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Badanie opinii przedsiębiorców współpracujących
z Sądeckim Urzędem Pracy
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1 Cel badania
Raport z badania opinii przedsiębiorców dotyczy różnych obszarów
współpracy firm z terenu Miasta Nowego Sącza z Sądeckim Urzędem Pracy
(SUP). Stanowi zsumowany zbiór opinii i ocen przedsiębiorców w kwestiach
związanych z zatrudnianiem pracowników, oczekiwań pracodawców wobec
kandydatów do pracy, niedoborów kadrowych, osób w trudnej sytuacji na rynku
pracy,

dyskryminacji,

potrzeb

szkoleniowych

pracodawców.

SUP systematycznie już od kilku lat sporządza tego typu raporty, które służą nie
tylko

bieżącej

analizie

różnych

płaszczyzn

współdziałania

pomiędzy

prywatnymi przedsiębiorcami a instytucją państwową, jaką jest urząd pracy,
lecz również dają możliwość wyciągnięcia wniosków na przyszłość
i zweryfikowania stawianych wcześniej hipotez poprzez porównanie wyników
z różnych lat. Niniejszy raport z badania sądeckich firm daje także
przedsiębiorcom możliwość wyrażenia swoich sugestii i oceny względem usług
świadczonych przez SUP.
Badanie ma charakter cykliczny. Przeprowadzane jest raz do roku w III
jego kwartale. W ten sposób SUP jest w stanie uchwycić zmiany zachodzące na
lokalnym rynku pracy oraz obserwować pewne stałe zjawiska i reguły dla niego
charakterystyczne.
Choć zaprezentowane wyniki badań nie wyjaśniają w pełni wszystkich
zjawisk jakie cechują relacje pomiędzy sądeckimi firmami a SUP, to jednak
pozwalają na zdobycie orientacyjnej wiedzy popartej i weryfikowanej
regularnymi badaniami, którą można wykorzystać do ciągłego podnoszenia
jakości świadczonych przez urząd pracy usług oraz dopasowania ich do
aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

3

2 Metodologia badania
Badaniem objęto 123 podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta
Nowego Sącza (celowy dobór próby badawczej).
Badanie

przeprowadzono

przy

użyciu

narzędzia

badawczego

w postaci kwestionariusza ankietowego. W ankiecie znalazło się 30 pytań,
z czego 10 stanowiły pytania otwarte. Formularze ankietowe rozdawane były
przedsiębiorcom podczas ich bezpośredniego kontaktu z SUP oraz w trakcie
wizyt pośrednika pracy w firmach. Część ankiet została rozpowszechniona za
pośrednictwem niektórych biur rachunkowych.
Ankiety wypełnione zostały bezpośrednio przez właścicieli firm lub
osoby najlepiej zorientowane w sytuacji kadrowej firmy.
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Sądeccy ankietowani przedsiębiorcy zadeklarowali ponadto, że będą
zainteresowani zatrudnieniem pracowników w następujących zawodach:
ZAPOTRZEBOWANIE PRACODAWCÓW NA ZAWODY
ZAWÓD

LICZBA
WSKAZAŃ

Architekt
Asystent księgowej
Asystent pośrednika nieruchomości
Inżynier mechanik, konstruktor
Doradca klienta
Fizjoterapeuta
Pielęgniarka
Handlowiec
Kelner
Telefonistka
Kierowca kat. B
Kierowca autobusu (D)
Kierowca kat. CE
Rozbieracz-wykrawacz
Zatrudnienie uzależnione
od realizacji projektu

ZAWÓD

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

LICZBA
WSKAZAŃ

Sprzedawca
Krawcowa
Mechanik samochodowy
Wulkanizator
Monter instalacji wod.- kan.
Montażysta stolarki budowlanej
Operator sprzętu ciężkiego
Operator koparki
Pomocnik budowlany
Robotnik budowlany
Tynkarz
Pracownik produkcyjny
Spawacz
Stolarz
Organizator konferencji i imprez
Pracownik fizyczny

