów (kwalifikacji), jakich?................................. 

c. Nie miały odpowiedniego wykształcenia.  

d. Z innych powodów, jakich? ……………………..  

………………………………………………………. 

Część VI. Kwalifikacje i rozwój pracowników 

53. Czy w Pana/Pani odczuciu umiejętności pracowników (zarówno nowych, jak 

i dotychczasowych) są w pełni zadowalające, czy raczej wymagają szkolenia? 

a. Umiejętności są w pełni zadowalające, nie ma potrzeby szkolenia pracowników -> pyt. 58 

b. Umiejętności są zadowalające, ale w pewnych obszarach pracownicy wymagają 

szkolenia -> pyt. 54 

c. Umiejętności są niewystarczające, pracownicy wymagają szkolenia -> pyt. 54 

54. Jeśli w pyt 53 odp. b lub c: Jakie brakujące umiejętności i kompetencje można bardziej 

rozwinąć u obecnych pracowników? Proszę wskazać możliwie dokładnie brakujące 

umiejętności i kompetencje: 

a. …………………………………………. 

b. …………………………………………. 

c. ………………………………………….. 

 



 
 
 

153 
 

 
 

55. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Państwa firmie potrzebne byłyby (możliwy 

wielokrotny wybór): 

a. Kursy zawodowe dla pracowników, jakie? ………………….  

b. Szkolenia dla pracowników, jakie? …………………………  

c. Doradztwo z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

(np. zagadnień prawnych, finansów, zarządzania, innowacji itp.), w jakim dokładnie 

zakresie?............................... 

d. Inne formy wsparcia rozwojowego przedsiębiorstwa, jakie?................................... 

56. Czy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy planują Państwo realizację którychś 

z powyższych działań nakierowanych na wzrost kompetencji zatrudnionych osób/rozwój 

przedsiębiorstwa? 

a. Kursy zawodowe dla pracowników (jakie?...) 

b. Szkolenia dla pracowników (jakie?...) 

c. Doradztwo z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. 

zagadnień prawnych, finansów, zarządzania, innowacji itp.) (w jakim dokładnie zakresie?..) 

d. Inne formy wsparcia rozwojowego (jakie?....) 

e. Nie planujemy żadnych z powyższych działań 

f. (nie czytać!) nie wiem/trudno powiedzieć 

57. Proszę określić wielkość przedsiębiorstwa: 

 mikro przedsiębiorstwo (<10 pracowników), 

 małe przedsiębiorstwo (<50 pracowników), 

 średnie przedsiębiorstwo (<250 pracowników), 

 duże przedsiębiorstwo (pow. 250 pracowników).  

7.2 IDI 

7.2.1 Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego z przedstawicielami Instytucji 

Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej 

Dzień dobry, 

Nazywam się <imię i nazwisko moderatora wywiadu>. Obecnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego firma ECDF Badania realizuje badanie dotyczące zapotrzebowania na miejsca 

pracy w poszczególnych branżach w celu odpowiedniego zaplanowania wsparcia z funduszy unijnych. 

Jednym z elementów badania są wywiady indywidualne z Instytucji Zarządzającej/Instytucji 
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Pośredniczącej. Opierając się na Pana/Pani doświadczeniu chciałbym/chciałabym omówić kwestię 

wsparcia kierowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 uwzględniając problematykę kryteriów wyboru 

projektów, wsparcia zielonych i białych miejsc pracy oraz w kontekście branż mających potencjał do 

kreowania nowych miejsc pracy w regionie 

Charakterystyka regionalnego rynku pracy 

1. Jakie są wg Pani/Pana najważniejsze problemy rynku pracy w województwie śląskim?  

Wspieranie białych i zielonych miejsc pracy 

W przypadku wszystkich pytań z poniższego bloku w razie konieczności należy poprosić 
o doprecyzowanie wypowiedzi z uwzględnieniem obydwu rodzajów miejsc z pracy 

2. Z czego wynika konieczność wspierania białych i zielonych miejsc pracy?  

3. Czy w obszarze interwencji w ramach RPO WSL przyjęto jednoznaczną definicję zielonych 
i białych miejsc pracy?  

4. Czy analizy dostępne dla Państwa wskazują konkretne zapotrzebowanie na białe i zielone 
miejsca pracy w województwie śląskim? Czy wskazania te/wyniki wskazują na konkretne 
sektory/branże zawody?  

5. Jakie mogą być najważniejsze problemy związane z efektywnym wspieraniem zielonych i białych 
miejsc pracy w ramach RPO WSL 2014-2020?  

6. W jaki sposób można w ramach RPO WSL wspierać rozwój/zdobywanie kompetencji przez 
pracowników sektorów związanych z zielonymi i białymi miejscami pracy? (w tym miejscu 
zostaną również omówione kryteria, które zostały już przyjęte – działania/poddziałania 7.1.3, 7.2, 
7.3.3, 8.2.3)   

7. Czy proces tworzenia kryteria projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 musi podlegać 
nadrzędnym wytycznym (np. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Komisji Europejskiej itp.)? 

jeśli tak:  

Jakie są najważniejsze wymogi/wytyczne co do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WSL 
2014-2020 (również pod kątem wspierania zatrudnienia w białych i zielonych miejsc pracy) – 
możliwe formy wsparcia, konieczne do zastosowania kryteria (zgodnie z zasadami udzielania 
wsparcia określonymi przez MIR/KE)? /prośba o odpowiedź w zakresie odpowiedzialności 
danego respondenta/ 

8. Jakie były uwarunkowania już stworzonych kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetów 
inwestycyjnych 8i, 8iii? Czy są już opracowane kryteria wyboru projektów w ramach innych 
działań/Poddziałań w ramach Priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii? 

