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1. WPROWADZENIE 

Celem badania było zdiagnozowanie sytuacji na regionalnym rynku pracy  

w czterech branżach: lotniczej, chemicznej, informatycznej i turystycznej. Badanie swoją 

problematyką objęło takie problemy jak kondycja ekonomiczna firm z tych branż, 

tendencje zatrudnieniowe w wybranych branżach oraz możliwości współpracy 

przedstawicieli tychże branż z instytucjami rynku pracy w celu kształtowania aktywnej 

polityki przeciwdziałania bezrobociu. 

We wrześniu i październiku 2008 roku przeprowadzono cztery zogniskowane 

wywiady grupowe z przedstawicielami pracodawców i ekspertów z czterech wybranych 

sektorów podkarpackiej gospodarki oraz dwadzieścia indywidualnych wywiadów 

pogłębionych z przedstawicielami firm branży lotniczej, chemicznej, informatycznej  

i turystycznej. Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii respondentów na 

temat kondycji branży lotniczej, chemicznej, informatycznej i turystycznej  

w województwie podkarpackim oraz firm w tych branżach działających. Badani 

odpowiadali na pytania dotyczące stanu obecnego, problemów oraz możliwości rozwoju  

i planów na przyszłość czterech branży i firm z tych sektorów gospodarki. Respondenci 

charakteryzowali również rynek pracy, wskazując na szanse i zagrożenia, kwalifikacje 

obecnych i nowych pracowników oraz ich przygotowanie do wejścia na rynek pracy. 

Kwestiami poruszanymi na spotkaniach z pracodawcami oraz ekspertami była także 

działalność urzędów pracy i możliwości współpracy z nimi badanych pracodawców. 

Podczas spotkań badawczych respondenci poproszeni zostali również o wskazanie 

postulatów i oczekiwań jakie mają w stosunku instytucji rynku pracy. 
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2. OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII BADAŃ 

2.1. Metodologia badania 

Metodologia do badań „Sytuacja na rynku pracy województwa podkarpackiego  

w wybranych branżach” opierała się na dwóch badaniach zrealizowanych za pomocą 

dwóch różnych metod badawczych o charakterze jakościowym. 

Pierwsze z badań zrealizowane zostało za pomocą indywidualnych wywiadów 

pogłębionych (IDI). Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) - (z ang. Individual In-Depth 

Interviews) to jedna z bardziej popularnych metod badań jakościowych, polegająca na 

szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem, często ekspertem z danej dziedziny, 

której celem jest dotarcie do jakichś precyzyjnych informacji, poszerzenie wiedzy 

związanej z tematem badania. Wywiady pogłębione były prowadzone przez 

wyspecjalizowanych badaczy firmy BD Center Consulting, którzy posiadali bogatą wiedzę  

i doświadczenie w zakresie stosowania metod jakościowych. Zaletą indywidualnych 

wywiadów pogłębionych jest możliwość poznania podczas rozmowy z badanym jego 

przekonań, opinii, postaw.  Pozwalają również na ograniczenie wpływu uwarunkowań 

bieżących grupowych i wyczulenie na indywidualność respondenta. Dają także możliwość 

badania kategorii poznawczych związanych z wiedzą respondenta. Warto wspomnieć 

również o tym, iż zastosowania tej właśnie metody badawczej w postaci indywidualnych 

wywiadów pogłębionych dają duże możliwości przeprowadzania wywiadów z wybraną 

grupą osób trudnodostępnych. Wspomnieć należy o tym, że grupa pracodawców jest 

szczególną kategorią badawczą, w której realizacja badań o charakterze jakościowym 

stanowi bardzo duże wyzwanie dla zespołu badawczego ze względu na niechęć  

i permanentny brak czasu polskich przedsiębiorców do udziału w badaniach 

socjologicznych.  

Przebieg indywidualnych wywiadów pogłębionych był rejestrowany na cyfrowym 

nośniku audio, zaś podstawą interpretacji wyników była pogłębiona analiza informacji 

uzyskanych w całej serii niezależnych wywiadów. Zespół badawczy przeprowadził 

dwadzieścia indywidualnych wywiadów pogłębionych z pięcioma osobami z każdej  

z czterech branż.  
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Drugie z badań realizowane zostało za pomocą zogniskowanych wywiadów 

grupowych (focus group interview). Wywiad grupowy nie był dotychczas techniką często 

używaną przez polskich badaczy. Wydaje się jednak, że jest techniką użyteczną do 

generowania danych umożliwiających konstruowanie kategorii i ich własności oraz 

twierdzeń teoretycznych. Technika ta umożliwia zachowanie kontekstu odkrycia. Kontekst 

ten dotyczy nie tylko warstw emocjonalnych kryjących się za poglądami jednostek, ale  

i informacji oraz reguł działania ludzi. Ponadto za jej pomocą można uchwycić wymiar 

interakcyjny powstawania opinii, postaw indywidualnych. Niektórzy badacze twierdzą 

nawet, że sytuacja wywiadu grupowego jest bliska sytuacjom realnie występującym  

w życiu społecznym. Rzadko się zdarza, że przekonania jednostek kształtują się w izolacji  

i nie podlegają zmianom pod wpływem innych ludzi. Najlepsze efekty technika ta przynosi 

w badaniach typu eksploracyjnego i może być uzupełnieniem wywiadów swobodnych 

użytych do tego celu. Takiego również połączenia postanowiono użyć przy badaniach 

„Sytuacja na rynku pracy województwa podkarpackiego w wybranych branżach”.  

Wywiad grupowy jest techniką zbierania danych empirycznych, w której dane te są 

generowane poprzez dyskusje z celowo wybraną i umieszczoną w jednym miejscu grupą 

osób przy udziale badacza (moderatora), który ogniskuje odpowiedzi na zadawane przez 

siebie pytania i dyskusję wokół pewnych kwestii związanych z głównym kierunkiem 

badania. Osoby dobrane do wywiadu zgromadzone są w jednym miejscu na okres od 

dwóch do czterech godzin i moderator inspiruje dyskusję na określony temat, a dyskusja 

jest nagrywana na dyktafon bądź wideo. Dane uzyskane w ten sposób zostały na dalszych 

etapach badania wnikliwe zanalizowane przez zespół badawczy firmy BD Center 

Consulting.  

W wywiadzie grupowym korzysta się z właściwości dynamiki grupowej, która 

pomaga wygenerować szybko i dużo danych empirycznych. Elementy dynamiki grupowej, 

które pojawiają się w wywiadzie grupowym, są następujące: 

• synergia – wspólny efekt działania grupy jest „iloczynem” wysiłków 

indywidualnych wszystkich członków grupy, a nie ich „sumą”. Oznacza to, że 

wzajemne inspirowanie się członków grupy daje zdecydowanie większy przyrost 

generowanych informacji i pomysłów, niż byłoby to możliwe w wywiadach 

indywidualnych; 
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• efekt śnieżnej kuli – jedna wypowiedź członka grupy pociąga za sobą 

wypowiedzi innych członków grupy, itd.; 

• wzajemna stymulacja – grupa w większym stopniu motywuje swych członków 

do działania (udzielania informacji) niż pojedynczy badacz (ankieter); 

• poczucie bezpieczeństwa – uczestnicy grupy mają większe poczucie 

bezpieczeństwa przy udzielaniu informacji i wyrażaniu opinii, bowiem 

ostatecznie to grupa jest odpowiedzialna za to, co w niej się dzieje, a nie 

wyłącznie dana jednostka; 

• spontaniczność – dyskusja grupowa bardziej przypomina naturalną sytuację  

z życia codziennego niż sytuacja wywiadu kwestionariuszowego, dlatego też 

wypowiedzi członków grupy są bardziej spontaniczne i naturalne. 

Prowadzona za pomocą tej techniki badawczej dyskusja mobilizuje respondentów 

do ujawnienia poglądów i motywów często na co dzień nieuświadamianych i przez to 

trudnych do odtworzenia za pomocą przekazu słownego czy pisanego. Zogniskowane 

wywiady grupowe przeprowadzone w ramach badań „Sytuacja na rynku pracy 

województwa podkarpackiego w wybranych branżach” były rejestrowane za pomocą 

środków audio, zaś ich przebieg był wnikliwie analizowany przez zespół badawczy. Na tej 

podstawie zostały sformułowane wnioski dotyczące ukrytych motywów czy postaw 

uczestników badania. Zogniskowane wywiady grupowe zorganizowane zostały w czterech 

sesjach. W każdej z sesji wzięło udział od czterech do ośmiu respondentów dobranych  

z zachowaniem wcześniej wyróżnionych kryteriów – branży.  

Zogniskowane wywiady grupowe prowadzone były we współpracy z Politechniką 

Rzeszowską, która posiada bogate doświadczenie w badanej problematyce. Podkreślić 

należy również, że Politechnika Rzeszowska koordynuje działania nad Projektem Foresight 

„Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego”, 

zaś członkowie zespołu badawczego BD Center Consulting brali udział jako eksperci  

w wyżej wymienionym projekcie. Projekt swoim zasięgiem obejmował między innymi 

branżę lotniczą, informatyczną, chemiczną oraz turystyczną. Przedstawiciele tych branż 

brali udział w pracach grup eksperckich, byli respondentami w ramach zogniskowanych 

wywiadów grupowych oraz wypełniali kwestionariusze ankiety. Branże wybrane do 
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badania „Sytuacja na rynku pracy województwa podkarpackiego w wybranych branżach” 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pokrywają się z wyróżnionymi w ramach 

projektu Foresight „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju 

województwa podkarpackiego” kluczowymi branżami regionu podkarpackiego. Nabyte 

wspólnie doświadczenia przez ekspertów z firmy BD Center Consulting oraz Politechniki 

Rzeszowskiej przy projekcie Foresight „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego 

rozwoju województwa podkarpackiego” mogły być skutecznie wykorzystane przy 

badaniach „Sytuacja na rynku pracy województwa podkarpackiego w wybranych 

branżach”. 

W projektowanych badaniach ze względu na ich jakościowy charakter została 

zastosowana jakościowa analiza danych. Polegała ona na analizie odpowiedzi na pytania 

zadane podczas realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych oraz zrealizowanych  

i zarchiwizowanych na cyfrowych nośnikach pogłębionych wywiadów indywidualnych. 

Celem tak prowadzonych analiz było poznanie wiedzy na temat sytuacji na podkarpackim 

rynku pracy w wybranych czterech branżach, a także próba zrozumienia sposobu 

myślenia, zachowania i postępowania badanych. Ten sposób podejścia do analizy 

prowadzi zarówno do wykrywania określonych prawidłowości, jak również do 

zrozumienia motywów kierujących ich działaniami. 
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2.2. Dobór próby 

Rekrutacja przedstawicieli poszczególnych branż zostanie dokonana w oparciu  

o listy firm, których zakres działalności pokrywa się z wybraną do badań branżą 

potwierdzoną wpisem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 

Branża chemiczna: 

- kod 23 PKD - Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw 

jądrowych; 

- kod 24 PKD - Produkcja wyrobów chemicznych; 

- kod 25 PKD - Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych. 

Branża lotnicza: 

- Kod PKD 35.3 - Produkcja statków powietrznych i kosmicznych. 

Branża turystyczna: 

- kod 55 PKD - Hotele i restauracje; 

- kod PKD 63.3 - Działalność związana z turystyką. 

Branża informatyczna: 

- kod PKD 72 - Informatyka. 

Lista respondentów biorących udział w badaniach uzupełniona została również  

o przedstawicieli samorządowych władz wojewódzkich (przedstawiciele Departamentów 

Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego: Rozwoju Regionalnego, Wspierania 

Przedsiębiorczości, Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 

Międzynarodowej, Społeczeństwa Informacyjnego) i Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. Oprócz władz wojewódzkich i przedstawicieli RARR do udziału  

w badaniach zaproszeni zostali przedstawiciele ośrodków akademickich (w tym m.in. 

Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoła Informatyki  

i Zarządzania) oraz organizacji pozarządowych współdziałających z  wybranymi branżami 

(w tym m.in. władze Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza” oraz stowarzyszeń gospodarstw 

agroturystycznych działających na Podkarpaciu). W poniższej tabeli zaprezentowano listę 

firm i instytucji, do których wysłano zaproszenia do udziału w badaniu oraz listę tych firm  

i instytucji, których przedstawiciele wzięli udział w badaniu. 

Tabela 1 Lista firm i instytucji zaproszonych do udziału w badaniu 
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Branża Instytucje zaproszone do badania 
Instytucje uczestniczące w 

badaniu 

Chemiczna 1. LOTOS Jasło SA 

2. Lotos Asfalt. Sp. z o.o. Oddział 

Jasło 

3. BECKER FARBY PROSZKOWE Sp. 

z o.o.  

4. BLUXCOSMETICS Sp. z o.o. 

5. Fabryka Farb, Lakierów i Klejów 

CHEMSTAL Sp. z o.o.  

