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WSTĘP (Józef Orczyk)
Rozpoznanie cech regionalnego czy lokalnego rynku pracy ma istotne znaczenie dla
przedsiębiorstw działających na danym terenie. Odnosi się to również do firm należących do
Klubu Partnera działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Do
utworzonego kilka lat temu Klubu należą aktualnie trzydzieści dwa przedsiębiorstwa z terenu
Wielkopolski. Celem tego Klubu jest wielostronne wspieranie Uczelni jak też korzystanie z
badań prowadzonych przez jej pracowników i studentów.
Wyrazem tej współpracy stało się m.in. opracowywanie, co klika lat specjalnych
raportów informujących członków Klubu o zagadnieniach, które uznane zostały przez nich za
interesujące i warte zbadania. Cechą tych raportów było uwzględnienie w analizie danych z
firm, które zgodziły się współpracować w zakresie realizacji poszczególnych tematów.
Dotychczas przygotowano i opublikowano dwa takie raporty. Pierwszy z nich „Rola
zagranicznych inwestorów bezpośrednich w gospodarce Wielkopolski” został opublikowany
w 2006 roku. Do jego opracowania wykorzystano dane z dziewięciu firm należących do
Klubu Partnera. Drugi nosił tytuł „Społeczna odpowiedzialność biznesu” i został
opublikowany w 2008 roku. W jego opracowaniu wykorzystano dane również z dziewięciu
firm Klubu, które zgodziły się udostępnić materiały. Obydwa raporty zostały przygotowane
pod redakcją Pani Profesor L. Wojtasiewicz.
Pod koniec 2010 roku powstała inicjatywa, aby kolejny raport poświęcić roli firm
należących do Klubu Partnera na Wielkopolskim rynku pracy. Swą wolę uczestnictwa w
badaniach zrealizowało szesnaście firm odpowiadając na pytania specjalnie przygotowanej
ankiety. W przygotowaniu ankiety uczestniczyli obok pracowników Uczelni przedstawiciele
dwóch firm tj. GlaxoSmithKleine i Kompanii Piwowarskiej. Niestety nie wszyscy uczestnicy
ankiety w równym stopniu odpowiedzieli na pytania. Część z firm nie odpowiedziała na
niektóre z nich a niektóre pominęły dane z lat wcześniejszych. Ostatnie materiały z firm
dotarły do Uczelni pod koniec marca 2011 roku1.
Regionalny rynek pracy ma swą specyfikę, ale otoczenie krajowe czy
międzynarodowe ma coraz większy wpływ na jego funkcjonowanie. W przypadku większych
firm ( a takie są głównie w Klubie Partnera) działających na terenie Wielkopolski ich sytuacja
finansowa, polityka zatrudnienia zależy od otoczenia narodowego czy międzynarodowego, od
jego odczytania i przełożenia na decyzje uwzględniające regionalne czy lokalne aspekty.
1

Stąd w prezentacji w kilku przypadkach nie można było dokonać porównana jeśli chodzi o dynamikę zmian
w firmach KP ze zmianami w całym województwie.
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Chodzi tu nie tylko o zakres reakcji firm w sferze zatrudnienia na zmiany w otoczeniu, ale o
formę i dynamikę zmian przystosowawczych.
Konkretne decyzje dotyczące zmian w zatrudnieniu odzwierciedlają stopień
koherencji pomiędzy zmiennymi oddziałującymi na rynek pracy i na decyzje przedsiębiorstw
w zakresie wykorzystywania zasobów ludzkich, w tym zmiany w wydajności pracy, jej relacji
do kosztów. W przypadku przedsiębiorstw istotna jest też nie tylko strategia ich rozwoju,
samodzielność w zakresie jej wypracowania, ale i zakres swobody decyzyjnej w
kształtowaniu i wykorzystywaniu zasobów ludzkich.. Znaczenie dużych firma dla rynku
pracy polega nie tylko na kształtowaniu popytu na pracę, ale również na tworzeniu kultury
realizacji pracy w różnych segmentach i formach zatrudnienia.
Firmy wchodzące w skład Klubu Partnera cechują się znaczną różnorodnością pod
względem wielkości, branż, w których działają, specyfiki realizacji zadań, struktury
zatrudnienia, ogólnie biorąc stopnia swobody w zakresie kształtowania drogi rozwoju firmy
itd. Spośród 32 firm wchodzących w skład Klubu na ankietę odpowiedziało 16. Są to:
 AesculapChifa Sp. z o.o.
 Amica Wronki S.A.
 DGA S.A.
 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
 Kompania Piwowarska S.A.
 Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.O.
 MAN Accounting Center sp. Z o.o.
 MAN Bus Sp. Z o.o.
 Nickel Technogy Park Poznań Sp. z o.o.
 NIVEA Polska Sp.z o.o.
 Pfeifer & Langen Polska S.A.
 Philips Lighting Poland S.A.
 Spółdzielcza Grupa Bankowa Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
 Volkswagen Poznań Sp. z o.O.
 Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.
 Wielkopolska Spółka Gazownictwa S.A.
Sześć z nich tj. Aesculap, Amica, Kompania Piwowarska, Nivea, VolksWagen i
Wielkopolska Spółka Gazownictwa przekazało środki na sfinansowanie przeprowadzenia
badań i opublikowanie wyników.
5

Przyjęcie konwencji, że opracowany zostanie raport implikowało określone
konsekwencje co do sposobu ujęcia jak i prezentacji problemu. Oznacza to w tym przypadku
przywiązanie mniejszej wagi do aspektów teoretyczno-metodycznych na rzecz zwiększenia
wartości informacyjnej opracowania dla odbiorcy poprzez wprowadzenie elementów
porównawczych. Trzeba jednak w tym przypadku zaznaczyć że porównywalność była
niekiedy ograniczona, ze względu na odmienny sposób zbierania danych. Chęć wyjaśnienia
wpływu niektórych zmiennych skłaniała w kilku przypadkach, przy braku danych
szczegółowych, do odwoływania się do pewnych generalizacji znajdującej oparcie w
literaturze lub ogólnych statystykach.
Ze względu na fakt dysponowania danymi tylko z części firm uczestniczących w
Klubie Partnera uchwycenie ich znaczenia na Wielkopolskim rynku pracy jest siłą rzeczy
niepełne. Uzyskane dane pozwalają jednak zaobserwować pewną specyfikę zachowań tych
firm w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy całego województwa. Chodzi tu o dynamikę
przystosowania się do zmian koniunktur wyrażoną zmianami w liczbie przyjęć czy zwolnień
pracowników,

rozpowszechnieniem

różnych

form

zatrudnienia,

zainteresowaniem

wykorzystaniem absolwentów.
Inaczej mówiąc uzyskana baza źródłowa zdeterminowała w znacznym stopniu zakres
i konstrukcję pracy. Początkowo zamierzaliśmy przedstawiać sytuację firm Klubu Partnera na
tle sytuacji na rynku pracy w Wielkopolsce. Braki źródłowe skłoniły do istotnej modyfikacji
tego zamysłu. Zmiany polegały na wyraźniejszym wyodrębnieniu sytuacji w województwie,
scharakteryzowaniu ogólnych cech wyróżniających to województwo na tle innych w kraju,
czy wskazujących na zróżnicowanie subregionalnych rynków pracy w Wielkopolsce, potem
scharakteryzować krótko firmy KP, które dostarczyły dane i na tym tle przedstawić cechy,
które pozwalają pośrednio uchwycić pewne odmienności reakcji badanych firm na zmiany
koniunktury w stosunku danych ilustrujących zmiany położenia ogółu firm prywatnych w
Wielkopolsce. W rozdziale tym przedstawiono również pewne dane dotyczące polityki
kształtowania zespołów ludzkich w badanych firmach.
Na życzenie wyrażone przez przedstawicieli kilku firm Partnera postanowiliśmy
włączyć do raportu wyniki badania wśród studentów tzw. emploeyr’s branding dotyczące
ogółu Firm Klubu Partnera. Badaniami objęto studentów miasta Poznania w tym głównie z
takich uczelni jak Uniwersytet Im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny i Politechnika
Poznańska.
Podejmując badania starano się uwzględnić posiadaną wiedzę na temat rynku pracy
w Polsce, a w Wielkopolsce w szczególności. W odniesieniu do sytuacji Polsce mamy wiele
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opracowań, w których zagadnienia rynku pracy w różnym ujęciu znajdowały swój wyraz.
Wystarczy tu wskazać takie nazwiska jak W. Jarmołowicz, M. Kabaj, E. Kryńska, E.
Kwiatkowski, Z. Wiśniewski. Opracowania tych autorów jak i publikacji, które ukazały się
pod ich redakcją uwzględniają aspekty regionalne, jednak w żadnym przypadku przedmiotem
analizy i porównań nie jest sytuacja luźnej grupy firm o tak zróżnicowanej działalności jak
ma to miejsce w odniesieniu do badanych przez nas przedsiębiorstw. Zróżnicowanie
branżowe badanych firm utrudnia istotnie analizę specyfiki ich zachowań na rynku pracy, ale
jednocześnie skłania do pewnych uogólnień, jeśli chodzi o zachowanie grupy dużych
przedsiębiorstw na wielkopolskim rynku pracy.
W przypadku Wielkopolski zagadnienia rynku pracy znajdowały wyraz w
nielicznych opracowaniach. Ostatnio pojawiło się ich nieco więcej. Do tej grupy należy
wydana pod redakcją R. Suchockiej praca „Aktywność zawodowa Wielkopolan i jej
uwarunkowania” (Poznań 2009), czy też opracowanie P. Michonia i M. Ławrynowicza, „Trzy
światy. Badanie rynku pracy w Wielkopolsce” (Poznań 2009). Spore wartości poznawcze
mają też takie opracowania jak „Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji
wiedzy w sieciach gospodarczych” pod redakcją M. K. Wyrwickiej (Poznań 2011) Ciekawe
dane i ujęcia prezentowały wydane w ostatnich latach raporty opracowane w ramach badań
współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny np. „Potrzeby kadrowe
przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego regionudiagnoza, prognoza, monitoring”(Poznań 2010). Znaczenie źródłowe ma też Raport
„Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich
przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku
pracy” (Poznań 2009). Dużą rolę w rozpoznawaniu bieżącej sytuacji na rynku pracy mają, co
miesiąc wydawane Biuletyny oraz specjalistyczne zeszyty Wojewódzkiego Urzędu Pracy 2.
Dobrą podstawę do analiz porównawczych dotyczących sytuacji w zakresie zatrudnienia
stanowią dane publikowane przez Wojewódzki Urząd Statystyczny (WUS) w Poznaniu.
Wielość bazy źródłowej utrudnia rzetelne analizy, ale umożliwia pewne odniesienia (
nawet pewnym kosztem naukowej ścisłości i precyzji), to jest daje szanse przedstawienia tych
aspektów funkcjonowania rynku pracy, które wydają się istotne dla decydentów dużych
przedsiębiorstw przy kształtowaniu polityki zatrudnienia. Opracowując kwestionariusz

2

Na szczególne wymienienie zasługują tu osobne wydawane corocznie zeszyty poświęcone: Strategii
zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego, Oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy, Ocena sytuacji
absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na rynku pracy.
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ankietę, która stała się podstawą danych zebranych w firmach Klubu Partnera zespół autorski
miał na uwadze następujące pytania badawcze:
1. Jaka była dynamika zatrudnienia i wynagrodzeń w badanych firmach od momentu
przyłączenia Polski do Unii Europejskiej na tle sytuacji w Wielkopolsce3?
2. Poznać systemy rekrutacji, jakie realizowano i jakie czynniki kształtowały zmiany w
zatrudnieniu, zwłaszcza w odniesieniu do młodych pracowników?
3. W jakich formach i w jakie skali podwyższano kwalifikacje i kompetencje
pracowników w badanych firmach?
4. Czy i w jakim stopniu firmy badały stopień zadowolenia pracowników firmy?
5.

Jaka jest wiedza o firmach Klubu Partnera wśród studentów uczelni m. Poznania jako
o potencjalnym pracodawcy?
Do najważniejszych celów poznawczych badania należało ustalenie jak firmy z

Klubu Partnera działają, aby kształtować wydajne i lojalne zespoły pracownicze, zwłaszcza w
warunkach zmian koniunktury gospodarczej. Pełna odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa,
ale mieliśmy nadzieję, że uzyskane dane pozwolą pokazać, że w badanych firmach dostrzega
się nie tylko proste współzależności pomiędzy sytuacją na rynku pracy a jej jakością, lecz że
zmierza się dość wyraźnie do traktowania pracowników jako ważnego elementu rozwoju
firmy.
Myśleliśmy też początkowo, że uda się nam sformułować pewne propozycje
lepszego wykorzystania sytuacji na wielkopolskim rynku pracy poprzez rozważenie
wariantowego kształtowania załogi. Niestety uzyskany materiał źródłowy nie pozwolił na
realizację tych zamierzeń
Dość ambitne zamierzenia przedstawienia roli firm Partnera UEP na Wielkopolskim
Rynku Pracy nie udało się w pełni zrealizować i to nie tylko z braku uczestnictwa wszystkich
firm w badaniach, czy też niepełnego zestawu danych dostarczonych przez firmy, ale z tytułu
złożoności tematyki i niejednorodności firm uczestniczących. Należy to rozumieć jako
konieczność uwzględniania faktu, że te firmy mają bardzo różne możliwości i zakres wpływu
na rynki lokalne. Zmuszało to do korzystania z różnorakich źródeł porównawczych,
odwoływania się do literatury, zakładania, że pewne prawidłowości ogólnopolskie mają swe
3

Formując pytania, brano pod uwagę nie tylko sama przydatność materiału informacyjnego, ale również fakt,
żeby zebranie danych nie nastręczało respondentom za dużo kłopotów, jak też szanować prawo do przekazania
tych danych, które firma mogła ujawnić – chodziło tu głównie o wynagrodzenia pracowników.
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odbicie w Wielkopolsce (to znaczy wtedy, kiedy badania ogólnopolskie 31%) obejmując
Wielkopolskę nie wyróżniały jej w sensie terytorialnym).
W sytuacji wystąpienia wielu ograniczeń o charakterze poznawczym postanowiliśmy
przedstawić trzy odrębne części licząc na to, że czytelnicy, w tym zwłaszcza członkowie
Klubu, znajdą tam informacje dla nich przydatne. W pierwszej części starano się przedstawić
sytuacje na wielkopolskim rynku pracy, zwracając uwagę na jego cechy odbiegające od
średniej w Polsce. W drugiej na podstawie wybranych danych starano się pokazać czynniki i
dynamikę zmian zachodzących w firmach Klubu Partnera, w miarę możliwości odnosząc ją
do sytuacji w Wielkopolsce części trzeciej przedstawiono sondażowe rozpoznanie Firm KP
przez studentów miasta Poznania (głównie uczelni publicznych).
***

Badane firmy są członkami Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Badania są realizowane w ramach przyjętych dobrowolnie przez członków zobowiązań m.in.
o wzajemnej współpracy związanej z wymianą doświadczeń, inspiracją i pomocą w
organizacji praktyk itp.. Uczelnia odgrywa tu rolę pośrednika, a niekiedy i inicjatora w
zakresie wymiany opracowanych przez pracowników i studentów informacji a światem
biznesu.
Autorzy opracowania pragną podziękować Kierownictwu i Pracownikom Firm,(
szczególnie pracownikom działów pracowniczych) za udostępnienie informacji, oraz pomoc
finansową przy wydaniu materiałów. Osobiste wyrazy podziękowania należą się zwłaszcza
przedstawicielowi GlaxoSmithKleine Panu Dariuszowi Ludwiczakowi jak i też Kompanii
Piwowarskiej Panu Wojciechowi Molińskiemu za uwagi dotyczące udoskonalenia formularza
ankiety służącej zbieraniu danych.
Szczególne wyrazy podziękowania należą się Prof. dr hab. Marianowi Goryni,
Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za inicjatywę i wsparcie w
przeprowadzeniu badań. Projekt został zrealizowany głównie przez pracowników Katedry
Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: prof. dr hab. Józefa
Orczyka, dr Macieja Ławrynowicza, mgr Pawła Łuczaka oraz studentki Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu Zuzanna Pawłowska, Magdalena Sakowska i Natalia Urban,
które zebrały i pomogły opracować ankiety dotyczące opinii studentów. W przygotowaniu
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badań pomogli nam także dr Agnieszka Ziomek i dr Szymon Truskolaski, którym pragnę
serdecznie podziękować za poświęcony czas i pomocne rady.

1. RYNEK PRACY W WIELKPOLSCE (Józef Orczyk)

Rynek pracy można analizować z różnych punktów widzenia. Ujęcie regionalne nie
powinno abstrahować od sytuacji ogólnopolskiej a pośrednio i międzynarodowej. Polski
rynek pracy w ostatnim dwudziestoleciu cechuje stała i istotna nadwyżka liczby
poszukujących pracy nad liczbą ofert pracy. Skala i struktura tej nierównowagi ulegała
zmianie w zależności od stanu koniunktury gospodarczej, Świadczy to istnieniu na rynku
stanu permanentnej nierównowagi podaży i popytu na pracę mającej wpływ na liczbę ofert
pracy. Klasyczne modele, w których cena pracy spełnia funkcje regulacyjne w takiej
sytuacji mają ograniczoną wartość wyjaśniającą4.
Istotną cechą nierównowagi w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu, w porównaniu do
większości państw Europy, stanowiło dość silne zróżnicowanie terytorialne stopy bezrobocia
oraz wysoki poziom bezrobocia długoterminowego i bezrobocia młodzieży5. Nasilało się też
wyraźne zróżnicowanie szans uzyskania pracy dla osób z określonych grup zawodowych, czy
też z odmiennym potencjałem kwalifikacyjnym. Inaczej mówiąc wyraźnie zarysowało się
zjawisko segmentacji rynku pracy (odmienności szans na uzyskanie pracy w zależności od
profilu kwalifikacji). Jest ono od dawna znane w krajach o ukształtowanym instytucjonalnie
rynku pracy.
Nasilenie tego zjawiska w pierwszym dziesięcioleciu fazy transformacji w Polsce
można tłumaczyć, jako rezultat przemian w strukturze gospodarki, a jego utrzymywanie się w
kolejnych latach uznać można jako efekt inercji utrzymywany trudnościami w zakresie
koordynacji pomiędzy popytem ekonomicznym i społecznymi oczekiwaniami, jeśli chodzi o
zatrudnienie.