6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

TABELA 2 – Zapotrzebowanie pracodawców na zawody

W świetle tych danych na oferty pracy liczyć mogą przede wszystkim
osoby z zawodowym wykształceniem oraz odpowiednimi uprawnieniami
zawodowymi. Problem mogą mieć osoby bez wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych, gdyż na powyższej liście widnieje tylko jeden zawód, w którym
mogliby oni pracować - pracownik fizyczny. Stosunkowo mała ilość zawodów
wskazanych

przez

przedsiębiorców

wymaga

posiadania

wykształcenia

wyższego: inżynier mechanik, asystent księgowej/pośrednika nieruchomości,
pielęgniarka.
W kwestii prowadzenia rekrutacji firmy w zdecydowanej większości
zainteresowane są rekrutacją zewnętrzną - 53% ogółu badanych deklaruje chęć
korzystania

z

różnych

instytucji

wspomagających

proces

rekrutacji

pracowników, w tym z usług Sądeckiego Urzędu Pracy – 45%. To zdecydowany
wzrost w porównaniu z 2011 r., w którym zainteresowanie rekrutacją
zewnętrzną wyrażało 42,5% firm a usługami SUP nieco ponad 33%.
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Niezwykle ważnym z punktu widzenia urzędu pracy, a zwłaszcza Działu
Rozwoju Zawodowego i Poradnictwa oraz Działu Pośrednictwa Pracy jest
ustalenie i zdiagnozowanie wymagań stawianych przez pracodawców przyszłym
pracownikom. Zwłaszcza, że wymagania zmieniają się w zależności od kapitału
ludzkiego na rynku pracy. Spośród możliwych do wyboru odpowiedzi
dotyczących wymagań, najwięcej wskazań respondentów uzyskały 2 kategorie:
doświadczenie oraz umiejętności i kwalifikacje - ok. 62%. Trzecie miejsce
w tym zestawieniu uzyskała dyspozycyjność, na którą wskazało 32%
ankietowanych, co oznacza, że dla pracodawców coraz istotniejsze jest, aby
pracownik nie posiadał żadnych zobowiązań i pozostawał do jego dyspozycji
przez nieokreślony ściśle czas. Wzrasta też rola kreatywności, na którą wskazało
ponad 38% badanych, zdaniem których osoby pomysłowe, otwarte na innowacje
i wiedzę oraz w dużej mierze samodzielne łatwiej i szybciej wchodzą w rytm
pracy przedsiębiorstwa, nie powodując tym samym opóźnień w jego pracy. Dla
zaledwie 29% pracodawców ważne jest wykształcenie, które dość wyraźnie
przegrywa z powyższymi kategoriami. Bardzo charakterystyczne dla naszego
regionu są niskie wskaźniki znaczenia posiadania przez pracowników
umiejętności interpersonalnych i bycia mobilnym – wskazało na nie
odpowiednio jedynie 20% i 19,5% badanych firm. Porównując powyższe dane
z rokiem 2011 należy stwierdzić, że pracodawcy nie zmienili pozycjonowania
swoich wymagań wobec przyszłych pracowników. Najwięcej wskazań na
posiadanie wszystkich wymienionych wyżej cech pojawia się w branży
usługowej i handlowej.
Analiza czynników decydujących o zatrudnieniu pracowników uwzględniająca
podział branżowy unaocznia również kilka innych spostrzeżeń takich jak na
przykład to, że ankietowani przedsiębiorcy poszukujący pracowników w branży
handlowej większą uwagę zwracają na doświadczenie i kwalifikacje kandydata

17

do pracy niż na umiejętności interpersonalne, choć wydawać by się mogło, że to
właśnie te ostatnie powinny odgrywać w handlu bardziej znaczącą rolę.
WYMAGANIA PRACODAWCÓW WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY

Umiejetności
Umiejętności
Wykształcenie Doświadczenie , kwalfikacje Kreatywność Mobilność Dyspozycyjność interpersonalne
Podstawowy
Prze twórs two
rodzaj
prze mys łowe ,
działalności
produkcja
firmy (wg.
PKD 2007)
Ha nde l hurtowy i
de ta l i czny,
na pra wa
poja zdów
s a mochodowych

3

8

8

3

0

7

0

8

16

18

15

10

15

13

Tra ns port i
gos poda rka
ma ga zynowa

0

3

3

0

2

1

0

Dzi a ła l noś ć
zwi ąza na z
za kwa te rowa ni e
m i us ługa mi
ga s tronomi cznym
i

0

5

2

1

0

2

1

2

2

3

2

0

1

1

Informa cja i
komuni ka cja
Dzi a ła l noś ć
fi na ns owa i
ube zpi e cze ni ow
a

