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Kraków atrakcyjnym 
miejscem do życia 

Korzystna sytuacja 
demograficzna 

Ośrodek akademicki 

Znaczna ilość inwestycji 
zagranicznych 

Atrakcyjny turystycznie i 
kulturalnie 



2010 2035 różnica 

Łódź 737 098 577 831 -159 267 

Katowice 306 826 248 455 -58 371 

Lublin 348 450 305 063 -43 387 

Gdańsk 456 967 432 034 -24 933 

Wrocław 632 996 609 943 -23 053 

Olsztyn 176 468 180 846 4 378 

Kraków 756 183 769 095 12 912 

Warszawa 1 720 398 1 880 621 160 223 

Korzystny trend demograficzny 

Prognoza liczby ludności w wybranych miastach 

Źródło: Tygodnik Polityka za GUS i Związek Powiatów Polskich 



Renoma ośrodka akademickiego 

• Ponad 211 tys. studentów na 33 uczelniach wyższych 

• 45% rozpoczynających studia stacjonarne pochodzi spoza 
województwa 

• 2,3 tys. studentów cudzoziemców, o 15,4% więcej niż rok 
wcześniej 

• UJ największym pracodawcą (niemal 7 tys. etatów) 



Outsourcing – dynamiczny rozwój branży 

• Niemal co czwarty pracownik branży mieszka i pracuje w 
Krakowie 

• Ok. 16-20 tys. osób zatrudnionych w branży  

• 11. miejsce w rankingu najatrakcyjniejszych lokalizacji Tholons 
Top 100 Outsourcing Cities z 2012 r. i 1. miejsce wśród miast 
rozwijających się 

• Praca dla osób młodych, absolwentów uczelni ze znajomością 
języków obcych 



Korzystna struktura populacji regionu 
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- Dodatnie saldo migracji 
zewnętrznej (zagranicznej) oraz 
międzywojewódzkiej 

- Niewystarczająca mobilność 
wewnętrzna 

myślenicki wielicki bocheński limanowski 

Betoniarze i zbrojarze nadwyżka deficyt nadwyżka równowaga 

Kelnerzy i barmani nadwyżka deficyt równowaga deficyt 

Masarze  nadwyżka deficyt deficyt deficyt 

Mechanicy maszyn i urządzeń równowaga deficyt nadwyżka nadwyżka 

Murarze  nadwyżka deficyt nadwyżka równowaga 

Piekarze  nadwyżka równowaga równowaga deficyt 

Pielęgniarki  równowaga równowaga deficyt nadwyżka 

Spawacze ręczni łukiem elektrycznym równowaga nadwyżka deficyt równowaga 

Specjaliści technologii żywności i żywienia nadwyżka deficyt nadwyżka nadwyżka 

Technicy mechanicy nadwyżka deficyt nadwyżka nadwyżka 

wielicki 

myślenicki 

bocheński 

limanowski 

Dodatnie saldo migracji 



Liczba podmiotów przypadających  
na 1000 mieszkańców powiatu  

Zmiana liczby zarejestrowanych podmiotów  
w powiecie w stosunku do 2010 r. 

W 2011 r. w Małopolsce zarejestrowano w REGON 
30 463 nowych firm, w tym czasie wykreślono 

29 925 podmiotów gospodarczych  

Wzrost liczby podmiotów gospodarczych 



Stopa bezrobocia  

na koniec lipca 2012: 

Polska 12,3% 

Małopolska 10,5% 

Osoby do 25. r.ż – 23,8% bezrobotnych 

Osoby powyżej 50. r.ż – 19,3% bezrobotnych 

Niskie w skali kraju, zróżnicowane 
wewnętrznie bezrobocie 



2 364

-6 659

-16 814

290

-7 801

-18 598

-1 167

-8 332

-19 444

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

2011 2012 2013

gminy 

miejskie 

gminy 

miejsko-

wiejskie 

gminy 

wiejskie 

Nadwyżka lub niedobór miejsc w przedszkolach 

Różnice w dostępie do przedszkoli 



Rodzaj egzaminu 2011 2010 2009 2008 2007 

Sprawdzian na koniec SP 2,90 4,30 4,05 3,24 3,20 

Egz. gimnazjalny –  cz. humanistyczna 2,45 2,86 2,50 2,83 3,15 

Egz. gimnazjalny –  cz. matematyczno-

przyrodnicza 
2,99 3,41 4,00 3,77 3,60 

Dystans punktowy pomiędzy uczniami szkół wielkomiejskich i wiejskich w Małopolsce  