4

W tym zakresie znacznie lepiej takie zjawiska wyjaśniają inne ujęcia teoretyczne np Teoria poszukiwań i
dopasowań, za którą w 2010 r. otrzymali P. Diamond,, D. Mortensen, i Ch. Pissarides. Szerzej piszą na ten temat
D. Butler, J. Orczyk, J. Szambelańczyk w artykule Procesy poszukiwań i dopasowań na rynku pracy. Laureaci
Nagrody Nobla z ekonomii w 2010 r. Ekonomista 2011 nr 1 %. s. 121- 133.
5
Na istotne zmniejszenie bezrobocia młodzieży w latach 2005- 2007 wpłynęła niewątpliwie emigracja, ale
nadal Polska należy do państw o najwyższym bezrobociu młodzieży w UE.
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Długotrwałe utrzymywanie się problemów strukturalnych rynku pracy, pomimo
znacznych nakładów na programy umożliwiające uzyskanie nowych kwalifikacji (a przez to
zbliżenie struktur) ma wielorakie uwarunkowania. Umiarkowane powodzenie większości
programów korekcyjnych wynika również z tego, że pracodawcy (z różnych przyczyn) nie
artykułują odpowiednio wcześnie swych potrzeb. Chodzi tu o takie wyprzedzenie, aby zdążyć
przygotować kandydatów do pracy o odpowiednich kompetencjach.
Z drugiej strony za strukturalne problemy rynku pracy odpowiada również strona
podażowa. Istota nieefektywności polega tu na trudnościach z dostosowaniem się do potrzeb
pracy potencjalnych pracowników Przyczyny tego są różne. W warunkach nadwyżki
chętnych do pracy, przy jednoczesnej swobodzie wyboru ścieżek dalszej edukacji, rosnącego
znaczenia wpływu sytuacji materialnej rodziców na wybór dalszej edukacji, wcale nie jest
dokonać trafnego wyboru. Ułatwia to niedocenianie przestrzeganiu kryteriów merytorycznych
w zakresie rekrutacji do szkół ( w tym zwłaszcza szkół prywatnych w tym wyższych).
Pochodną obu tych zjawisk jest mała skuteczność podjętych przez instytucje edukacyjne
działań korekcyjnych, co do profilu kompetencji absolwentów szkół na wszystkich etapach
kształcenia. Znaczenie ma też niedocenianie wyników edukacji szkolnej w procesach
rekrutacji do pracy, niedocenianie roli praktyk w procesie edukacji itp.
W związku z powyżsym powstaje pytanie, kto ma się zająć i jak doprowadzić do
lepszej koherencji pomiędzy zmiennymi i zróżnicowanymi oczekiwaniami pracodawców, a
kompetencjami potencjalnych pracowników. Nie można tego złożyć wyłącznie na barki
pracodawców, czy też potencjalnych pracowników. Powinny pomagać w tym inne dodatkowo
tworzone instytucje. Wszyscy musimy sobie uświadomić, że idealnych rozwiązań w tym
zakresie nie ma, że konieczne jest jednak przyjęcie pewnych zasad, których realizacja
pozwala podmiotom na dokonywanie w miarę racjonalnych wyborów, na lepszej antycypacji
wzajemnych oczekiwań. Chodzi nie tylko o uświadomienie sobie konsekwencji niepełnego
wykorzystywaniu kapitału ludzkiego, ale jednocześnie o stworzenie możliwości jego
elastycznego kształtowania i wykorzystywania. Odnosi się to nie tylko do absolwentów, ale i
starszych doświadczonych pracowników, którzy musza zmienić pracę i szukać jej zwłaszcza
w sferze różnego rodzaju usług.
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Bezrobocie w Wielkopolsce

Wielkopolska należy do regionów Polski gdzie o pracę stosunkowo łatwo zwłaszcza
w aglomeracji poznańskiej. Sytuację w tym zakresie ilustruje poniższy wykres wskazujący na
wysokość stopy bezrobocia w Polsce i w Wielkopolsce.
Wykres. 1.1. Stopa bezrobocia rejestrowanego Polsce i w Wielkopolsce

Źródło: Dane WUP w Poznaniu, Wielkopolski rynek pracy w liczbach na przestrzeni 2000-2008 s 5. Poznań
2009; oraz dane z Biuletynów Informacyjnych za lata 2009 i 2010.

Te dane nie oddają jednego ważnego faktu to jest istnienia dużego zróżnicowania
stopy bezrobocia na terenie województwa. Pewną ilustracją w tym zakresie mogą być dane
dotyczące bezrobocia w subregionach Wielkopolski.
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Wykres.1.2. Zróżnicowanie stopy bezrobocia w subregionach Wielkopolski

Podregion leszczyński Wielkopolska Źródło: jw.
Jak można oczekiwać zróżnicowanie stopy bezrobocia w powiatach województwa
było znacznie większe niż w przypadku całych subregionów, ale co ważniejsze powiaty
mające wysoką stopę bezrobocia charakteryzowały się nią przez wiele lat np. powiaty
wągrowiecki, złotowski wykazywały bezrobocie na poziomie przekraczającym 18 % 6.
Z drugie strony przez cały okres sytuacja w aglomeracji poznańskiej kształtowała się dużo
lepiej niż w podregionach. Szczególnie niskie bezrobocie notowano w Poznaniu. Wynosiło
ono na koniec 2009 r. 3, 2 a na koniec 2010 r. 3,5%.
W Wielkopolsce coraz więcej osób zarejestrowanych w urzędach pracy stanowią
absolwenci studiów wyższych. Dynamicznie zwiększa się ich odsetek wśród ogółu
bezrobotnych. W całym regionie, stanowili oni na koniec 2010 roku 10,5% ogółu
bezrobotnych. Większość tych osób poszukuje pracy w Poznaniu Są to w większości osoby
młode, dwie trzecie spośród nich stanowią kobiety. Niedopasowanie oczekiwań tej grupy
osób w stosunku do możliwości znalezienia pracy zgodnej z kwalifikacjami stało się faktem.
Jest to istotne wyzwanie rozwojowe i konieczność znalezienia sposobów dopasowania
6

Biuletyn Informacyjny nr 7 lipiec 2011. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Poznań 2011 s 30 W
Wielkopolsce wyróżnia się pięć subregionów: kaliski, koniński, leszczyński, pilski i poznański. Wyakza powiatów
wchodzących w skład każdego subregionu pokazuje mapka zamieszczona w każdym Biuletynie WUP w
Poznaniu.
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kwalifikacji tej grupy do możliwości wykorzystania ich potencjału, do przekształcenia go w
kompetencje zawodowe7.
Istotna dla funkcjonowania wielkopolskiego rynku pracy jest działalność Urzędów
Pracy w zakresie przygotowania do pracy bezrobotnych poprzez tzw. aktywne form
przeciwdziałania bezrobociu. W tym zakresie działalność urzędów dawała podobne efekty jak
szkolenia realizowane w ramach Funduszy Europejskich. Do 2010 roku włącznie coraz
więcej bezrobotnych przechodziło szkolenia i inne formy przygotowania do pracy np. staże,
prace interwencyjne.
Inne warunki funkcjonowania rynku pracy w Wielkopolsce

Inne niewymienione dotychczas cechy wpływające na dynamikę zatrudnienia mają w
Wielkopolsce podobne znaczenie jak w innych regionach kraju8. Chodzi tu o wskazanie, że
od 2010 r. w Polsce, po raz pierwszy po drugiej wojnie światowej, liczba wkraczających na
rynek pracy jest niższa od liczby osób uzyskujących uprawnienia emerytalne. Każdy rok
będzie pogłębiał tą różnicę, Fakt ten obecnie mało doceniany będzie miał istotne znaczenie
dla zmiany struktury podaży pracy. Juz obecnie zmniejsza się liczba młodzieży na rynku
pracy natomiast będzie na nim coraz widoczniejsze poszukiwanie pracy przez ludzi starszych
pragnących pracować w tzw. elastycznych formach zatrudnienia.
Zjawisko zwiększania elastyczności zatrudnienia miało w Polsce w ostatnich latach
charakter skokowy9. Najwyraźniej wyraziło się to w przypadku pracy okresowej. Zatrudnieni
okresowo stanowili w 2000 r. 5.8% a w 2008 r. 27 % ogółu pracujących tj. ponad 3,2 ml
pracowników. Istotnie zwiększyła się też liczba pracujących w ramach tzw. pracy
tymczasowej z 53 tys. w 2002 r. do 167 tys. w 2004 r. i 475 tys. w 2008 roku. Dynamika tych
procesów w Wielkopolsce nie odbiegała istotnie od średniej krajowej. Generalny wzrost
elastyczności zatrudnienia w Polsce łączyć można ze zmianami w ustawodawstwie pracy,
7

Zagadnienie to jest ostatnio szeroko dyskutowane w literaturze. Zwraca się w niej jednak głownie uwagę na
nadprodukcję potencjalnych pracowników po studiach, na niemożność znalezienia pracy zgodnej z
kwalifikacjami. Wcześniej na ten problem zwracał uwagę J. Orczyk, Nadwyżka wykształcenia – kłopot czy
korzyść? W.: Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr
habil. Halinie Mortimer-Szymaczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2006 s 107-116. Autor ten
zwrócił uwagę na ujemne i dodatnie aspekty istnienia nadwyżki wykształcenia m. in. takie dodatnie jak to, że
ułatwia ona wdrażanie postępu cywilizacyjnego, ułatwia wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia,
stwarza lepsze warunki do inwestycji i modernizacji itp.
.
8
Szeroko sytuację regionów Polski omawia ostatnio M. Gorczycza, w artykule „ Regionalne dysparytety rozwoju
społeczno-ekonomicznego” w „Ekonomia nr 25, s 32-74. Ta ciekawa i wszechstronna analiza dotyczy głównie
sytuacji w 2008 r.
9
U. Brońska, Przeciwdziałanie zastępowaniu umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Polityka Społeczna
2010 nr 7, s 15-20.
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które prowadziły do obniżenia wskaźnika bezpieczeństwa zatrudnienia (tzw. i czyli
Employment Protection Legislation 10 Dotychczasowe analizy nie potwierdzają jednoznacznie
dodatniego wpływu tego faktu na wzrost mobilności wewnętrznej potencjalnych
pracowników. Podobnie trudno z braku odpowiednich analiz jest oszacować wpływ różnic w
wynagrodzeniach pomiędzy aglomeracją poznańską a mniejszymi ośrodkami na mobilność
pracowników, na ich chęć do zmiany kwalifikacji, ukształtowania kompetencji, na które jest
zapotrzebowanie.
Sondażowe badania prowadzone ostatnio w skali ogólnopolskiej wskazują, że
związek skali bezrobocia ze zmianami wynagrodzeń w Polsce był bardzo zróżnicowany 1 .
Zależało to od wielkości ośrodka, w którym znajdowała się firma, jej wielkości, obszaru
działalności i jakości pracy wykonywanej przez pracownika. Konfiguracje tych zmiennych
mają spore odmienności. Dla pracodawców

istotne jest

przede wszystkim utrzymanie

dobrych pracowników- i to jest premiowane podwyżkami - a nie skala bezrobocia11. Okazało
się również, jakie są oczekiwania bezrobotnych, co do wysokości wynagrodzeń i ich
zróżnicowanie w zależności od czasu dojazdu do pracy czy możliwości podjęcia pracy poza
miejscem zamieszkania. Oczekiwana średnia płaca w miejscu zamieszkania wynosiła ok.
1700 zł netto, przy czym godzina dojazdu do pracy zwiększała oczekiwania płacowe o ok.
500 zł, a konieczność zmiany miejsca zamieszkania zwiększała oczekiwania wynagrodzenia o
1200 zł12. Te dane wskazują na ograniczenia mobilności pracowników w Polsce. Głównym
ograniczeniem dla większości potencjalnych pracowników jest relacja kosztów dodatkowych
do średniego wynagrodzenia. Powstaje pytanie jak będzie się ona zmieniała w warunkach
podwyższania średniego wynagrodzenia. Ta prawidłowość dotyczy głównie pracowników o
stosunkowo niskich kwalifikacjach. Pracownicy liczący na uzyskanie kompetencji i szybki
awans płacowy będą prawdopodobnie zachowywali się inaczej.
Istotny wpływ na rynek pracy wywiera skala inwestycji, ich struktura. Inwestycje to
jednak nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy. Trzeba też brać pod uwagę fakt, że często
inwestycje w istniejących przedsiębiorstwach podnosząc wydajność pracy przyczyniają się do
zmniejszenia zatrudnienia w wielu firmach.

10

http:// en. Wikipedia/ Employment Protection Legislation Polska należy w UE do grupy krajów gdzie ten
indeks jest na poziomie zbliżonym do średniego.
11
Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie r. – na tle panelowych
badań opinii pracodawców i bezrobotnych w latach 2006-2010. Materiały i Studia. Zeszyt nr 255. Narodowy
Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. Warszawa 2011 s 23-32.
12
j.w. s 34
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Firmy zlokalizowane na terenie Wielkopolski na szerszą skalę niż przeciętnie w
kraju kooperowały z firmami zagranicznymi. Fakt ten ma niewątpliwy wpływ na zatrudnienie
i jego strukturę w regionie. Należy jednak nadmienić, że współpraca ta była jednak
realizowana głównie w formie podwykonawstwa (ze względu na niskie koszty pracy w
Polsce), co nie sprzyjało innowacjom prowadzącym na przykład do wprowadzania na rynek
nowych produktów.
Dostępne dane statystyczne wskazują, że opodatkowanie zysków z kapitału w Polsce
w porównaniu z innymi krajami OECD jest niskie, opodatkowanie zaś pracy na poziomie
średnim 13 . W tej sytuacji o rozmiarach inwestycji i możliwościach wzrostu wynagrodzeń
decyduje wydajność pracy. Statystyki wykazują, że w zakresie harmonizacji wynagrodzeń z
wydajnością pracy są w Polsce okresy sporych rozbieżności, prawdopodobnie ma to miejsce
również w firmach działających na terenie Wielkopolski. Wysokość wynagrodzeń w Polsce
jest zależna od wielu czynników a nie tylko od wydajności pracy pracowników czy sytuacji
finansowej firmy. W świetle ogólnych danych po 2000 r. wzrost wydajności pracy był wyższy
niż wzrost wynagrodzeń, przy czym ostatnie lata przyniosły wyrównanie dynamiki wzrostu
wynagrodzeń i wydajności pracy14.
W firmach prywatnych zmiany wielkości oficjalnego zatrudnienia, w przypadku
poprawy lub pogorszenia koniunktury gospodarczej dokonują się na ogół szybciej i na
większą skalę niż w instytucjach publicznych. Wskazują na to dane o zmianach na rynku
pracy w ostatnich latach. Wyrażają się one w Wielkopolsce mniejszą skalą zwolnień niż w
kraju pracowników stałych, przy jednoczesnym wzroście liczby bezrobotnych. Wynikało to

13

The Economist May 11 2011 The state’s take. Omawiają raport OECD dotyczący struktury przeciętnych
wynagrodzeń za 2010 r. W świetle tych danych w Polsce przeciętne zarobki brutto kształtowały się na poziomie
20 051 $. Dla porównania najwyższe z wszystkich krajów OECD były w Niemczech gdzie wynosiły 51 934 $.
W Słowacji to 18 142 $,a najniższe zanotowano Meksyku i Chile. Istotne jest jednak i to, że w Polsce nastąpił
wzrost wynagrodzeń o 4% (porównywalny tylko z Chile) przy jednoczesnym minimalnym spadku
opodatkowania. Struktura obciążeń średniego wynagrodzenia podatkami i świadczeniami społecznymi
przedstawiała się następująco: podatki i świadczenia to w Niemczech 49,1% w Polsce 34,3%, w Słowacji
37,8%. Dla porównania warto wskazać, że obciążenia średniego wynagrodzenia w Meksyku to 15,5%, a w USA
i Irlandii to trochę ponad 29%. Jeśli chodzi o opodatkowanie kapitału to trudno znaleźć dokładne dane
porównawcze. Na podstawie danych OECD z 2008 roku można jedynie stwierdzić, podatki z dochodów i zysku
stanowiły w Polsce 8% GDP, w Niemczech 11,6 %. Polska należy do krajów gdzie te podatki mają najniższy
udział w GDP. Niższy ma tylko Grecja %, Słowacja 6,1%, Turcja i Meksyk. Najwyższe maja kraje
skandynawskie z Danią na czele 29,3%. OECD Factbook 2010 s 220.
14
Dane z tego zakresu były wielokrotnie omawiane w opracowaniach z ośrodka łódzkiego. Znajdowały wyraz
w pracach E. Kwiatkowskiego i jego wspólpracowników. W sposób najbardziej syntetyczny zostały wyrażone w
artykule E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość.
Polityka Społeczna 2010 nr 5-6 s 1-7. Ostatnio ciekawe informacje z tego zakresu publikowała Gazeta
Wyborcza 25 lipca 2011 w Magazynie Gospodarczym s 20 w artykule e Ile zarabia Polak? I dlaczego tak
mało?.
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głównie z ograniczenia zatrudnienia okresowego i tymczasowego przez firmy prywatne- w tej
grupie zmiany zatrudnienia są zawsze stosunkowo wysokie. Są one swoistym barometrem
tego, co następuje później i to zarówno, gdy chodzi o zwalnianie jak i przyjmowanie stałych
pracowników.
Na sytuację na rynku pracy pewien wpływ ma duża skala pracy w tzw.
nadgodzinach W Polsce, w tym również w Wielkopolsce i spora grupa pracowników (ponad
60% ogółu), zwłaszcza pracodawców, przekracza obecnie istotnie oficjalny tygodniowy czas
pracy15. Skala tego zjawiska jest stabilna. Trzeba jednak mieć świadomość, że nadgodziny to
nie tylko wyraz elastycznego dostosowania się do zmian popytu na pracę, czy okazja do
zwiększenia dochodów przez pracowników, jest to w wielu przypadkach substytucja
oficjalnego zatrudnienia - opłacalna forma asekuracji pracodawców przed kosztami zmian
skali zatrudnienia lub wynajęciem pracowników z agencji pracy tymczasowej.
Niestety w Polsce nie mamy szacunków dotyczących skali zatrudnienia
nieoficjalnego w skali regionalnej i trudno powiedzieć czy w Wielkopolsce „dorabianie”
nieoficjalne jest większe czy mniejsze niż w innych regionach w kraju. Podobnie brak jest
danych dotyczących (chociażby szacunków) skali szarej strefy w subregionach Wielkopolski.
Można jedynie przypomnieć za M. Kabajem, że „w miarę wzrostu bezrobocia wzrastało w
Polsce zatrudnienie w szarej strefie a kiedy rośnie zatrudnienie rejestrowane i spada
bezrobocie zmniejsza się także zatrudnienie w szarej strefie”16. Jak wiadomo praca tzw. praca
nierejestrowana obejmuje dwie grupy osób tzn. tych, którzy dorabiają nieoficjalnie
dodatkowo i tych, którzy pracują głownie w tzw. szarej strefie. Według szacunków GUS w
Polsce pracę nierejestrowaną wykonuje około półtoramiliona osób a w tym jako główną około
osiemset tysięcy. Jest to w odniesieniu do pracujących, około 6-7% jeśli chodzi o tych, którzy
wykonują głównie prace nierejestrowaną
Próba podsumowania