6. Firma Oponiarska DĘBICA SA 

7. Zakłady Tworzyw Sztucznych 

ERG w Pustkowie SA 

8. Zakłady Tworzyw Sztucznych 

GAMRAT SA 

9. GEYER & HOSAJA Sp. z o.o. 

10. GEYER & HOSAJA Sp. z o.o. 

Oddział Przeworsk  

11. GREINPLAST Sp. z o.o.  

12. Rafineria Nafty JEDLICZE SA 

13. KARMAT Zakłady Produkcyjne 

Systemów Sanitarnych 

14. MARMA Polskie Folie  

15. NTB Sp. z o.o.  

16. Zakłady Chemiczne ORGANIKA-

SARZYNA SA  

17. OWOC OINTMENT S.c. 

18. SANOFI AVENTIS Sp. z o.o.  

19. SPLAST Sp. z o.o.  

20. Sanockie Zakłady Przemysłu 

Gumowego STOMIL SANOK SA  

21. Śnieżka S.A. Fabryka Farb  

i Lakierów 

22. TIKKURILA POLSKA SA 

23. "ZMM MAXPOL" ZPCHR 

24. ICN Polfa Rzeszów S.A. 

25. Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego 

Departament Wspierania 

Przedsiębiorczości 

1. Lotos Asfalt. Sp. z o.o. Oddział 

Jasło 

2. GREINPLAST Sp. z o.o. 

3. Rafineria Nafty JEDLICZE SA 

4. Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego Departament 

Wspierania Przedsiębiorczości 

5. Politechnika Rzeszowska 

Katedra Inżynierii Chemicznej  

i Procesowej 

6. Politechnika Rzeszowska 

Zakład Chemii Organicznej 

7. Politechnika Rzeszowska 

Zakład Technologii Tworzyw 

Sztucznych 
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26. Politechnika Rzeszowska 

Katedra Biochemii  

i Biotechnologii 

27. Politechnika Rzeszowska 
Katedra Chemii Ogólnej  
i Elektrochemii 

28. Politechnika Rzeszowska Zakład 
Chemii Organicznej 

29. Politechnika Rzeszowska 
Katedra Inżynierii Chemicznej  
i Procesowej 

30. Politechnika Rzeszowska Zakład 

Technologii Tworzyw 

Sztucznych 

Turystyczna 1. Biuro Usług Turystycznych 

COLUMBUS 

2. Podkarpackie Stowarzyszenie 

Agroturystyczne 

"Gospodarstwa Gościnne" 

3. Ogólnokrajowa Spółdzielnia 

Turystyczna GROMADA  

4. Biuro Podróży Janosik 

5. Podkarpacka Regionalna 

Organizacja Turystyczna 

6. Polskie Towarzystwo 

Turystyczno - Krajoznawcze 

7. RAINBOW TOURS SA  

8. Biuro Podróży i Turystyki Restur 

9. Biuro Turystyczno-Usługowe 

TRAPER  

10. Uzdrowisko Iwonicz Zdrój SA 

11. Uzdrowisko Rymanów Zdrój SA 

12. Klub Jeździecki Dwór Wola 

Rafałowska 

13. Biuro podróży TAU Lufthansa 

City Center 

14. Komenda Chorągwi 

Podkarpackiej ZHP 

15. Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego 

Departament Promocji, 

1. Ogólnokrajowa Spółdzielnia 

Turystyczna GROMADA 

2. Uzdrowisko Iwonicz Zdrój SA 

3. Klub Jeździecki Dwór Wola 

Rafałowska 

4. Biuro podróży TAU Lufthansa 

City Center 

5. Komenda Chorągwi 

Podkarpackiej ZHP 

6. Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego 

Departament Promocji, 

Turystyki, Sportu i Współpracy 

Międzynarodowej 

7. Politechnika Rzeszowska 
Katedra Zarządzania Rozwojem 
Regionalnym 

8. Politechnika Rzeszowska 

Katedra Zarządzania, 

Przedsiębiorczości  

i Ekoinnowacyjności 
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Turystyki, Sportu i Współpracy 

Międzynarodowej 

16. Politechnika Rzeszowska 
Katedra Zarządzania Rozwojem 
Regionalnym 

17. Politechnika Rzeszowska 

Katedra Zarządzania, 

Przedsiębiorczości  

i Ekoinnowacyjności 

Informatyczna 1. Asseco Poland SA Oddział 

Rzeszów  

2. COMP SOFT Sp. z o.o. Oddział 

Rzeszów 

3. Danmar Computers  

4. "ETOB-RES" Sp. z o.o. 

5. Ideo Sp. z o.o. 

6. Info-Projekt Sp. z o.o. 

7. Solveo Software Solutions  

8. Top SA 

9. Virtual S.C. 

10. Zeto - Rzeszów Sp. z o.o. 

11. Stowarzyszenie Informatyka 

Podkarpacka 

12. Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego 

Departament Społeczeństwa 

Informacyjnego  

13. Politechnika Rzeszowska Zakład 
Podstaw Elektrotechniki  
i Informatyki 

14. Politechnika Rzeszowska Zakład 
Systemów Elektronicznych  
i Telekomunikacyjnych 

15. Politechnika Rzeszowska 

Katedra Informatyki  

i Automatyki 

1. Asseco Poland SA Oddział 

Rzeszów 

2. Danmar Computers 

3. "ETOB-RES" Sp. z o.o. 

4. Ideo Sp. z o.o. 

5. Top SA 

6. Stowarzyszenie Informatyka 

Podkarpacka 

7. Politechnika Rzeszowska 

Katedra Informatyki  

i Automatyki 

Lotnicza 1. Stowarzyszenie Grupy 

Przedsiębiorców Lotniczych 

Dolina Lotnicza 

2. TUV-Nord Polska 

3. WSK PZL Rzeszów 

1. Stowarzyszenie Grupy 

Przedsiębiorców Lotniczych 

Dolina Lotnicza 

2. TUV-Nord Polska 

3. WSK PZL Rzeszów 
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4. Ultratech Sp. z o.o 

5. Centrum Zaawansowanych 

Technologii "AERONET - Dolina 

Lotnicza" 

6. PZL Mielec Sp. z o.o. 

7. Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego, 

Departament Rozwoju 

Regionalnego 

8. Politechnika Rzeszowska, 

Katedry Odlewnictwa  

i Spawalnictwa  

9. Politechnika Rzeszowska, 

Wydziału Budowy Maszyn  

i Lotnictwa 

10. Politechnika Rzeszowska 

Katedra Przeróbki Plastycznej 

4. Ultratech Sp. z o.o 

5. Centrum Zaawansowanych 

Technologii "AERONET - Dolina 

Lotnicza" 

6. PZL Mielec Sp. z o.o. 

7. Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego, 

Departament Rozwoju 

Regionalnego 

8. Politechnika Rzeszowska, 

Katedry Odlewnictwa  

i Spawalnictwa  

9. Politechnika Rzeszowska, 

Wydziału Budowy Maszyn  

i Lotnictwa 

10. Politechnika Rzeszowska 

Katedra Przeróbki Plastycznej 

 

Dane zawarte w tabeli pokazują, że nie wszyscy przedstawiciele czterech branż  

z równym zainteresowaniem podeszli do inicjatywy udziału w badaniach „Sytuacja na 

rynku pracy województwa podkarpackiego w wybranych branżach”. Idea badań spotkała 

się z największym zainteresowaniem i chęcią współpracy wśród przedstawicieli branży 

lotniczej. Niewątpliwie duża zasługa w tym Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców 

Lotniczych  Dolina Lotnicza, które było bardzo zainteresowane takimi badaniami, widząc 

w nich również czynnik przyczyniający się do rozwoju branży lotniczej w województwie 

podkarpackim. Zauważyć również należy, że przedstawiciele branży lotniczej 

charakteryzowali się największą świadomością potrzeby zdiagnozowania  

i wypracowywania wspólnych rozwiązań na drodze badań o charakterze naukowym. 

Spotkania ekspertów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli nauki zapoczątkowane przy 

projekcie Foresight „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju 

województwa podkarpackiego” ukazały potrzebę badań empirycznych oraz spotkań, 

wymiany poglądów i doświadczeń świata biznesu i nauki. Najmniejsze zainteresowanie 

badaniami charakteryzowało firmy i instytucje związane z branżą turystyczną. Jest to  

o tyle dziwne z perspektywy przyznania Polsce organizacji, wraz z Ukrainą, turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Podkarpacie ze względu na geograficzną 
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bliskość z Ukrainą jest regionem, który w opinii wielu ekspertów może bardzo zyskać na 

organizacji Euro 2012. Niestety podkarpackie firmy związane z turystyką nie są chętne do 

udziału w badaniach, które mogą stanowić element przyczyniający się do podniesienia 

atrakcyjności turystycznej regionu. Podobnie jak w przypadku branży turystycznej również 

słabym zainteresowaniem badania cieszyły się wśród przedstawicieli branży chemicznej, 

którzy w bardzo skromny sposób reprezentowali branżę.  
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3. WYNIKI BADANIA 

3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 

Omówienie wyników badań i oceny przez respondentów ogólnej sytuacji 

gospodarczej Polski i województwa podkarpackiego trzeba rozpocząć od bardzo ważnej 

uwagi. Zogniskowane wywiady grupowe oraz wywiady pogłębione zbiegły się masowymi 

doniesieniami medialnymi o globalnym kryzysie finansowym, który nie ominął również 

Polski. Czarne scenariusze wpływu globalnego kryzysu, na polską gospodarkę 

prezentowane w mass mediach niewątpliwie wpłynęły również na oceny respondentów 

biorących udział w badaniu. Jednak w przeciwieństwie do dziennikarzy i komentatorów 

podkarpaccy przedsiębiorcy nie rysują aż tak czarnych wizji sytuacji ekonomicznej kraju. 

Jest to niewątpliwie związane z tym, że wielu z nich patrzy na bieżącą sytuację  

z perspektywy swojej branży i firmy. Jeden z respondentów tak właśnie odpowiedział na 

pytanie o ocenę sytuacji ekonomicznej kraju: „Według mnie jest dobrze i idzie ku 

dobremu, bez względu na to co piszą w różnych gazetach czy w różnych mediach. Jeżeli 

odniesiemy to do wolumenu naszej sprzedaży to przez cały czas mamy tempo wzrostowe. 

Jeżeli w gospodarce jest dobrze to u nas w firmie też jest dobrze. Działamy wyłącznie  

w oparciu o przedsiębiorców i w oparciu o urzędy. Natomiast nie mamy do czynienia  

z klientem detalicznym. Jeżeli w firmach jest dobrze to u nas też jest dobrze” (branża 

lotnicza – wywiad 14).  

Optymistyczny poziom barometru gospodarczego, przejawiającego się w postaci 

dobrych wyników firm respondentów zauważalny jest również w innych wypowiedziach: 

„Sytuacja ekonomiczna kraju jest z naszego punktu widzenia coraz lepsza. Od momentu 

wstąpienia do Unii jednak ilość inwestycji i rozwój rynku wewnętrznego, ponieważ my nie 

opieramy się na imporcie w większości dlatego nie odczuwamy negatywnych skutków 

wzmocnienia kursu złotówki. Generalnie odczuwamy raczej w stronę pozytywną 

wzmocnienie złotówki, przynajmniej przez ten pierwszy okres, czyli do momentu, w którym 

zaczyna u nas rosnąć eksport, bo w tej chwili nawet i moje przedsiębiorstwo dopada niski 

kurs złotówki likwidując lub zmniejszając rentowność sprzedaży usług i produktów poza 

Polskę. Generalnie, podsumowując sytuacja jest złożona, ale jednak dochód narodowy, 
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dochód na jednostkę rośnie więc należy na to patrzeć pozytywnie” (branża informatyczna 

– wywiad 13). Kolejny z badanych stwierdził, że „jeśli o chodzi o sytuację ekonomiczną w 

kraju – rzekłbym średnio. Są obszary, w których widać zastój – ostatnio budownictwo, ale 

są też obszary, które się rozwijają, przejawiają aktywność na rynku (branża chemiczna – 

wywiad 1).  

Przedsiębiorcy generalnie dostrzegają spowolnienie gospodarcze, lecz nie traktują 

go jako katastrofę lecz bardziej jako przejściowy okres, który trafia się w każdej 

gospodarce rynkowej. Badani zwrócili uwagę również na szereg błędów i problemów, z 

którymi się stykają, a które szczególnie mocno uwydatniły się przy okazji recesji 

gospodarczej. Respondenci charakteryzując bieżąca sytuację ekonomiczną Polski 

wspomnieli także o pewnych niedociągnięciach: „Myślę, że jest nienajgorzej, ale mogłoby 

być lepiej. Za dużo pieniędzy rozchodzi się na inicjatywy, które nikomu i niczemu nie służą. 

Za mało wspiera się rozwój przemysłu, kształcenie na potrzeby przemysłu i sprawy 

związane z rozwojem infrastruktury na potrzeby przemysłu” (branża lotnicza – wywiad 

15). Jeden z respondentów zwrócił uwagę na szereg sprzecznych informacji docierających 

z mediów stwierdzając, że „jest za duży szum medialny, za dużo jest sprzecznych 

informacji. Jaka jest naprawdę, powiedziałbym średnia, jeśli miałbym to jakoś określić. Są 

duże szanse, ale też jest popełnianych wiele błędów. Czy uda się to naprawić i wyjść na 

prostą – nie wiem. Na pewno nie wykorzystujemy wszystkich szans, które mamy – to jest 

pewne” (branża lotnicza – wywiad 16).  

Oczywiście nie wszystkie oceny sytuacji ekonomicznej Polski miały optymistyczny 

charakter. Pojawiło się również kilka pesymistycznych scenariuszy rozwoju polskiej 

gospodarki. Świadczą o tym niewątpliwie wypowiedzi części respondentów. Jeden  

z badanych stwierdził wprost, że „czas w jakim rozmawiamy jest oczywisty jeżeli chodzi  

o sytuację ekonomiczną naszego kraju, trudno coś dużo dodać, coś ująć, jesteśmy  

w okresie kryzysu ogólnoświatowego który do nas trafia (branża chemiczna – wywiad 3). 

Mimo jednak widocznego spowolnienia polskiej gospodarki i negatywnej oceny jej stanu 

obecnego to w jednej z wypowiedzi pojawia się odrobina optymizmu, że i tak teraz jest 

„lepiej niż ileś lat temu, kiedy zaczynaliśmy” (branża informatyczna – wywiad 10). 