Sprawdzian na koniec SP Zdawalność matury 

Dysproporcje w osiągnięciach uczniów 



Spadek liczby studentów 

• W roku akademickim 2010/11 zatrzymał się 
obserwowany od kilkunastu lat trend wzrostowy 
liczby studentów w Małopolsce – kształciło się ich o 
0,3% mniej niż w poprzednim roku 

• Spadek liczby studentów dotyczy uczelni 
niepublicznych (o 5% zmniejszyła się liczba 
studentów pomiędzy rokiem 2009/2010, a 
2010/2011), na uczelniach publicznych przybyło 
studentów (o 1,1% w porównaniu do zeszłego roku) 



Zróżnicowana aktywność edukacyjna dorosłych 

Grupy zawodowe, które 
kształcą się najrzadziej:  
 
robotnicy wykwalifikowani i 
niewykwalifikowani, 
operatorzy i monterzy,  rolnicy  

- Na podejmowanie kształcenia wpływa przede wszystkim poziom wykształcenia i wiek 

- Najwyższa jest aktywność szkoleniowa w grupie wiekowej 35-44 i wynosi ok. 33% 

- Osoby z niskimi kwalifikacjami po 35. roku życia wyhamowują aktywność edukacyjną, ok. 45. roku 
życia rozpoczyna się ich silna dezaktywacja edukacyjna 

- Osoby z wykształceniem wyższym intensywnie doszkalają się do około 50-54 roku życia 



Mit I: Trzeba iść na studia 



Bezrobocie wg wykształcenia 
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Zapotrzebowanie na pracowników w Małopolsce 

Poszukiwani pracownicy wg wielkich grup zawodowych 



Poszukiwani 
pracownicy wg  
elementarnych 
grup 
zawodowych 

Zapotrzebowanie na pracowników w Małopolsce 



Zapotrzebowanie na pracowników w Małopolsce  
i w Krakowie: 

Barometr zawodów 2012 

Dostępny dla każdego powiatu  
i całej Małopolski 

Pokazuje, czy w danym zawodzie i 
roku będzie łatwo, czy trudno 
znaleźć pracę 
 

 deficyt  pracowników 
 nadwyżka (nadmiar) pracowników o 

odpowiednich kwalifikacjach 
 równowaga popytu i podaży 

 



Zapotrzebowanie na pracowników w Krakowie  
i w Małopolsce  



Zapotrzebowanie na pracowników w Krakowie 



37%

46%

63%

65%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

wyuczony zawód

język obcy

wykształcenie

płeć

doświadczenie

Ogólne wymagania wobec nowych pracowników 
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(N=3237) Źródło: BKL Badanie Pracodawców 2010 

Kluczowe jest doświadczenie 
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z innych powodów

nie posiadali wymaganych uprawnień

nie mieli motywacji do pracy

nie mieli odpowiedniego doświadczenia

nie posiadali odpowiednich umiejętności,

kompetencji

Dlaczego kandydaci nie spełniali oczekiwań? 

Doświadczenie a rekrutacja 



Przyswojenie umiejętności, które są zawsze 
przydatne na rynku pracy: 

prawo jazdy,  

języki obce,  

obsługa komputera,  

umiejętność uczenia się,  

umiejętności interpersonalne. 

To co na rynku pracy zawsze jest przydatne 



NIEKONIECZNIE! 

1.Rynek pracy potrzebuje zarówno specjalistów, jak również 
wykwalifikowanych pracowników manualnych 

2.Wyższe wykształcenie nie chroni przed bezrobociem 

3.Pracodawcy nie poszukują u pracowników konkretnego wykształcenie, 
czy zawodu lecz umiejętności popartych doświadczeniem 

4.Czynniki, które są ważne na rynku pracy nie wynikają z posiadania 
wyższego wykształcenia 

 

Profesjonalista – ktoś kto ma duże umiejętności w jakiejś dziedzinie i 
doskonale wykonuje swoją pracę - fachowiec 

Mit I: Trzeba iść na studia 



Technolog robót  

wykończeniowych  

w budownictwie 

Mit II: W procesie edukacji trzeba zdobyć konkretne 
umiejętności zawodowe 

Doświadczenie zawodowe jest cechą pożądaną przez każdego pracodawcę. 

Są jednak zawody, w których pracodawcy odstępują od tego warunku, a są i 

takie, w których staje się on decydujący przy rekrutacji pracownika. 

 Barometr zawodów 2012.  
Raport podsumowujący drugą edycję badania.  

WUP Kraków, Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. 

DOŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE 
 

Kierowca 

Operator maszyn 

i urządzeń 

Lakiernik 
Blacharz 

samochodowy 

Technik elektryk 

Technik 

mechanik 

Brukarz 

Hydraulik 

Monter instalacji 

budowniczych 

Spawacz 

Piekarz 



Kompetencje (i uprawnienia) są konieczne,  

ALE  

przy zatrudnieniu bardzo ważne są również kompetencje „miękkie”, 

których na ogół nie uczą szkoły, a wychowanie, a także praca  

i działalność społeczna 

Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od pracowników 





Idealny absolwent 
Kompetencje „idealnego” absolwenta szkoły wyższej 
 

 Efektywna komunikacja 
 Otwartość na uczenie się i stały rozwój 
 Aktywność i zaangażowanie w pracy 
 Elastyczność i zdolność do adaptacji 
 Umiejętność pracy w zespole 
 Znajomość języków obcych 

 Zdolna/y, zmotywowana/y, dobra znajomość języków obcych 
 Zdolna/y do samodzielnej pracy, z inicjatywą 
 Komunikatywna/y, skutecznie buduje relacje, optymistycznie nastawiona/y 
 Ambitna/y, chętnie się uczy, lojalna/y w stosunku do pracodawcy 

„Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek 
pracy”. Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz 
Ernst&Young, Warszawa, maj 2012 

Opis idealnego pracownika na podstawie rozmów z pracodawcami 



Mit II: W procesie edukacji trzeba zdobyć 
konkretne umiejętności zawodowe 

Co jest ważne? 

Kluczowe okazują się kompetencje „miękkie” 
 

JAK JE WZMOCNIĆ NA ETAPIE EDUKACJI? 

•działać społecznie (wolontariat, oddolne inicjatywy), 

•uczestniczyć w praktykach, stażach, 

•angażować się w różne projekty (np. projekty edukacyjne w szkole), 

•brać udział w warsztatach, dodatkowych zajęciach. 
 

DLACZEGO? 

Powyższe formy aktywności dają umiejętności miękkie i uwiarygodniają przyszłego 
pracownika jako osobę odpowiedzialną i zorganizowaną w oczach pracodawców. 



Mit III: Jeden zawód na całe życie 

Amerykanie przez 40 lat życia zawodowego 11 razy 
zmieniają pracę, a 5 razy zawód 

W Polsce najczęściej zmieniają pracę młodzi ludzie (do 25. 
roku życia średnio co 14 miesięcy), osoby w wieku 25-34 co 4 
lata 

Pracę najczęściej zmieniają mężczyźni, lepiej wykształceni, 
w branżach: handlowej, IT, FMCG, budowlanej, 
motoryzacyjnej, usług dla biznesu 



Uczenie się przez całe życie nie jest wyborem lecz 
koniecznością 

Ze względu na zmiany demograficzne kształcenie będzie 
zmieniać podmiot zainteresowania z dzieci i młodzieży na 
osoby dorosłe 

By cieszyć się pomyślną karierą należy ciągle się dokształcać i 
być w gotowości do uczenia się 

Umiejętność uczenia się staje się najważniejszą 
umiejętnością 

Kształcenie przez całe życie 



Zmiana sposobu kształcenia zawodowego 

Zawód złożony z kwalifikacji 

Kwalifikacja w zawodzie – zestaw oczekiwanych efektów 
kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo 
wydane przez OKE, po zdaniu egzaminu potwierdzającego tą 
kwalifikację 

Zawody mogą składać się z 1, 2 lub 3 kwalifikacji (te w 
zasadniczej szkole zawodowej najczęściej z 1 kwalifikacji, w 
technikum i szkole policealnej 2 i 3 na bazie kwalifikacji z ZSZ) 

Zdobycie nowego zawodu może wiązać się z uzupełnieniem 
już zdobytych kwalifikacji o brakującą, istotną do 
wykonywania danego zawodu 



Mit IV: Trzeba znać angielski 

“Bubble Buzz” will be marketed as a unique 
functional drink while striving to reinforce the 
company’s status as the leader in innovation and 
successful product launches. The marketing 
strategies wille enable to reach a market size of 
an estimated 8,688,300 people (targeted) with a 
forecasted sales growth prospect of 7.3% over 
the next 4 years ($243,029.47 profits), while 
satisfying the needs of the still-unserved market 
for ready-to-drink bubble tea. Success will be 
reflected by a sizeable capture of market shares 
within this market, while strategically carrying 
the company up to the top spot as the market 
leader in the functional drinks segment of soft 
drinks. Export potential will be considered in 
China. 