Istotą rynku pracy jest elastyczność jak i przybierające różną postać próby
interwencji państwa - najczęściej związane ochroną praw słabszych, czyli potencjalnych
pracowników 17 . W przypadku Polski jak i Wielkopolski nastąpiło zjawisko koncentracji
15

Rocznik Statystyczny 2010, s 266. Dane za rok 2009, 2008, 2005 r.
M. Kabaj, Praca nierejestrowana w Polsce w świetle dotychczasowych badań GUS. Polityka Społeczna 2009
nr 10 s 15-19.
17
O elastyczności wielkopolskiego rynku pracy mogaą świadczyć np. następujace dane: w 2000 r kiedy było
wysokie bezrobocie zakłady pracy zwolniły 42 650 pracowników , a wypowiedzenia ze strony pracowników
stanowiły 22 589 ,czyli relacja 1,9;1; w 2007 roku kiedy sytaucja na rynku pracy była korzystniejsza dla
pracowników zakłady pracy zwolniły 21 792 pracowników, ale 41 380 pracowników złożyo wypowiedzenia,
16

17

uwagi na próbach zmniejszenia bezrobocia, m. in na określaniu pożądanych kierunków i
intensywności rekwalifikacji osób poszukujących pracy. Nie doceniono w pełni znaczenia
konieczności kształtowania procesu przekształcania potencjału kwalifikacyjnego w
kompetencje umożliwiające podnoszenie jakości i wydajności pracy w zmiennych
warunkach
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. Wymaga to zarówno rozeznania popytu na pracę jak i potencjału

kwalifikacyjnego tych, którzy jej poszukują czy zmieniają.
Jak już wspomniano w pewnym stopniu funkcje regulacyjne w procesie
przekształcania potencjału kwalifikacyjnego w kompetencje spełniają tu wynagrodzenia
pracowników, ich wysokość i struktura. Wynagrodzenie w tym przypadku, spełnia rolę
regulatora tylko w pewnym stopniu. Wynika to jednak nie tylko z istnienia bezpośrednich
regulacji np. w postaci określenia płacy minimalnej.
Na brak równowagi rynku pracy wpływa również szereg innych czynników, np
koszty tworzenia miejsc pracy, wydajność pracy, koszty utrzymania stanowiska pracy,
wielkość świadczeń w ramach systemu pomocy socjalnej, koszty zmiany miejsca
zamieszkania, oczekiwania potencjalnych i faktycznych pracowników, co do szans ich
rozwoju itp. Są to zarówno czynniki o charakterze uniwersalnym, jak i czynniki specyficzne
(kontekstowe).
Docenianie wpływu czynników uniwersalnych na sytuację na lokalnych czy
regionalnych rynkach pracy nie oznacza jednak umniejszenia roli czynników specyficznych.
Ich wpływ zaznacza się jeszcze wyraźniej w pewnych segmentach rynku pracy obejmujących
stanowiska pracy o niskim poziome ochrony zatrudniania, skupiających pracowników o
niewielkich kompetencjach oraz w stosunku do osób, których mobilność czy zdolność
podjęcia pracy jest z różnych innych względów ograniczona.
Warto, więc zwrócić uwagę na szereg specyficznych cech rynku pracy w woj.
Wielkopolskim.
 Od paru lat Wielkopolska charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia w kraju, przy
jednoczesnym dużym zróżnicowaniu bezrobocia w ramach regionu – niskie w
centrum regionu a wysokie na peryferiach.
 Przez całe ostatnie dziesięciolecia Wielkopolska wykazuje dodatnie saldo migracji
wewnętrznej (np. rocznie melduje się w Wielkopolsce na stałe kilka tysięcy osób
więcej niż się wymeldowuje), przy czym to dodatnie saldo tworzą głównie ludzie w
czyli relacja 0,53:1. J.Orczyk, Rynek pracy a bariery wzrostu aktywności zawodowej ludności województwa
wielkopolskiego. W. Aktywność zawodowa Wielkoplan i jej uwarunkowania. Red. R.Suchocka. Poznań 2009 s
21.
18
J.Orczyk, Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 2009 Nr 3-4 s 19-32.
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okresie pełnej aktywności zawodowej o dość wysokich kwalifikacjach. Znaczenie
tego faktu umniejsza ujemne saldo migracji zagranicznej (emigracja ta tylko w części
ma jednak charakter stały)
 W Wielkopolsce jest najwyższy w kraju procent zatrudnionych w sektorze
prywatnym. Zatrudnienie w tym sektorze wykazywało wyraźnie tendencje rosnące,
przy jednoczesnej stagnacji w zatrudnieniu w sektorze publicznym (w przypadku
usług w sektorze publicznym występował w ostatnich latach pewien spadek
zatrudnienia).
 Średnie wynagrodzenia w Wielkopolsce kształtowały się na poziomie przeciętnej
krajowej, pomimo że wysokość PKB na mieszkańca sugerowałaby wyższy ich
poziom19. Oficjalne średnie wynagrodzenia w sektorze publicznym są wyższe niż w
prywatnym.
 Istotną cechą zatrudnienia w sektorze prywatnym w Wielkopolsce jest większy udział
zatrudnienia w małych i średnich firmach niż przeciętnie w kraju.
 Stosunkowo mniej ludzi pracuje w usługach a dużo w sektorach produkcyjnych występuje to wyraźnie poza aglomeracją. Towarzyszy temu niski odsetek pracujących
w branżach high-tech oraz w branżach usługowych wykorzystujących wiedzę20.
 Najniższy w kraju wśród wszystkich województw odsetek ludności w wieku 18-64
kształcących się na studiach i w różnych formach szkoleń ( 4, 1% przy średniej
krajowej 4, 7%, w UE- 15 10,7%·.
Wymienione cechy rynku pracy i zatrudnienia w Wielkopolsce analizowane osobno
mają różne znaczenie w odniesieniu do poszczególnych grup pracowników występujących na
rynku pracy. Istotniejsze jest, że ich współwystępowanie powoduje efekt synergii, którym
można tłumaczyć dynamikę i skalę zatrudnienia w Wielkopolsce, a w aglomeracji
poznańskiej w szczególności. Oczywiście warto uwzględniać znaczenie takiej czy innej cech
w odniesieniu do każdej jednostki czy grupy pracowników.

19

Wg danych przytaczanych prze M. Gorczycę, Regionalne dysparytety …, s 50 i 68 wielkopolska zarówno w
1998 jak i 2008 roku nie należała do województw o wysokich płacach. W 2008 r. znajdowała się na ósmym
miejscu w kraju, jeśli chodzi ranking województw wg średniego 08 wynagrodzenia, przy czym dynamika
wzrostu płac w tym czasie też była tu niższa (231%) niż w kraju (245%) porównując lata 1998 =100 z 2008 r.
Jednocześnie wysokość produktu narodowego na mieszkańca lokuje województwo na czwartym miejscu w
kraju. Można to tłumaczyć dużym udziałem dochodów uzyskiwanych prze pracodawców i samo zatrudnionych.
20

Wyraża się to również niskim udziałem usług ( 16 miejsce w kraju) w wytwarzaniu (dochodu na mieszkańca.
M. Gorczyca, Regionalne dysparytety rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ekonomia nr 25, Kwartalnik
Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2011, s 69
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Różne mogą być też przyczyny odnotowania w statystykach wyższego, przez
dłuższy czas, wykorzystania zasobów pracy w Wielkopolsce niż średnio w Polsce, – chociaż
ostatnio notujemy w Wielkopolsce spadek udziału pracujących wśród ogółu ludności. Może
to być częściowy np tylko efekt napływu młodych pracowników wykonujących prace
okresowe czy sezonowe, zwiększania się udziału ludzi starszych, czy też nierejestrujących
swej aktywności zawodowej itp.
Ważny jest też inny aspekt, coraz więcej osób pracujących uczestniczyło w
programach realizowanych w ramach „Kapitału Ludzkiego” i podnosiło lub zmieniało swe
kwalifikacje, dostosowywało je do potrzeb stanowisk pracy. Pozostaje otwartym pytanie czy
zmniejszenie funduszy na te cele od 2011 r. nie wpłynie na zmniejszenie zakresu procesu
kształtowania kompetencji pracowników. Są one nadał głównie kształtowane przez
pracodawców, samych zainteresowanych, ale powinna zostać zachowana aktywna rola
państwa i jego agend zwłaszcza w odniesieniu do kształtowania nowych kompetencji jak i w
odniesieniu do osób mniemających większych szans na uzyskanie nowych kwalifikacji bez
pomocy. Jest to tym bardziej ważne, że wśród ogółu bezrobotnych rośnie udział osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Stanowią one od 82,1 do 93,4 % ogółu
bezrobotnych (114 osoby na koniec czerwca 2011)

21

. Niepokoi też wysoki udział

mieszkańców wsi (46,3%) wśród ogółu bezrobotnych 22 Te i inne dane wskazują na
konieczność większej dywersyfikacji form interwencji, a biorąc pod uwagę fakt, że odpływ
bezrobotnych jest zależny w dużym stopniu od rozwoju sektora usług, coraz wyraźnieje staje
pytanie, co czynić, aby tym osobom zapewnić szanse choćby okresowej pracy czy cząstkowej
pracy.
W modelu zatrudnienia, który dotychczas z sukcesem dominuje w Wielkopolsce, a
którzy zakłada supremację zatrudnienia w produkcji powstaje pytanie czy uda się w
aglomeracji poznańskiej stworzyć promieniujące na cały region centrum rozwoju usług
podnoszących standard życia mieszkańców, zapewniające jednocześnie pracę w dziedzinach
związanych z nowymi technologiami. Proces zwiększania wśród, ogółu ludności osób z
wyższym wykształceniem, tak jak i proces zwiększania liczby pracujących w usługach trwa.

21

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu 2011 nr 7 s 19. Do osób tej kategorii zgodnie z art. 49 ustawy o
promocji zatrudnienia zalicza się osoby: do 25 roku zycia, długotrwale bezrobotnych albo osoby po zakończeniu
kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia, osoby powyżej 50 roku zycia, bez kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, samotnie wychowujących przynajmniej jedno
dziecko do lat 18, tych, którzy po od byciu kary nie podjęli zatrudnienia, niepełnosprawnych..
22

Tamże s 18
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Jest pytaniem otwartym, w jakim stopniu Wielkopolska wykorzysta tą szansę, w jakim
stopniu wkomponuje swą produkcyjną tradycję w rozwój gospodarki opartej na wiedzy23.
Kończąc tą część warto kilka słów poświecić znaczeniu na wielkopolskim rynku
pracy szesnastu przedsiębiorstw należących do Klubu Partnera UEP, które udostępniły swe
dane dotyczące zatrudnienia. Znaczenie to na wielkopolskim rynku pracy można mierzyć ich
udziałem wśród ogółu zatrudnionych w sektorze prywatnym. W latach 2006-2009 udział ten
wynosił 5,1-4,4 % ogółu zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych Wielkopolski 24 .
Warto dodać, że objęte badaniem przedsiębiorstwa są wzorcem dla wielu innych w zakresie
reagowania

na

zmiany

koniunktury,

sposobów

rekrutowania,

kształtowania

i

wykorzystywania kapitału ludzkiego zarówno w układzie regionalnym, lokalnym jak i
branżowym. Wzrost kwalifikacji i kompetencji pracowników to jednocześnie szansa, ale i
konieczność zmian w zarządzaniu zasobami pracy25.

2. CHARAKTERYSTYKA FIRM OBJĘTYCH BADANIEM
Na wstępie należy zaznaczyć, iż firmy Klubu Partnera na tle innych przedsiębiorstw
funkcjonujących na wielkopolskim rynku pracy posiadają pewną specyfikę. Wskaźnikami
owej specyfiki jest wielkość zatrudnienia oraz poziom wynagrodzeń .

2.1. Wielkość zatrudnienia
W poniższej tabeli zestawiono wszystkie firmy objęte badaniem z podaniem
podstawowych, najbardziej istotnych w kontekście niniejszego opracowanie, informacji.
Tabela 2.1. Podstawowe dane o firmach objętych badaniem

23

B.Buchelt, Tendencje wynagrodzeń na rynku pracy. W.: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia
gospodarczego. Red. A. Pocztowski, Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2011 s 14-15. Jak dotychczas w Polsce
popyt na pracę związaną z gospodarką opartą na wiedzy rośnie wolniej niż w innych państwach a Wielkopolska
nie należy tutaj do liderów.
24

Dane z: Rynek w województwie wielkopolskim. Publikacja Urzędu Statystycznego w Poznaniu oraz dane z
ankiety rozesłanej do przedsiębiorstw należących do Klubu Partnera UEP.
25
Zagadnienie to jest ostatnio szeroko omawiane w literaturze. Wystarczy wskazać np B. Jamka, Czynnik ludzki
we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał. Od zarządzania kompetencjami do zarządzania
różnorodnością. Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa 2011; Strategiczne zarządzanie zasobami
ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy. Red. B. Urbaniak i A. Rogozińska-Pawełczyk, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2010; Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Red. M.
Juchnowicz. Oficyna a Wolters Kluwer business. Kraków 2009. Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego. Łódź
2006 s 107-116.
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Firma

Forma

Klasyfikacja wg EKD

prawna

Lokalizacja

Liczba

(siedziba)

pracowników
w 2011 roku

Aesculap Chifa

Amica

Sp. z o.o.

Spółka
Akcyjna

DGA

Spółka
Akcyjna

Gospodarczy Bank
Wielkopolski
GlaxoSmithKline26

Spółka
Akcyjna
Spółka
Akcyjna. ,
Sp. z o.o.
oraz Sp. z
o.o.

Kompania

Spółka

3250Z - Produkcja
urządzeń, instrumentów
oraz wyrobów
medycznych, włączając
dentystyczne
2971Z - Produkcja
Elektrycznego Sprzętu
Gospodarstwa
Domowego
7414 - Doradztwo w
zakresie działalności
związanej z
prowadzeniem interesów
i zarządzaniem
6419Z - Pośrednictwo
pieniężne

Nowy

1364

Tomyśl

Wronki

1837

Poznań

174

Poznań

707

2442 - Produkcja
preparatów
farmaceutycznych;
5146 - Sprzedaż hurt.
wyr. farmaceutycznych i
środków medycznych;
7440 - Działalność
promocyjna i reklamowa
1596 - Produkcja piwa

Poznań

924

Poznań

3164

Piwowarska

Akcyjna

Kreisel Technika

Sp. z o.o.

2462 - Produkcja klejów i
żelatyn

Poznań

377

Sp. z o.o.

7415 - Działalność
agencji zajmujących się
zarządzaniem
przedsiębiorstwami
Produkcja pojazdów
komunikacji miejskiej

Poznań

294

Tarnowo

1061

Budowlana
MAN Accounting
Center
MAN Bus

Sp. z o.o.

Podgórne

26

Pracownicy zatrudnieni w Poznaniu w spółkach odpowiednio: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. GSK
Services Sp. z o.o. oraz GSK Commercial Sp. z o.o.
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Sp. z o.o.

6820Z - Wynajem i
zarządzanie
nieruchomościami
własnymi lub
dzierżawionymi

Poznań

7

Nivea Polska

Sp. z o.o.

Poznań

265

Pfeifer & Langen

Sp. z o.o.

4645Z - Sprzedaż
hurtowa perfum i
kosmetyków
1081Z - Produkcja cukru

Poznań

527

2740Z - Produkcja
elektrycznego sprzętu
oświetleniowego
3522Z - Dystrybucja
paliw gazowych w
systemie sieciowym.

Piła

3788

Poznań

1833

34.11.1 – Produkcja
samochodów osobowych
34.31 – Produkcja skrzyń
biegów i sprzęgieł do
pojazdów mechanicznych
2223Z - Produkcja
wyrobów dla
budownictwa z tworzyw
sztucznych

Poznań

6002

Buk

661

Nickel Technology
Park Poznań

Polska
Philips Lighting

Spółka

Poland

Akcyjna

Wielkopolska

Sp. z o.o.