9. Czy wg Pani/Pana zaprojektowany system wdrażania priorytetów inwestycyjnych 8i oraz 8iii (w 
tym zasady wyboru projektów) umożliwiają wybór najbardziej optymalnych projektów we 
wskazanym zakresie? Czy zaprojektowane kryteria wyboru wspierają rozwój zielonych i białych 
miejsc pracy? 

a. Jeśli nie: dlaczego? Jakie zapisy mogłyby zoptymalizować system wyboru projektów? 
Dlaczego nie jest możliwe wdrożenie takich zapisów? 
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10. Czy w ramach dostępnych form wsparcia możliwe jest ukierunkowanie interwencji na działania 
ułatwiające przekwalifikowanie się do wykonywania pracy w białych i zielonych miejscach pracy?  

Branże mające potencjał do kreowania nowych miejsc pracy w regionie 

11. Czy mają Państwo wstępne informacje/założenia co do tego, które branże mają szczególny 
potencjał do kreowania miejsc pracy w województwie śląskim?  

b. Jeśli tak: na jakiej podstawie zostały one wybrane? 

c. Jeśli tak: czy mają Państwo wstępne założenia co do tego, jak te branże wspierać? 

 

Przedstawienie wstępnych informacji pozyskanych przez Wykonawcę w tym zakresie. Prośbą o 
komentarz respondenta. 

12. Czy do wsparcia powinny być preferowane branże, które są zarówno tymi o szczególnym 
potencjale do kreowania miejsc pracy, jak i mogą być zaliczone do białego/zielonego sektora? 
Jakie to mogą być branże? 

13. Jakie formy wsparcia powinny być przede wszystkim zastosowane w celu wspierania wybranych 
branż? 

14. Czy to wsparcie powinno wymuszać wspieranie przede wszystkim tych branż, czy jedynie 
zachęcać do ich wspierania? Czy nie stwarza to zagrożenia zbyt dużego faworyzowania 
określonych branż w logice interwencji w ramach RPO WSL 2014-2020?  

15. Jakie formy wsparcia są możliwe do zaoferowania przedsiębiorstwom w celu zaspokojenia ich 
potrzeb rozwojowych? Czy istnieją jakieś warunki/obostrzenia tego typu wsparcia?  

16. Czy wg Pani/Pana  oceny obecnie istniejące wytyczne dla PI 8v, są zaprojektowane w  sposób 
umożliwiający wsparcie branż o najwyższym potencjale kreowania miejsc pracy? 

17. Jakie są najważniejsze wymogi/wytyczne (np. MIR, KE) co do kryteriów wyboru projektów 
w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8v? 

18. Czy są już opracowane (choć wstępnie) kryteria wyboru projektów w ramach Priorytetu 
inwestycyjnego 8v? 

7.2.2 Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego z ekspertami w obszarze rynku pracy 

Dzień dobry, 

Nazywam się <imię i nazwisko moderatora wywiadu>. Obecnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego firma ECDF Badania realizuje badanie dotyczące zapotrzebowania na miejsca 

pracy w poszczególnych branżach w celu odpowiedniego zaplanowania wsparcia z funduszy unijnych. 

Jednym z elementów badania są wywiady indywidualne z ekspertami z zakresu rynku pracy. Rozmowa 

Z Panem/Panią przyczyni się m.in. do oceny wypracowanych do tej pory kryteriów wyboru projektów, 

identyfikacji branż o największym potencjalne do kreowania miejsc pracy w regionie, identyfikacji 

zielonych miejsc pracy. 
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Wstęp 

Proszę pokrótce wskazać, jaki podmiot/instytucję Pan/Pani reprezentuje. 

Ogólna charakterystyka rynku pracy w regionie 

1. Jakby Pan/Pani opisał(a) śląski rynek pracy (poziom bezrobocia, dostępność wykwalifikowanych 

kadr, branże wiodące, wzrastające, kurczące się)?  

2. Jakie główne problemy rynku pracy w województwie śląskim Pan/Pani dostrzega? Czym przede 

wszystkim odróżnia się rynek pracy w regionie od sytuacji w innych województwach? 

Identyfikacja zielonych miejsc pracy 

3. Które branże wg Pana/Pani w największym stopniu przyczyniają się do negatywnych zmian 

zachodzących w środowisku naturalnym (w woj. śląskim)? Dlaczego właśnie te branże? Czy 

widać jakąś poprawę w tym względzie? Czy orientuje się Pan/Pani, jakie działania są 

podejmowane, aby to negatywne oddziaływanie zmniejszyć? Czy te działania są skuteczne? 

4. Czy można wskazać branże, w których potencjał budowany jest na coraz większej wadze 

przywiązywanej do kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (inaczej: które branże 

zyskują na tym, że ta kwestia staje się coraz ważniejsza nie tylko dla instytucji państwowych, ale 

też dla konsumentów)? 

5. Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi firm z sektora zielonej gospodarki (m.in w obszarze 

konkurencji, polityki Państwa, świadomości społecznej)? 

6. Chciałem/chciałam porozmawiać teraz o tzw. zielonych miejscach pracy. Czy zna Pan/Pani to 

pojęcie?  

