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5. OPIS WYNIKÓW BADAŃ 
Z WNIOSKAMI

OBSZAR I – ANALIZA 
ZAPOTRZEBOWANIA NA „BIAŁE 
I ZIELONE MIEJSCA PRACY” 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
W ODNIESIENIU DO WSPARCIA 
OFEROWANEGO W RAMACH RPO 
WSL NA LATA 2014-2020 

5.1 „Zazielenianie się” śląskiej gospodarki

Pytanie badawcze nr 1. Które głównie branże16 w województwie śląskim powstały w wyniku 
włączenia zasady zrównoważonego rozwoju w procesy modernizacyjne, a które w  najwięk-
szym stopniu przyczyniają się do negatywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym?

Województwo śląskie jest najbardziej uprzemysłowionym regionem Polski. Występują w nim 
znaczne zasoby bogactw naturalnych, do których należą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku 
i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także 
wody lecznicze, termalne i mineralne17. Świadczy to o dużych możliwościach województwa, 
które dzięki nim wyznaczają kierunki i perspektywy rozwoju konkretnych branż. 

Na bazie wymienionych naturalnych bogactw powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy, 
odgrywający decydującą rolę nawet w gospodarce narodowej, jako podstawa krajowego bilansu 
paliwowo-energetycznego18. Region obejmuje kilkadziesiąt ściśle ze sobą powiązanych ośrod-
ków przemysłowych, wśród których największe to Katowice, Bytom, Gliwice, Zabrze, Chorzów, 
Sosnowiec, Ruda Śląska, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Bielsko-Biała, Częstochowa. 

Województwo śląskie mimo zmiany gospodarczych kierunków rozwoju na tle wszystkich wo-
jewództw jest nadal uważane za lidera atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysło-
wej19. Nadal też na tle całej Polski lokalizacja najlepszych warunków rozwojowych jest w ko-
nurbacji górnośląskiej20. 

Województwo wyróżnia się długimi tradycjami przemysłowymi, uważane jest nawet za mo-
nolit przemysłowy. Jest to obszar silnie zindustrializowany, wpływał na to dobrze rozwinię-
ty sektor przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczny rynek pracy oraz dobra dostępność 
transportowa. 

16 Rozumiane jako działy Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
17 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice 

2010, s. 5.
18 Tamże, s. 5.
19 Marcin Nowicki (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Gdańsk 2014.
20 Tamże, s. 20.
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Przedsiębiorcy wskazujący jako przyczynę problemów rekrutacyjnych fakt niespełniania ocze-
kiwań kandydatów, zostali zapytani o to, jakiego rodzaju były to braki. Dane zostały przedsta-
wione w poniższej tabeli.

Tabela 17. Najczęściej wskazywane przez pracodawców braki kompetencyjne 
osób ubiegających się o dane stanowisko w ich przedsiębiorstwie (N=33).

Kategoria kompetencji podkategoria %
Kompetencje merytoryczne (wiedza merytoryczna i umiejęt-
ność praktycznego jej zastosowania)

brak wiedzy i umiejętności lub chę-
ci do ich zdobywania

32,7%

Kompetencje samoorganizacyjne (samoorganizacja pracy 
i przejawianie inicjatywy, terminowość, rzetelność, samo-
dzielność)

25,5%

Kompetencje techniczne (obsługa, monitorowanie i naprawa 
urządzeń)

5,5%

Kompetencje merytoryczne (wiedza merytoryczna i umiejęt-
ność praktycznego jej zastosowania)

język 5,5%

Kompetencje dyspozycyjne (dyspozycyjność, organizowanie 
pracy własnej)

5,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI.

Najczęściej wskazywaną przez badanych pracodawców przyczyną niezatrudniania osób, które 
aplikowały na dane stanowisko, był brak wiedzy merytorycznej. Podkreślić jednakże należy, że 
oprócz braku przygotowania potencjalni pracownicy wykazywali się również brakiem chęci po-
zyskania wiedzy niezbędnej do pracy na danym stanowisku. Natomiast co czwarty badany pra-
codawca z tej grupy wskazał, że brak kompetencji samoorganizacyjnych był przyczyną braku 
zatrudnienia osoby na dane stanowisko. Zestawiając te informacje z listą najbardziej poszuki-
wanych przez pracodawców kompetencji wśród potencjalnych pracowników należy wskazać, 
iż spośród trzech najbardziej pożądanych cech, jedynie jedna z nich nie znalazła odzwierciedle-
nia w powyższym zestawieniu – poziom umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych nie 
był przyczyną braku zatrudnienia wśród badanych pracodawców.

Rozwój pracowników

Otrzymane wyniki badania ankietowego CATI informują, iż większość pracodawców oczekuje, 
iż zatrudniany przez nich pracownik będzie w pełni przygotowany do pełnienia powierzonych 
mu obowiązków. 

Wykres 22. Oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do nowych pracowników 
(N=387).

Posiadają pełne 
przygotowanie  

52,4%  

Przejdą 
niewielkie 

doszkolenie 
37,5% 

Przejdą 
pełne/większe 
przeszkolenie  

10,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI.