Spółka
Gazownictwa
Volkswagen Poznań

Sp. z o.o.

Wavin Metalplast -

Sp. z o.o.

Buk

W Wielkopolsce zdecydowanie przeważają jednostki o liczbie pracujących do 9 osób
(94,5% wszystkich podmiotów). Wśród podmiotów sektora prywatnego dominują osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,8 % firm prywatnych). W całej
Wielkopolsce w grudniu 2010 roku było zarejestrowanych 80 podmiotów o liczbie
pracujących 1000 i więcej27.
Badanie, którego owocem jest niniejszy tekst dotyczyło firm dużych i bardzo
dużych. Osiem przedsiębiorstw zatrudnia powyżej 1000 osób, w niektórych przypadkach
liczba pracowników kilkukrotnie przekracza tę liczbę, natomiast cztery przedsiębiorstwa
zatrudniają pracowników w przedziale 500 – 1000 osób. Liczba zatrudnionych w Firmach
Klubu Partnera (FKP) 28 stanowi niecałe pięć procent osób zatrudnionych w podmiotach

27

Urząd Statystyczny w Poznaniu, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego
nr 12, grudzień 2010; źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_komunikat_12_10.pdf
[dostęp: 25.07.2011]
28
Co warte podkreślenia, część firm objętych badaniem posiada także oddziały czy filie także poza obszarem
województwa wielkopolskiego, co ma niebagatelne znaczenie kwestii związanych z zatrudnieniem. Mając
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sektora prywatnego w województwie wielkopolskim (SPWlkp). Stosunek ten, co pokazuje
tabela 2.2., jest dość stabilny, choć na przestrzeni ostatnich lat maleje.

Tabela 2.2. Suma zatrudnionych w firmach Klubu Partnera i w sektorze prywatnym
wielkopolskim

Rok

FKP

SPWlkp

Stosunek [w %]
KP/SPWlkp

2006
2007
2008
2009

25560
27089
27348
25896

524584
569397
587856
569785

4,8
4,7
4,6
4,5

Źródło: wyniki ankiety, GUS

Wśród objętych badaniem podmiotów dominują firmy produkcyjne. Sektor
działalności skorelowany jest ze strukturą i wielkością zatrudnienia. Wśród firm objętych
badaniem, podmioty wykonujące działalność usługową, zatrudniały najmniej pracowników i
charakteryzowały się większą różnorodnością struktury zatrudnienia (np. w postaci
zastosowania elastycznych form zatrudnienia).
2.2. Wynagrodzenia 29
Poniższa tabela prezentuje średnie wynagrodzenie w badanych przedsiębiorstwach
na przestrzeni kilku ostatnich lat.
Tabela 2.3. Przeciętne wynagrodzenia w firmach Klubu Partnera
Rok/Firma
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

A
2766
2956
3121
3334
3694
3730
3940

B
b.d
b.d
3612
3871
4253
4491
4981

C
b.d.
b.d.
3216
4015
5462
5812
5768

D
2801
2984
2998
3285
3574
3474
3726

E
b.d.
4049
4161
4378
4462
4860
5134

F
b.d.
3787
3800
3690
4425
4440
4614

G
b.d.
2874
2695
3161
4071
4728
4906

H
2572
2658
2997
3399
3723
3651
3928

I
2578
2697
2779
3183
3212
3532
3747

Źródło: wyniki ankiety; Uwaga: Nie wszystkie badane firmy podały dane dotyczące
wynagrodzenia. Na podstawie innych przesłanek można stwierdzić, że firmy które nie
podały swego przeciętnego wynagrodzenia też należą do tych, których dochody

świadomość tego faktu, z uwagi na ograniczony zakres niniejszego badania, nie będziemy analizować szerzej
tego przestrzennego zróżnicowania.
29
Niekompletność danych dotyczących wynagrodzeń wynika z tego, że część badanych przedsiębiorstw ich nie
udostępniła
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pracowników są wysokie, a w niektórych przypadkach realizowane w większym stopniu
w innych formach ( np. formy zadaniowe)

Tabela 2.4. wskazuje, że wynagrodzenia w FKP były średnio o 40 proc. wyższe od
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim
(SPrzWlk). W ostatnich latach relacja ta nieznacznie wzrastała.

Tabela 2.4. Przeciętne wynagrodzenie w FKP i jego relacja do przeciętnego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w woj. wielkopolskim
Przeciętne wynagrodzenie
Relacja
Rok
w FKP w PLN
FKP/SPrzWlkp
1,40
2005
3144
1,38
2006
3264
1,36
2007
3590
1,41
2008
4097
1,43
2009
4302
1,44
2010
4527
Źródło: dane GUS; wyniki ankiety

Zróżnicowanie wynagrodzeń mierzone współczynnikiem zmienności w zbiorze
badanych przedsiębiorstw uznać należy za niewielkie 30 . Co ciekawe,

współczynnik

zmienności wzrósł w roku 2008, czyli w momencie trudności koniunkturalnych na rynku
pracy i znacznego spadku przyjęć nowych pracowników (por. niżej).
Tabela 2.5. Zróżnicowanie wynagrodzeń w
badanych firmach
Rok Współczynnik zmienności [w %]
2006
15,1
2007
11,8
2008
16,1
2009
18,1
2010
16,0
Źródło: wyniki ankiety

Na przestrzeni ostatnich lat średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
prywatnych Wielkopolski rosło szybciej niż przeciętne wynagrodzenia w badanych
przedsiębiorstwach. Jednym z wielu możliwych wyjaśnień tego zjawiska jest fakt, że w
30

Zmienność parametrów oceniono stosując klasyfikację Baryszewa, według której wartości współczynnika
zmienności v przypisany jest stopień zmienności parametru: 0–20% - mała zmienność, 20-40% - przeciętna
zmienność, 40–100% - duża zmienność, 100-150% - skrajnie duża zmienność.
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badanych przedsiębiorstwach obserwujemy wyższe wynagrodzenia, a te odnotowują zwykle
wolniejszy procentowo wzrost niż wynagrodzenia kształtujące się na niższym poziomie. W
okresie dobrej koniunktury średnie płace w wielkopolskich przedsiębiorstwach rosły
relatywnie szybciej niż w firmach Klubu Partnera. Pogorszenie koniunktory modyfikuje tą
sytuację31.

Wykres 2.1. Dynamika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w sektorze
przedsiębiorstw w Wielkopolsce oraz w Firmach Klubu Partnera (2005 = 100)

Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Poznaniu, wyniki ankiety

Podsumowując, powyżej wskazano na dwie ogólne cechy wyróżniające
przedsiębiorstwa Klubu Partnera na tle wielkopolskiego rynku pracy: poziom zatrudnienia
oraz wysokość wynagrodzeń. Można stwierdzić, że badane przedsiębiorstwa należą do
najważniejszych podmiotów funkcjonujących na lokalnym rynku pracy posiadającą
jednak pewną specyfikę jeśli chodzi o reakcje na zmiany sytuacji ekonomicznej.

31

Wydaje się, że trzeba ten fakt łączyć z polityką zatrudnienia dużych firm dbających o utrzymanie ważnych
pracowników a nie przyjmujących nowych, których płace są siłą rzeczy niższe.
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3. FIRMY KLUBU PARTNERA NA TLE WIELKOPOLSKIEGO
RYNKU PRACY
3.1. Firmy Klubu Partnera a koniunktura na wielkopolskim rynku pracy

Poniżej prezentujemy dane dotyczące dynamiki zmian w zatrudnieniu w zbiorze
badanych przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich lat, czyli w okresie, w którym
obserwowaliśmy pogorszenie koniunktury na wielkopolskim rynku pracy. Podstawowymi
wskaźnikami tej dynamiki w naszej analizie będą dane dotyczące przyjęć i zwolnień
pracowników. Użycie pierwszego z wymienionych wskaźników jest tym bardziej
uzasadnianie, iż w okresie znacznego spowolnienia gospodarczego bezrobocie rośnie
głównie na skutek gwałtownego wstrzymania rekrutacji nowych pracowników oraz braku
nowotworzonych miejsc pracy. W Tabeli 3.1 i 3.2 przedstawiono dane dotyczące
pracowników

przyjętych

w

sektorze

podmiotów

prywatnych

w

województwie

wielkopolskim oraz w badanych przedsiębiorstwach należących do Klubu Partnera.
Tabela 3.1. Liczba osób przyjętych do pracy
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

FKP
b.d.
5 086
5 262
3 924
1 796
2 650

SPWlk
50 509
54 607
77 022
75 243
52 965
b.d.

Źródło: wyniki ankiety, GUS
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Tabela 3.2. Dynamika przyjęć do pracy [w %]
Rok

FKP

SPWlk

2006

100

100

2007

103

141

2008

77

137

2009

35

96

2010

52

-------

Źródło: wyniki ankiety, GUS

W 2009 roku doszło do znaczącego spadku przyjęć do pracy w podmiotach
należących do sektora prywatnego w województwie wielkopolskim. Podobna sytuacja
wystąpiła w firmach Klubu Partnera, w których przyjęto prawie trzykrotnie mniej
pracowników niż w dwa lata wcześniej. Co warte podkreślenia, przyjmując jako punkt
odniesienia rok 2006, można dostrzec odmienność reakcji jeśli chodzi o skalę spadku
przyjęć. Objęte badaniem firmy ograniczyły zatrudnienie w większym stopniu niż
przedsiębiorstwa w regionie.
Tabela 3.3. Stosunek przyjętych pracowników do ogółu zatrudnionych [w%]
Rok

Przyjęci KP/Zatrudnieni KP

Przyjęci SPWLKP/Zatrudnieni
SP WLKP

2005

b.d.

10

2006

19

10

2007

19

13

2008

14

12

2009

6

9

2010

10

b.d.

Źródło: GUS, wyniki ankiety
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Dane zawarte w tabeli 3.4.

pokazują, że redukcja liczby przyjmowanych na

przestrzeni ostatnich kilku lat jest znacząca. W tabeli tej prezentujemy zmiany w liczbie
przyjęć w firmach, w których doszło do największej redukcji naboru. Co warte podkreślenia
największe ograniczenie przyjęć nowych pracowników wystąpiło w

przedsiębiorstwach

produkcyjnych charakteryzujących się największą liczbą zatrudnionych.
Tabela 3.4. Liczba przyjmowanych pracowników w wybranych
firmach
Rok/Firma
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

A
505
53
1117
840
330
3
46

B
2479
3221
2356
2183
913
358
513

C
b.d.
b.d.
147
141
176
76
64

D
b.d.
b.d.
62
104
125
33
17

E
182
238
141
143
151
68
125

Źródło: wyniki ankiet

Kolejnym wskaźnikiem dotyczącym zmian koniunkturalnych na rynku pracy jest
liczba zwolnień. Analiza danych przedstawionych w Tabeli 3.5. daje inny obraz reakcji firm
niż w przypadku przyjęć do pracy32, w badanych przedsiębiorstwach w okresie wstrzymania
przyjęć nie doszło do gwałtownych zwolnień.
Tabela 3.5. Liczba osób zwolnionych
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

FKP
b.d.
3 440
3 172
3 952
2 734
3 246

SPWlkp
110 593
127 705
146 976
168 125
149 339
b.d.

Źródło: GUS, wyniki ankiety; Uwaga: brak danych z 2 firm

Wykazane powyżej ograniczenie przyjęć nowych pracowników w firmach Klubu
Partnera czyli w podmiotach należących do największych pracodawców w regionie ma
istotne znaczenie w kontekście sytuacji absolwentów na rynku pracy. Zagadnienie
32

Dane dotyczące badanych firm są niekompletne, brakuje w nich informacji od dwóch dużych przedsiębiorstw.
Z uwagi na niekompletność danych nie liczyliśmy relacji zwolnionych do ogółu zatrudnionych w badanych
firmach.
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zatrudnienia ludzi młodych stanowi jeden z najważniejszych problemów, z jakimi boryka
się wiele państw europejskich w obliczu ostatnich trudności koniunkturalnych

33

.

Pozostawanie bez pracy, nawet przez relatywnie krótki okres, negatywnie wpływa na dalszą
karierę zawodową, w tym na poziom wynagrodzeń, który utrzymywać się może na niskim
poziomie przez długi czas

34

. Bezrobotni absolwenci trudniej uzyskują samodzielność,

opóźniają decyzję na założenie rodziny. Dodatkowo, łatwo tracą wiarę w sens we własne
możliwości czy w dalszą edukację.
Poniższe

dane

prezentują

liczbę

absolwentów

podejmujących

pracę

w

przedsiębiorstwach sektora prywatnego w województwie wielkopolskim na przestrzeni
ostatnich kilku lat. Zauważyć można znaczące zmniejszenie liczy osób kończących edukację,
którzy podejmowali zatrudnienie w sektorze prywatnym.
Tabela 3.6. Absolwenci podejmujący pierwszą pracę w sektorze prywatnym w woj.
wielkopolskim
absolwenci ogółem
15 480
20 442
21 716
21 716
15 802

Rok
2005
2006
2007
2008
2009

w tym kobiety
6 286
9 348
11 175
10 021
7 867

absolwenci uczelni wyższych ogółem
3 208
4 232
4 711
4 511
3 199

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Roczniki Statystyczne Województwa Wielkopolskiego, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010

Na podstawie uzyskanych z Firm Klubu Partnera UEP informacji, można
stwierdzić, iż w ostatnich dwóch latach doszło do zmniejszenia liczby zatrudnianych
absolwentów szkół wyższych 35.

33

Scarptta S., Sonnet A., Manfredi T., Rising youth unemployment during the crisis: how to prevent negative
long-term consequences on a generation? OECD Social, Employment and Migration Working Papers, Nr. 16,
OECD Publishing
34
Mroz T., Savage. T., The long term effects of youth unemployment, The Journal of Human Resources, nr 41
(2), 2006, s. 260
35
Dane uzyskane od Firm dotyczące zatrudnienia absolwentów są niestety niekompletne, obejmują swoim
zakresem tylko kilka przedsiębiorstw
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Tabela 3.6. Przyjęcia absolwentów uczelni wyższych przez badane firmy Klubu Partnera
Rok/Firma
2006
2007
2008
2009
2010

A
9
14
9
4
0

B
3
0
1
0
4

C
b.d.
b.d.
10
5
3

D
18
20
20
7
2

E
12
12
11
5
12

F
b.d.
12
15
4
7

G
12
15
20
11
5

H
76
39
14
4
6

Źródło: wyniki ankiety; Status absolwenta przysługuje w ciągu 12 miesięcy od zakończenia nauki

Istotny z punktu widzenia oceny zmian strukturalnych w badanych firmach jest
odsetek ogółu przyjmowanych do pracy stanowią absolwenci. Poniższy wykres prezentuje
zmiany w zatrudnianiu absolwentów wyrażone jako stosunek przyjętych absolwentów do
ogólnej liczby zatrudnionych w danym roku 36 . W trzech firmach doszło do znacznej
redukcji absolwentów wśród ogółu przyjmowanych w okresie wstrzymania przyjęć po roku
2007. Niemniej jednak w firmie oznaczonej jako D stosunek ten nie malał, lecz znacznie
rósł. Co ciekawe firma ta jako jedyna z niżej analizowanych nie należy do przedsiębiorstw
produkcyjnych.