Prowadzący wywiad prosi o podanie ewentualnego rozumienia pojęcia przez respondenta, a następnie 

wskazuje definicję, którą posługiwać się będzie w trakcie wywiadu:  

Definicja zielonych miejsc pracy: "zielone miejsca pracy” powstają w związku z podejmowaniem 

bezinwestycyjnych i inwestycyjnych przedsięwzięć, których efektem jest zmniejszenie presji na 

środowisko naturalne ze strony gospodarki i konsumpcji. Zielone miejsca pracy mogą powstawać 

w każdym sektorze gospodarki, warunkiem jest, aby osoby zatrudnione były bezpośrednio lub pośrednio 

zaangażowanie w poprawianie stanu środowiska na danym terenie oraz w przeciwdziałanie 

przedsięwzięciom szkodliwym dla stanu środowiska zarówno w krótkim jak i w długim okresie czasu.  

W przypadku, gdy wciąż pojęcie jest niejasne, moderator podaje przykłady, stara się bardziej jasno 

wskazać znaczenie tego pojęcia. 

7. Jak Pan/Pani ocenia stan zatrudnienia na tzw. „zielonych miejscach pracy” w regionie? Czy jest 

to powszechna praktyka, aby w ramach funkcjonowania firmy uwzględniać kwestie oddziaływania 

na środowisko? 
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8. Czy uważa Pan/Pani, że zapotrzebowanie na pracowników w sektorze zielonych miejsc pracy 

(specjalistów z obszaru zielonej gospodarki) będzie rosło?  

9. Czy wg Pana/Pani pracownicy/kandydaci do pracy mają odpowiednie kompetencje/kwalifikacje, 

aby wykonywać pracę na „zielonych miejscach pracy”?  

Jeśli nie: 

a.  Jakich kompetencji/kwalifikacji brakuje pracownikom/kandydatom na „zielone miejsca 

pracy”? W jaki sposób można by zmienić tę sytuację?  

10. Jakie stanowiska/zawody są najbardziej deficytowe, a jakie nadwyżkowe? 

11. Jakie kompetencje powinni zdobywać (poszerzać potencjalni pracownicy sektorów związanych 

z zielonymi miejscami pracy? Jakie kompetencję będą potrzebne/przydatne pracownikom 

zatrudnianym na tego typu miejscach pracy? 

12. Jakie czynniki stanowią bariery, wyzwania oraz zagrożenia dla rozwoju sektora zielonych miejsc 

pracy? 

13. Jakie czynniki spowodowałyby zwiększenie zapotrzebowania firm na tworzenie nowych miejsc 

pracy związanych z działalnością proekologiczną? 

Identyfikacja białych miejsc pracy 

Blok pytań skierowany do  przedstawiciela sektora medycznego, który  jest zorientowany 

w zagadnieniach związanych z sektorem białej gospodarki. 

Teraz chciałabym/chciałbym porozmawiać o białych miejscach pracy w gospodarce. Za biały sektor 

rozumie się stanowiska i/lub czynności podejmowane w lecznictwie, ochronie zdrowia (np. leczenie, 

opieka szpitalna, ambulatoryjna oraz rehabilitacja), farmaceutyce, w jednostkach medyczno – 

opiekuńczych (np. żłobek, hospicjum, dzienne domy opieki medycznej/ dzienne domy opiekuńczo-

rehabilitacyjne oraz organizacje pozarządowe) i na stanowiskach paramedycznych (ratownictwo 

drogowe, górskie, wodne) oraz w przemysłach produktów (wyrobów i usług) medycznych. 

14. Czy w Pani/Pana opinii zawody i branże związane z podejmowaniem działań w lecznictwie, 

ochronie zdrowia, farmaceutyce, w jednostkach medyczno – opiekuńczych będą się 

w najbliższych latach rozwijać? Które zawody/branże w szczególności? 

15. Które wg Pani/Pana branże w województwie śląskim są nieodzowne do sprostania problemom 

demograficznym regionu (w obszarze ochrony zdrowia związanej z opieką nad osobami 

starszymi oraz problemów osób starszych)? 

16. Czy uważa Pan/Pani, że tego typu miejsca pracy (z białego sektora) to znacząca część śląskiej 

gospodarki? 

17. Czy uważa Pan/Pani, iż udział białego sektora gospodarki w regionie będzie rosnąć? Dlaczego 

tak/dlaczego nie?  

Jeśli tak:  
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a. w jakich branżach przede wszystkim? W jakich zawodach przede wszystkim wzrośnie 

zapotrzebowanie na pracowników?  

b. Czy pojawią się jakieś nowe zawody/stanowiska w obszarze białego sektora? Jeśli tak, to 

jakie? Czy te nowe zawody wymagać będą nowych kompetencji/kwalifikacji? Jakiego 

rodzaju to kompetencje/kwalifikacje? W jaki sposób potencjalni pracownicy mogliby te 

kompetencje uzyskać? 

Jeśli nie: 

c. Dlaczego wg Pani/Pana udział tego sektora gospodarki nie będzie się zwiększać, skoro 

stajemy w obliczu niżu demograficznego, a więc zwiększonego zapotrzebowania na 

usługi medyczne i opiekuńcze? 

18. Jakie działania mogłyby wspomóc rozwój białego sektora w regionie? 

19. Jakie są bariery, zagrożenia, wyzwania  i trudności rozwoju białego sektora w regionie? 

20. Jakie kompetencje/kwalifikacje powinni zdobywać potencjalni/obecni pracownicy sektora, aby go 

wzmocnić? 

Wspieranie białych i zielonych miejsc pracy 

21. Czy uważa Pan/Pani, że w ramach funduszy unijnych (szczególnie RPO WSL 2014-2020) 

powinno się wspierać powstawanie miejsc pracy i wzrost kompetencji pracowników przede 

wszystkim z sektora białych i zielonych miejsc pracy? Dlaczego tak/nie? 

Jeśli tak: 

a. W jaki sposób najlepiej wspierać osoby na rynku pracy/przedsiębiorców w obszarze 

białego i zielonego sektora gospodarki? 

