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OPOLSKI ŚWIAT PRACY – CZYLI KOGO POSZUKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY?   
 
 
Instytut badawczy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku z Kutna przeprowadził badania rynku 
pracy w województwie opolskim. Ich celem było dokonanie analizy potencjału rynku pracy 
tego regionu a takŜe zmian w nim zachodzących. Poprzez badania starano się m.in. ocenić 
potrzeby zgłaszane przez pracodawców na określonych specjalistów w tym regionie. 

Poziom bezrobocia w województwie opolskim na koniec 2005 roku wynosił 17,6%. Tak 
wysoka liczba bezrobotnych pozwala przypuszczać, Ŝe pracodawcy nie powinni mieć 
kłopotów ze znalezieniem pracowników dla swoich firm. Wspomniane powyŜej badania 
potwierdzają, Ŝe 58,8% badanych pracodawców nie miała problemów ze znalezieniem 
pracowników. Zapytano tych przedsiębiorców, którzy takie problemy mieli jakie są tego 
powody. Niestety najwięcej spośród osób deklarujących kłopoty z obsadzeniem stanowisk 
(20,6%) nie podało zawodu, z którym problemy te są największe. Pozostali badani problemy 
mieli z zatrudnieniem pracowników z takich grup zawodowych jak modelki, sprzedawcy  
i demonstratorzy, górnicy i robotnicy budowlani, kierowcy i operatorzy (odpowiednio 18,4%, 
11,4% i 10,5%).  

 Zawody deficytowe – odpowiedzi uzyskane w firmach zatrudniaj ących  
do 9 pracowników  (N=1651, w %). 
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Przyczyn w trudnościach ze znalezieniem odpowiednich pracowników badani pracodawcy 
województwa opolskiego upatrują głównie w tym, Ŝe wielu specjalistów wyjechało za granicę 
(37,2%). Natomiast co czwarty z badanych przedsiębiorców jako przyczyny problemów  
z zatrudnieniem poszukiwanych pracowników wskazuje na brak na regionalnym rynku pracy 
osób w poszukiwanym zawodzie (22,8%). Równie często respondenci wskazywali: 
niedostateczną ilość osób kształcących się w tym kierunku (21,6%), czy brak umiejętności 



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej 
oraz ze środków budŜetu państwa  

 
                                                                       

 
 

Priorytet II – Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  
 i moŜliwości kształcenia  w regionie 

Projektu nr: Z/2.16./II/2.1/24/05 - System monitoringu rynku pracy, istniejących tendencji  
i zachodzących zmian – JAKOŚĆ KAPITŁU SPOŁECZNEGO 

praktycznych osób o poszukiwanych kwalifikacjach (21,6%). Szczegółowy rozkład 
uzyskanych odpowiedzi przedstawia poniŜszy wykres. 

Przyczyny problemów ze znalezieniem pracowników w f irmach zatrudniaj ących do 9 
pracowników  (N=1651, w %). 

37,2

22,8

21,6

21,6

13,6

12,0

11,2

5,2

3,6

3,2

0,4

18,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

wielu specjalistów w tym zawodzie wyjechało za gran icę

zbyt mało osób kształci si ę w tym kierunku

osoby o takich kwalifikacjach maj ą zbyt wysokie oczekiwania
finansowe

trudno znale źć bezrobotnego w tym zawodzie

poszukiwani przeze mnie specjali ści nie chc ą u mnie pracowa ć

ludziom nie chce si ę pracowa ć

Przedstawione powyŜej, najbardziej deficytowe zawody są najbardziej poszukiwane w tym 

regionie. Warto, ponadto przyjrzeć się na jakie kwalifikacje i kompetencje przedsiębiorcy  

najczęściej zwracają uwagę przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. 

Ogólnie, oczekiwania pracodawców dotyczące profili wymagań wobec kandydatów na róŜne 
stanowiska pracy nie są zbyt wygórowane, moŜna sformułować następująco: 

� Płeć ma znaczenie przy obsadzie stanowisk najwyŜszych i najniŜszych - częściej 
oczekuje się tam męŜczyzn. W przypadku innych stanowisk płeć nie ma znaczenia.  

� Wiek jest sprawą drugorzędną, choć osoby które przekroczyły 45 rok Ŝycia mają 
mniejsze szanse na znalezienie pracy. 

� Większość pracodawców nie wymaga od potencjalnych pracowników znajomości 
języka obcego, choć wydawałoby się, Ŝe waŜna powinna być znajomość chociaŜby 
języka niemieckiego. Wynikać to moŜe z faktu, Ŝe sami nie posiadają takiej 
umiejętności. Nie wskazując na ten czynnik unikają podwaŜania swoich kompetencji. 
Z drugiej strony brak wymagań w tej kwestii wynika z tego, Ŝe niewiele firm 
współpracuje z zagranicznymi kooperantami, zatem znajomość języków obcych  
w tym wypadku nie ma tak istotnego znaczenia. 

� Niezbędna, jest za to umiejętność posługiwania się komputerem, który w niemal 
wszystkich zawodach stał się podstawowym narzędziem pracy.  
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� Doświadczenie zawodowe jest waŜniejsze im o wyŜsze stanowisko pracy chodzi.  

� Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i stanowisko, pracodawcy wymagają 
równieŜ znajomości branŜy i umiejętności praktycznych, a takŜe oczekują, Ŝe 
pracownik będzie się charakteryzował rzetelnością i dokładnością w wykonywanej 
pracy. 

 
Pełne raporty z badań znajdują się na stronie projektu „System  Monitoringu Rynku Pracy, 
Istniejących Tendencji i Zachodzących Zmian – Jakość Kapitału Społecznego”, w ramach 
którego badania zostały przeprowadzone: www.asm-poland.com.pl/jakosc-kapitalu  
 
Opracowanie: Agnieszka Majsiej, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 