Źródło: http://www.scribd.com/doc/1251312/Example-of-a-
Marketing-Plan 

To be, or not to be: that is the question: 
Whether 'tis nobler in the mind to suffer 
The slings and arrows of outrageous 
fortune, 
Or to take arms against a sea of troubles, 
And by opposing end them? To die: to 
sleep; 
No more; and by a sleep to say we end 
The heart-ache and the thousand natural 
shocks 
That flesh is heir to, 'tis a consummation 
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep; 
To sleep: perchance to dream: ay, there's 
the rub; 
For in that sleep of death what dreams 
may come (…)  

„Hamlet” (fragment) Plan marketingowy (fragment) 



Liczba 
zatrudnionych w 
2010 

Liczba 
zatrudnionych w 
2012* 

Wzrost liczby 
zatrudnionych w 
%* 

angielski 3 763 4 937 31% 

niemiecki 1 158 1 723 49% 

francuski 884 1 312 48% 

polski 524 987 88% 

włoski 407 642 58% 

hiszpański 349 513 47% 

holenderski 186 332 78% 

rosyjski 142 253 78% 

szwedzki 85 211 148% 

węgierski 76 192 153% 

portugalski 105 183 74% 

czeski 50 144 188% 

rumuński 21 84 300% 

słowacki 40 80 100% 

duński 27 69 156% 

* Prognoza z roku 2010 

Zatrudnienie w sektorze 
BPO / SSC wg używanych 
języków 

Źródło: opracowanie 
własne na podstawie 
ASPIRE Languages 
Survey, 2010 

www.aspire.org.pl 



Mit IV: Trzeba znać angielski 

PRAWDA, ALE: 

Ważne jest dopasowanie znajomości języka do kontekstu 
zawodowego, duże szanse na pracę daje też znajomość innego języka, 
niekoniecznie popularnego 

RADY: 

- dopasuj swój angielski do branży, z którą wiążesz przyszłość 
zawodową (słownictwo, nieformalne określenia) – czytaj branżowe 
fora, blogi, korzystaj z okazji do używania języka 

- jeżeli znasz już angielski i masz trochę czasu naucz się szwedzkiego / 
bułgarskiego / czeskiego 

 



Program strategiczny: 
Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy 

Cel główny 

Rozwój kapitału intelektualnego i podniesienie poziomu 
aktywności zawodowej mieszkańców Małopolski 

warunkiem rozwoju regionu  

 

Priorytet 1  

 

Wdrożenie 

mechanizmów 

odkrywania, 

kształtowania  

i wspierania 

talentów 

Priorytet 2  

 

Poprawa 

jakości i 

efektywności 

kształcenia 

zawodowego 

Priorytet 3  

 

Wsparcie 
mieszkańców 

Małopolski  
w planowaniu 

ścieżki rozwoju 
edukacyjno-

zawodowego na 
każdym etapie życia 

Priorytet 4  

 

Rozwój 

mechanizmów 

uczenia się 

przez całe  

życie 

Priorytet 5  

 

Wsparcie 

zatrudnienia 



„Festiwal Zawodów”  

1.Organizacja raz do roku regionalnych targów edukacyjnych pn. „Festiwal 
zawodów” będących podsumowaniem programu doradztwa oraz 
orientacji zawodowej realizowanego przez cały rok szkolny w małopolskich 
gimnazjach. 

2.Wdrożenie działań systemu orientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży 
według standardu opracowanego w oparciu o doświadczenia i rezultaty 
projektów POKL. 

3.Opracowanie internetowych przewodników oferujących szeroki zakres 
informacji o różnych zawodach. 

4.Dofinansowanie rozwoju predyspozycji zawodowych, wyłanianie talentów 
przez doradców zawodowych oraz nagradzanie ich atrakcyjnymi formami 
wsparcia: 

• stypendia motywacyjne dla uczniów podejmujących naukę w 
szkołach zawodowych w zawodach priorytetowych dla rozwoju 
regionu, 

• organizacja staży u przedsiębiorców wraz ze stypendiami stażowymi 
dla uczniów. 

DZIAŁANIE  3.1  

 

MAŁOPOLSKI 

PROGRAM NA 
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CAŁOŻYCIOWEGO 

PORADNICTWA 

ZAWODOWEGO 

 



Centra Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej dla dorosłych w każdym 

subregionie 

Utworzenie nowych subregionalnych centrów poradnictwa zawodowego 
(Oświęcim, Nowy Targ) oraz wsparcie zasobów istniejących centrów 
(Kraków, Tarnów, Nowy Sącz). 

1.Wdrożenie standardu świadczenia usług całożyciowego poradnictwa 
zawodowego w różnych instytucjach. 

2.Mapowanie instytucji realizujących doradztwo dla różnych grup klientów  
i tworzenie baz danych o doradcach zawodowych w tych instytucjach.  

3.Koordynacja poradnictwa całożyciowego prowadzonego dla Mieszkańców 
Małopolski na każdym etapie życia. 

DZIAŁANIE  3.1  
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