Jeśli nie: 

b. W jaki inny sposób wg Pani powinny być wspieranie osoby bezrobotne/przedsiębiorcy na 

śląskim rynku pracy z uwzględnieniem zaleceń Unii Europejskiej co do uwzględnienia 

wagi, jaką mają biały i zielony sektor zatrudnienia? 

22. Przedstawię Pani/Panu do tej pory opracowane kryteria wyboru projektów do wybranych 

Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 a także nasze propozycje w tym zakresie, proszę 

o ocenę, czy i w jaki sposób te zapisy mogą przyczynić się do rozwoju zatrudnienia i rozwoju 

przedsiębiorstw działających w białym i zielonym sektorze gospodarki. 

Respondentowi zostaną przedstawione kryteria wyboru projektów, które do tej pory zostały 

przyjęte przez IZ/IP oraz propozycje kryteriów opracowane przez Wykonawcę. 

Identyfikacja branż o największym potencjalne do kreowania miejsc pracy w regionie 

23. Które wg Pani/Pana wiedzy/opinii branże w województwie śląskim mają największy potencjał 

wzrostu zatrudnienia? Jakie są powody wzrostu zatrudnienia akurat w tych branżach? Czy jest to 

specyfika regionu czy trend ogólnopolski? 
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24. Które branże mają największy potencjał kreowania nowych zawodów/stanowisk? Jakie to 

zawody? Dlaczego akurat te branże potencjalnie będą kreować najwięcej nowych 

stanowisk/zawodów? Czy to zjawiska wg Pana/Panii opinii jest specyficzne dla regionu czy 

można je zaobserwować w całym kraju? 

25. Czy wg Pani/Pana wiedzy są branże (w ramach tych które mają największy potencjał kreowania 

nowych zawodów/stanowisk), w których brakuje pracowników, trudno znaleźć pracowników 

o odpowiednich kwalifikacjach? Które to branże? Pracowników o jakich kwalifikacjach najtrudniej 

znaleźć? 

26. Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji do inteligentnych specjalizacji 

w województwie śląskim  zaliczono: energetykę, medycynę oraz technologie informacyjne 

i komunikacyjne. Czy wg Pani/Pana opinii są to branże, które mogą generować nowe miejsca 

pracy w regionie? Dlaczego tak/nie? 

27. Jakie potrzeby rozwojowe mają branże, o których wspominaliśmy powyżej? Jakiego typu 

wsparcie szkoleniowe, doradcze bądź inne byłoby użyteczne dla firm działających w tych 

branżach? 

28. Czy wg Pani/Pana branże, o których mówiliśmy przed chwilą (mające potencjał do kreowania 

nowych miejsc pracy/zawodów), powinny być wspierane w ramach funduszy unijnych (np. RPO 

WSL 2014+)?  

Jeśli tak:  

29. W jaki sposób najlepiej byłoby wspierać te branże? Jakie kryteria/warunki oceny projektów 

mogłyby pomóc uwzględniać we wsparciu właśnie te branże? 

7.2.3 Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego z przedsiębiorcami z branż o najwyższym 

potencjale do kreowania miejsc pracy 

 

Dzień dobry, 

Nazywam się <imię i nazwisko moderatora wywiadu>. Obecnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego firma ECDF Badania realizuje badanie dotyczące zapotrzebowania na miejsca 

pracy w poszczególnych branżach w celu odpowiedniego zaplanowania wsparcia z funduszy unijnych. 

Jednym z elementów badania są wywiady indywidualne z przedstawicielami przedsiębiorstw, które  

charakteryzują się potencjałem w zakresie kreowania nowych miejsc pracy. Ponieważ Państwa firma 

zalicza się do tej grupy, rozmowa z Panem/Panią wniesie istotny wkład w przeprowadzane badanie, 

m.in. pomagając określić Państwa potrzeby rozwojowe, politykę kadrową oraz plany zatrudnieniowe na 

najbliższy czas. Ważna jest dla nas także Pana/Pani opinia dotycząca wsparcia unijnego 

ukierunkowanego na rozwój przedsiębiorstw. 

Identyfikacja sytuacji w branży 
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1. Jak Pan/Pani ocenia, czy branża, w której Państwo działają, ma duży potencjał do kreowania 

nowych miejsc pracy i/lub nowych zawodów? Dlaczego tak/dlaczego nie? 

2. Jeśli ma potencjał do kreowania nowych miejsc pracy – jakie stanowiska powstają w firmach 

działających w Pana/Pani branży/w Pani/Pana firmie?  

3. Jeśli ma potencjał do kreowania nowych zawodów – Jakie nowe zawody powstają w firmach 

działających w Pana/Pani branży/w Pani/Pana firmie?  

4. Czy w Pana firmie są stanowiska, które można nazwać zielonymi miejscami pracy, w ramach 

których pracownicy mają obowiązki, które są związane z działaniami nakierowanymi na 

zmniejszenie presji na środowisko naturalne ze strony gospodarki i konsumpcji (inaczej: chodzi 

o stanowiska, na których pracownicy są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowani 

w poprawianie stanu środowiska na danym terenie oraz przeciwdziałanie przedsięwzięciom 

szkodliwym dla stanu środowiska)? 

5. Jeśli tak: Jakie to stanowiska? Ilu pracowników ma obowiązki pośrednio lub bezpośrednio 

związane z zagadnieniami prośrodowiskowymi? 

Sytuacja zatrudnieniowa firmy 

6. Ilu pracowników Państwo zatrudniają (dane średnio z ostatnich 12 miesięcy) – niezależnie od 

typu umowy, na podstawie której Państwo zatrudniają pracowników. 