Wykres 3.1. Stosunek przyjętych absolwentów uczelni wyższych do
ogółu przyjętych pracowników (2006 = 100)
Stosunek przyjętych absolwentów do ogółu
przyjętych pracowników (2006 = 100)
250
200
A

150

B
C

100

D
50
0
2006

2007

2008

2009

2010

Źródło: wyniki ankiety

36

Ze względu na niekompletność danych byliśmy w stanie dokonać obserwacji tylko dla czterech
przedsiębiorstw.
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Wykres 3.2 prezentuje stosunek liczby przyjętych absolwentów uczelni wyższych do
ogółu liczby przyjętych osób z wyższym wykształceniem. W okresie, w którym wystąpiło
ograniczenie przyjęć stosunek ten w większości przedsiębiorstw zmniejszył się znacznie.
Ograniczenie liczby przyjęć w badanych przedsiębiorstwach w stosunkowo dużym stopniu
dotknęło zatem absolwentów37.
Wykres 3.2. Stosunek liczby przyjętych absolwentów uczelni wyższych
do liczby przyjętych pracowników z wyższym wykształceniem
0,5
0,45
0,4
A

0,35

B

0,3

C
0,25

D

0,2

E

0,15

F

0,1

G

0,05
0
2006

2007

2008

2009

2010

Źródło: wyniki ankiety

Oceniając zmiany w wielkości i strukturze przyjęć należy uwzględnić, że oprócz
przyjęć i zwolnień przedsiębiorstwa w obliczu trudności koniunkturalnych mogą także
podejmować decyzje dotyczące alokacji i wykorzystania zasobów ludzkich w organizacji.
W szczególności dotyczyć to może ograniczania czasu pracy, zwiększania udziału
niepełnozatrudnionych czy wreszcie wprowadzenia outsourcingu zadań do tej pory
wykonywanych przez załogę. Dlatego warto przyjrzeć się strukturze

zatrudnienia w

przedsiębiorstwie z punktu widzenia form realizacji pracy.
Dane uzyskane od firm pozwalają stwierdzić, że w badanych przedsiębiorstwach
dominuje zatrudnienie na pełen etat. Ta forma najlepiej zabezpiecza interesy większości

37

Ograniczenie liczby przyjętych absolwentów uczelni wyższych w stosunku do liczby pracowników z
wyższym wykształceniem mogło też wynikać z ograniczania kosztów związanych z zatrudnianiem osób bez/ze
stosunkowo niewielkim doświadczeniem zawodowym.
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pracowników, a zważywszy na pozycję tych firm na wielkopolskim rynku pracy, ma duże
znaczenie dla stabilności zatrudnienia w regionie. W dość ograniczonym stopniu stosowane
są inne formy zatrudnienia, w szczególności zatrudnienie na niepełny etat czy na podstawie
umów cywilnoprawnych38.
Przedstawioną wyżej analizę ilościową warto uzupełnić o dane jakościowe związane z
kluczowymi kwestiami związanymi z polityką zatrudnienia.
W naszej ankiecie pytanie dotyczące łatwości pozyskania pracowników lokalnym
rynku pracy odnieśliśmy do różnych grup stanowisk. Wyniki wskazują, że badane
przedsiębiorstwa bardzo łatwo mogą pozyskać osoby na stanowiska biurowe oraz
produkcyjne. Sytuacja wygląda odmiennie w odniesieniu do stanowisk wymagających
większych kwalifikacji a więc stanowisk menadżerskich i wyższych technicznych, w
niektórych przedsiębiorstwach dobór i pozyskania pracowników tego rodzaju wymaga
większych nakładów.
Wykres 3.3. Czy łatwo znaleźć pracownika na lokalnym rynku pracy? (liczba odpowiedzi)
9
8

częstość odpowiedzi

7
6
5
4
3
2
1
0
stanowiska
menadżerskie
zdecydowanie tak

stanowiska produkcyjne
raczej tak

raczej nie

stanowiska wyższe
techniczne
zdecydowanie nie

stanowiska biurowe
trudno powiedzieć

Źródło: wyniki ankiety

Zapytaliśmy przedsiębiorstwa o bariery, które utrudniają zatrudnianie kolejnych
pracowników na lokalnym rynku pracy; uzyskane odpowiedzi prezentujemy poniżej. Bariera
związana z trudnościami w naborze odpowiednio wykwalifikowanych pracowników była
38

Ze względu na niekompletność danych trudno jednoznacznie stwierdzić czy i jak zmieniła się struktura
zatrudnienia w badanych firmach jeśli chodzi o formy zatrudnienia w obliczu nagłego wstrzymania
przyjmowania nowych pracowników w roku 2009
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najczęściej określana jako ta, która jest najbardziej istotna. Co ważne, wysokie koszty pracy,
czyli czynnik, który pojawiał się równie często, nie jest związany z uwarunkowaniami
występującymi na regionalnym rynku pracy

Tabela 3.7. Bariery w zatrudnieniu kolejnych pracowników na lokalnym rynku pracy (liczba
wskazań)
Bariery
brak środków finansowych
wysokie koszty pracy, wysokie
podatki i świadczenia pracownicze
trudności w znalezieniu pracownika o
wymaganych kwalifikacjach
niepewność co do przyszłości firmy
restrykcyjne przepisy prawa pracy
niepewność co do ogólnej sytuacji
gospodarczej

bardzo
poważna
bariera
5

bariera o
przeciętnym
znaczeniu
7

7

7

8
1

7
4

8

1

5

8

1

5

5

2

2

bariera bez
znaczenia
4

trudno
ocenić

1

Źródło: wyniki ankiety

3.2. Kształtowanie wartości zasobów ludzkich w Firmach Klubu Partnera

W niniejszym fragmencie przyjrzymy się dwóch kwestiom: wykorzystaniu
świadczeń pozapłacowych w systemach wynagrodzeń przedsiębiorstw Klubu Partnera
oraz kwestii szkoleń pracowniczych finansowanych w badanych firmach.
W kontekście lokalnego rynku pracy wskazanie na zastosowanie tych narzędzi przez
badane firmy może pełnić dwie funkcje. Po pierwsze, mogą być swoistym benchmarkiem,
wyznaczać nowe standardy i stanowić źródło tzw. dobrych praktyk. Po drugie, mogą
przyczyniać się do zwiększania pozycji konkurencyjnej pracodawcy.
W ankiecie firmy zostały zapytane o to, co decyduje o posiadanej pozycji
konkurencyjnej na regionalnym rynku pracy. W poniższym zestawieniu prezentujemy
częstość wybieranych odpowiedzi, z których wynika, że kwestia wynagrodzeń, szkoleń i
działalności socjalnej w opinii przedsiębiorstw stanowi dość znaczący czynnik
przyczyniający się do rozwoju i atrakcyjności firmy w regionie.
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Tabela 3.8. Opinie badanych firm na temat czynników decydujących o konkurencyjności
przedsiębiorstwa na lokalnym rynku pracy – częstość wskazań
zdecydowanie
tak

raczej
tak

raczej
nie

Atrakcyjne wynagrodzenia

4

11

1

Rozwinięta działalność
socjalna

2

10

2

Nakłady na szkolenia

2

13

zdecydowanie
nie

trudno
ocenić

2
1

Źródło: wyniki ankiety
3.2.1. Świadczenia dodatkowe w systemach wynagrodzeń
Powszechnie uznaje się, że świadczenia niepieniężne przynoszą pewne korzyści
pracodawcom. Wśród nich ważne miejsce zajmuje łatwiejsze pozyskanie i utrzymanie
wysoko wykwalifikowanych pracowników, co z kolei przyczynia się do redukcji kosztów
rekrutacji 39 . Innymi czynnikiem zachęcającym do rozwoju świadczeń dodatkowych są
kwestie związane redukcją obciążeń podatkowych płaconych przez pracodawcę oraz wpływ
na pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o swoich pracowników.
Z kolei dla pracownika świadczenie pozapłacowe są korzystne dlatego, że w
znacznym stopniu redukują wydatki gospodarstw domowych, ułatwiają także zachowanie
równowagi między pracą i życiem pozazawodowym (work – life balance).
Najbardziej popularnym rodzajem świadczeń pozapłacowych były w badanych
przedsiębiorstwach usługi medyczne. Z kolei niska ilość wskazań Pracowniczych
Programów Emerytalnych jest e dużym stopniu odzwierciedleniem problemów, z jakimi
wiążę się rozwój form tych świadczeń w Polsce 40 . Warto jednak dodać, że niektóre z
badanych przedsiębiorstw planują wprowadzenie PPE w ciągu najbliższych dwóch lat. Do
innych świadczeń należą na przykład: przedszkola firmowe, dofinansowanie do
wypoczynku dla dzieci pracowników, upominki i nagrody rzeczowe, zniżki na produkty
firmowe czy organizacja imprez okolicznościowych.

39

S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2001, s. 399
Pof. Np. M. Szczepański, Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie
Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010
40
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Tabela 3.9. Świadczenia pozapłacowe w badanych firmach
Rodzaj świadczeń

Częstość wskazań

Pracownicze Programy Emerytalne

3

Dodatkowe ubezpieczenie na życie finansowane przez zakład
pracy

7

Pakiet świadczeń medycznych finansowanych przez
zakład/dodatkowe ubezpieczenie medyczne

13

Stołówka

8

Dopłaty do pakietu rekreacyjnego (np. fitness, siłownia) – poza
Funduszem Socjalnym

6

Inne

6

Źródło: wyniki ankiety
3.2.2. Szkolenia

Szkolenia stanowią jedną z podstawowych form realizacji kształtowania rozwoju
kompetencji pracowniczych w nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa

41

. Poniżej

przedstawiamy wydatki na szkolenia ponoszone przez badane firmy na przestrzeni ostatnich
lat. Należy podkreślić, iż dane te nie są porównywalne. Potrzeby szkoleniowe w określonym
przedsiębiorstwie zależą od wielu zmiennych, takich jak przedmiot działalności, wielkość
zatrudnienia, skala inwestycji czy reorganizacji. Poniższa tabela przedstawia wydatki
nominalne na szkolenia w FKP.

41

M. Jabłoński, Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się, Wyd. CH Beck, 2009, s. 128-131
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Tabela 3.10. Wydatki na szkolenia w tys. PLN
Firma 2004 2005 2006
A
43
34
100
B
b.d. b.d. 8 000
C
b.d. 4 500 3 500
D
b.d. b.d.
1.2
E
174 185
250
F
b.d. b.d. 1 076
G
b.d. 1403 1514
H
b.d. b.d.
15
I
641 709
542
J
3 914 4 106 b.d.
K
5 437 9 758 10 614
L
538 506
413
Ł
600 689
888

2007
139
9 100
4 500
6
272
892
1849
50
928
b.d.
8 859
242
616

2008
118
6 500
6 300
18
377
949
1362
47
766
b.d.
6 557
145
364

2009
97
3 300
b.d.
6.5
370
572
1905
25
1016
b.d.
8 276
128
324

2010
169
4 400
b.d.
2.4
413
778
2007
20
824
b.d.
8 719
70
190

Źródło: wyniki ankiety

Analiza powyższych danych nie prowadzi do jednoznacznych wniosków, trudno
na jej podstawie budować uogólnienia. Tylko w

części przedsiębiorstw doszło do

zmniejszenia się wydatków na szkolenia w okresie, kiedy zanotowano nagły spadek przyjęć
do pracy (rok 2007, por. tekst wyżej). W poniższej tabeli
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przedstawione liczbę

pracowników 43 , którzy uczestniczyli w szkoleniach w ostatnich latach. Różnice między
ilością przeszkolonych w przedsiębiorstwach są spore, co wynika ze specyficznych
uwarunkowań potrzeb szkoleniowych występujących w danym przedsiębiorstwie
Tabela 3.11. Liczba przeszkolonych pracowników
Firma
A
B
C
D
E
F
G
H

2004
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
392
b.d.
b.d.
b.d.

2005
b.d
b.d.
1667
b.d
374
b.d
b.d
b.d

2006
b.d
6000
3679
1
1034
564
b.d
50

2007
b.d
5100
4747
3
1044
1263
b.d
100

2008
b.d
3700
3637
3
1433
1641
b.d
95

2009
90
2900
1809
8
1429
990
b.d
50

2010
128
5700
3231
5
1530
815
b.d
40

42

W drodze wyjątku oznaczenia firm w tabeli Z1 i Z2 są tożsame!
Pracownik mógł uczestniczyć w więcej niż w jednym szkoleniu w ciągu roku, dlatego w niniejszej tabeli
policzony zostanie „podwójnie”. Zabieg ten był niemożliwy do skorygowanie na etapie zbierania danych.
43

37

I
J
K
L
Ł

b.d.
489 904 1251 980 1019 1164
6316 3015 b.d
b.d
b.d
b.d
b.d
12832 11708 8922 10762 11685 14694 11598
b.d.
b.d
b.d
b.d
b.d
b.d
b.d
445
388 250 430
515
294
355

Źródło: wyniki ankiety

Pomimo pewnych trudności interpretacyjnych, można sformułować kilka
generalnych wniosków. Po pierwsze, liczba pracowników, którzy uczestniczą w szkoleniach
finansowanych przez przedsiębiorstwa jest bardzo wysoka. Świadczy to o tym, że jednym z
priorytetów badanych firm jest podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Po drugie, nie
ma prostej zależności między zmianą wydatków na szkolenia a liczbą przeszkolonych
pracowników. Jest to zapewne wynik dużej różnorodności szkoleń, adresowaniu ich w
stosunku do różnych grup stanowisk pracy. Istnieją wszak różnice w kosztach organizacji
szkoleń przeznaczanych dla kadry zarządzającej i dla stanowisk niższego czy średniego
szczebla czy szkoleń dla wyższych stanowisk technicznych. Niemiej jednak ten wniosek
należy skonfrontować także z danymi dotyczącymi liczby organizowanych szkoleń, które
przedstawione są w poniższej tabeli.
Dane

dotyczące

liczby

szkoleń,

przedstawione

poniżej,

powinny

być

rozpatrywane w kontekście celów szkoleń. W ankiecie zapytaliśmy przedsiębiorstwa kiedy
szkolenia pracownicze są najczęściej organizowane. Z uzyskanych odpowiedzi można
wyciągnąć kilka generalnych wniosków. Pracownicze szkolenia fachowe (np. techniczne dla
pracowników z działów produkcji) organizowane są najczęściej zaraz po zatrudnieniu. Innym
czynnikiem, któremu towarzyszy przeprowadzanie szkolenia jest rozwój firmy głównie
poprzez wprowadzenie nowych technologii produkcji (np. zakup nowych maszyn). Z kolei
tzw. szkolenia poza fachowe (np. w zakresie kompetencji miękkich) organizowane są
najczęściej w związku z wprowadzanie zmian organizacyjnych, rzadziej natomiast zaraz po
zatrudnieniu.
Tabela 3.12. Liczba szkoleń,
uczestniczyli pracownicy

w

Firma
A
B
C
D
E
F
G

2009
37
450
189
4
359
166
b.d.

2004
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
73
b.d.
b.d.

2005
b.d.
b.d.
350
b.d.
94
b.d.
b.d.

2006
b.d.
950
471
1
175
122
b.d.

2007
b.d.
830
672
4
310
249
b.d.

2008
42
540
381
8
330
239
b.d.

których
2010
96
860
221
5
344
137
b.d.
38

H
I
J
K
L
Ł

b.d.
b.d.
438
2467
88
229

b.d.
189
318
1665
72
237

25
20
20
10
259 251 238 115
b.d. b.d b.d. b.d.
1541 1530 2052 2039
55
53
40
48
282 173 171 153

10
172
b.d.
1473
34
156

Źródło: wyniki ankiety
Zbadaliśmy także dynamikę zmian wydatków na szkolenia przypadającą na
jednego pracownika w kilku przedsiębiorstwach na przestrzeni ostatnich lat. Poczynione
obserwacje wskazują, że większości przedsiębiorstw w okresie wstrzymania przyjmowania
nowych pracowników doszło także do zmniejszenia środków przeznaczanych na szkolenia, co
wyjaśnić można na kilka sposobów. Po pierwsze, wiązać się to może z problemami
koniunkturalnymi oraz z strategią obniżania kosztów. Po drugie, zmniejszenie wydatków na
ten cel wiąże się z tym, że jak już wyżej wskazywano, szkolenia organizowane są często w
momencie przyjmowania nowych pracowników. W momencie wstrzymania naboru
pracowników potrzeby szkoleniowe maleją

Wykres 3.4. Zmiana wydatków na szkolenia liczona na jednego
pracownika (2006 = 100)
Zmiana wydatków na szkolenia liczona na
jednego pracownika (2006 = 100)
180
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Źródło: wyniki ankiety
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3.3. Firmy klubu Partnera na rynku pracy osób rozpoczynających pracę
3.3.1. Oczekiwania wobec absolwentów uczelni wyższych

W ankiecie zapytaliśmy, jakich umiejętności i kwalifikacji od kandydatów
ubiegających się o zatrudnienie i posiadających wyższe wykształcenie oczekuje się w
badanych przedsiębiorstwach. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.
Fakt, że pożądaną cechą jest wcześniejsze doświadczenie na podobnym
stanowisku nie wywołuje zdziwienia. Również znajomość języków obcych jest bardzo
częstym wymaganiem rekrutacji na stanowiska w dużych przedsiębiorstwach utrzymujących
kontakty z partnerami zagranicznymi. Warto bliżej przyjrzeć się odpowiedziom dotyczącym
wykształcenia wyższego. Wedle poniżej prezentowanych wyników dobre oceny na
dyplomie ukończenia uczelni nie są czynnikiem, który świadczyłby o atrakcyjności
kandydata.
To często spotykane przekonanie, że dobre oceny na studiach nie przesądzają, że
absolwent będzie dobrym pracownikiem warto skonfrontować z wynikami innych, dużych
badań

dotyczących

wielkopolskiego

rynku

pracy

przeprowadzonych

przez

M. Ławrynowicza i P. Michonia z Katedry Pracy i Polityki Społecznej UEP. Autorzy po
zbadaniu losów absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy dochodzą do wniosku, że
bardzo dobra ocena ukończenia studiów zwiększa prawdopodobieństwo zatrudnienia
na pełen etat i zmniejsza ryzyko bezrobocia44.
Nawet jeśli ocena na dyplomie nie jest cechą, która stanowi o atrakcyjności
kandydata, to tego samego nie można powiedzieć o samym dyplomie, zwłaszcza tego, jaka
jednostka ten dyplom wydała. Jak wynika z przedstawionych danych, przedsiębiorstwa
przywiązują dużo większe znaczenie do renomy uczelni, którą skończył kandydat, choć
wciąż nie można stwierdzić, że jest to czynnik o dominującym znaczeniu w procesie
rekrutacji.

44

M. Ławrynowicz, P. Michoń, Trzy światy. Badanie rynku pracy w Wielkopolsce, Wyd. Edustacja.pl, 2009, s. 5758

40

Tabela 3.13. Czynniki decydujące o zatrudnieniu absolwentów – częstość wskazań
SKALA

1

2

doświadczenie zawodowe na podobnym
stanowisku

3

3

4

5

5

8
1

ukończenie renomowanej uczelni wyższej

1

2

7

5

dobre oceny na
dyplomie

4

6

4

2

4

6

znajomość języka
obcego

6

Warto także odwołać się do opinii studentów z województwa wielkopolskiego
na temat tego, co dla pracodawców jest najważniejsze przy zatrudnieniu absolwentów
uczelni wyższych. Wyniki, które przedstawiamy poniżej w dużym stopniu pokrywają się z
oczekiwaniami rekrutacyjnymi przedsiębiorstw. Najniższe miejsce w opinii studentów
przypada ocenom uzyskanym na studiach.