1

3

1

0

0

1

0

Dzi a ła l noś ć
zwi ąza na z
obs ługa rynku
ni e ruchomoś ci

1

1

1

1

1

1

1

Dzi a ła l noś ć
profe s jona l na ,
na ukowa i
te chni czna

1

1

0

0

0

0

1

Eduka cja

2

0

2

0

0

0

0

Opi e ka
zdrowotna i
pomoc s połe czna

1

1

1

1

0

0

1

Pozos ta ła
dzi a ła l noś ć
us ługowa

0

7

5

3

2

4

0

Tra ns port

1

3

3

1

1

4

0

Budowni ctwo

3

4

9

7

2

5

1

11

21

19

13

6

11

4

2

1

2

0

0

1

2

Us ługi
Inna
Ogółe m

TABELA 3 – Wymagania

36

76

77

47

24

pracodawców wobec kandydatów do pracy

18

53
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5.2 Kryteria dyskryminujące

W badaniu ankietowym przedsiębiorcy zostali zapytani o cztery grupy
społeczne, w stosunku do których powszechnie uznaje się, że pracodawcy
stosują kryteria dyskryminujące.
Z analizy odpowiedzi udzielonych przez sądeckie firmy wynika wyraźnie,
iż szczególnie trudno przychodzi im przekonanie się do zatrudniania osób
pochodzenia romskiego - taką chęć deklaruje jedynie nieco ponad 27%
ankietowanych. Podobnie niechętnie zatrudniane są osoby, które odbyły karę
pozbawienia wolności – tylko 36,5% firm podpisałoby umowę z takim
pracownikiem. Bardzo pozytywny jest natomiast wynik dotyczący chęci
zatrudnienia osoby samotnie wychowującej dziecko, szczególnie jeśli weźmie
się pod uwagę kontekst dużego nacisku pracodawców na dyspozycyjność
pracownika.

Okazuje

się,

że

aż

79,2%

pracodawców

jednoznacznie

opowiedziało się za opcją zatrudnienia osoby będącej w takiej sytuacji.
Niesamowicie ważną sprawa dla rynku pracy są również deklaracje
pracodawców co do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Współczynnik ten
kształtuje się na poziomie 55,4% i mimo licznych kampanii medialnospołecznych, mających na celu podnoszenie społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorców za osoby niepełnosprawne wciąż nie osiąga zadowalającego
poziomu.

Bardzo często o niechęci do zatrudniania takich osób decydują

skomplikowane

przepisy

prawne,

bariery

natury

psychologicznej

i niedostosowanie zakładów pracy od strony technicznej. Sytuacji nie poprawia
fakt, że pracodawcom z proceduralnego punktu widzenia bardzo trudno jest
uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz to, że
z roku na rok PFRON dysponuje mniejszymi środkami finansowymi.
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Odpowiedzi wskazują, że orientacja przedsiębiorców w tej kwestii jest
prawidłowa i odpowiada w dużej mierze opiniom specjalistów rynku pracy.
Najczęściej wskazywanymi grupami były:
- osoby młode (22,4%)
- osoby bez doświadczenia zawodowego (15,8%)
- osoby po 50 roku życia (15,5%),
- niepełnosprawni (13,2%)
- osoby bez kwalifikacji zawodowych (11,6%)
- długotrwale bezrobotni (10,6%)

Trzy grupy uznane przez pracodawców za najmniej narażone na
wykluczanie stanowiły z kolei:
- mieszkańcy terenów wiejskich (2,6%) - co wynika z faktu, iż granice między
mieszkańcami wsi i miast w ostatnich latach bardzo się zatarły, a wszelkie sytuacje w których
dochodziłoby do nierównego traktowania z tytułu pochodzenia należą do rzadkości,
- osoby z wykształceniem wyższym (4,0%) - co nie mija się z prawdą, mimo iż
w ewidencji urzędu pracy z roku na rok gwałtownie rośnie ich udział
w stosunku do pozostałych grup. Problem tutaj stanowi praca w zawodzie wyuczonym
i kierunki kształcenia, masowo wypuszczające na rynek pracy absolwentów, którymi rynek
ten jest nasycony. W sytuacjach, w których osoby z wyższym wykształceniem obniżają swoje
kryteria poszukiwania pracy i decydują się na podjęcie pracy poniżej kwalifikacji, z reguły
wygrywają konkurencję z osobami gorzej wykształconymi. Ma to miejsce w takich zawodach
jak np. sprzedawca, przedstawiciel handlowy, personel biurowy,
- kobiety (4,3%) - co uznać należy za duży pozytyw, gdyż wynika z tego, że sądeccy
pracodawcy w trakcie rekrutacji raczej nie stosują względem nich uprzedzeń.