7. Czy liczba pracowników wzrosła, spadła czy pozostała na tym samym poziomie w przeciągu 

ostatnich lat? (doprecyzować, jak zmieniała się struktura pracowników na przestrzeni kolejnych 

lat) 

8. Czy planują Państwo zatrudnić nowych pracowników?  

Jeśli tak –  

a. Ilu pracowników planują Państwo zatrudnić? Na jakie stanowiska?  

b. czy będzie to rotacja na istniejących stanowiskach, czy planują Państwo stworzyć 

nowe/dodatkowe stanowiska? Jeśli tak – które stanowiska będą nowe? Z czego wynika 

zamiar zwiększenia zatrudnienia/zamiar utworzenia nowych stanowisk? 

c. Jakie będą wymagania wobec kandydatów do pracy w kwestii: 

i. Wykształcenia (poziom wykształcenia, ew. konkretny kierunek, szkoła/uczelnia) 

ii. Posiadanych kompetencji 

iii. Posiadanych kwalifikacji (potwierdzone formalnie kompetencje – certyfikaty, 

udokumentowane kursy etc) 

iv. Posiadanego doświadczenia zawodowego 

v. Znajomości języków obcych 
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9. Czy doświadczają Państwo problemów przy rekrutacji pracowników?  

Jeśli tak, jakiego typu są to problemy? Czy dotyczą one: 

a. Wykształcenia kandydatów (jakie zazwyczaj mają, jakiego by Państwo oczekiwali)? 

b. Posiadanych kompetencji (jakiego najczęściej im brakuje, jakiego by Państwo oczekiwali) 

c. Posiadanych kwalifikacji (jakich certyfikatów, kursów brakuje kandydatom)? 

d. Doświadczenia zawodowego (jakiego brakuje kandydatom)? 

e. Które z powyższych braków są dla Państwa najbardziej uciążliwe/utrudniają zatrudnianie 

pracowników, którzy mogliby wykonywać określone zadania?  

f. Jakie działania zwiększające kompetencje potencjalnych kandydatów byłyby najbardziej 

użyteczne, aby rekrutacja do pracy do Państwa firmy była dla Państwa łatwiejsza? 

10. Czy wg  Pani/Pana opinii program nauczania w szkołach (zasadniczych/średnich/wyższych) 

odpowiada zapotrzebowaniu rynku? Jeśli nie, jakie są główne braki w wykształceniu 

absolwentów? 

11. Czy planują Państwo w ciągu najbliższych lat zwiększać zatrudnienie/zmniejszać/utrzymywać na 

tym samym poziomie? Dlaczego (prośba o uzasadnienie odpowiedzi)? 

 

Ocena potrzeb rozwojowych 

12. Czy Państwa firma oferuje szkolenia/kursy zawodowe swoim pracownikom/kadrze 

menedżerskiej?  

13. Jeśli tak: Jakiego typu są to szkolenia/kursy? Czy wg Pani/Pana te kursy/szkolenia przynoszą 

efekt? Jeśli tak, jaki to efekt przede wszystkim? Czy przy jakichś innych uwarunkowaniach ten 

efekt mógłby być lepszy? 

14. Czy mają Państwo jakieś potrzeby szkoleniowe, których z jakiś względów nie mogą Państwo w 

ramach swoich możliwości zrealizować? Jeśli tak – w zakresie jakich szkoleń/kursów i dlaczego? 

15. Czy Państwa firma miałaby jakieś potrzeby w zakresie doradztwa dla firm? Jeśli tak, w jakiej 

tematyce? 

16. Jakiego rodzaju wsparcie/zmiany/działania mogłyby się przyczynić do (jeszcze większego) 

zwiększania /utrzymywania na tym samym poziomie zatrudnienia w Państwa przedsiębiorstwie? 

Czy skorzystaliby Państwo z takiego wsparcia? W jakiej formie/na jakich warunkach? 

Ocena systemu wsparcia 

17. Czy orientuje się Pan/Pani, jak w obecnej perspektywie 2014-2020 będzie wyglądać system 

wyboru projektów w ramach RPO WSL? Jeśli nie – prowadzący wywiad wskaże najważniejsze 

założenia. 
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Czy wg Pani/Pana opinii takie rozwiązania wdrożeniowe są zaprojektowane w taki sposób, aby 

wspierać branże o największym potencjalne do kreowania nowych miejsc pracy?  

Jeśli nie: Dlaczego? Jak te rozwiązania powinny być zmienione, aby w większym stopniu 

wspierały przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia (szczególnie w branżach o największym 

potencjalne w tym zakresie)? 

30. Przedstawię Pani/Panu do tej pory opracowane kryteria wyboru projektów do wybranych 

Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 a także nasze propozycje w tym zakresie. Proszę 

o ocenę, czy i w jaki sposób Pana/Pani zdaniem te zapisy mogą przyczynić się do rozwoju 

zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw działających na terenie woj. śląskiego? 

 

7.3 FGI 

Zogniskowany wywiad grupowy będzie miał funkcję warsztatu ewaluacyjnego, którego celem jest 

przedstawienie wniosków i propozycji rekomendacji z badania oraz omówienie jej z uczestnikami panelu. 

Przebieg FGI  

Przedstawienie zasad spotkania i planowanego czasu spotkania. Przedstawienie się, wprowadzenie 

w temat spotkania. Warsztat zostanie przeprowadzony metodą metaplanu: 

1. Krótki opis wyników badania 

2. Przedstawienie wniosków 

3. Przedstawienie proponowanych rekomendacji 

4. Uzasadnienie przedstawionych rekomendacji 

5. „Burza mózgów” 

6. Podsumowanie FGI 

w następujących obszarach (w zależności od wniosków wypracowanych na bazie materiału 

badawczego):  

 Ocena i propozycje zapisów dotyczących kryteriów wyboru projektów uwzględniających 

specyfikę „białych i zielonych miejsc pracy”. 