Zdecydowanie bardziej optymistycznie, w opinii przedsiębiorców, rysuje się 

sytuacja ekonomiczna województwa podkarpackiego. Główna rola w tym kilku wiodących 
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branż, przypada głównie branży lotniczej i informatycznej. Potwierdzeniem tego są słowa 

jednego z przedstawicieli branży lotniczej, który powiedział: „Jeśli chodzi o region, jest 

trochę lepiej, chociażby dlatego, że naszej branży – branży lotniczej – udało się ją 

odpowiednio ustawić, skonsolidować, stworzyć stowarzyszenie, które artykułuje pewne 

nasze potrzeby, ważne dla naszego regionu. (…) Generalnie według mnie województwo 

ma bardzo dobre perspektywy, chociaż oficjalnie według statystyk jest to jeden  

z biedniejszych regionów. Za to na pewno jest najbezpieczniejszy i jeden z czystszych i ci, 

którzy tu przyjeżdżają są zaskoczeni jak to wygląda. Nasza branża, branża wysokich 

technologii plus jeszcze inne, chociażby branża informatyczna, z której Podkarpacie też 

jest znane, na pewno przyczyni się do tego, żeby się szybko rozwinąć. Jest na to bardzo 

duża szansa” (branża lotnicza – wywiad 16).  

Optymistyczna wizja rozwoju województwa wiążę się z branżami, z których słynie 

region i które radzą sobie bardzo dobrze. Podkreślił to w rozmowie respondent, 

przedstawiciel branży informatycznej, który stwierdził, że „Mogę mówić tylko z punktu 

widzenia własnej firmy. Być może, że mamy teraz trochę szczęścia. Nam pracuje się 

dobrze. Wydaje mi się, że są perspektywy rozwoju, że jest coraz lepiej. Mamy coraz więcej 

pracy i oby tak dalej. Fakt, że ludzie narzekają, ale myślę, że zależy to od branży” (branża 

informatyczna – wywiad 10).  

Na inne atuty Podkarpacia, które pozytywnie wyróżniają ten region zwrócił uwagę 

inny badany, wskazując, że „Podkarpacie generalnie jest województwem konkurencyjnym 

w stosunku do kraju jak i do innych regionów typu Europy zachodniej. Konkurencyjny pod 

względem przede wszystkim stawek wynagrodzeniowych, kosztów operacyjnych 

prowadzonej działalności. Generalnie również pod względem zaplecza kadrowego, 

również jest to poziom przyzwoity zapewniający potencjalnym inwestorom czy 

przedsiębiorcom regionu nieistotne konkurowanie z przedsiębiorcami z innych regionów 

naszego kraju jak i z zagranicy. Jeżeli chodzi o kwestie sytuacji ekonomicznej – dynamiczny 

rozwój wydaje się być tych trzech czy czterech głównych branż po stronie parku naukowo-

technologicznego jako stymulant tego rozwoju. Dodatkowo te projekty infrastrukturalne, 

które mają być lada moment uruchomione lotnisko i tym podobne rzeczy, to wszystko 

sprzyja rozwojowi województwa i klasuje go na w miarę przyzwoitym miejscu w skali kraju 

(branża informatyczna – wywiad 9). Aspektami, które w opinii badanych również 
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pozytywnie wpływają na optymistyczną ocenę sytuacji gospodarczej podmiotów 

działających na regionalnym rynku pracy są naturalne zasoby przyrodniczo-krajobrazowe 

regionu, bogate tradycje i marka firm potwierdzona wieloletnią działalnością. Zwrócił na 

nie przedstawiciel branży turystycznej, który stwierdził, iż „wielu Polaków z centralnej czy 

zachodniej Polski postrzega nasz region jako te tereny powiedzmy uboższe o mniejszym 

znaczeniu gospodarczym, ale tutaj jest potencjał. Tkwi on tutaj, w turystce i na to 

powinniśmy stawiać. W tej kwestii naprawdę dużo się zmieniło i nie mamy się czego 

wstydzić. (…) Mamy też chociażby mocny sektor lotnictwa, wiadomo Rzeszów, Mielec  

i Krosno. (…) Jeżeli popatrzeć na Krosno to jest też chociażby szkło i tradycja i masę 

różnych hut, które rozsławiają ten region na cały świat, gdyż eksport tych produktów jest 

bardzo bogaty (branża turystyczna – wywiad 5). 

Badani zauważają również obszary problemowe, wskazując, iż rozwój 

województwa ogniskuje wokół kilku centrów wzrostu. Z wypowiedzi badanych wyłania się 

również bardzo pozytywna ocena Rzeszowa jako centralnego ośrodka wzrostu  

w województwie podkarpackim. Jeden z badanych stwierdza, że „generalnie jak czyta się 

raporty, wszyscy mówią, że tu jest Polska C czy tam D, albo jeszcze gorzej, ale jak tak 

często jeżdżę po Polsce to porównując Rzeszów, do miast tej wielkości na zachodzie Polski, 

to u nas jest zdecydowanie lepiej. To znaczy może w naszym województwie są takie 

regiony: w Rzeszowie jest bardzo przyzwoicie, w Mielcu się poprawia, choć kiedyś było 

tam bardzo źle a ściana południowa, tzn. Bieszczady i wschodnia – tam jest kiepsko. Jako 

całość odstajemy od kraju. Ale nie jest to tak mocne odstawanie jak pokazują statystyki. 

Statystyki są dużo gorsze niż jest w rzeczywistości” (branża lotnicza – wywiad 15). Inny  

z badanych potwierdza spostrzeżenia o wiodącej roli Rzeszowa jako stymulatora rozwoju 

regionu: „Wydaje mi się że region Podkarpacia troszkę odstaje od pozostałych regionów 

kraju, zwłaszcza od centralnego obszaru kraju. Mam duży kontakt z Gdańskiem, widzę 

dość duże różnice, choć jeśli chodzi o Rzeszów to widzę ciągły rozwój. Zaglądam tu co jakiś 

czas i cały czas coś idzie do przodu – to widać” (branża chemiczna – wywiad 1). 

Podsumowując opinie badanych przedsiębiorców dotyczące sytuacji gospodarczej 

Polski i województwa podkarpackiego można stwierdzić, że obraz bardzo głębokiego 

kryzysu polskiej gospodarki nie pokrywa się z opiniami respondentów. Zauważają oni 

szereg problemów związanych z globalną recesją gospodarki, jednak nie traktują jej jako 
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trwały i głęboki proces. Niewątpliwie wpływ na oceny stanu polskiej gospodarki maja 

bezpośrednie wyniki finansowe firm, które reprezentowali badani. Pozytywne oceny 

jeszcze mocniej uwidoczniły się przy ocenie sytuacji ekonomicznej województwa 

podkarpackiego. W opinii wielu badanych pewne zapóźnienie cywilizacyjne regionu 

rekompensowane jest tańszą siłą roboczą, chęcią zmiany obecnej sytuacji widoczną  

u władz samorządowych różnego szczebla, a przede wszystkim determinacją samych 

mieszkańców do poprawy swojej sytuacji życiowej i materialnej. Opinie badanych  

o potencjale jaki tkwi w tym regionie zostaną omówione w szerszy sposób w rozdziale 

następnym, poświęconym diagnozie sytuacji poszczególnych branż objętych badaniem. 
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3.2. Diagnoza sytuacji w branŜach objętych badaniem 

Diagnoza sytuacji w poszczególnych branżach została sporządzona dla czterech 

sektorów gospodarki: informatycznego, chemicznego, lotniczego i turystycznego. 

Prezentowany materiał przygotowany został w oparciu o zogniskowane wywiady 

grupowe, które odbyły się oddzielnie dla każdej z branż oraz informacje zebrane przez 

zespół badawczy w trakcie pogłębionych wywiadów indywidualnych z przedsiębiorcami 

prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach jednej z branż objętych badaniem. 

3.2.1. BranŜa informatyczna 

Branża informatyczna należy do jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się 

dziedzin gospodarki na świecie. Przyczyną rozwoju tego sektora gospodarki jest przede 

wszystkim jej innowacyjność. Widać to głównie na przykładzie firm softwarowych, które 

tworząc nowe oprogramowanie muszą bazować na nowych rozwiązaniach 

technologicznych. Innowacyjność informatyki wiąże się również ze znacznymi 

inwestycjami firm z tej branży w sektor B+R oraz współpracę z ośrodkami naukowymi. 

Powołując się na raport z badań Identyfikacja kluczowych branż województwa 

podkarpackiego „Raport kluczowych branż regionu podkarpackiego” można stwierdzić,  

iż branża informatyczna w województwie podkarpackim zdominowana jest głównie przez 

mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób. Stanowią one około 98% 

wszystkich zarejestrowanych podmiotów w tej branży. Firm średnich, których 

zatrudnienie mieści się w przedziale od 50 do 249 pracowników jest zaledwie 0,2%. Blisko 

dwa procent stanowiły firmy małe – zatrudniające od 10 do 49 pracowników.  

W województwie podkarpackim od 2005 r. występuje tylko jedno duże przedsiębiorstwo 

informatyczne i jest nim firma Asseco Poland SA1. Asseco Poland jest największą spółką 

informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W kwietniu 

2008 roku zakończył się proces połączenia Asseco Poland z Prokom Software. Po fuzji 

Asseco Poland znalazło się w gronie dziesięciu największych pod względem kapitalizacji 

spółek informatycznych w Europie. Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju 

oprogramowania dla różnych sektorów gospodarki. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce, 

                                                           
1
 Raport z badań Identyfikacja kluczowych branż województwa podkarpackiego „Raport kluczowych branż 

regionu podkarpackiego”, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2007 
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Asseco Poland buduje i wdraża własnego autorstwa scentralizowane, kompleksowe 

systemy informatyczne dla sektora bankowego, z których korzysta ponad połowa banków 

działających w naszym kraju. Spółka posiada również rozwiązania dla ubezpieczeń, 

przedsiębiorstw i administracji publicznej. Firma realizuje obecnie duże, skomplikowane 

projekty informatyczne, jak na przykład Kompleksowy System Informatyczny dla Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, Zintegrowany System Informatyczny dla PZU, system 

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, czy Zintegrowany System Informatyczny w banku PKO BP. W chwili 

obecnej firma zatrudnia ponad 2000 wysokiej klasy specjalistów. Biura Asseco znajdują się 

w 15 miastach w Polsce, z czego siedziba główna firmy znajduje się w Rzeszowie. Asseco 

Poland jest liderem w budowie międzynarodowej Grupy Kapitałowej Asseco, skupiającej 

firmy informatyczne z Europy. Spółki z Grupy Asseco są obecne w kilkunastu krajach, m.in. 

w Polsce, na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Litwie, Rumunii, Serbii czy 

Chorwacji. W najbliższej przyszłości spółka planuje dalszą ekspansję międzynarodową. 

Analizowane są rynki w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Portugali, we Francji i we 

Włoszech. Grupa Kapitałowa Asseco zatrudnia obecnie ponad 8000 osób. 

Spośród innych firm specjalizujących się produkcją rozwiązań softwarowych 

można wymienić m.in. firmy Ideo Sp. z o.o. i „ETOB - RES” Sp. z o.o., które mają swoje 

siedziby w Rzeszowie. Oprócz firm wytwarzających oprogramowania w województwie 

podkarpackim działa również sporo firm zajmujących się wdrażaniem systemów do 

zarządzania ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów 

Przedsiębiorstwa), branżą internetową, głównie przygotowaniem aplikacji i portali 

internetowych, tworzeniem sieci teleinformatycznych, sprzedażą sprzętu 

komputerowego, peryferii i oprogramowania. Należą do nich między innymi 

przedsiębiorstwa Top SA, OPTeam, Zeto Rzeszów i Danmar Computers. 

Firmy z branży informatycznej działające na ternie województwa podkarpackiego 

zainicjowały proces współpracy i konsolidacji. Proces ten przyczynił się do powołania pod 

koniec kwietnia 2006 roku Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, którego misją jest 

tworzenie i rozwój Podkarpackiego Klastra Informatycznego. Wprawdzie na razie 

inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem głównie małych przedsiębiorstw to stanowi 
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jednak pozytywny sygnał potrzeby budowania wspólnie mocnej pozycji podkarpackiej 

informatyki. 

Kondycja badanych firm z branży informatycznej w województwie podkarpackim 

jest dobra. Większość firm bardzo optymistycznie oceniała swoją obecną pozycję jak  

i wizję na przyszłość. Optymizm badanych reprezentantów firm informatycznych wynikał 

przede wszystkim z ciągłego doskonalenia produktów, które proponują klientom, jak  

i wewnętrznego innowacyjnego potencjału jakim dysponują. Jeden z respondentów tak 

scharakteryzował kondycję branży i swojej firmy: „Jeżeli chodzi o ocenę zewnętrzną Polski 

– generalnie jesteśmy oceniani bardzo pozytywnie – my jako firma mamy kontakty  

z zagranicą, pracujemy nie tylko w Polsce bo pracujemy również za granicą, nawet daleko 

mamy bardzo pozytywne opinie co do jakości informatyków z Polski, co do jakości tego co 

robimy, co do zaawansowania technicznego i technologicznego, nie ustępujemy tutaj 

według naszej oceny najlepszym. Oczywiście te rynki zagraniczne stały się troszkę mniej 

atrakcyjne już w tej chwili ze względu na układ kursowy, ze względu na to, że wpływy ze 

sprzedaży czegoś np. w Stanach Zjednoczonych nie są tak kolosalne, a jednak inwestycja  

w robienie czegokolwiek na rynku zagranicznym jest dużo większa niż na rynku polskim. 