Wykres 3.5. Co jest najważniejsze dla pracodawców przy zatrudnianiu
absolwentów szkoły wyższej? – opinia studentów (w %)*
oceny uzyskane na studiach
plan kariery zawodowej
znajmomości
umiejętności komunikacyjne
umiejętoność pracy w zespole

4
7
9
37
39

kierunek ukończonych studiów

42

prestiż ukończonej uczlni

42

znajomość branży
odbyte staże i praktyki międzynarodowe
język obcy

50
56
59

Źródło: Ławrynowicz, Michoń, Trzy światy…, s. 38; niektóre odpowiedzi pominięto; *
(nie sumuje się do 100% można było wybrać 6 odpowiedzi)
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3.3.2. Praktyki i staże studenckie w firmach Klubu Partnera

Ciekawym problem poznawczym i praktycznym jest odpowiedź na pytanie: jakie
funkcje dla przedsiębiorstw Klubu Partnera spełnia organizacja praktyk i staży studenckich?.
Praktyki i staże mogą być narzędziem pomocnym w selekcji nowych pracowników, mogą
służyć odciążeniu załogi przedsiębiorstwa w okresie zwiększonej liczby zleceń czy realizacji
dodatkowych projektów. Niewątpliwie praktyki i staże studenckie zyskały coraz większa
popularność także dlatego, że stanowią one jedną z form budowy wizerunku firm. Poniżej
spróbujemy częściowo odpowiedzieć na powyższe charakteryzując praktyki i staże w
największych przedsiębiorstwach regionu będących przedmiotem niniejszego badania.
Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowej analizy, należy przedstawić kilka
istotnych kwestii metodycznych. Po pierwsze, dane dotyczące ilości praktykantów i
stażystów przyjmowanych w przedsiębiorstwach nie są kompletne, dlatego nie będziemy
formułować daleko idących uogólnień. Po drugie, do tych danych należy podchodzić ze
sporą ostrożnością, gdyż same rozróżnienie między praktyką i stażem nie jest do końca
oczywiste i jasne. W poszczególnych przedsiębiorstwach różnice między tymi formami
mogą być znaczne (np. kwestia czasu trwania, formy prawnej, ewentualnego wynagrodzenia
etc.). Z uwagi na powyższe problemy w naszej analizie sumujemy liczbę praktyk i staży.
Trzecia kwestia wiąże się porównywalnością danych. Badane przedsiębiorstwa mimo, że
posiadają sporo cech wspólnych (wielkość zatrudnienia, otocznie instytucjonalne etc.) dzieli
bardzo dużo. Kwestia organizacji praktyk i staży ma swoją specyfikę, głównie związaną z
branżą, w której dane przedsiębiorstwo działa. Dlatego zamiast porównywać dane między
firmami, warto zwrócić uwagę na dynamikę zmian w poszczególnych przedsiębiorstwach.
To ostatnie zastrzeżenie dotyczy głównie analizy, która ma miejsce poniżej.
Wcześniej ustaliliśmy, że w momencie problemów koniunkturalnych na rynku pracy
strategia badanych firm polegała głównie na ograniczaniu przyjęć nowych pracowników.
Warto zadać pytanie, jaki jest stosunek ilości praktykantów i stażystów w badanych do
ilości przyjętych pracowników na przestrzeni ostatnich kilku lat.
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Tabela 3.14. Relacja liczby stażystów i praktykantów do liczby
przyjętych do pracy w danym roku
Firma
A
B
C
D
E
F
G
H

2006

2007

2008

2009
25

0,02
0,33
1,25
0,06
0,0001
0,03

0,34
0,66
1,28
0,02
0,2

0,03

0,74
0,02
0,06

0,95
0,11
0,06

2010
1,74
0,04
0,86
2,12
0,02
0,03
0,24

Źródło: wyniki ankiety

W niektórych przypadkach ilość praktykantów i stażystów była kilkukrotnie (raz
nawet dwudziestopięciokrotnie) większa niż liczba przyjęć. Co wydaje się być mniej
zaskakujące, te dysproporcje wystąpiły głównie w okresie gwałtownego wstrzymania
przyjęć do firm. Warto dodać, że na podstawie dostępnych danych, można stwierdzić, że
tylko w jednej z powyższych firm doszło do bardzo dużego wzrostu liczby praktykantów i
stażystów (między 2007 a 2009 ich liczba wzrosła ponad dwukrotnie), w pozostałych
firmach liczba ta pozostawała na raczej stałym poziomie bądź też uległa znacznemu
zmniejszeniu.
W ankiecie zapytaliśmy firmy, ile osób uzyskuje zatrudnienie bezpośrednio po
odbytej praktyce lub stażu. Mimo uzyskania niewielkiej ilości odpowiedzi, można
stwierdzić, że co najmniej część badanych przedsiębiorstw wykorzystuje formę praktyk i
staży jako formę rekrutacji pracowników. W niektórych przypadkach odsetek praktykantów
i stażystów uzyskujących zatrudnienie jest wysoki, sięgający około 50%, jednak zazwyczaj
kształtuje się on na poziomie około 10%.
Warto przyjrzeć się wymaganiom stawianym praktykantom i stażystom w badanych
firmach. Czynniki decydujące o przyjciu na praktykę czy staż w dużym stopniu odpowiadają
na pytanie, jakich kompetencji poszukują firmy. Jak wynika z przedstawionych poniżej
danych najbardziej pożądane jest ukończenie kierunku studiów, który bezpośrednio wiąże
się z zadaniami wykonywanymi na praktyce czy stażu, duże znaczenie mają także tzw.
praktyczne umiejętności potwierdzane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Tym samym,
można stwierdzić, że badane przedsiębiorstwa poszukują, zgodnie z teorią kosztów
transakcyjnych, studentów i absolwentów o kompetencjach specyficznych. Zaskakującym
wynikiem jest to, że działalność w organizacjach studenckich czy wolontariat w stosunkowo
43

niewielkim stopniu zwiększa szansę studentów i absolwentów na uzyskanie praktyki czy
stażu w badanych przedsiębiorstwach
Tabela 3.15. Decydujące czynniki o przyjęciu na praktykę i staż. Częstość odpowiedzi.
bardzo ważny
czynnik

ważny
czynnik

umiarkowanie
ważny

kierunek studiów

7

7

2

wcześniejsze doświadczenie zawodowe

1

4

8

znajomość języka obcego

3

7

5

umiejętności potwierdzone w czasie
rozmowy kwalifikacyjnej

7

6

2

1

2

8

6

działalność w organizacjach studenckich/
wolontariat

czynnik
nieważny

2

Źródło: wyniki ankiety

Ważną informacją mówiącą sporo o funkcjach, jakie spełniają praktyki i staże w
badanych przedsiębiorstwach jest okres, w którym są one organizowane. Jak wynika z
poniższego zestawienia w zasadzie wszystkie przedsiębiorstwa przyjmują praktykantów lub
stażystów do pracy w okresie wakacji. Dodatkowo, niektóre (są to najczęściej firmy
największe) z nich posiadają stałe programy praktyk i staży, na które organizowana jest
osoba rekrutacja wykorzystujące różne metody, w tym kontakt z uczelniami wyższymi. W
połowie z badanych firm praktyki i staże są wykorzystywane w organizacji procesu pracy w
okresach większego jej natężenia, związanego na przykład realizacją zwiększonej ilości
zleceń czy dodatkowych projektów. Kierując się odpowiedziami firm stwierdzić należy, że
praktyki i staże nie są receptą na problemy zatrudnieniowe związane z okresem
dekoniunktury. Tym samym dane prezentowane na wykresie 6 nie należy interpretować
jako zjawisko „wypierania” czy „substytucji” przyjęć pracowników i tworzenia nowych
miejsc pracy przez organizowanie praktyk lub staży.
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Wykres 3.6. Kiedy organizowane są praktyki i staże? – częstość wskazań
16
14
12
10
8
6
4
2
0
okres
dekoniunktury
gospodarczej

niezależnie od
okres natężonej w czasie wakacji i
konunktury (stałe prac do wykonania
urlopów
programy staży i
praktyk)

Źródło: wyniki ankiety; Uwaga: można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź
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Maciej Ławrynowicz, Zuzanna Pawłowska, Magdalena Sakowska, Natalia Urban

4. AKTYWNOŚĆ FIRM KLUBU PARTNERA NA UCZELNIACH
WYŻSZYCH W PERCEPCJI STUDENTÓW
Employer branding to „ukierunkowana, długookresowa strategia zarządzania
świadomością i percepcją pracowników, kandydatów (potencjalnych pracowników) oraz
udziałowców w odniesieniu do konkretnej firmy” 45 . Marka pracodawcy tworzy obraz
organizacji jako wyjątkowego miejsca pracy w świadomości obecnych pracowników oraz
kluczowych interesariuszy zewnętrznych (aktywnych i pasywnych kandydatów, klientów i
innych). 46 Ambler i Barrow definiują employer branding jako promowanie, zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz firmy, jasnej wizji tego, co czyni firmę wyjątkowym i
pożądanym pracodawcą.47
Aktywność przedsiębiorstw na uczelniach wyższych staje się w Polsce powszechną
praktyką i obejmuje szerokie spektrum działań jak: badania i rozwój, ekspertyzy, transfer
wiedzy, tworzenie kierunków studiów itd. Jedną z korzyści firm jest ułatwiony dostęp do
potencjalnych pracowników (studenci i absolwenci). Proces rekrutacji rozumiany jako
proces

przyciągania

kandydatów

do

zatrudnienia

przenika

się

z

działaniami

marketingowymi obejmującymi markę przedsiębiorstwa, gdzie obszarem wspólnym jest
kreowanie wizerunku pracodawcy .
Rosnąca popularność problematyki kształtowania wizerunku organizacji obejmuje
kształtowanie świadomości potencjalnych pracowników. Częścią składową kształtowania
wizerunku przedsiębiorstwa ( w tym m.in. marki, produktów)jest employer branding.
Kształtowanie wizerunku spójnego z wartościami organizacyjnymi, czy produktami
obejmuje również działania w obszarze edukacji, szczególnie na poziomie akademickim. I
właśnie owa aktywność jest przedmiotem przeprowadzonych na przełomie maja i czerwca
badań wśród studentów Poznania. Celem było poznanie zachowań i opinii o działaniach
przedsiębiorstw na uczelniach oraz działań studentów ukierunkowanych na pozyskani
informacji

o

przedsiębiorstwach,

potencjalnych

pracodawcach.

Nie

badaliśmy

rzeczywistych działań prowadzonych przez firmy, a jedynie te pozostające w świadomości
ankietowanych i te, które miały miejsce na uczelniach.

Cel ogólny badania został
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Sullivan, J. (2004), “Eight elements of a successful employment brand”, ER Daily, 23 February,
http://www.ere.net/2004/02/23/the-8-elements-of-a-successful-employment-brand/, [12.05.2009]
46
Minchington, B., Your Employer Brand attract-engage-retain, Collective Learning Australia, 2006, s.18
47
Ambler T., Barrow S. The employer brand. Journal of Brand Management 4/1996, s. 185–206
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uszczegółowiony i operacjonalizowany w pytaniach kierowanych do studentów,
pogrupowanych w obszary:


Percepcja

nazw

pracodawców

(

znajomość

spontaniczna

i

wspomagana

pracodawców) przez studentów


Aktywność studentów w wydarzeniach48, w których udział miały przedsiębiorstwa



Znajomość wykorzystywania instrumentów employer brandingu przez organizacje



Źródła i celu pozyskiwania informacji o pracodawcach oraz ich efektywności w
opiniach studentów
Charakterystyka respondentów
W badaniu wzięło udział 205 respondentów, w tym 93 mężczyzn i 112 kobiet.

Najliczniejszą grupę, tworzą osoby mające 21 i 22 lata. W sumie stanowiły one ponad
połowę osób, które wzięły udział w badaniu. Najmniej liczną grupą są osoby mające 19, 26 i
28 lat. 49
W badaniu uczestniczyli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki
Poznańskiej ,Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego.
Odpowiedzi udzielili

także studenci, Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły

Bankowej, Uniwersytetu Artystycznego, Akademii Muzycznej, Wyższej Szkoły Hotelarstwa
i Gastronomii, Wyższej Szkoły Języków Obcych, Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i
Dziennikarstwa, jednak ze względu na małą liczebność w próbie część z uczelni pomijana
jest w prezentacji wyników.
Wykres 4.1. Rozkład respondentów ze względu na uczelnie

48

Termin wydarzenia stosowany zamiennie z narzędziami EB obejmuje wszelką aktywność przedsiębiorstw we
współpracy z uczelniami, studentami organizacjami studenckimi (szkolenia, wykłady otwarte, praktyki, staże,
projekt magisterski, konkursy z nagrodami, Dni Kariery, biuro rekrutacji i karier, koła naukowe, targi pracy,
ambasador firmy działający na uczelni, katalogi informacyjne)
49
Z zamierzenia dobór próby miał być proporcjonalny jednak trudności w pozyskaniu respondentów sprawiły,
że niedoreprezetownymi uczelniami są UAM i UM i UP. Badanie prowadzono w okresie 05-06 2011 w formie
ankiety internetowej oraz kwestionariuszy wywiadu bezpośredniego.
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Wśród respondentów, 13 proc. to studenci 1. roku studiów licencjackich/inżynierskich
(I stopnia), 30 proc. to studenci 2. roku. Najliczniejszą grupę (31 proc. ankietowanych)
stanowiły osoby studiujące na 3. roku. Pozostali ankietowani, to studenci studiów drugiego
stopnia; 15% proc. studiowała na 1. roku studiów II stopnia, a najmniej liczna grupa (11
proc. badanych) składająca się ze studentów ostatniego roku studiów magisterskich.
Większość ankietowanych miała więc co najmniej jeszcze dwa lata do momentu skończenia
studiów wyższych i definitywnego wejścia na rynek pracy, zakładając, że powielany będzie,
obserwowany obecnie schemat kontynuacji studiów po ukończeniu pierwszego stopnia
studiów. Należy jednak zauważyć, że od paru lat mamy do czynienia z wcześniejszym
wchodzeniem na rynek pracy przez studiujących.
Rozpatrując miejsce pochodzenie poznańskich studentów, najwięcej osób wywodzi
się z miast liczących powyżej 100 tys. Mieszkańców. Studenci pochodzący z miast
liczących 50-100 tys. mieszkańców stanowili najmniej liczną grupę.
W ankiecie pojawiły się także pytania odnoszące się do dotychczasowej aktywności
zawodowej studentów. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że 60 proc. badanych odbyło już
praktykę lub staż, a aż 80 proc. respondentów może pochwalić się doświadczeniem
zawodowym. Wyniki pozwalają więc przyjąć, że odpowiedzi udzielone na pytania
znajdujące się we właściwej części ankiety zostały udzielone na podstawie realnych
doświadczeń i obserwacji, nie zaś wyłącznie w oparciu o wyobrażenia bądź stereotypowe
opinie. Jasnym jest, że doświadczenie zawodowe studentów jest ograniczone do niewielkiej
liczby organizacji, lecz dzięki owym doświadczeniom prezentowane wyniki to nie tylko
percepcja

wizerunku

komunikowanego

potencjalnym

pracownikom,

lecz

także

weryfikowana przez rzeczywiste doświadczenia w przedsiębiorstwach. Wskazać, należy
również, że nie badanym, a ważnym aspektem jest wtórna wymiana informacji między
studentami choćby po stażach i praktykach i funkcjonujący swoisty ranking organizacji, z
którymi warto Dodatkową wartością jest możliwość porównania założeń przyjmowanych
przez przedsiębiorstwa w konstruowaniu i funkcjonowaniu narzędzi kreowania wizerunku
przez pracodawców i rezultatów, choćby oceny ich skuteczności w ocenie firm i studentów.
Analiza wyników badania
Jednym z celów przeprowadzonego badania było zachowań studentów poznańskich
uczelni obejmujących uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez firmy, Niewiele
ponad połowa respondentów kiedykolwiek uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych
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przez firmy, . 50 W badaniu 52 proc. studentów przyznało się do uczestnictwa w takich
wydarzeniach.
Najbardziej aktywną grupą studentów, którzy uczestniczą w wydarzeniach, są
zdecydowanie studenci Politechniki Poznańskiej. Aż 66 proc. badanych studentów tej
uczelni przyznało, że uczestniczyło w firmowych przedsięwzięciach. Najmniej aktywną
grupą okazali się być studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - zaledwie 36 proc.
badanych brała aktywny udział w wydarzeniach. Na uniwersytecie Ekonomicznym
aktywność studentów wynosiła 54 proc., a na Uniwersytecie Medycznym i Przyrodniczym
po 42 proc..
W kwestionariuszu wyraźnie wskazano rożne formy aktywności firm - nie tylko udział
w Dniach Kariery, ale także praktyki, staże, wykłady otwarte, konkursy z nagrodami czy
szkolenia. Wśród osób, które odpowiedziały na nasze pytania, największą popularnością
cieszyły się wykłady otwarte, uczęszczało na nie 55 proc. wszystkich respondentów. Jest to
zrozumiałe, ze względu na Na dalszych miejscach uplasowały się konkursy z nagrodami,
dalej szkolenia, praktyki, staże oraz projekty magisterskie, obejmujące wykorzystanie
danych firm, bądź prace mające praktyczne zastosowanie w biznesie. Zarówno sposób
prowadzenia tych akcji jak i wartość przekazywanych informacji zostały ocenione na bardzo
zróżnicowanym poziomie w zależności od firm, które je organizowały.
Odliczając kwartał wakacyjny studenci uczestniczyli maksymalnie raz na trzy
miesiące w wydarzeniach organizowanych przez przedsiębiorstwa. Szczegółowe wyniki
przedstawia wykres 4.2.
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zasadniczo podmiotami badania miały być jedynie firmy Klubu Partnera i studenci UEP, jednak zdecydowano
rozszerzeniu badania o studentów innych uczelni oraz o włączenie innych firm, szczególnie w pytaniach
dotyczących spontanicznej znajomości.
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Wykres 4.2. Częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniach firmowych w ostatnim roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Najwyższą aktywność studentów obserwowano na trzech uczelniach Politechnice
Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
34 studentów Politechniki Poznańskiej aktywnie uczestniczy w życiu uczelnianym poza
zajęciami, z czego zdecydowana większość z nich (bo aż 85%) uczestniczyło w nie więcej
niż 3 wydarzeniach. Studenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza są zdecydowanie
najmniej aktywną grupą studentów. Zaledwie 13 z nich bierze udział w firmowych
przedsięwzięciach i podobnie jak ich koledzy z Politechniki Poznańskiej, nie wzięli udziału
w więcej jak 3 wydarzeniach. Nieco odmienna sytuacja panuje na Uniwersytecie
Ekonomicznym. Studenci tej uczelni brali udział od trzech do sześciu razy w wydarzeniach
oraz są najbardziej aktywną grupą studentów ( w wydarzeniach uczestniczy aż 51%
respondentów biorących udział w tej ankiecie).
Pogłębiona analiza

zachowań studentów jest możliwa po uwzględnieniu

poszczególnych lat studiowania w odniesieniu do uczestnictwa w wydarzeniach w ostatnim
czasie. Ankietowani mieli za zadanie wskazać kiedy brali udział w wydarzeniu
organizowanym przez firmę na uczelni (wykres5). Istotne znaczenie dla skuteczności
działań firm z zakresu employer branding ma częstotliwość z jaką studenci uczestniczą w
organizowany przez nie akcjach.
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Wykres 4.3. Czas ostatniej aktywności w wydarzeniach organizowanych przez
firmy działające na uczelni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Jak pokazuje wykres 4.3. najbardziej aktywną grupą byli studenci 3. roku studiów
pierwszego stopnia. Osoby te kończą kształcenie na I stopniu i ich działania mogą wiązać
się z poszukiwaniem pracy. Zbieranie informacji o firmach przez studentów 3. roku może
również łączyć się z poszukiwaniem potencjalnych miejscach staży i praktyk nierzadko
obowiązkowych. Badani studenci 3. stopnia zdecydowanie najczęściej uczestniczyli w
Dniach Kariery. Na drugim miejscu uplasowały się wykłady otwarte. Najsłabszy wynik
dotyczący udziału w praktykach studenckich, może wynikać z faktu iż studenci 3. roku
odbyli już obowiązkowe praktyki studenckie i kontaktu z firmą poszukują w inny sposób,
jak chociażby przez wcześniej wspomniane Dni Kariery.