 Propozycje przykładowych zapisów szczegółowych kryteriów wyboru projektów do 

dofinansowania dla Działania 8.2 RPO WSL 2014-2020, które będą przyczyniały się do 

wspierania branż o najwyższym potencjale kreowania miejsc pracy.



 
 
 

163 
 

 
 

7.4 Matryce do analizy desk research 

Matryca do analizy desk research nr I.1 

nr 
Zagadnienie 

problemowe 
Tytuł publikacji 

Typ 

publikacji  
Najważniejsze informacje 

Strona w 

publikacji 

1. Zagadnienie wpływu 

procesów 

gospodarczych na 

środowisko w ostatnich 

latach 

    

2. Najważniejsze problemy 

w obszarze zbyt dużego 

obciążenia środowiska 

rozwojem przemysłu 

    

3. Zmiany (pozytywne) 

zachodzące w 

oddziaływaniu 

gospodarki na 

środowisko w ostatnich 

latach 

    

4. Ewentualnie branże, 

które pierwsze się 

„zazieleniły” (zaczęto 

wdrażać rozwiazania 

przyjazne dla 

środowiska, 

inwestowano w kadry i 

sprzęt, które miały 
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wdrażać technologie 

prośrodowiskowe. 

5. Branże (działy PKD), 

które powstały w wyniku 

włączenia zasady 

zrównoważonego 

rozwoju w procesy 

modernizacyjne 

    

 Branże (działy PKD), 

które w największym 

stopniu przyczyniają się 

do negatywnych zmian 

zachodzących w 

środowisku naturalnym 

    

 Inne zagadnienia istotne 

z punktu widzenia 

pytania badawczego nr 1 

w I. obszarze 

badawczym 

    

Typ publikacji, legenda (ma zastosowanie do wszystkich matryc desk research w przedmiotowym badaniu): 

1 – dokumenty strategiczne i programowe (strategie regionalne) 

2 – badania ewaluacyjne i ekspertyzy 

3 – opracowania statystyczne 

4 – inne publikacje, artykuły 

Matryca do analizy desk research nr I.2 
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nr 
Zagadnienie 

problemowe 
Tytuł publikacji 

Typ 

publikacji  
Najważniejsze informacje 

Strona w 

publikacji 

1. Największe problemy 

demograficzne regionu 

(w skrócie) w obszarze 

ochrony zdrowia 

związanej z opieką na 

osobami starszymi 

    

 Największe problemy 

demograficzne regionu 

w obszarze 

rozwiązywanie 

problemów osób 

starszych 

    

2. Branże, które są 

nieodzowne, aby tym 

problemom sprostać 

(wraz z 

wymiarem/obszarem 

działalności tych branż). 

    

 

Matryca I.3 

nr 
Zagadnienie 

problemowe 
Tytuł publikacji 

Typ 

publikacji  
Najważniejsze informacje 

Strona w 

publikacji 
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1. Zawody deficytowe 

wskazywane w 

publikacjach (wraz z 

komentarzem, czy 

zawierają się w liście 

białych lub zielonych 

zawodów) 

    

2. Zawody nadwyżkowe, 

które zawierają się na 

liście białych/zielonych 

miejsc pracy 

    

3. Przyczyny, dla których 

dany zawód z listy 

białych/zielonych 

zawodów jest 

deficytowy 

    

4. Przyczyny, dla których 

dany zawód z listy 

białych/zielonych 

zawodów jest 

nadwyżkowy 

    

5. Uwarunkowania rynku 

pracy (zapotrzebowanie 

na pracowników a podaż 

pracowników) w białym i 

zielonym sektorze 
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 Długofalowe prognozy 

popytu na zielone i białe 

miejsca pracy do 2020 

    

 

Matryca I.4 

nr 
Zagadnienie 

problemowe 
Tytuł publikacji 

Typ 

publikacji  
Najważniejsze informacje 

Strona w 

publikacji 

1. Kompetencje, które 

powinni rozwijać 

pracownicy/przyszli 

pracownicy zielonego 

sektora  

    

1.1 Kompetencja 1 (jeśli 

wskazano konkretnie) 

    

 Kompetencja 2 (jw.)     

 Kompetencja 3 (jw.)     

2. Kompetencje, które 

powinni rozwijać 

pracownicy/przyszli 

pracownicy białego 

sektora  

    

3. Kompetencja 1 (jw.)     
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4. Kompetencja 2 (jw.)     

5. Kompetencja 3 (jw.)     

 

Matryca II.1 Identyfikacja branż mających potencjał do kreowania miejsc pracy/nowych zawodów 

nr 
Zagadnienie 

problemowe 
Tytuł publikacji 

Typ 

publikacji  

Wskazywane 

branże z 

potencjałem do 

kreowania miejsc 

pracy (w tym, jeśli 

możliwe 

sekcja/dział PKD) 

Branże z 

potencjałem do 

kreowania 

nowych 

zawodów (w 

tym, jeśli 

możliwe 

sekcja/dział 

PKD) 

Czy/które z 

branż są 

również 

inteligentnymi 

specjalizacjami 

regionu 

Strona w 

publikacji 

1.1 Branże wskazywane 

w poszczególnych 

dokumentach 

strategicznych jako 

mające potencjał do 

kreowania miejsc 

pracy  

Regionalna 

Strategia 

Innowacji 

Województwa 

Śląskiego na 

lata 2013-2020 

     

1.2 Program 

Rozwoju 

Technologii 

Województwa 

Śląskiego na 

lata 2010-2020 
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1.3 Strategia 

Rozwoju 

Województwa 

Śląskiego 

„Śląskie 2020+” 

     

2. Branże wskazywane 

w innych analizach/ 

ewaluacjach jako 

mające potencjał do 

kreowania miejsc 

pracy/zawodów 

      

3. (Ewentualnie) dane 

na temat 

przemian/prognoz 

gospodarczych na 

poziomie kraju/woj. 