(…) Jeżeli chodzi bezpośrednio o nasze przedsiębiorstwo, jesteśmy firmą, która stara się 

non-stop technologicznie rozwijać w związku z tym nie odczuwamy tutaj potrzeby jakiegoś 

takiego oddechu na plecach i zagrożeń. Cały czas inwestujemy w nowe pomysły, w nowe 

technologie w branży informatycznej i to w zasadzie powoduje, że spokojnie patrzymy  

w przyszłość. Rozwijamy się cały czas (…) jest to rozwój organiczny, czyli polegający na 

rozwoju pomysłów, produktów, zakresów działania, kierunków działania i oceniamy 

dzisiejszą sytuację jako bardzo pozytywną tu na Podkarpaciu. Zwłaszcza wydaje nam się, 

że tu będzie można, jeżeli troszeczkę poprawi się infrastruktura, żyć i pracować 

sensownie” (branża informatyczna – wywiad 13). Dobra koniunktura w branży 

informatycznej wiąże się z dobrą koniunkturą w całej gospodarce. Związane jest z tym, że 

„branża informatyczna, jest branżą, która jest w stosunku do reszty przemysłu czy reszty 

gospodarki usługową. Zawsze na niej odbijają się zawirowania i wahania koniunktury. 

Jeżeli przedsiębiorstwa inwestują, jeżeli przedsiębiorstwa mają środki to inwestują 

również w branże informatyczną” (branża informatyczna – wywiad 13). Dobre wyniki 

finansowe przedsiębiorstwo i inwestycje przedsiębiorców w technologię informatyczną  
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w firmach potwierdzają również inni respondenci, stwierdzając „Tak od roku sytuacja się 

poprawiła. I tak na przykładzie naszych klientów: współpracowaliśmy 7 – 8 lat temu, kiedy 

zaczynaliśmy, z Zelmerem, z fabryką wagonów z Gniewczyna, z Kamaxem, dzisiejszym 

Axtone i te firmy przez pewien czas przestały się szkolić, przestały wdrażać, ponieważ nie 

miały na to pieniędzy. Natomiast od roku, nie wiem czy to jest przypadek, ale wszystkie 

trzy firmy powróciły do nas i mamy znowu dużo pracy. Wydaje mi się, że jest lepiej. Są to 

firmy prywatne, udało im się podpisać korzystne umowy, mają dużo zamówień. Wróciły, 

znowu mają pieniądze, znowu mają budżet na informatykę, rozwijają się, także jest lepiej 

w branży informatycznej” (branża informatyczna – wywiad 10). 

Z badań wynika, że podkarpacka branża informatyczna „rozwija się z dwoma 

prędkościami”. Firmy średnie i duże zatrudniające większą liczbę pracowników skupiają 

się głównie na rynkach zewnętrznych, starając się szukać klientów poza granicami 

województwa, jak też i Polski. Zaś firmy małe i mikroprzedsiębiorstwa skupiają się na 

rynku wewnętrznym, kierując swą ofertę do klientów z Podkarpacia. Tak tłumaczy to 

jeden z respondentów „Generalnie firmy mikro i firmy najmniejsze zajmują się tak 

naprawdę rynkiem lokalnym bo nie mają możliwości, sił, wyobraźni, również funduszy na 

to żeby planować jakąkolwiek ekspansję” (branża informatyczna – fokus). Inny zaś 

podkreśla, że „ogólnie rzecz biorąc od dłuższego czasu firma rozwija systematycznie swoje 

zatrudnienie, aktualnie w firmie pracuje około 70-ciu osób. W następnych latach 

planujemy dalszy wzrost zatrudnienia, dalszy rozwój. Po części Podkarpacie nie jest tym 

rynkiem, który nas interesuje, bardziej uderzamy w resztę Polski i w firmy które są topowe 

jeżeli chodzi o inwestowanie w Internet, w portale internetowe i tego typu usługi” (branża 

informatyczna – fokus). Zainteresowanie większych firm innymi rynkami niż lokalny 

wynika z kilku powodów. Pierwszy i chyba najczęściej przewijający się w wypowiedziach 

badanych to taki, że „generalnie Podkarpacie na razie jeszcze jest mało innowacyjne  

i słabo rozwinięte gospodarczo” (branża informatyczna – wywiad 13). To wszystko 

przekłada się na to, że Podkarpacie „jest tym regionem, w których chyba inwestuje się 

najmniej (…) jest jednym z najsłabszych rynków informatycznych. Jest dosyć dużo kadry 

informatycznej, studiujących i kończących studia, lub przedsiębiorstw, pojedynczych 

informatyków, małych firm, większych firm itd. Natomiast te, które pracują na rynku 

lokalnym mają ciężkie dosyć życie ze względu na niski w stosunku do kraju poziom 



Sytuacja na rynku pracy województwa podkarpackiego w wybranych branŜach  str. 23 

 
 

                     www.bdcenter.pl   
 

innowacyjności, niski poziom inwestycji zewnętrznych w województwie podkarpackim. 

Inwestycje typu Dolina Lotnicza to są inwestycje z zewnątrz, oni nie korzystają tutaj  

z usług wewnętrznych fachowców, tylko korzystają ze swoich central, które są umieszone 

gdzie indziej. Rezultat jest taki, że rynek zbytu na Podkarpaciu dla branży informatycznej 

jest dosyć słaby” (branża informatyczna – wywiad 13).  

Badani zauważyli również, że zmiany jakie ogarnęły polską branżę informatyczną 

odbiły się również na rynkach lokalnych, w tym również na podkarpackim. Jeden  

z respondentów tak scharakteryzował te zmiany: „Wystąpiła bardzo silna i istotna 

integracja rynku, koncentracja rynku. (…) Powiedzmy, że w tym momencie są właściwie 

już tylko dwa czy trzy podmioty, które mają pewne zdolności produkcyjne, które mogą 

zaspokoić potrzeby administracyjne naszego kraju pod względem informatyzacji myślę tu 

o, Comarch Sygnity i Asseco Poland. Wcześniej było tak: była grupa malutkich 12 

przedsiębiorstw, dzisiaj praktycznie już ich nie ma. Są tylko trzej główni gracze no i cała 

masa małych i średnich firm, które gdzieś tam swoich nisz szukają nawet pomysłu na 

propagowanie nowych pomysłów, na biznes” (branża informatyczna – wywiad 9). 

Słabość lokalnego rynku zbytu i firm na nim ogniskujących swoją działalność, jest 

jedną z głównych barier rozwoju branży informatycznej w województwie podkarpackim. 

Na specyfikę województwa podkarpackiego zwraca uwagę inny respondent stwierdzając, 

że „właściwie większość firm informatycznych, które myśli o rozwoju Podkarpacia 

postrzega jako dobre miejsce żeby stąd dystrybuować swoje produkty i usługi do regionów 

bogatszych np. małopolski, charakteryzujących się większym odsetkiem przedsiębiorstw 

na liczbę mieszkańców – to są główne rynki zbytów. Podkarpacie jest takim dość 

przeciętnym rynkiem zbytu, raczej przedsiębiorstwo szukające swojej szansy to generalnie 

dystrybuuje, lokuje swoje produkty i usługi na rynkach dużo szybciej rozwijających się jak 

mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie” (branża informatyczna – wywiad 9). Słabości,  

o których była wcześniej mowa pociągają niestety ze sobą również inne zagrożenia dla 

branży. Jeden z respondentów tak je zdefiniował: „głównym zagrożeniem jest drenaż tego 

rynku przez mocniejsze ośrodki i najlepsi z tego rynku uciekają (…). Wiadomo, że 

wyludnienie, uciekanie ludzi, którzy są najlepsi do innych ośrodków w kraju czy również za 

granicę nie poprawia kondycji przedsiębiorstw. Natomiast szansą jest to, że 

przedsiębiorstwa lokalne zaczynają się troszkę umacniać, powstają duże organizacje. 
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Powstają i trzymają się Podkarpacia duże przedsiębiorstwa różnych branż, które będą 

wcześniej czy później coraz więcej ludzi przyciągać. One tutaj były i powstawały. Rynek 

pracy dawał szanse na niskie koszty pracy, natomiast one widząc co się dzieje, nie chcąc 

przenosić siedziby czy produkcji będą musiały poprawiać warunki zatrudnienia dla tego 

rynku pracy, dzięki czemu może więcej tych ludzi zostanie bardziej zainteresowanych 

i w związku z tym lokalny rynek pracy będzie się rozwijał (branża informatyczna – wywiad 

13). O problemie z zatrzymaniem najzdolniejszych studentów na Podkarpaciu mówili na 

spotkaniach w ramach zogniskowanych wywiadów grupowych przedstawiciele 

podkarpackich uczelni wyższych, kształcących informatyków. Problemy te wynikają 

według środowiska naukowego z tego, że „okazało się ze informatyka nie jest taką 

branżą, przynajmniej na Podkarpaciu wesołą i dobrze płatną. Tutaj (…) jest fajnie bo 

Podkarpacie jest tanie ale nam nie jest fajnie bo to nam pokazuje, że nie warto jest być tu 

informatykiem. I teraz co robią moi studenci, absolwenci, dyplomanci, zabierają stąd 

zabawki i jadą tam gdzie mogą zarobić i mówią, że tutaj za 1 200 zł nie będę pracował” 

(branża informatyczna – fokus). Drenaż najzdolniejszych studentów, ale również  

i pracowników przez firmy z lepiej rozwiniętych regionów i ośrodków jest w opinii 

badanych poważnym problemem. Jeden z badanych tak charakteryzował sytuacje, która 

zdarza się podkarpackich firmach informatycznych „Konkurencja w Polsce jest i firmy  

z innych regionów mają możliwość podpisywania, przynajmniej jeśli chodzi o regionalne 

rynki zbytu, lepszych kontraktów . W związku z tym pracownicy idą w ślad za tym bo mogą 

być lepiej wynagradzani gdzieś tam w Polsce niż na Podkarpaciu. Jakie są dalsze tego 

konsekwencje, czasami dzieje się tak, że po zdobyciu wiedzy w firmie pracownik odchodzi 

gdzieś powiedzmy do innych regionów, ponieważ nie jesteśmy w stanie sprostać tej 

konkurencji a ponieśliśmy dość duże koszty, bo jest to roczny czy dwuletni taki staż kiedy 

się przyucza kogoś do zawodu i wtedy staje się pełnoprawnym, pełnowartościowym 

pracownikiem i w tym momencie idzie gdzieś bo potrafi dużo i jest doceniany. W tym 

przypadku możliwości finansowe firm z innych regionów są większe” (branża 

informatyczna – wywiad 11). 

Oprócz zarysowanych problemów widać również działania nakierowane na 

przyszłość, które mogą przyczynić się do rozwoju branży informatycznej w województwie 

podkarpackim. Przykładem prorozwojowej dla całej branży inicjatywy jest powołane do 
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życia w 2006 roku Stowarzyszenie „Informatyka Podkarpacka”. Stowarzyszenie stara się 

integrować działając na podkarpackim rynku firmy informatyczne. Jak podkreślił jeden  

z przedstawicieli Stowarzyszenia „Staramy się ich interesy reprezentować, i powiedzmy  

w jakiś sposób ich przyciągnąć. Jest to trudne dosyć, dlatego że chcemy być przynajmniej 

platformą informacyjną a nie platformą spotkań, przynajmniej platformą wymiany 

informacji, wymiany idei czy chociażby zrobienia jakiejś konferencji, jakiegoś spotkania czy 

prezentacji, na której ludzie się czegoś dowiedzą. Uważamy, że edukacja, to nie tylko 

edukacja informatyczna, to nie tylko edukacja ludności jako takiej, ale przede wszystkim 

ssanie na technologie informatyczne i ono powinno się zaczynać od informatyków, często 

od małych firm, od ludzi pracujących w terenie, którzy muszą widzieć, słyszeć o różnych 

rzeczach, które by mogli pokazać ich koledzy czasem nawet w większych firmach” (branża 

informatyczna – fokus). 

Działania konsolidacyjne branży są niewątpliwie jednym z bardziej 

optymistycznych sygnałów płynącym z badań. Podkreślić trzeba również, że sami 

przedsiębiorcy bardzo optymistycznie patrzą w przyszłość, pozytywnie oceniając szanse 

rozwojowe swoich firm, jak i całej branży. Jeden z respondentów tak opisał plany swojej 

firmy „Na dzień dzisiejszy i przez ostatni czas jesteśmy w poważnych działaniach, 

rozmowach i w trakcie inwestycji głównie w nowe rynki, w rozwój eksportu i w tym 

upatrujemy największe szanse biznesu i jego rozwoju. To jest to, co jest podstawą naszych 

najbliższych planów, powiedzmy na najbliższy rok, dwa, trzy. Oczywiście cały czas staramy 

się w jakiś sposób produktowo udoskonalać to co robimy, jakieś drobne inwestycje są też 

prowadzone, ale nie są to jakieś szumne czy wielkie tematy. Tutaj najbardziej ważnym 

kierunkiem jest rozwój usług i produktów, które będziemy oferowali i które już oferujemy 

na eksport. W tym sądzimy, że będzie zasadzał się nasz sukces gospodarczy w ciągu 

najbliższych 2-3 lat (branża informatyczna – wywiad 13). 

Podsumowując opinie badanych o kondycji firm, jak i całej branży informatycznej 

w województwie podkarpackim należy stwierdzić, że podkarpackie firmy charakteryzują 

szerokim spektrum działalności, zaś sama branża charakteryzuje się wysokim potencjałem 

rozwojowym. Możliwość zaproponowania przez podkarpacką branże informatyczną 

niskich kosztów działalności i świadczeniach usług czyni ją konkurencyjną na globalnym 

rynku. Duża rola w tym może przypaść firmom, które będą w stanie zaproponować 
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świadczenie usług na znaczne odległości. Z drugiej zaś strony niski poziom informatyzacji 

regionu może niekorzystnie przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw informatycznych. 