Wykres 4.4. Studenci trzeciego roku- uczestnictwo w wydarzeniach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety
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W kolejnym etapie badania respondenci zostali poproszeni o spontaniczne
(niewspomagane listą firm) wymienienie trzech firm, które w jakikolwiek sposób działają na
ich uczelniach, przy jednoczesnej ocenie ich aktywności51.Co ciekawe, studenci największej
poznańskiej uczelni, jaką jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, w zdecydowanej
większości przypadków nie potrafili swobodnie wymienić chociaż jednej firmy, której
działalność zaobserwowali na swojej uczelni. Być może właśnie to jest powodem bardzo
niskiej oceny firm przez studentów UAM.
Kolejnym etapem analizy była rozpoznawalność firm. Poproszono respondentów, by
wskazali trzy najbardziej widoczne w swych działaniach na macierzystej uczelni. Na
wykresie 4 wskazano ważony i nieważony udział odpowiedzi (odpowiednio waga 3 dla
pierwszego wskazania kończąc na wadze 1 dla trzeciej ze wskazanych firm). Co ciekawe,
studenci wskazali jedynie 8 firm, wśród których dominującą pozycje mają organizacje
powiązane z wielkopolską - BZ WBK i Volkswagen oraz międzynarodowe firmy doradcze.
Miejsce tych drugich tłumaczyć można dużą liczbą głosów oddanych przez studentów UEP
oraz wysokim profesjonalizmem prowadzonych działań z zakresu kreowani wizerunku
pracodawcy.
Wykres 4.5. Najbardziej rozpoznawane firmy na poznańskich uczelniach
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Cześć z danych zbierana była w formie wywiadu kwestionariuszowego i okazywało się często, że
spontanicznie wymieniane w pierwszej kolejności są firmy z branży żywnościowej, mające maszyny
dystrybucyjne na uczelniach, bądź prowadzące degustacje.
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Badanie spontanicznej znajomość firm uzupełnione zostało przez udostępnianie listy
firm. Modyfikowane pytanie dotyczyło wskazania firm, które respondent zna jako
pracodawcę (staż/praktyka) bądź potencjalnego pracodawcę.52
Tabela
4.1.
Ranking
firm
wybieranych przez studentów.

najczęściej

Nazwa firmy

Liczba odpowiedzi

Volkswagen Poznań

88

Bank Zachodni WBK

74

NIVEA Polska

71

Kompania Piwowarska

54

Imperial Tobacco

45

Żabka Polska S.A.

43

GlaxoSmithKline

42

PricewaterhouseCoopers

39

KPMG

38

Carlsberg

31

MAN Accounting Center

29

Komputronik

26

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Porównanie spontanicznej i wspomaganej znajomości przedsiębiorstw wskazuje, na:


Bardzo niską spontaniczną znajomość przedsiębiorstw wśród studentów,



dominację w świadomości studentów firm Volkswagen i BZ WBK,



niejednoznaczna

ocena

prowadzonych

działań

wizerunkowych

firm

konsultingowych – wysoka znajomość spontaniczna i malejące znaczenie w
znajomości wspomaganej,


dobrej rozpoznawalności Kompanii Piwowarskiej, Żabka S.A.



brak firm średniej wielkości w działaniach na poznańskich uczelniach



obecność firm posiadających zakłady produkcyjne, bądź centrale na terenie
aglomeracji poznańskiej z wyjątkiem firm konsultingowych

Istotnym elementem analiz postrzegania organizacji na terenie uczelni jest
wykorzystywanie narzędzi employer brandingu. Zapytaliśmy ankietowanych co zachęciło
52

Lista Irm obejmowała głównie firmy z Klubu Partnera UEP
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ich do wzięcia udziału. W pytaniu można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Uśrednione wyniki zostały zaprezentowane na wykresie 6.
Wykres 4.6. Formy zachęty do kontaktu z firmą najczęściej stosowane wobec
studentów poznańskich uczelni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Okazuje się, że firmy pozostają w świadomości studentów jeśli rozdają coś co
atrakcyjne i pożądane

(gadżet), jeśli można coś wygrać w rywalizacji (nagroda w

konkursie), dostarcza dodatkowej informacji (katalogi), bądź wystawia certyfikaty będące
poświadczeniem udziału oraz dające możliwość wpisania do dokumentów aplikacyjnych.
Zaobserwowano również różnice w deklarowanej atrakcyjności form zachęty w
zależności od rodzaju uczelni oraz roku studiów.W tabelach zaprezentowano kluczowe
czynniki doboru narzędzi motywacji do kontaktu w decyzjach podejmowanych przez
przedsiębiorstwa. Wyróżnikami jest rok studiów, przynależność do uczelni, odbycie
praktyki lub stażu oraz praca zawodowa.
Tabela 4.2. Ranking form zachęt do kontaktu z firmami przez studentów I roku
Ranking najczęściej
wybranych odpowiedzi

I rok I stopnia
PP

UEP

UAM

UP

Pierwsze wskazanie

Rozdawanie
gadżetów

Rozdawanie
gadżetów

Rozdawanie
gadżetów

Rozdawanie
gadżetów

Drugie wskazanie

Katalogi
informacyjne

Certyfikaty
uczestnictwa

Zdobycie nowych
doświadczeń

Katalogi
informacyjne

Trzecie wskazanie

Konkursy z
nagrodami

Zdobycie nowych Katalogi
kontaktów
informacyjne

brak

54

Odsetek po praktyce/ stażu 25%

0%

14%

0%

Odsetek pracujących

0%

57%

100%

75%

PP- Politechnika Poznańska, UEP Uniwersytet Ekonomiczny, UAM – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
UP –Uniwersytet Przyrodniczy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Na pierwszy rzut oka można zauważyć fakt, iż najbardziej aktywną grupą zawodową
wśród studentów pierwszego roku poznańskich uczelni są ankietowani z Politechniki
Poznańskiej, ¾ ankietowanych już podjęła pracę, zaś pozostała część już odbyła praktyki,
bądź staż. Ankietowani z Uniwersytetu Adama Mickiewicza plasują się na drugim miejscu
pod względem aktywności zawodowej. Pomimo tak dużej aktywności zawodowej
ankietowani z Politechniki oraz UAM- u, tak samo często zauważają wyżej wymienione
formy zachęt jak studenci innych uczelni poznańskich, rozdawanie gadżetów jest najczęściej
spotykaną formą. Wśród ankietowanych z Uniwersytetu Adama Mickiewicza na drugim
miejscu uplasowało się zdobywanie nowych kontaktów, pomimo faktu, że w ogólnych
wyborach studentów plasował się najczęściej na ostatnich miejscach.
TABELA 4.3. Ranking form zachęt do kontaktu z firmami przez studentów II roku
II rok I stopnia

Ranking najczęściej
wybranych odpowiedzi

PP

UEP

UAM

UP

Pierwsze wskazanie

Rozdawanie
gadżetów

Rozdawanie
gadżetów

Rozdawanie
gadżetów

Rozdawanie
gadżetów

Drugie wskazanie

Konkursy z
nagrodami

Katalogi
informacyjne

Certyfikaty
uczestnictwa w
wydarzeniu

Katalogi
informacyjne

Trzecie wskazanie

Certyfikaty
uczestnictwa

Konkursy z
nagrodami

Katalogi
informacyjne

Materiały
szkoleniowe

Odsetek po praktyce/ stażu 50%

15%

70%

25%

Odsetek pracujących

50%

80%

75%

83%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Ponad połowa ankietowanych z II roku podjęła już pracę zawodową, co więcej wzrósł
odsetek osób, które odbyły już praktyki lub staż. Studenci nadal najczęściej zauważają
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rozdawanie gadżetów (wciąż plasuje się na pierwszym miejscu na wszystkich badanych
uczelniach), spotykają się z katalogami informacyjnymi oraz konkursami z nagrodami.
Względem studentów I roku wzrosło znaczenie certyfikatów uczestnictwa w wydarzeniach.

Tabela 4.4. Ranking form zachęt do kontaktu z firmami przez studentów III roku
III rok I stopnia

Ranking najczęściej
wybranych odpowiedzi

PP

UEP

UAM

Pierwsze wskazanie

Rozdawanie gadżetów

Rozdawanie
gadżetów

Rozdawanie gadżetów

Drugie wskazanie

Konkursy z nagrodami

Konkursy z
nagrodami

Katalogi informacyjne

Trzecie wskazanie

Materiały szkoleniowe/
Darmowe przekąski

Katalogi
informacyjne

Zdobywanie nowych
doświadczeń

Odsetek po praktyce/ stażu

89%

85%

64%

Odsetek pracujących

78%

85%

64%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Ankietowani, będący na III roku stanowią już silną grupę, która rozwija się
zawodowo, ¾ ankietowanych odbyło już staż lub praktykę, jak również podjęło pracę
zawodową. W tej grupie wiekowej zauważa się najczęściej rozdawanie gadżetów,
ankietowani biorą udział w konkursach z nagrodami, a także korzystają z katalogów
informacyjnych. Porównując do wcześniejszych odpowiedzi studentów I i II roku występują
powtarzające się odpowiedzi.
TABELA 4.5. Ranking form zachęt do kontaktu z firmami przez studentów I roku II stopnia
Ranking
najczęściej
wybranych
odpowiedzi

Pierwsze
wskazanie

I rok II stopnia
PP
Konkursy z
nagrodami/
Katalogi
informacyjne

UEP

Rozdawanie
gadżetów

UAM

Rozdawanie gadżetów

UP

Rozdawanie
gadżetów
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Drugie
wskazanie

Rozdawanie
gadżetów

Konkursy z
nagrodami

Konkursy z nagrodami/ Katalogi
Katalogi informacyjne informacyjne

Trzecie
wskazanie

brak

Certyfikaty
uczestnictwa

brak

brak

Odsetek po
praktyce/ stażu

100%

94%

100%

100%

Odsetek
pracujących

75%

82%

75%

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Ankietowani I roku II stopnia studiów stanowią silną grupę, która w prawie 100%
zdobyła pierwsze doświadczenia zawodowe, i w ponad ¾ podjęła już pracę zawodową.
Ankietowani z Politechniki Poznańskiej większą uwagę przywiązują do konkursów z
nagrodami i katalogami informacyjnymi niż do rozdawanych gadżetów.

TABELA 4.6. Ranking form zachęt do kontaktu z firmami przez studentów II roku II stopnia
II rok II stopnia

Ranking najczęściej
wybranych odpowiedzi

PP

Pierwsze wskazanie

Zdobywanie nowych
kontaktów/Katalogi
informacyjne

Drugie wskazanie

Rozdawanie
gadżetów/Certyfikaty
uczestnictwa w szkoleniu

UEP

UAM

UP

Rozdawanie
gadżetów

Rozdawanie
gadżetów

Rozdawanie
gadżetów

Konkursy z
nagrodami

Katalogi
informacyjne

Konkursy z
nagrodami

Zdobywanie
nowych
doświadczeń

Darmowe
przekąski

Trzecie wskazanie

brak

Katalogi
informacyjne

Odsetek po praktyce/
stażu

100%

82%

75%

50%

Odsetek pracujących

100%

73%

100%

50%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Respondenci z II roku II stopnia Politechniki Poznańskiej w 100% podjęli pracę i
odbyli staże oraz praktyki, najczęściej zauważają zdobywanie nowych kontaktów oraz
katalogi informacyjne, na drugim miejscu uplasowały się certyfikaty uczestnictwa w
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wydarzeniach z rozdawaniem gadżetów. Na innych uczelniach rozdawanie gadżetów wciąż
jest najczęściej spotykaną formą zachęty do kontaktu z firmami.
Analiza powyższych tabel powinna służyć weryfikacji narzędzi wykorzystywanych
przez firmy, szczególnie bez ukierunkowania respondentów pierwszymi wskazywanym były
firmy z branży spożywczej (napoje, słodycze, jogurty). Ponadto zauważalna jest pewna
specyfika w ramach uczelni np. pojawiające się certyfikaty uczestnictwa jako możliwy wpis
w CV.
Badając zdanie studentów poznańskich uczelni na temat aktywności firm na
poznańskich uczelniach, zapytano ich o powód nawiązywania kontaktu z firmami, chcąc
rozpoznać jaka część studentów szuka zatrudnienia, jaka poszukuje nowych umiejętności.
Ankietowani mogli wybrać tylko jedną odpowiedź. Wyniki są zaprezentowane na wykresie
4.7

Wykres 4.7 Przesłanki w nawiązywaniu kontaktów

z firmami przez studentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Powody nawiązywania kontaktu można pogrupować na dwa obszary. Pierwszy to
potrzeba zdobycia doświadczenia zawodowego, a w perspektywie pracy, drugi obszar
zdecydowanie słabszy to transfer wiedzy z przedsiębiorstw. Dokładniejsza interpretracja
możliwa jest dopiero po wprowadzeniu do analizy dodatkowych charakterytyk
respondentów.
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Tabela 4.7. Powody nawiązywania kontaktów z frimami względem charakterystyki
respondentów
Dominanta

Powód
Podjęcie
pracy
sprawdzenie
swoich
umiejętności
Udział w
szkoleniu
Złożenia
aplikacji na
staż,
praktykę
Wzięcie
udziału w
konkursie
Nie
nawiązuję
kontaktów z
firmami

Okres
Liczba
Rok
staż/
Typ
wiek
praca
zatrudnienia
badanych studiów
praktyka
zatrudnienia
łącznie

35

9

33

85

8

30

2 i 3 rok 23

2 rok

3 rok

3 rok

2 rok

2 rok

21

21

21

20

21

umowa
zlecenia lub o
dzieło 60%
powyżej roku

60%

69%

67%

umowa
zlecenia lub o
100% dzieło 56%
do 3 miesięcy

55%

67%

umowa
zlecenia lub o
dzieło 51%
do 3 miesięcy

74%

umowa
zlecenia lub o
dzieło 59%
do 3 miesięcy

75%

umowa
zlecenia lub o
dzieło 75%
do 3 miesięcy

67%

umowa
zlecenia lub o do 1 miesiąca/
dzieło 50%
do 1 roku

66%

63%

50%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Badani to studenci 2 i 3 roku I stopnia, gdzie ponad połowa odbyła już staż lub
praktykę. Prawie ¾ ankietowanych podjęło również pracę zawodową, najczęściej pracując
na umowę zlecenie bądź o dzieło (ponad 50% ankietowanych). Głównym czynnikiem
tłumaczącym motywy nawiązywania kontaktu jest łączny czasu pracy w trakcie studiów (
bez okresów wakacyjnych). Ankietowani pracujący do 3 miesięcy pragęli wziąć udział w
konkursie, złożyć aplikację o staż lub praktykę, wziąć udział w szkoleniu organizowanym
przez firmę, a także chcieli sprawdzić swoje umiejętności. Studenci pracujący do 1 miesiąca
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są zbyt zaintrygowani by chcieć nawiązywać kontakt, ci pracujący od 6 miesięcy do 1 roku
również nie wykazują chęci nawiązywania kontaktu. Oznaczać to może, że nauka i praca
jednocześnie stanowi barierę w angażowaniu się w inne aktywności. . Osoby posiadające
doświadczenie zawodowe powyżej roku pragną nawiązać kontakt z firmami w celu podjęcia
prawie wyłącznie kolejnej pracy zawodowej. Okazuje się, że najłatwiejsza jest komunikacja
ze studentem o nikłych doświadczeniach zawodowych, a dotarcie do studentów lepiej
znających rynek pracy powinno być oparte na inny przesłankach,
Postawione zostało również pytanie jakimi narzędziami studenci poznańskich uczelni
próbują zdobywać informacje o firmach ich interesujących oraz nawiązywać z nimi kontakt.
Otrzymane odpowiedzi zostały podzielone na uczelnie..
Tabela 4.8. Ranking narzędzi, którymi studenci Politechniki Poznańskiej próbują zdobywać
informacje o firmach lub nawiązać z nimi kontakt
1. Dni Kariery
targi pracy
2.
3. Internet-zakładka kariera/ praca na stronie konkretnej firmy
4.

własna sieć kontaktów- moi znajomi

5.

uczelniane biuro rekrutacji i karier

6.

informacje od wykładowców

7.

koła naukowe

8.

konto firmy na portalu społecznościowym

9.