śląskiego, które 

mogą mieć znaczący 

wpływ na stan 

gospodarki, a tym 

samym 

zapotrzebowanie na 

pracowników w 

najbliższych latach 
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Matryca II.2 

nr 
Zagadnienie 

problemowe 
Tytuł publikacji 

Typ 

publikacji  
Najważniejsze informacje 

Strona w 

publikacji 

1. Zapotrzebowania na 

pracowników o 

określonych 

kompetencjach w 

poszczególnych branżach 

w regionie (ze 

szczególnym 

uwzględnieniem branż 

uznanych za mające 

potencjał do kreowania 

miejsc pracy) (Wpisywać 

nazwy branż wraz z 

charakterystyką 

pracowników, na które 

może być 

zapotrzebowanie) 

    

2. Najbardziej pożądane 

kompetencje i kwalifikacje 

(ze szczególnym 

uwzględnieniem tych, 

które należy potencjalnie 

wspierać w ramach RPO 

WSL 2014-2020) 

(Wpisywać listę 
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kompetencji i kwalifikacji, 

które są najbardziej 

pożądane w 

poszczególnych branżach, 

szczególnie w tych o 

największym potencjale 

do kreowania miejsc pracy 

w schemacie: 

Branża – lista/ zestaw 

kompetencji/ kwalifikacji/ 

ewentualnie zawodów) 

3. Potrzeby rozwojowe 

przedsiębiorstw z branż o 

największym potencjale w 

zakresie tworzenia miejsc 

pracy (Dane (wyniki 

badań, z których wynika, 

jakie potrzeby rozwojowe 

mają przedsiębiorstwa z 

branż o największym 

potencjale do tworzenia 

miejsc pracy) 
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8 Załączniki 

Załącznik nr 1 - Wykaz publikacji poddanych analizie desk research.  

Dokumenty strategiczne, programowe:   

 Strategia Europa 2020 

 Umowa Partnerstwa z dnia 23 maja 2014r. 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 z załącznikami (w tym kryteria 

wyboru projektów) 

 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 

 Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” 

 Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 

 Strategia efektywności i innowacyjności polskiej gospodarki 

 Strategie rozwoju poszczególnych regionów Polski, Polska 2030 

 Długookresowa strategia rozwoju kraju  

 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 

 Krajowy Program Reform na rzecz Strategii Europa 2020  

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

 Strategia Rozwoju Kapitału społecznego 

 PROGRAM WIELOLETNI„ Senior-WIGOR” na lata 2015–2020; 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar 

aktywnej integracji 

 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-

2020 z dnia 31 marca 2015r. 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-

2020, MIR, Warszawa, 10 kwietnia 2015r. 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024,  
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 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020   

 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 13 stycznia 2015r. 

 Regulaminy konkursów WUP realizowanych w ramach analizowanych Działań/Poddziałań RPO 

WSL. 

 Regionalne Programy Operacyjne w innych województwach (pod kątem przyjętych kryteriów 

wyboru w analogicznych obszarach wsparcia). 

Raporty z badań ewaluacyjnych i inne dokumenty oraz dane: 

 Analiza artykułów: Polski rynek pracy w 2011, 2012, 2013 i 2014, MPiPS, 2015; 

 Analiza zapotrzebowania na zawody związane z zieloną gospodarką w subregionie płockim, 

Płock, listopad 2012; 

 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Instytut Badań nad 

Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014  

 Badanie ewaluacyjne działań podjętych w ramach projektu systemowego „Mam zawód – mam 

pracę w regionie”, Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o., Katowice 2014; 

 Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego na 

kształtowanie inteligentnej specjalizacji regionu, PSDB, WYG, Warszawa 2013;  

 Biały i zielony sektor w województwie małopolskim, ekspertyza na zlecenie Departamentu 

Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków 2011; 

 Cykliczne badanie ManpowerGroup: „Niedobór talentów”; 

 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w 

sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość 

życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”, Dz.U. L 354 z 28.12.2013;  

 Dwumiesięcznik „Zielone miasto”, nr  1/2015 dot. zielonych miejsc pracy, dostępny na 

http://www.zielonemiasto.org/, (dostęp 27.10.2015); 

 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na 

rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 r., 

MPiPS, Departament Funduszy, Warszawa, maj 2012; 

 Ekonomia i Środowisko - Czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i 

Zasobów Naturalnych 2011, 2012, 2013, 2014, 2015  (półrocznik) 
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 Focus on white jobs, European Vacancy Monitor, wydanie nr 10, Komisja Europejska, wrzesień 

2013; 

 Foresight technologiczny przemysłu. Insight 2030. Streszczenie analizy końcowej, Warszawa 

2011, http://www.mg.gov.pl/ Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innow

acyjnosci/Foresight+technologiczny+przemys%C5%82u+w+Polsce, (dostęp 27.10.2015); 

 GUS - BDL 

 Instytucje wobec osób starszych. Raport, opracowany przez zespół Instytutu Rozwoju Służb 

Społecznych, grudzień 2010, http://irss.pl/wp-content/uploads/2011/07/Instytucje-wobec-potrzeb-

osob-starszych-raport-IRSS.pdf (dostęp dnia 27.10.2015); 

 Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? PARP, 2010; 

 Klastry w województwie śląskim, PARP, Warszawa 2011 

 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Warszawa 2010; 

 Komunikat Komisji Europejskiej – Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne 

wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy COM(2014) 

446 final 

 Komunikat Komisji Europejskiej - Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy. Przewidywanie 

wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie, 

KOM (2008) 868 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 16.12.2008; 

 Komunikat Komisji Europejskiej - Plan działań ekologicznych dla MŚP, COM(2014)440; 

 Komunikat Komisji Europejskiej - Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: 

europejski wkład w pełne zatrudnienie, COM(2010) 682 wersja ostateczna, Strasburg, dnia 

23.11.2010; 

 Komunikat Komisji Europejskiej - Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2012r. 