Trzeba jednak zauważyć, iż słabość ta może stać się również atutem. Związane jest to  

z możliwym, przyszłym dużym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez klientów, którzy 

starają się zmniejszać dystans w stosunku do innych regionów. Duże zapotrzebowanie na 

usługi informatyczne wiąże się również z większymi możliwościami aplikowania przez 

przedsiębiorców o środki europejskie, które mogą być właśnie na te cele przeznaczone. 

Ważną rolę w umocnieniu branży informatycznej w województwie podkarpackim może 

odegrać Stowarzyszenie „Informatyka Podkarpacka”. Pozytywne oddziaływanie 

Stowarzyszenia na płaszczyźnie edukacji informatycznej regionu musi wiązać się ze ścisłą 

współpracą z uczelniami wyższymi kształcącymi na kierunkach informatycznych głównie  

z Politechniką Rzeszowską, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz 

Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi w Krośnie i w Jarosławiu. Konsolidacja 

branży informatycznej wokół Stowarzyszenia „Informatyka Podkarpacka” powinno 

doprowadzić do utworzenia Podkarpackiego Klastra Informatycznego. 

3.2.2. BranŜa chemiczna 

W skład branży chemicznej wchodzą firmy zajmujące się między innymi 

wytwarzaniem koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych, produkcja 

wyrobów chemicznych (w tym również leków i innych farmaceutyków), gumowych  

i z tworzyw sztucznych. Branża chemiczna tworzy liczący się ważny segment regionalnej 

gospodarki. Do głównych podmiotów tej gałęzi gospodarki można zaliczyć podmioty 

zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych i gumy, wytwarzaniem leków i innych 

farmaceutyków, farb i lakierów, chemikaliów organicznych, półproduktów dla przemysłu 

tworzyw oraz produktów rafinacji ropy naftowej. Należy w tym miejscu przypomnieć, że 

Podkarpacie jest kolebką polskiego przemysłu naftowego (muzeum przemysłu naftowego 

w Bóbrce koło Krosna oraz dwie funkcjonujące do dzisiaj rafinerie nafty w Jaśle i Jedliczu). 

Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowana jest również firma zaliczana do 

jednego z sześciu polskich zakładów tzw. wielkiej syntezy chemicznej. Firmą tą są Zakłady 

Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A., obecnie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej CIECH 

S.A. (oprócz Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” S.A. w skład firm tzw. wielkiej 
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syntezy chemicznej wchodzą także: Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Zakłady Azotowe 

"Puławy" S.A., Zakłady Azotowe "Tarnów" w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakłady Azotowe 

Kędzierzyn S.A., Zakłady Chemiczne "Zachem S.A." w Bydgoszczy). 

Bogate tradycje branży chemicznej w województwie podkarpackim związane są 

również z firmami farmaceutycznymi. Obecnie na terenie Podkarpacia działa kilka firm 

związanych z branżą farmaceutyczną. Możemy do nich zaliczyć między innymi ICN Polfa 

Rzeszów S.A., Sanofi Aventis Sp. z o.o. (Rzeszów), Sanfarm Sp. z o.o. (Nowa Dęba), 

Herbapol-Lublin S.A. (Łańcut), Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy (Rzeszów), Sylveco 

Polska Firma Farmaceutyczna (Stobierna) oraz Owoc Ointment S.C. (Brzozów). Największą 

i zarazem posiadającą najdłuższą historię firmą farmaceutyczną na Podkarpaciu są 

Rzeszowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”, które powstały w 1971 roku na bazie 

Spółdzielni Pracy „Syntofarma”. W 1995 r. przekształcone zostały one w Przedsiębiorstwo 

Farmaceutyczne Polfa w Rzeszowie S.A., a 1997 r., po prywatyzacji, w ICN Polfa Rzeszów 

S.A. 

Długa historia działalności, a zarazem lokalne zasoby surowca naturalnego 

związane z wydobyciem i produkcją wyrobów rafinacji ropy naftowej w województwie 

podkarpackim. Na terenie regionu mają swoje siedziby dwie rafinerie nafty w Jedliczu  

i Jaśle. Rafineria Nafty Jedlicze S.A. powstała w 1899 roku. W obecnej formie prawnej 

Rafineria funkcjonuje od 1996 roku, po przekształceniu z przedsiębiorstwa państwowego 

w spółkę akcyjną pod firmą Rafineria Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna. Od 1999 roku jej 

większościowym (75% kapitału zakładowego spółki) akcjonariuszem jest Polski Koncern 

Naftowy ORLEN S.A., a Rafineria Nafty Jedlicze S.A. jest tym samym częścią Grupy 

Kapitałowej ORLEN. Druga z rafinerii działających na terenie Podkarpacia – Rafineria Nafty 

w Jaśle ma jeszcze dłuższą historię sięgającą roku 1888. LOTOS Jasło Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Jaśle funkcjonuje w obecnej formie prawnej od 1996 roku (pod aktualną 

nazwę od 2 stycznia 2006 r.), po przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę 

akcyjną pod firmą Rafineria Jasło S.A. W chwili obecnej Rafineria w Jaśle jest częścią grupy 

kapitałowej Grupa LOTOS S.A. 

Największe firmy z branży chemicznej działające na terenie województwa 

podkarpackiego są częściami największych polskich grup kapitałowych. Rafineria Jedlicze 

wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ORLEN, jednej z najpotężniejszych spółek giełdowych 
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notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (w trzecim kwartale 2008 

roku PKN ORLEN osiągnął przychody na poziomie 23 058 mln PLN), Rafineria w Jaśle jest 

częścią grupy kapitałowej Grupa LOTOS S.A., koncernu także notowanego na warszawskiej 

GPW (trzecim kwartale 2008 roku Grupa LOTOS zanotowała zysk operacyjny w wysokości 

39,2 mln PLN), a Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. wchodzą w skład giełdowej 

spółki Grupy Kapitałowej CIECH S.A. (roczne przychody Grupy Kapitałowej CIECH S.A. są 

na poziomie ok. 3,5 mld zł, zaś Grupa Chemiczna Ciech znajduje się w pierwszej setce 

największych polskich przedsiębiorstw - 49. miejsce na „Liście 500” Polityki i 59. miejsce 

na „Liście 500” Rzeczpospolitej za 2007 rok). Powiązania kapitałowe i inwestorskie 

największych podkarpackich firm branży chemicznej sprawiają, że bieżąca kondycja, ale 

także przyszłość branży chemicznej w województwie podkarpackim w dużym stopniu 

zależy od decyzji zarządów grup kapitałowych. Przejęcie podkarpackich rafinerii przez 

największe polskie koncerny paliwowe wiązało się z głębokimi restrukturyzacjami ich 

samych. Dla przykładu zatrudnienie w Rafinerii Jedlicze przed restrukturyzacją w drugiej 

połowie lat dziewięćdziesiątych wynosiło około półtora tysiąca pracowników. Po 

restrukturyzacji podjętej po przejęciu przez Grupę Kapitałową ORLEN w samej rafinerii 

pracuje ok. 250 osób, natomiast w spółkach wydzielonych ze struktur Rafinerii Jedlicze  

i należących do grupy kapitałowej pracuje obecnie około 480 osób. Widać z tego, że 

zatrudnienie po restrukturyzacji i sprzedaży części spółek wchodzących wcześniej w skład 

Rafinerii Jedlicze spadło blisko o połowę. Podobne procesy restrukturyzacyjne miały 

również miejsce w Rafinerii Nafty w Jaśle po przejęciu jej przez Grupę LOTOS. Firmy  

z branży chemicznej próbują w ramach dużych grup kapitałowych, do których należą 

szukać pewnych nisz dla swojej działalności. Przykładem takich rozwiązań jest inicjatywa 

Rafinerii Jedlicze, która podjęła działania, aby przerabiać lokalną ropę naftową 

wydobywaną na terenie województwa podkarpackiego przez Polskie Górnictwo Naftowe  

i Gazownictwo. Jak stwierdza respondent reprezentujący Rafinerię Jedlicze w wywiadzie: 

„my jako rafineria z tego regionu dążymy do tego żeby to wesprzeć tą branże, niejako ją 

skonsolidować, ponieważ mamy projekt budowy instalacji do przerobu ropy lokalnej, 

miejscowej. Projekt jest już w zasadzie gotowy, a w tej chwili czekamy tylko na decyzję 

właściciela o tym, że możemy z tym startować (…) w tej chwili idziemy stricte w aspekty 

ekonomiczne osiągane przez spółkę i nasz projekt biznesowy tego przedsięwzięcia jest 
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bardzo dokładnie badany pod kątem biznesowym. Nasze działanie polega na tym, że 

doszło do porozumienia z PGNiG, że oni nam dostarczą ropę. Zawarliśmy już takie wstępne 

porozumienie, jest także biznesplan zrobiony, że jest to opłacalne, ale trwają jeszcze 

analizy. W chwili obecnej już przerabiamy tą lokalna ropę, mimo, że PGNiG nie jest 

nastawiony na większe wydobycie, bo oni głównie zajmują się wydobyciem na 

Podkarpaciu gazu, natomiast ropą się specjalnie nie zajmują. Porozumienie to jednak 

spowoduje, że będzie to biznes i dla PGNiG i dla nas. Da się także pogodzić te dwa interesy 

i teraz staramy się zrealizować ten projekt angażując w to powiedzmy lokalnych 

polityków, dlatego że potrzebujemy wsparcia bo działanie są nie tylko dla spółki ale  

i również dla regionu”. 

Oprócz przedsiębiorstw, które weszły w skład ogólnopolskich czy też 

ogólnoświatowych koncernów (przykład Grupy Kapitałowej Orlen czy Lotos) na 

Podkarpaciu działa szereg mniejszych firm z branży chemicznej, które dobrze sobie radzą. 

Chodzi głównie o przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją i przetwarzaniem 

tworzyw sztucznych. Jak stwierdził jeden z respondentów ta właśnie dziedzina „jest 

najbardziej bujnie rozwijającą się branżą jeśli chodzi o sektor chemiczny. Aczkolwiek 

przenika się ona z przemysłem maszynowym, elektromaszynowym, tak jak np. w Zelmerze 

jest wtryskownia, czyli hala która przetwarza wyroby z tworzyw, przetwórstwo tworzyw 

jest jakby gałęzią tego przemysłu. Nie można firmy Zelmer zaliczyć do branży chemicznej, 

ale rzeczywiście w branży przetwórstwa tworzyw istnieje i to jest tak jakby ta mocno 

rozwijająca się gałąź nazwijmy ją gałęzią tworzyw. Oczywiście oprócz firmy Zelmer, który 

w produkcji wykorzystuje dużo tworzyw jest szereg zakładów, często małych, które dość 

mocno się rozwijają. My np. mamy taką dość ścisłą współpracę z firmą Polimarky, która  

w tej chwili zamierza ulokować się w specjalnej strefie w Rogoźnicy. (…). Kolejna sprawa 

to również przemysł opakowań, co prawda jest w tej chwili pewne zachwianie, oczywiście 

myślę o jednorazowych opakowaniach foliowych, w tej chwili jest zachwianie, ponieważ 

jest tendencja do unikania tego typu opakowań, ale już technologia właściwie rozwija się 

w tym kierunku aby stworzyć opakowania typu oksybiodegradowalne lub 

biodegradowalne i wtedy rzeczywiście ta branża mimo, że w tej chwili jest jakaś 

niepewność będzie się chyba również rozwijać. Po za tym jest wiele zakładów poza 

Rzeszowem np. mamy też kontakt z taką firmą Splast z Jedlicza, która się w ostatnich 
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latach wręcz fantastycznie rozwija dzięki współpracy np. z przemysłem samochodowym  

i to nawet nie z polskim a tym zachodnioeuropejskim. Poza tym mają też ambicję stworzyć 

swoje wyroby własne, oprócz kooperacji. Znani są z takich kombajnów do czyszczenia czy 

utrzymywania czystości w pomieszczeniach. Między innymi ich wyroby są stosowane czy 

używane na takich dość sporych lotniskach w całej Europie, a nie tylko w Krakowie - 

Balicach gdzie sam widziałem. Ale również w innych częściach Europy. I myślę, że branża 

chemiczna czy tworzywowa jest w tej chwili gałęzią bardzo rozwojową” (branża 

chemiczna – fokus).  

Województwo Podkarpackie stanowi ważny punkt na mapie gospodarczej kraju 

jeśli chodzi o produkcję leków i innych farmaceutyków. Największym zakładem 

farmaceutycznym w województwie podkarpackim jest ICN Polfa Rzeszów S.A., lecz nie jest 

to jedyny taki zakład, gdyż w regionie działa jeszcze kilka mniejszych firm z tej branży. 

Branża farmaceutyczna niewątpliwie należy do jednej z najbardziej innowacyjnych 

dziedzin gospodarki. Pojawia się w związku z tym pytanie czy produkcja leków może być 

główną siłą rozwojową branży chemicznej na Podkarpaciu. Uczestnicy badań byli bardzo 

ostrożni w takich ocenach. Jak podkreślił jeden z uczestników badań fokusowych 

„uwarunkowania rozwojowe branży farmaceutycznej związane są z regionem, ale też 

bardzo duży wpływ na nią ma sytuacja ekonomiczna spoza regionu. Wprowadzenie 

lekarstw na rynek jest bardzo drogim procesem, w którym potrzebne są pieniądze.  