Ambasador firmy działający na uczelni

10. newsletter na stronie firmy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Studenci Politechniki Poznańskiej najczęściej pozyskują potrzebne im informacje na
Dniach Kariery oraz targach pracy. Kolejną wybraną przez nich drogą do skontaktowania
się z potencjalnymi pracodawcami jest Internet, własna sieć kontaktów oraz uczelniane
biuro rekrutacji i karier. Najrzadziej zaglądają na newsletter na stronie interesujących ich
firmy.
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Tabela 4.9. Ranking narzędzi, którymi studenci Uniwersytetu Ekonomicznego próbują
zdobywać informacje o firmach lub nawiązać z nimi kontakt
1. Internet-zakładka kariera/ praca na stronie konkretnej firmy
Dni Kariery
2.
3. własna sieć kontaktów- moi znajomi
4.

targi pracy

5.

uczelniane biuro rekrutacji i karier

6.

koła naukowe

7.

informacje od wykładowców

8.

newsletter na stronie firmy

9.

konto firmy na portalu społecznościowym

10. Ambasador firmy działający na uczelni
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Ankietowani z Uniwersytetu Ekonomicznego głównie korzystają z Internetu –
zakładki karier/ pracy na stronie konkretnej firmy, którą są zainteresowani. Wydarzenie Dni
Kariery jest również wysoko przez nich ceniony. Bardzo często korzystają z własnej sieci
kontaktów oraz targów pracy. Najrzadziej wykorzystanym narzędziem jest Ambasador
firmy działający na uczelni.
TABELA 4.10. Ranking narzędzi, którymi studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza
próbują zdobywać informacje o firmach lub nawiązać z nimi kontakt
1. Internet-zakładka kariera/ praca na stronie konkretnej firmy
własna sieć kontaktów- moi znajomi
2.
3. Dni Kariery
4.

uczelniane biuro rekrutacji i karier

4.

koła naukowe

4.

informacje od wykładowców

4.

targi pracy

4.

newsletter na stronie firmy

9.

konto firmy na portalu społecznościowym

10. Ambasador firmy działający na uczelni
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety
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Studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza podobnie jak koledzy z UEP korzystają z
zakładki kariera/ praca na stronie konkretnej firmy, wyżej od Dni Kariery cenią i
wykorzystują własną sieć kontaktów. Identycznie jak wyżej opisani ankietowani
najrzadszym narzędziem wykorzystywanym do nawiązania kontaktu jest Ambasador firmy
działający na uczelni.
Podsumowując zauważyć można, że ranking dla każdej uczelni jest podobny, lecz
najlepiej oceniane są narzędzia zdobycia konkretnej informacji na stronach własnych
przedsiębiorstw bądź bezpośredni kontakt z pracownikami firmy podczas Dni Kariery.
Przedsiębiorstwa powinny również zwrócić uwagę na jakość praktyk i staży gdyż własna
sieć kontaktów i opinie studentów są ważnym źródłem informacji. Nisko oceniane są
działania ambasadorów, newslettery oraz konta na portalach społecznościowych, choć
funpage zyskują na popularności.
Kolejnym elementem analiz jest próba identyfikacji specyfiki doboru narzędzi
pozyskiwani informacji o firmach względem wielkości miejscowości pochodzenia
respondenta. Wykres 8, pokazują rozkład odpowiedzi względem miejscowości do 5 tys. , od
5 do 50 tys., od 50 do 100 tys., powyżej 100 tys. Dla podmiotów zlokalizowanych poza
dużymi aglomeracjami cenną wskazówką jest sposób zbierania informacji o firmach przez
potencjalnych pracowników, szczególnie w sytuacji gdy powrót do mniejszej miejscowości
po studiach dla większości nie jest wymarzoną decyzją.

62

Wykres 4.8. Zdobywanie informacji o pracodawcach a wielkość miejscowości pochodzenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Połowa osób pochodzących z miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców jako główne
narzędzia wybrała Dni Kariery i zakładkę kariera/ praca na stronie internetowej konkretnej,
interesującej jej firmy. Kolejnymi najczęściej wybieranymi narzędziami są targi pracy i
własna sieć znajomych.
Ponad połowa osób pochodzących z miejscowości od 5 do 50 tys. mieszkańców jako
główne narzędzia również wybrała Dni Kariery i zakładkę kariera/ praca na stronie
internetowej konkretnej, interesującej jej firmy. Kolejnymi najczęściej wybieranymi
narzędziami są targi pracy i własna sieć znajomych oraz uczelniane biuro rekrutacji i karier.
Wśród respondentów pochodzących z miejscowości od 50 do 100 tys. mieszkańców
najczęściej wybieranymi narzędziami są Dni Kariery oraz zakładka na stronie internetowej
konkretnej firmy. Pomiędzy tymi badanymi coraz większe znaczenie ma własna sieć
kontaktów.
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Wraz z wzrostem liczby mieszkańców zauważa się wzrost znaczenia własnej sieci
kontaktów, którą można wykorzystać do pozyskania informacji i nawiązania kontaktu z
konkretną firmą. Najwięcej osób korzysta jednak z zakładki kariera/praca na stronie
internetowej firmy, nie zauważa się tu żadnego powiązania z miejscem pochodzenia.
Kolejną najczęściej wybieraną formą są Dni Kariery. Studenci pochodzący z większych
miejscowości i miast samodzielnie poszukują informacji o pracodawcy na stronach
internetowych, mają większą sieć kontaktów.
W wszystkich przypadkach najrzadziej wykorzystywane narzędzie to kontakt z
Ambasadorem firmy działającym na uczelni. Pośrednio powyższe wyniki mogą, choć
wymaga to weryfikacji, wskazywać na niższą samodzielność w poszukiwaniu informacji i
mniejszą sieć społeczną wśród studentów z mniejszych miejscowości, skłaniającą ich do
udani się do biura karier i kół naukowych, co w kontekście wyników ocen skuteczności nie
jest złą strategią.
Uczestnictwo, a dokładniej pozostawanie w świadomości narzędzi kształtowania
wizerunku i zbieranie informacji o firmach uzupełniamy o ocenę efektywności narzędzi.
Studenci poproszeni zostali o ocenę w skali 1-10 narzędzi kontaktu student-firma.
Obserwowaliśmy zróżnicowanie w ocenach przez studentów głównie w zależności od
uczelni poniżej prezentujemy wyniki dla UEP oraz UAM.
Na podstawie wyników identyfikować można uczelnie w których słabo działają
uczelniane biura karier, a pośrednio nawet weryfikować czy wykładowcy uczelni mają
kontakt z rynkiem pracy i stanowią ogniwo przekazywani informacji z firm do studentów
bezpośrednio bądź prowadzone przez siebie koła naukowe. Jest to tym istotniejsze, że
ostatnie zarówno koła naukowe i sami wykładowcy ocenieni zostali wysoko.
Najczęściej wykorzystywane narzędzia do kontaktowania się i nawiązywania
współpracy z firmami wybierane przez studentów poznańskich uczelni, zostały przez nich
ocenione w skali 1 – 10, gdzie 1 to najefektywniejsze działania, zaś 10 najmniej. W
zaistniałej sytuacji rankingi znajdujące się w tabelach 4.11 i 4.12 są stworzone od najniższej
do najwyższej średniej arytmetycznej.
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Tabela 4.11 Ranking najbardziej efektywnych działań w nawiązywaniu kontaktu z firmami
wybrane przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
Narzędzia
koła naukowe
1.
2. Dni Kariery

Średnia art.
5,22
5,23

3.

Ambasador firmy działający na uczelni

5,26

4.

targi pracy

5,38

5.

informacje od wykładowców

5,45

6.

newsletter na stronie firmy

5,46

7.

Internet-zakładka kariera/ praca na stronie konkretnej firmy

5,62

8.

uczelniane biuro rekrutacji i karier

5,68

9.

konto firmy na portalu społecznościowym

5,72

10. własna sieć kontaktów- moi znajomi

5,98

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Ankietowani z Uniwersytetu Ekonomicznego najwyżej ocenili koła naukowe jako
źródło informacji i kontaktu z firmami. Z minimalną różnicą, bo 0,01 punkta, Dni Kariery są
uważane za efektywne narzędzie. Najsłabiej natomiast została oceniona własna sień
kontaktów, pomimo faktu, iż w tabeli 17 respondenci uznali, iż jest to 3 najczęściej
wykorzystywane przez nich narzędzie do pozyskiwania informacji i kontaktu z
potencjalnymi pracodawcami.

Tabela 4.12. Ranking najbardziej efektywnych działań w nawiązywaniu kontaktu z firmami
wybrane przez studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Działanie
Internet-zakładka kariera/ praca na stronie konkretnej firmy

Średnia art.
4,61

koła naukowe

5,09

3.

własna sieć kontaktów- moi znajomi

5,12

4.

uczelniane biuro rekrutacji i karier

5,30

1.
2.
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5.

Dni Kariery

5,55

5.

targi pracy

5,55

5.

newsletter na stronie firmy

5,55

8.

konto firmy na portalu społecznościowym

5,79

9.

informacje od wykładowców

5,91

10. Ambasador firmy działający na uczelni

6,55

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Ankietowani z Uniwersytetu Adama Mickiewicza najwyżej ocenili zakładkę kariera/
praca na stronie konkretnej firmy, jako najefektywniejsze narzędzie do pozyskania
informacji i kontaktu z firmą, również w tabeli 18 ta metoda była najczęściej wybierana
przez studentów. Własna sieć kontaktów jest druga w kolejności najczęściej wybieranych i
wysoko oceniona przez studentów – zajmuje 3 miejsce. Najrzadziej wybierana forma w
tabeli 18 to Ambasador firmy działający na uczelni jest również najmniej efektynym
narzędziem według badanych z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Kolejna część ankiety obejmowała pytania z zakresu korzystania z portali
internetowych w celu zdobycia praktyk, stażu lub pracy. Na pytanie o to czy studenci
używają portali w wyżej wymienionym celu 75.6% z nich odpowiedziało pozytywnie.
Dominująca rola komunikacji internetowej skłoniła nas do pogłębienia badań w tym
obszarze. Sprawdziliśmy czy jest to

zależne od uczelni w której odbywamy naukę,

miejscowości wielkości pochodzenia oraz jakie portale wykorzystywane są najczęściej.
Wykres 4.9. Procent studentów korzystających w portali
internetowych w celu zdobycia praktyk lub stażu z podziałem na
uczelnie.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Portale internetowe cieszą się popularnością wśród wszystkich studentów, jednak
największy

procent

Ekonomicznego.

ich

Grupą

wykorzystania
najrzadziej

przypada

korzystającą

na
z

studentów

Uniwersytetu

internetowego

poszukiwania

pracodawców okazali się być studenci Uniwersytetu Medycznego oraz uczelni
niepublicznych biorących udział w naszym badaniu.
Badanie wykazało zależność pomiędzy miejscem pochodzenia a częstotliwością
używania portali internetowych w celu poszukiwania pracy przez studenta.
Wykres 4.10. Procent studentów korzystających w portali internetowych w
celu zdobycia praktyk lub stażu ze względu na miejsce pochodzenia
studenta.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Studenci pochodzący z mniejszych miejscowości (poniżej 5 tys. mieszkańców)
zdecydowanie rzadziej poszukują pracy za pomocą portali internetowych – stanowią 62,26%
w porównaniu z 86.15% wśród studentów pochodzących z dużych miejscowości ( powyżej
100tys. mieszkańców). Ponad to głębsza analiza wyników wykazała, iż istnieje pewna
zależność między ilością posiadanych znajomych na portalu społecznościowym facebook a
korzystaniem z portali z ogłoszeniami o pracę. Mianowicie wśród osób, które posiadają
ponad 300 znajomych na facebook’u aż 88% zadeklarowało, że korzysta z pomocy portali
internetowych, wśród osób o liczbie znajomych mieszczącej się między 50 a 100 było to
75%, natomiast grupa osób korzystająca z portali internetowych

wśród osób

nieposiadających w ogóle konta na facebook’u stanowiła 65%.
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Badanie nie wykazało istotnych zależności pomiędzy chęcią korzystania z portali
internetowych w celu poszukiwania praktyk, stażu czy pracy a dotychczasowych
doświadczeniem zawodowym.
Kolejne pytanie miało na celu zabranie informacji o tym jakie portale są
najpopularniejsze wśród studentów, z uwzględnieniem częstotliwości ich używania. Do
badania włączono 13 portali 53 oferujących możliwość poszukiwania praktyk, pracy lub
stażu. Listę portali stworzono na podstawie przeprowadzonego wcześniej pytania
sondującego, tak by odpowiadała ona obecnym trendom popularności portali z ogłoszeniami
o pracę.
Studenci zostali poproszeni o zaznaczenie częstotliwości korzystania z portali
zaznaczając jedną

z opcji:

z portalu korzystam regularnie, zazwyczaj, czasami,

sporadycznie, nie korzystam. Odpowiedzi uzyskane przez respondentów wskazały nam
najpopularniejsze portale.
Wykres 4.11. Wykorzystanie portali pracy przez studentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

W zestawieniu dominują trzy portale: gazetapraca.pl, pracuj.pl oraz dział „praca” na
portalu gumtree.pl.

Dużą popularnością cieszą się również portale infopraca.pl,

praca.money.pl oraz praca.pl. Liczby te nie wskazują jednak, z których portali studenci

53

Gazetapraca.pl, pracuj.pl, praca.wp.pl, jobrapido.pl, infopraca.pl, praca.money.pl, monsterpolska.pl, praca.pl,
gowork.pl, praca.gratka.pl, gumtree.pl/praca, szerlok.pl, praca.interia.pl
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korzystają najczęściej. Takie informacje zawiera

kolejny wykres, na którym zebrano

deklaracje korzystania z portali „zazwyczaj” oraz „regularnie”.

Wykres 4.12. Regularne korzystanie z internetowych portali pracy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Jak widać najpopularniejsze wśród studentów portale są również tymi najregularniej
odwiedzanymi –

pierwszą „piątkę” portali otwiera portal pracuj.pl, a zamyka portal

praca.pl. Wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego zmienia się typ wykorzystywanych
portali pracy znikają te dotyczące prac niewymagających wykształcenia i wysokich
kwalifikacji np. gumtree.
Tabela 4.13. . Udział studentów posiadających doświadczenie w pracy w najpopularniejszych
portalach.
Nazwa portalu

Procentowy udział
pracujących
82,17%

Pracuj.pl
Gumtree.pl/praca

83,64%

Gazeta.praca.pl

79,17%

Infopraca.pl

86,25%

Praca.money.pl

84,72%
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Praca.pl

83,33%

Ogólna liczba ankietowanych studentów biorących udział w badaniu
posiadających doświadczenie zawodowe.

81.46%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników

Jedynie portal gazeta.praca.pl charakteryzuje się mniejszym udziałem pracujących
studentów, co jest trudne do wytłumaczenia.
Głębsza analiza odpowiedzi studentów ukazała nam różnice wśród preferencji
studentów

w zależności od uczelni. Pewne tendencje udało sie zaobserwować wśród

respondentów

z Uniwersytetu Ekonomicznego,

Politechniki Poznańskiej oraz

Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Podczas, gdy dla studentów UEP najchętniej używanym portalem jest pracuj.pl ,
studenci Politechniki i UAM najczęściej przeglądają portale gumtree.pl. Zróżnicowanie
popularności z tych

wspomnianych oraz pozostałych portali ze względu na uczelnie

ilustruje poniższy wykres.
Wykres 4.13. Preferencje studentów , co do wyboru portalu z podziałem
na uczelnie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Różnice między studentami tych uczelni mogą wynikać z różnic w charakterach
ogłoszeń publikowanych na portalach. Przykładowo portal praca.money.pl , pomimo
publikowania ogłoszeń o prace z każdej możliwej dziedziny, zdominowany jest przez oferty
menadżerskie,

które

w

szczególnym

stopniu

interesują

studentów

Uniwersytetu

Ekonomicznego.
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Wnioski
Badania percepcji studentów działań budowania wizerunku pracodawców uprawniają
do formułowania wniosków ograniczonych terytorialnie do uczelni poznańskich:


wysoka aktywność studentów na rynku pracy mierzona udziałem w stażach
praktykach i pracy zawodowej,



wysoka aktywność w poszukiwaniu informacji o przedsiębiorstwach zależy od
rodzaju uczelni i tłumaczyć ją można popytem na specjalistów (np. Politechnika
Poznańska) bądź świadomością studentów (Uniwersytet Ekonomiczny),



niska poziom świadomości i negatywna ocena przedsiębiorstw przez studentów
UAM



powszechnie wykorzystywane narzędzia pozyskiwania informacji o firmie (własne
strony WWW, dni kariery) nie zawsze oceniane są jako efektywne



różne strategie kontaktu z firmą zależnie od roku studiów oraz różne powody
kontaktu w zależności od doświadczenia zawodowego ,



słaba spontaniczna znajomość firm jako pracodawców



dominacja w świadomości dużych międzynarodowych koncernów



przeciętnie oceniana działalność uczelnianych biur karier



wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o pracodawcy jak i miejsca
poszukiwania pracy (również portali pracy)

zależy od wielkości miejsca

pochodzenia studenta oraz macierzystej uczelni
Prezentowane w opracowaniu wnioski choć w wielu miejscach wartościowe, mają ze
względu zarówno na liczebność próby jak też na jej charakterystykę (np. niski udział
studentów uczelni prywatnych) jednak dość ograniczona reprezentatywność.
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