 Kubiak M., Współczesne problemy demograficzne w aspekcie społeczno-gospodarczym, 

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt 16, Uniwersytet Rzeszowski 2014, str. 

182 

 Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców – PARP/Lewiatan, Warszawa, 2010; 

 Materiały (narzędzia badawcze) i raporty z cyklicznego Badania Kapitału Ludzkiego PARP, 

dostępne na stronie bkl.parp.gov.pl (dostęp 27.10.2015); 

 Plan działań ekologicznych dla MŚP oraz inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia, 110. 

sesja plenarna w dniach 11–13 lutego 2015, Komitet Regionów  
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 Prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w układzie sektorowo-

branżowym i kwalifikacyjno-zawodowym w województwie dolnośląskim, AGERON POLSKA, 

Wrocław od 2009; 

 Projekt sprawozdania w sprawie inicjatywy w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne 

wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy 

(2014/2238(INI)); 

 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim, WUP Katowice; 

 Raport “Młodzież 2011”, Warszawa 2011; 

 Raport dotyczący udziału seniorów w życiu publicznym województwa śląskiego, WRZOS, 

dostępne pod adresem http://www.wrzos.org.pl/download/RAPORT_woj.slaskie.pdf 

 Raport z badania ewaluacyjnego „Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów 

kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020”, Warszawa, kwiecień 2012; 

 Raport z badania ewaluacyjnego pt. ”Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MŚP i 

pracowników w  województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020”, Katowice 2015;   

 Raport z badania „Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych 

OECD_9012013”, 2011; 

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie kompetencji kluczowych 

w zmieniającym się świecie: realizacja programu prac „Edukacja i szkolenia 2010” 

(2010/2013(INI); 

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie rozwoju potencjału 

nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy (2010/2010(INI) http://www.lex.pl/akt/-

/akt/dz-u-ue-c-2011-308e-6; 

 Rola lubuskich uczelni w kreowaniu nowych miejsc pracy o wysokim potencjale innowacyjności, 

Openfield, Opole 2012; 

 Rynek pracy - Raporty z badań ankietowych rynku pracy. Publikacje Narodowego Banku 

Polskiego http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/arp/arp.html 

 Rynek pracy widziany oczami pracodawców. Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy 

zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego PARP, 2010 

 Sobieszak – Penszko P., Seniorem być: Sytuacja i aktywność osób starszych w Piekarach 

Śląskich i Tarnobrzegu – raport z badań, ISP, 2013  

 Sprawozdanie z konferencji pt. „Jobs for Europe”, Bruksela, 2012; 

 strona internetowa dotycząca przeglądu wyników MŚP: http://ec.europa.eu/growth/smes/; 

(dostęp 27.10.2015); 

 Strona internetowa www.polskaekologia.org; 
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 Tarkowski M., Susmarski P., „Białe miejsca pracy w województwie pomorskim - stan obecny i 

perspektywy” ekspertyza w ramach Pomorskiej Sieci Tematycznej ds. wysokiego poziomu 

zatrudnienia, Gdańsk 2015, dostępne pod adresem http://defs.pomorskie.eu/pomorska-siec-

tematyczna-ds.-wysokiego-poziomu-zatrudnienia/-/asset_publisher/vGyXeHJeGfsu/content/v-

posiedzen-2 (dostęp dn. 27.10.2015); 

 UNEP – Inicjatywa dla Zielonej Gospodarki: http://www.unep.org/greeneconomy, (dostęp dn. 

27.10.2015); 

 Wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II 

do roku 2020, IPISS, Warszawa 2014 

 Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów 

demograficznych. Raport końcowy, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego, Katowice 2011, Foresight kadr i nowoczesnej gospodarki, K. Matusiak, J. Kuchciński, 

A. Gryzik, PARP, Warszawa 2010. 

 Zagórowska A., Proces starzenia się ludności i zasobów pracy Śląska a sytuacja osób starszych 

na rynku pracy. Wybrane aspekty, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

2012, http://www.ue.katowice.pl/ uploads/media/SE_110_01.pdf 

 Zielona gospodarka w OECD: http://www.oecd.org/greengrowth , (dostęp dn. 27.10.2015); 

 Żelazny R., Infrastruktura nowej gospodarki w województwie śląskim. w: Systemy gospodarcze i 

ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne. D. Bochańczyk-Kupka (red.), S. Swadźba. 

Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 156, Katowice 2013, s. 209-

218.;Komunikat Komisji Europejskiej Rio+20: W kierunku zielonej gospodarki i lepszego 

współzarządzania (Rio +20 towards the green economy and better governance), (COM(201) 363 

z 2011 roku; 

8.1 Aneksy 

Załącznik nr 2 - Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem 

Załącznik nr 3 - Lista zawodów związana z zielonym sektorem 

Załącznik nr 4 – Matryce desk research 

Załącznik nr 5 - Lista dóbr i usług wg PKWiU 

 

 