Czy będą jakieś nowe lekarstwa to trudno powiedzieć, mam nadzieję, że tak” (branża 

chemiczna – fokus).  

Firmy z branży chemicznej podejmują próby znalezienia obszarów, w których 

mogą odnieść sukces rynkowy. Jednym z takich obszarów jest szeroko pojęta ekologia. 

Działania w tym zakresie podejmują obydwie podkarpackie rafinerie. Rafineria Jedlicze 

skoncentrowała się na zbieraniu olejów przepracowanych i ich odzyskiwaniu.  

Jak podkreślił w wywiadzie przedstawiciel Rafinerii Jedlicze, że „jest to nasza w tej chwili 

działalność sztandarowa, jest to taka działalność proekologiczna. Spółka akcyjna, w której 

jesteśmy my jako rafineria i inni zbieracze oleju przepracowanego akcjonariuszami. 

Ustawowo wygląda to tak, że jest tzw. opłata produktowa, czyli spółki wprowadzające 

nowy produkt muszą tą opłatę wnosić na koszt tych spółek, które utylizują później te oleje. 

Odbywa się to na zasadzie, że spółka zbiera przepracowane oleje z całego kraju, a my jako 
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Rafineria Jedlicze je regenerujemy. Na terenie Rafinerii powstały dwie instalacje do 

destylacji olejów przepracowanych i następny etap zmierzający do udoskonalenia efektów 

produkcji tej pierwszej instalacji nazywa się hydrorafinacją oleju przepracowanego, czyli 

dla tej pierwszej instalacji rozdestylowuje się te oleje przepracowane tworząc pewne 

produkty w postaci olejów bazowych. Nie mniej jednak oleje odpadowe zawierały dużo 

związków siarki i innych zanieczyszczeń, dlatego wybudowaliśmy drugą instalację do 

hydroodsiarczania, gdzie jest to wytwórnia wodoru i poprzez katalityczny kontakt wodoru 

z związkami, tu głównie chodzi o siarkę w oleju, wytrącamy tą siarkę. My również 

produkujemy siarkę u siebie i tą czystą siarkę się później również sprzedajemy”. Również 

Rafineria w Jaśle postawiła na działania związane z utylizacją i recyclingiem produktów 

naftowych i tworzyw sztucznych. Uczestnicy badań fokusowych wskazali, że w tym 

momencie w strategii grupy Lotos rafineria w Jaśle jest zakładem przeznaczonym do 

utylizacji pewnych rzeczy, między innymi produktów naftowych i tworzyw sztucznych” 

(branża chemiczna – fokus). Działania związane z ekologią są obszarem, którym firmy  

z branży chemicznej w województwie podkarpackim mocno się interesują. Podczas badań 

fokusowych zasygnalizowano, że „pojawia się pomału temat recyklingu tworzyw 

gumowych, czyli opon i wszystkiego pochodnego i też wiem, że koledzy pomału 

przymierzają się do tego tematu czy on się urodzi to już zależy w dużej części od spraw 

biznesowych, na dzień dzisiejszy jest taki jakiś pomysł” (branża chemiczna – fokus). 

Podsumowując opinie badanych o kondycji firm, jak i całej branży chemicznej  

w województwie podkarpackim należy stwierdzić, że rozwój przemysłu chemicznego jest 

bardzo istotny dla gospodarki całego regionu. Wynika to głównie z szerokiego 

zastosowania surowca, jak i gotowych produktów branży chemicznej przez podmioty 

działające w innych branżach. Dodać należy, że zauważalne jest znaczne zapotrzebowanie 

na tworzywa sztuczne i inne wyroby przemysłu chemicznego wśród innych branż.  

Do jednej z takich dziedzin gospodarki można zaliczyć dynamicznie rozwijająca się  

w regionie polski południowo-wschodniej branże lotniczą. 

3.2.3. BranŜa lotnicza 

Branża lotnicza ma w województwie podkarpackim bardzo bogatą tradycję 

sięgającą okresu międzywojennego ubiegłego stulecia. Na terenie regionu zgodnie  
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z planem utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego miał zostać zlokalizowany 

kompleks zakładów przemysłowych tworzących prężny ośrodek przemysłowy. Mimo, że 

koncepcja utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego nie została w pełni 

zrealizowana z powodu wybuchu II wojny światowej, w regionie powstały nowe zakłady 

przemysłowe, do których należały m.in. zakłady lotnicze w Mielcu oraz fabryka sprzętu 

artyleryjskiego w Rzeszowie, w przyszłości WSK PZL Rzeszów.  

Województwo podkarpackie charakteryzuje się wysokim udziałem zatrudnienia  

w branży lotniczej w skali całego kraju. Jest ono blisko dziesięciokrotnie wyższe. 

Wspieranie rozwoju przemysłu lotniczego zlokalizowanego w województwie 

podkarpackim i lubelskim jest jednym z działań przewidzianych w Narodowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. Ma ono umożliwić transfer wysokich 

technologii z zaawansowanych technologicznie specjalistycznych ośrodków, głównie 

przedsiębiorstw lotniczych w Rzeszowie, Mielcu i Świdniku. Wsparcie to ma polegać 

głównie na rozwoju infrastruktury (głównie komunikacyjnej), rozwoju instytucji otoczenia 

biznesu, sfery naukowo badawczej oraz tworzeniu instrumentów umożliwiających 

finansowanie wdrażania nowoczesnych technologii. Największe zatrudnienie w branży 

lotniczej występuje w Rzeszowie, Mielcu oraz Krośnie2.  

Cechą charakterystyczną przemysłu lotniczego jest inwestowanie w rozwój 

nowych technologii. Przejawia się to głównie większymi niż w innych branżach nakładami 

na sektor B+R oraz podjęcie ścisłej współpracy z ośrodkami naukowymi. Przejawem 

globalizacji działania przemysłu lotniczego jest zmniejszająca się liczba wytwórców 

finalnych oferujących swoje wyroby i usługi dla użytkowników cywilnych i wojskowych, 

oraz zajmujących się technologiami kosmicznymi. Mała liczba wytwórców finalnych 

wynika z konsolidacji firm, jaka miała miejsce w ostatnich latach3. 

Polski przemysł lotniczy przeżył w latach 90 głęboki kryzys. Produkcja samolotów 

ogólnego przeznaczenia na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiatych wynosiła 

600 samolotów rocznie (głównie An-2 i Wilgi), Polska była, za wyjątkiem USA, 

największym producentem tej klasy samolotów na świecie. Ówczesne Zjednoczenie 

Przemysłu Lotniczego zatrudniało 80 tysięcy pracowników. Obecnie w polskim przemyśle 

                                                           
2
 Raport z badań Identyfikacja kluczowych branż województwa podkarpackiego „Raport kluczowych branż 

regionu podkarpackiego”, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2007, s. 171-172 
3
 Tamże, s. 172 
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lotniczym pracuje ok. 20 tysięcy pracowników. W nowych uwarunkowaniach 

podejmowano skromne wysiłki konsolidacji branży, ale bez większego skutku i ingerencji 

ze strony państwa. Dziś zakłady lotnicze stały się głównie kooperantami a produkcja 

samolotów i śmigłowców stała się niewielka. Polski przemysł lotniczy odradza się obecnie 

dzięki przeprowadzanej restrukturyzacji organizacyjnej, produktowej, technologicznej4. 

W województwie podkarpackim zlokalizowane są przedsiębiorstwa lotnicze 

wytwarzające wyroby finalne, którymi są: PZL Mielec, który wytwarza samoloty M28 

SKYTRUCK - samolot pasażerski i transportowy, M28B BRYZA - samolot patrolowy  

i ratownictwa morskiego, M18 DROMADER - samolot rolniczy i pożarniczy, M26 ISKIERKA 

- samolot szkolny i treningowy) oraz WSK Rzeszów produkujący między innymi kadłuby 

sprężarek, komory spalania, aparaty kierujące, łopatki sprężarek, turbin, a także silniki 

lotnicze: odrzutowe, turbowałowe, turbośmigłowe. Reszta firm działających na terenie 

Podkarpacia to głównie kooperanci światowych koncernów z branży lotniczej. Produkują 

oni podzespoły dla takich potentatów lotniczych jak Boeing czy Lockheed Martin. 

Przedsiębiorstwa branży lotniczej zlokalizowane na terenie województwa 

podkarpackiego podjęły działania zmierzające do zwiększania ich konkurencyjności na 

globalnym rynku. Przykładem tych działań jest utworzenie Stowarzyszenia Grupy 

Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, które ma na celu 

przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów 

lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu 

lotniczego dla najbardziej wymagających klientów, co może przyczynić się do 

dynamicznego rozwoju regionu. Stowarzyszenie stawia sobie konkretne zadania, takie jak 

miedzy innymi polepszanie istniejącej bazy produkcyjnej, stworzenie trwałej  

i niezawodnej sieci poddostawców oraz efektywnego kosztowo łańcucha dostawców, 

przyciągnięcie inwestorów zagranicznych, rozwijanie współpracy z innymi europejskimi 

ośrodkami przemysłu lotniczego oraz promowanie współpracy przemysłu lotniczego  

z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi. W skład 

Stowarzyszenia Dolina Lotnicza wchodzi obecnie 72 członków z regionu. Liczbę 100 

członków Stowarzyszenia planujemy osiągnąć w ciągu najbliższych kilku lat. 

                                                           
4
 Tamże, s. 172 
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Dla wsparcia rozwoju branży lotniczej powołane zostało również Centrum 

Zaawansowanych Technologii „AERONET - Dolina Lotnicza” pod egidą Politechniki 

Rzeszowskiej Umowę o współpracy w ramach konsorcjum podpisały Politechniki: 

Lubelska, Łódzka, Śląska i Warszawska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Stowarzyszenie 

Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”5. 

Branża lotnicza stanowi niewątpliwie wizytówkę podkarpackiej gospodarki. Duża  

w tym zasługa również Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego 

„Dolina Lotnicza”, które dzięki swoim działaniom wykreowało w przemyśle lotniczym 

markę województwa jako miejsca, w którym warto lokować swoje inwestycje. Przyczyn 

dobrej kondycji branży lotniczej jest wiele, o kilku z nich powiedział jeden  

z respondentów, stwierdzając, że „branża lotnicza ostatnimi laty rozwija się, był okres 

kryzysu po 2001 roku, po atakach terrorystycznych – to trwało 2-3 lata. Od mniej więcej 

2004 roku idzie to w górę. I cały czas jest ten ruch wzrostowy. Ostatnio, to co się słyszy na 

świecie, że jest jakiś zastój czy zatrzymanie, czy nawet mówi się o kryzysie – natomiast ja 

uważam, że to Polski specjalnie nie dotknie, dlatego, że my jesteśmy przez cały świat 

właściwie, traktowani jako jedno z najlepszych miejsc do lokowania inwestycji lotniczych. 

To zresztą widać po tym, co tutaj się dzieje, po ostatnich zakupach światowych 

potentatów, jak choćby Sikorsky w Mielcu, czy MTU w Rzeszowie. Następna firma lotnicza 

zdecydowała się również na zainwestowanie tu. I tych kontaktów, zapytań, przyjazdów 

różnych firm zachodnich, z zachodniej Europy, ze Stanów, z Kanady jest coraz więcej. Więc 

myślę, że nawet jeżeli będzie kryzys w branży lotniczej spowodowany globalnymi 

wydarzeniami, które można powiedzieć go stymulują (…) to nas tutaj to tak bardzo nie 

dotknie, albo nawet wręcz powiedziałbym może wyjść nam na dobre. Firmy szukając 

oszczędności i redukcji kosztów będą się starały realizować w Polsce zamówienia i zacząć 

współpracować” (branża lotnicza – wywiad 16). Myśl tę rozwija również jeden  

z uczestników badań fokusowych mówiąc o tym, że „jeżeli chodzi o perspektywy,  

o otoczenie, myślę, że kryzys lotniczy o dziwo może spowodować inne skutki: napływ 

roboty, większy niż do tej pory, tak to wygląda. Zapytań z całego świata jest mnóstwo, 

kryzys wymusza po sięgnięcie dużych korporacji po tańsze źródła produkcji. Takim dobrym 

miejscem jest Polska i dobry dostawca jest tutaj w Polsce. I tak myślę ze duże firmy, które 
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są tutaj ulokowane nie odczują tego tak jak inne na świecie. Po prostu nawet przykład firm 

z zachodniej Europy, które przez długi czas tutaj nie zaglądały właściwie i nie robiły tutaj 

żadnych ruchów, a teraz widać, że objawy kryzysu przyspieszają ich działania. Jeśli chodzi  

o przyszłość samej naszej firmy no to od początku tak ją rozwijaliśmy żeby wchodzić  

w tematy trudne, trudne detale. Dobrzy klienci z najwyższej półki i to nam się udaję. Dalej 

będziemy realizować strategię rozwoju trudnych tematów, trudnych technologii. Jesteśmy 

jedną z nielicznych firm w Polsce, która to stosuje. Współpraca firmy z „Doliną Lotniczą” 

układa się bardzo dobrze (…) Dolina Lotnicza jest tym czego nam zazdroszczą wszyscy nie 

tylko w Polsce ale też w Europie i na świecie. Goście jak tu przyjeżdżają i jak widzą co 

zrobiliśmy w tak krótki czasie. (…) To co zrobiliśmy w zakresie stworzenia samego klastra 

to można powiedzieć wzorcowego (…) no to jest coś czym możemy się chwalić, chwalimy 

się i czego nam Zachód zazdrości od Europy po Amerykę. To jest coś co rzadko ktoś ma  

i to może tych inwestorów przyciągnąć i to jest to co może sprawić ze będziemy mogli 

spokojnie pracować, spokojnie spać i nie myśleć co będzie za rok za dwa czy będą kadry 

czy nie będzie (branża lotnicza - fokus).  