Znajomość ze strony przedsiębiorców problematyki dotyczącej grup osób
będących w trudnej sytuacji na rynku pracy niestety rzadko przekłada się na
podejmowanie z ich strony konkretnych działań, które miałyby temu zaradzić.
Szczególnie dotyczy to osób powyżej 50 roku życia, co zaobserwować można
na wykresie obrazującym formy pomocy, z których przedsiębiorcy zamierzają
skorzystać (w dalszej części raportu str. 32-33). Tylko 2% ankietowanych
przedsiębiorców zadeklarowała chęć ubiegania się o środki, które posłużyć by
miały aktywizacji osób z tej grupy.
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8 Wnioski
− Badania wykazały, że obecna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw nie
poprawia się, a wręcz istnieje tendencja do coraz bardziej negatywnej oceny
stanu ekonomicznego firmy. Jedynie 29% spośród analizowanych firm odczuła
w ostatnim roku polepszenie sytuacji ekonomicznej. W roku 2010 taką poprawę
deklarowało 57% ankietowanych przedsiębiorstw, rok temu było ich 31%.
− Przedsiębiorcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zdecydowanej większości
(58%) nie zatrudniali nowych pracowników. Stan zatrudnienia zwiększył się
w co trzeciej badanej firmie (32% ankietowanych).
− Sytuacja ekonomiczna powoduje, że przedsiębiorcy nie planują rozszerzać
prowadzonej działalności. Koncentrują się na przeczekaniu obecnej, trudnej
sytuacji. 36% ankietowanych firm zadeklarowała, że rozważa w przyszłym
roku zatrudnianie nowych pracowników, 26% jednoznacznie określiło, że nie
będzie zwiększać zatrudnienia.
− 3% pracodawców planuje zwolnienia pracowników w 2013 r. Większość
jednak (73%) nie ma na szczęście takich zamiarów.
− Z badań wynika, że największe zapotrzebowanie na pracowników może
wystąpić wśród firm reprezentujących branże: handlową, usługową
i budowlaną. Natomiast brak ofert pracy może wystąpić w szkolnictwie, branży
przemysłowo-przetwórczej, gastronomii.
− Na oferty pracy mogą liczyć osoby, które posiadają kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe. Osoby bez wyuczonego zawodu, nie posiadający
żadnych kwalifikacji będą mieć największy problem ze znalezieniem
odpowiednich ofert pracy.
− Prawie połowa przedsiębiorców (45%) zadeklarowała, że w przypadku
prowadzenia rekrutacji będzie korzystać z pomocy pośredników pracy z SUP.
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− Urząd Pracy okazał się w badaniu najpopularniejszą formą poszukiwania
personelu, deklasując marginalnie występujące w odpowiedziach agencje
zatrudnienia.
− Pomimo tego, że czynniki decydujące o zatrudnieniu rozkładają się różnie
w zależności od branży jaką pracodawca reprezentuje, to wspólną cechą dla
zdecydowanej