Wizja przyszłości branży lotniczej rysuje się w województwie podkarpackim  

w bardzo optymistycznych kolorach. Pozytywne scenariusze rozwoju potwierdzają sami 

respondenci stwierdzając, że „branża lotnicza jest na fali. U nas województwie jest na fali 

wznoszącej. Mimo kryzysu w światowym przemyśle lotniczym, który jest i jest to fakt,  

u nas przynajmniej przez najbliższe kilka lat przemysł lotniczy będzie się rozwijał. Jeżeli 

kryzys się przedłuży to i u nas będą z czasem spadki. Do momentu, kiedy u nas koszty 

produkcji, koszty związane z badaniami, z rozwojem będą 2-3 mniejsze niż na Zachodzie, 

będziemy się rozwijać (branża lotnicza – wywiad 15). Na jeszcze inne aspekty wizji 

rozwojowych branży zwraca uwagę kolejny z badanych mówiąc, że „jeżeli chodzi  

o perspektywę rozwoju lotnictwa w Polsce, szeroko pojętego lotnictwa, jak również  

i przemysłu lotniczego to uważam, że kryzys, który będzie dotykać w pewnym sensie 

Zachodnią Europę oraz Stany Zjednoczone na pewno ze względu na koszty – naszemu 

regionowi w tak krótkim terminie nie zagraża. Głównie ze względu na bardzo duże 

zainteresowanie firm, które chcą przenieść tutaj produkcję. Również ze względu po 

pierwsze na zmniejszenie kosztów a po drugie na obecnie duży rynek firm, które tutaj chcą 

przekazać część swoich prac zarówno produkcyjnych, jaki i inżynieryjnych a ostatnio 
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również dotyczących obsługi tak zwanego Maintenance, czyli remontu utrzymania ruchu 

rozwijać (branża lotnicza – fokus). Dodać należy również, że część badanych zauważa 

spowolnienie rozwoju światowej branży lotniczej, które odbije się także na firmach  

z Podkarpacia. Przedsiębiorstwa z branży lotniczej w województwie podkarpackim są  

w coraz większym stopniu związane z największymi producentami lotniczymi, mimo to 

jednak opracowują przyszłościowe rozwiązania, które pozwolą ograniczyć negatywne 

skutki globalnej recesji. Zwraca na to uwagę jeden z respondentów, mówiąc, że „w ciągu 

najbliższych dwóch, trzech lat przewidujemy spowolnienie albo, to znaczy nie tyle 

spowolnienie u nas, ale w przemyśle lotniczym będzie lekki kryzys. Po zamówieniach widać 

ze oznaki już tego są. Firma ma w strategii w ciągu najbliższych kilku lat opracować 

całkowicie nowy silnik i przekładnie oraz wdrożyć je do produkcji. Nasza strategia zakłada 

rozwój i opracowywanie na bazie produktów w rodzimej firmie, nowej serii silników  

i przekładni z tym związanych” (branża lotnicza - fokus). 

Współpraca branży lotniczej, o której wspomnieli respondenci, odbywa się przede 

wszystkim w oparciu o Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego 

„Dolina Lotnicza”. Działalność Stowarzyszenia jest bardzo dużym atutem, a zarazem 

sygnałem bardzo perspektywicznej strategii rozwoju branży lotniczej w województwie 

podkarpackim. Praktycznie wszyscy respondenci podkreślali ogromną rolę jaką odegrała 

„Dolina Lotnicza” w rozwoju branży. Jeden z respondentów wymienił wprost zasługi 

Stowarzyszenia podkreślając między innymi, że stworzono „centrum nowoczesnej 

technologii wytwarzania, duże pieniądze poszły na wsparcie szkolnictwa zawodowego, 

zwłaszcza z Politechniką współpraca układa się doskonale (branża lotnicza - fokus). 

Wszystkie te inicjatywy pozwalają bardzo optymistycznie myśleć o przyszłości branży 

lotniczej w województwie podkarpackim. Oczywiście pojawiają się również  

w wypowiedziach badanych sygnały niepokoju co do przyszłości tego sektora gospodarki. 

Co ciekawe nie są one raczej związane z kryzysem czy tez spowolnieniem gospodarczym 

na świecie, ale z sytuacją wewnętrzną i samym województwem podkarpackim. 

Przedstawiciele branży lotniczej obawiają się problemów na regionalnym rynku pracy. 

Jeden z respondentów stwierdził wręcz, że „największa barierą rozwoju może być brak 

ludzi do pracy” (branża lotnicza – fokus). Problem ten zostanie szerzej omówiony  

w kolejnym rozdziale Rynek pracy w województwie podkarpackim w opinii pracodawców. 
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Podsumowując opinie badanych o kondycji firm, jak i całej branży lotniczej  

w województwie podkarpackim oraz perspektywach jej rozwoju należy zauważyć, iż firmy 

podejmują działania, mające na celu podnoszenie konkurencyjności branży głównie 

poprzez nawiązywanie współpracy w ramach struktur klastrowych - Stowarzyszenia Grupy 

Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Na terenie województwa 

działają dwa duże przedsiębiorstwa - WSK PZL Rzeszów oraz PZL Mielec Sp. z o.o., które 

wytwarzają produkty finalne. Stwarza to niewątpliwie szansę na stworzenie sieci 

współpracujących i kooperujących z nimi przedsiębiorstw, które mogłyby spełniać rolę 

poddostawców. Sporym atutem rozwoju branży jest również baza naukowa przede 

wszystkim w postaci Politechniki Rzeszowskiej – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. 

Pozytywnym sygnałem strategicznej wizji rozwoju branży jest powołanie do życia Centrum 

Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza” w ramach, którego możliwa 

będzie współpraca naukowa kilku ośrodków akademickich z całej Polski. 

3.2.4. BranŜa turystyczna 

W powszechnej opinii województwo podkarpackie posiada wyjątkowo korzystne 

warunki do rozwoju turystyki. Walory przyrodniczo-krajobrazowe, stosunkowo wysoki 

stan czystości środowiska, a także różnorodność historyczna i kulturowa to niewątpliwie 

największe atuty województwa. Region wyróżnia zróżnicowanie oferty, z wiodącą rola 

produktów turystyki aktywnej, kulturowej, uzdrowiskowej, przyrodniczo – krajoznawczej, 

na terenach wiejskich, tranzytowej i poprzemysłowej6. 

O tym, że turystyka stanowi istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa podkarpackiego świadczą zapisy zawarte w Strategii Rozwoju 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Jeden z priorytetów Strategii wprost 

stwierdza, iż turystyka jest czynnikiem rozwoju społeczno – gospodarczego województwa. 

Autorzy Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 stwierdzają, 

że analiza potencjału zawartego w walorach turystycznych województwa wskazuje,  

że gospodarka turystyczna powinna stanowić jeden ze strategicznych kierunków jego 

rozwoju. Jej prorozwojowe oddziaływanie wynika z faktu, iż oprócz sektora turystycznego, 

aktywizuje ona inne sektory gospodarki (m.in. transport, telekomunikacje, działalność 

                                                           
6
 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2007-2013, s. 261 
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bankowa, ubezpieczeniowa, rolnictwo). Wydatki ponoszone przez turystów generują 

dodatkowy strumień pieniądza, który zasila gospodarkę regionu. Strumień ten, nazywany 

mnożnikiem, uruchamia łańcuch reakcji, które przynoszą dodatkowe korzyści  

w podmiotach kooperujących, a także niezwiązanych z gospodarka turystyczna. 

Wspomaga on bezpośrednio działalność instytucji chroniących regionalne dziedzictwo 

kulturowe i przyrodnicze. Tak więc ekonomiczne efekty rozwoju turystyki wychodzą 

naprzeciw oczekiwaniom związanym ze zwiększeniem dochodów województwa, 

działających w nim podmiotów gospodarczych, usług świadczonych przez ludność oraz 

służą zmniejszaniu bezrobocia7. 

Działalność turystyczna w województwie podkarpackim ze względu na warunki 

geograficzno-przyrodnicze koncentruje się przede wszystkim w południowej  

i południowowschodniej części regionu. Uczestnicy badań fokusowych dysponowali 

dokładnymi danymi statystycznymi ukazującymi kondycję branży i „łączna liczba obiektów 

skategoryzowanych wynosi 112. Czyli są to obiekty hotelowe, obiekty motelowe, kempingi 

i w tych obiektach ta struktura się rozwija, przekłada się to po prostu na miejsca pracy. 

Dobrze rozwija się również agroturystyka. Obserwuje się stały wzrost liczby gospodarstw 

agroturystycznych, które świadczą o coraz większych, działaniach w tym kierunku  

i na coraz wyższym ich poziomie. (…) W roku 2007 województwo podkarpackie miało 

jeden z najwyższych wskaźników w Polsce w długo- i krótkookresowych przyjazdach 

typowo turystycznych. Częściej niż w innych województwach turyści korzystali także  

z noclegów w hotelach lub kwaterach prywatnych, czyli agroturystyka, ponieważ jest ona 

relatywnie tańszą możliwością” (branża turystyczna – fokus). Zasygnalizowany przez 

respondentów trend wzrostowy nie jest niestety równomierny ze względu na to, że „ruch 

turystyczny na obszarze województwa Podkarpackiego posiada wyraźne cechy 

sezonowości, ponad 60% ruchu koncentruje się w miesiącach letnich a szczególnie  

w okresie wakacyjnym” (branża turystyczna – fokus). Podejmowane są próby, aby 

zróżnicować ofertę turystyczną i co za tym idzie sprawić, aby zmieniła się z sezonowej na 

całoroczną. Respondenci podkreślili, że działania te mają duże szanse powodzenia ze 

względu na to, że „województwo Podkarpackie posiada po prostu kilka różnych 

produktów turystycznych. Posiada wiele uzdrowisk, uzdrowiska są w pewnym sensie takim 

                                                           
7
 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020, Rzeszów 2006, s. 95 
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motorem, tym z czym województwo jest kojarzone: Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój. 

Uzdrowiska te promują się w kraju i za granicą (…) jest to jedna z możliwości, na którą 

można kłaść nacisk przy rozwoju turystyki w województwie. Turystyka aktywna, czyli te 

sporty, teraz zbliżamy się ku zimie, mamy cztery wyciągi krzesełkowe w województwie, 

turystyka aktywna pod względem narciarstwa, pod względem turystyki pieszej - dużo 

szlaków. Obecnie powstaje turystyka rowerowa na terenie województwa (…) powstanie 

duża sieć właśnie, infrastruktura wokół tego. Jest w planach promocja turystyki pod kątem 

turystyki konnej, czyli wszystkie stadniny takie prężniejsze z województwa (branża 

turystyczna – fokus). Badani podkreślili, że region posiada naturalne walory do rozwoju 

turystyki, stwierdzając, że na przykład „Bieszczady są predysponowane do rozwoju 

turystyki, agroturystyki, aczkolwiek teraz przy rozpracowaniu projektów nowych 

produktów turystycznych bierze się pod uwagę inne miejscowości” (branża turystyczna – 

fokus).  

Mimo sporych możliwości rozwoju branży turystycznej w regionie pojawiają się 

również problemy. Głównie związane są one koniecznością zaangażowania dużych 

nakładów finansowych na promocję regionu i jego produktów turystycznych. Respondenci 

stwierdzili „żeby zaproponować i rozpropagować odpowiednio w ogóle nie tylko turystykę, 

ale region to potrzeba dość wysokich kosztów, bądź nakładów środków finansowych. 

Dlatego to nie jest takie proste żebyśmy zaistnieli gdzieś tam w Europie. Aczkolwiek  

z drugiej strony patrząc na aspekt powszechnego wykorzystania sieci internetowej 

możliwości są i wcale to nie jest takie drogie żeby nawet poszczególne gospodarstwo 

agroturystyczne nie mogło zaistnieć. Ale żeby dotrzeć do tego gospodarstwa, żeby turysta 

zachodni mógł dotrzeć do pojedynczego gospodarstwa agroturystycznego no to wymaga 

zdecydowanie większej ilości torów i ścieżek. Zadanie to należy do nas wszystkich, nie 

tylko od właścicieli tychże gospodarstw” (branża turystyczna – fokus). Respondenci 

zwrócili również uwagę na wielką szansę jaką jest dla regionu organizacja w Polsce i na 

Ukrainie Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. „Mamy Euro 2012, wiadomo że 

przez nasz teren będzie Zachód przejeżdżał, nie przypadkowo dostaliśmy Ukrainę za 

partnera tylko Zachód chce tą Ukrainę poznać. Ja mam rozeznanie wśród ludzi, którzy 

pracują w krajach zachodnich i tam jest przede wszystkim parcie żeby jednak przełamać te 

bariery graniczne, żeby na tą Ukrainę ruszyć, dla nich to jest jak dla nas „Dziki Zachód”.  
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W związku z tym na tym terenie będzie ruch, a nam tutaj brakuje dzisiaj informacji, bo 

tych uczestników Euro będzie można w jakiś sposób zatrzymać u nas i umacniać sport. Nie 

ma kompletnie informacji w Rzeszowie, to co jest na ul. Asnyka i trochę na portalach 

internetowych to jest wszystko nic. Ja jeżdżę trochę po Francji, wschód i te tereny 

południowe Francji. Informacja jest tam na każdym kroku, maleńkie miasteczko ma 

informację turystyczną, Rzeszów to jest prawie 200 tys. miasto wojewódzkie – nie ma 

kompletnie informacji. My przewodnicy nieraz chcemy jakimiś materiałami błysnąć- no nie 

ma. To co jest to jest nic – potrzebne są mapki, potrzebne są folderki. Muszą być 

informacje muszą być w trasie podziemnej, muszą być w PTTK-ach, muszą być po prostu  

w biurach turystycznych i tego nam brakuje. No i przez to promowanie turystyki na 