większości

badanych

okazało

się

doświadczenie

oraz

umiejętności i kwalifikacje. Wynika z tego, że pracodawca szukając
pracownika zwraca uwagę przede wszystkim na to, co kandydat już
w swoim życiu robił i jakie w związku z tym nabył umiejętności praktyczne.
Ważne dla pracodawcy jest to, co kandydat potrafi, niekoniecznie liczy się
kierunek kształcenia oraz liczba odbytych szkoleń. Za najważniejsze cechy,
które powinien posiadać idealny pracownik, ankietowani pracodawcy uznali
pracowitość i uczciwość.
− Należy zwrócić uwagę, że podczas rekrutacji coraz mniejsze znaczenie ma wiek
i płeć kandydata. Stopień dyskryminacji przy rekrutacji dla poszczególnych
grup osób powszechnie uznawanych za dyskryminowane nie zmienił się od
zeszłego roku. W dalszym ciągu najmniejsze szanse na pracę mają osoby, które
odbyły karę pozbawienia wolności oraz osoby pochodzenia romskiego.
− W ocenie badanych największy problem ze znalezieniem pracy mają osoby po
50 roku życia, osoby młode oraz niepełnosprawne. Dlatego należy zastanowić
się czy przy sporządzaniu planu działań na rok 2013, nie należałoby uwzględnić
w nim tej oceny tak, aby przy realizacji poszczególnych programów
aktywizować w pierwszej kolejności osoby właśnie z tych grup. Tym samym
zostanie zwiększona ich atrakcyjność na rynku pracy.
− Większość ankietowanych (64%) docenia i dostrzega pozytywną rolę SUP jako
instytucji mającej wpływ również na kapitał kwalifikacji, jakie posiadają
kandydaci obecni na rynku pracy.
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− W ocenie badanych SUP powinien organizować zarówno szkolenia miękkie jak
np. kurs komunikacji czy autoprezentacji, jak i te które dają możliwość nabycia
uprawnień do wykonywania zawodu.
− W opinii przedsiębiorców w ustalaniu planu szkoleń na 2013 rok należałoby
uwzględnić m.in. szkolenia z zakresu: obsługi kasy fiskalnej, kurs nauki
spawania, kurs obsługi wózka widłowego, specjalistyczne kursy dla
elektryków.
− Przedsiębiorcy w większości nie szkolą przyjmowanych pracowników. Tylko
33%, (tj. o 4% mniej niż w roku ubiegłym) ankietowanych pracodawców w
bieżącym roku przeprowadziło dodatkowe szkolenia dla nowo przyjmowanych
pracowników.
− Większość ankietowanych firm współpracowała z SUP w przeciągu ostatniego
roku. Najwyżej ocenia jakość i profesjonalizm usług SUP oraz dostępność
informacji i promocję usług urzędu. Najgorzej z punktu widzenia firm wypada
dostosowanie działań do potrzeb rynku pracy.
− Zdecydowana większość firm (69%) planuje w 2013 roku współpracować z
SUP zarówno w zakresie pośrednictwa pracy, jak i pozostałych usług.
− Z dostępnych form pomocy ze strony SUP przedsiębiorcy w przyszłym roku
zainteresowani są najbardziej współpracą w zakresie organizacji staży,
pośrednictwa w znalezieniu pracownika oraz uzyskaniem zwrotu kosztów
doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.
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SPIS WYKRESÓW:
LP

TEMAT WYKRESÓW

STR

1

Forma prawna przedsiębiorstwa

5

2

Liczba zatrudnionych pracowników

6

3

Podstawowy rodzaj działalności firmy (wg PKD 2007)

7

4

Długość istnienia firmy

8

5

Otrzymanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

8

6

Sytuacja ekonomiczna firmy w okresie 12 ostatnich miesięcy

9

7

Plan poszerzenia działalności w okresie 12 najbliższych miesięcy

10

8

Planowane zatrudnienia nowych pracowników

11

9

Poziom zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach

12

10

Planowane zwolnienia

12

11

Planowane zatrudnienia nowych pracowników przez pośrednictwo zewnętrzne

15

12

Planowane zatrudnienia nowych pracowników przez pośrednictwo pracy przez SUP

15

13

Formy rekrutacji, z których korzystają przedsiębiorcy

16

14

Czynniki decydujące o zatrudnieniu

19

15

Cechy pożądane przez pracodawców względem pracowników

19

16

Możliwość zatrudnienia osób z grup dyskryminowanych

21

17

Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

21

18

Szkolenia SUP niwelujące niedobory w zakresie kwalifikacji zawodowych

23

19

Szkolenia kończące się uprawnieniami

24

20

Gotowość do zatrudnienia bezrobotnego po szkoleniu

25

21

Chęć współpracy pracodawców z instytucjami szkoleniowymi

26

22

Prowadzenie szkoleń dla nowych pracowników

26

23

Formy podnoszenia kwalifikacji pracowników

27

24

Korzystanie z funduszu szkoleniowego

28

25

Korzystanie z usług SUP przez pracodawców w 2011/2012 r.

29

26

Usługi, z jakich skorzystali przedsiębiorcy w 2011/2012 r.

30

27

Ocena poszczególnych działań SUP

31

28

Chęć współpracy firm z SUP

32

29

Z czego zamierzają korzystać przedsiębiorcy w 2013 r.

33

SPIS TABEL:
LP

TEMAT TABEL

STR

1

Planowane zatrudnienia nowych pracowników

13

2

Zapotrzebowanie pracodawców na zawody

14

3

Wymagania pracodawców wobec kandydatów do pracy

18

4

Kursy/szkolenia, jakie zdaniem pracodawców powinien zapewniać SUP

24

5

Kursy/szkolenia przeprowadzone przez firmy dla nowych pracowników w 2012 r.

27
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