Zachodzie będziemy mieli tego turystę. Agroturystyka rozwija się bardzo pięknie, turysta 

Zachodni jak zobaczy krowę pasącą i tam jakiegoś byczka, starą studnie i jakiś tam 

kołowrót dla niego to jest atrakcja to jest szok! (…)Dla nich stare wierzby czy szachownic 

pól gdzieś tam na Pogórzu, to dla nich to jest skarb” (branża turystyczna – fokus). Innym 

problemem związanym z promocją turystyki jest jej niespójność. Jeden z badanych podał 

przykład właśnie takich działań „jest taki jeden problem, który często na różnego rodzaju 

konferencjach lub spotkaniach zwraca się uwagę, że takie produkty turystyczne powstają 

na przykład jak „Szlak Błękitnego Sanu”, ale one istnieją z nazwy a później nie ma promocji 

tego. Ktoś kiedyś tak fajnie powiedział, że jak byśmy wyprodukowali jakiś produkt np. 

długopis i zostałby on wyprodukowany i nie sprzedany. I to tak mniej więcej wygląda  

z naszymi produktami turystycznymi. I to jest przede wszystkim taka nasza prawdziwa 

bolączka (branża turystyczna – fokus). Rozwój branży turystycznej w regionie zależy  

w opinii badanych przede wszystkim od inwestycji infrastrukturalnych, które zostaną 

podjęte. Respondenci byli zgodni, że inwestycje transportowe przyczynią się do 

zwiększenia liczy przyjeżdżających na Podkarpacie, aby tu wypocząć. Pociągnie to 

automatycznie polepszenie sytuacji na lokalnym rynku pracy. Jeden z badanych, stwierdził 

„myślę, że przede wszystkim jednak kwestia dotarcia, czyli transportowa jest dużym 

minusem naszego regionu, gdzie duże firmy bez autostrady, bez lotniska nie przyjadą i nie 

będą inwestować, co dzieje się od lat na ścianie zachodniej i nie mówiąc już o stolicy.  

Z moich obserwacji wynika, że miasta typu Wrocław czy Poznań rozwijają się dużo prężniej 

niż chociażby Warszawa. Tak, że na pewno Podkarpacie potrzebuje naprawdę bardzo 



Sytuacja na rynku pracy województwa podkarpackiego w wybranych branŜach  str. 41 

 
 

                     www.bdcenter.pl   
 

dużo pieniędzy na to żeby dorównać nawet pod względem infrastruktury tym regionom. 

Myślę, że dla każdego sektora było by to ułatwienie, dla branży turystycznej oczywiście 

również też. Uczestniczyłem miesiąc temu w delegacji na zaproszenie zaprzyjaźnionego 

landu niemieckiego, zainteresowanie Niemców do korzystanie z usług uzdrowiskowych 

jest olbrzymie i oni jeżdżą. Są ośrodki nad morzem czy ośrodki na Dolnym Śląsku i myślę 

tutaj na przykład o Kotlinie Kłodzkiej, gdzie uzdrowiska w 40% są zajęte przez gości  

z Niemiec. Dlaczego u nas ich nie ma? Z prostej przyczyny właśnie ta odległość przede 

wszystkim ale jak by była droga szybkiego ruchu to nie byłby to problem i trzeba to sobie 

wziąć pod uwagę, że najczęściej osoby które wyjeżdżają z Niemiec do uzdrowisk są to 

osoby już starsze i w perspektywie jak ma przejechać takimi drogami i tyle kilometrów to 

chcąc nie chcą wybierają tam gdzie ten dojazd mają już zapewniony, bezpieczny (branża 

turystyczna – wywiad 5). Respondenci zwracali także uwagę na inny aspekt struktury 

transportowej, który może pomóc firmom sektora turystycznego na Podkarpaciu – 

chodziło o lotnisko. „Lotnisko jest nam tutaj potrzebne żeby móc się rozwijać. Wiadomo, 

że bardzo dobrze rozwijają się tereny, które mają swoje lotnisko. Weszły na nasz rynek 

przynajmniej dwie duże firmy i przynajmniej na tą chwile (…) wiadomo, że one stawiają ze 

ten port będzie się on rozwijał i że będzie więcej połączeń i nie tylko te drogie, ale też 

krajowe (branża turystyczna – wywiad 7). 

Podsumowując opinie badanych o kondycji branży turystycznej w województwie 

podkarpackim oraz perspektywach jej rozwoju należy zauważyć, iż Podkarpacie posiada 

szereg atutów aby rozwijać ten właśnie sektor gospodarki. Środowisko przyrodnicze, 

kulturowe, społeczne, oryginalność i atrakcyjność krajobrazowa stwarzają wyjątkową 

okazję dla podmiotów gospodarczych z tego, aby zacząć zarabiać na turystyce.  

Jak stwierdził jeden z uczestników badań fokusowych duże zasoby drzemią w rozwoju 

obszarów wiejskich i właśnie na tych terenach uzasadnione jest położenie nacisku na 

rozwój turystyki. Główna szansa wiąże się z agroturystyką, ekoturystyką czy też turystyką 

wiejską. Musi to jednak odbywać się w ramach „aspektu turystyki zrównoważonej” 

(branża turystyczna – fokus), akcentującej równowagę ekologiczną, społeczną  

i ekonomiczną. 
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3.3. Rynek pracy w województwie podkarpackim w opinii 

pracodawców 

W tej części opracowania przedstawione zostaną opinie pracodawców na temat 

oceny kwalifikacji pracowników, oczekiwań pracodawców co do poszukiwanych przez 

nich kwalifikacji pracowników, zapotrzebowania na ewentualne szkolenia i kursy dla 

pracowników, które mogłyby w przyszłości podjąć pracę w danej branży. 

3.3.1. Pracodawcy o kwalifikacjach pracowników  

Opnie na temat kwalifikacji pracowników są zróżnicowane. Pracodawcy z jednej 

strony wysoko oceniają kwalifikacje swoich pracowników, szczególnie tych z większym 

stażem pracy. Wynika to głównie z ciągłego podnoszenia kwalifikacji już zatrudnionych 

pracowników. Przykładem tego jest na przykład rzeszowska WSK, która „bardzo aktywnie 

prowadzi program szkoleń, jest to taki korporacyjny program, który umożliwia kształcenie 

i awans wszystkim pracownikom firmy poprzez sfinansowanie wszystkich kosztów 

związanych z podnoszeniem kwalifikacji nie tylko na kierunkach potrzebnych, chociaż te są 

najmilej widziane. Chodzi głównie o kierunki zawodowe i można w ramach tych kursów 

podnosić kwalifikację na poziomie szkoły średniej, późnie również także na poziomie 

studiów wyższych” (branża lotnicza – fokus). Z drugiej strony bardzo krytycznie 

pracodawcy odnoszą się do nowo przyjętych osób. Przykłady krytycznych opinii można 

mnożyć, na potrzeby opracowania wybrane zostało kilka najbarwniejszych i najlepiej 

oddających problem. Oto kilka z nich: 

„Rozmawiałem z Dyrektorem hotelu X, bardzo dobrego hotelu w Rzeszowie, że 

potrzebował dziewczyny do recepcji i zorganizował takie spotkanie. Przyszło na 

nie kilkadziesiąt osób i był pierwszy test – obok siedziała pani, która była twarzą 

odwrócona do tego wchodzącego, siedziała tylko w sąsiednim pokoju. I dyrektor 

mówi, że chyba tylko 2 czy 3 osoby powiedziało tej pani „Dzień dobry” a na tym 

im szczególnie zależało, bo to jest w końcu turystyka i jak turysta wejdzie  

i zobaczy pierwszą osobę, jak się zachowa to takie ma później zdanie o tej 

jednostce, hotelu” (branża turystyczna – fokus) 

„Z punktu widzenia firmy, którą reprezentuje to my jesteśmy firmą 

strukturową typowo robimy w bardzo różnych technologiach, ale generalnie 
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naszym odbiorcą są przedsiębiorstwa, to są systemy ARP Buisnes Inteligence, 

dużo analityki, dużo analiz, dużo technologii. Generalnie to co jest dla nas 

najtrudniejsze to fachowość ludzi zatrudnianych. To znaczy jeśli się rzeczywiście 

zacznie się aktywnie szukać kandydatów do pracy to jest ich bardzo dużo. Trafiało 

do nas przy poprzedniej rekrutacji dziesiątki ludzi np. świeżych absolwentów.  

W zasadzie jesteśmy w stanie zatrudnić tylko hobbistę. Człowiek wychodzący po 

uczelni i jego umiejętności czy to w wypadku Politechniki czy to WSIZ-u, dla nas 

jego umiejętności zaczynają być użyteczne, zaczyna pracować dopiero po około 

roku przebywania u nas” (branża informatyczna – fokus). 

„Mam bardzo duże zastrzeżenia do przygotowania młodzieży. Nawet  

z naszego podwórka, myślimy o poszerzeniu zatrudnienia, proszę mi wierzyć ze od 

dwóch lat obserwujemy praktykantów, którzy u nas są właściwie na dłuższą metę 

trudno na nich liczyć, przychodzą żeby tylko odbębnić. Przygotowanie jest dosyć 

słabe, nie uogólniam wszystkich uczelni i nie wszystkich ludzi. Człowiek, który ma 

w genach turystykę, który gdzieś tam od małego włóczył się, wędrował, pływał  

i chodził ten będzie dobrym pracownikiem w biurze podróży i ten naprawdę dużo 

wniesie. Natomiast piękne dziewczyny idą na kierunek turystyczny, pytam się 

pięknej dziewczyny, pięknie ubrana, makijaż niewyzywający no wzór do 

przyciągnięcia klienta. Tak po żydowsku: jak przychodzi klient to nie powinien 

wyjść niczego nie kupując. Była z jednej uczelni - UJ, przychodzi licencjat, prace 

licencjacką, tak troszkę śmieszne, ale powiem: Proszę Pana dostałam dwa słowa 

pracy licencjackiej, ale ja nie rozumiem tych dwóch słów, no jaka to praca 

licencjacka? Wyciąga kartkę, znalazła w torebce: „turystyka kwalifikowana”. 

Turystyka kwalifikowana mówię, no i pierwsze pytam się to słuchaj to na żadnym 

rajdzie nie byliście? Ona odpowiada: no nie. Nasza uczelnia nie robi żadnych 

samochodowych rajdów. No pytam się dalej słuchaj fajna dziewczyna jesteś  

i takiej potrzebujemy, słuchaj masz tutaj komputer proszę, dwudniową wycieczkę 

zaplanuj: w Szczyrku, nocleg, wyjście na jakąś górkę, a w drugim dniu o 9:00 żeby 

było wyjście na Tarnicę. Dziewczyna znalazła Szczyrk, ale pyta się Proszę Pana  

a gdzie jest ta Tarnica? No gdzie te informacje. Pytam to nigdy w Bieszczadach 

nie byliście? No byliśmy dwa razy w Woli Michowej Chłopcy tam popili, trochę 
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później padało i przyjechaliśmy, barana upiekli. Po prostu brakuje tutaj wszędzie, 

na uczelniach turystycznych, brakuje na uczelniach innych turystyki, brakuje  

w seminariach duchownych, bo też księża chodzą i mogliby dużo wprowadzić tych 

ludzi, przyszłą kadrę turystyczną” (branża turystyczna – fokus). 

„Moja firma nie jest taka duża i ta rekrutacja nie jest taka obfita jak w Mielcu 

czy WSK, a zwłaszcza w Mielcu gdzie przeżywają taki okres dużych potrzeb. 

Natomiast moje spostrzeżenia są takie, że faktycznie absolwenci szkół średnich są 

słabo przygotowani, ale powiem od razu ze mam nadzieję ze to się zmieni 

stosunkowo szybko, na pewno nie na taką skale jak byśmy chcieli dlatego że 

ruszył program i są[pieniądze na kursy dla operatorów obrabiarek. (…) W zakresie 

inżynierów, również zgadzam się z tym ze posiadają oni dużą wiedzę teoretyczną  

i trzeba by było położyć nacisk na pewnie umiejętności, których nawet inżynierom 

brakuje a w ich przypadku jest to dosyć nagminne, proste czytanie rysunku, no nie 

jest takie proste czasami zwłaszcza, że są to rysunki i angielskie i amerykańskie  

i polskie, przeróżne, ale jest to podstawowa umiejętność nawet człowieka, który 

przy maszynie stoi a już nie mówiąc o inżynierach” (branża lotnicza – fokus). 

„Z punktu widzenia przemysłu straszne jest, że brakuje poszczególnych zawodów 

patrząc na zawody fizyczne, ludzie, którzy przychodzą do pracy nie mają 

przygotowania. Jeżeli chodzi o absolwentów szkół średnich to najczęściej trafiają 

na warsztat i czegoś im zawsze tam brakuje, coś tam szwankuje. Troszeczkę 

łatwiej jest z absolwentami uczelni oni mają bardzo dobrą wiedzę teoretyczną, 

gorzej jest z tą wiedzą praktyczną, którą muszą nabywać i to nadrabiają do roku, 

dwóch. Ważne jest, że większość szybko do tego dochodzi. Dzięki temu są 

pełnowartościowymi pracownikami. Ale generalnie jest fatalnie, jeżeli chodzi  

o kwalifikacje, nie ma inżynierów to znaczy są takie kierunki jak zarządzanie  

i marketing i wszyscy by zarządzali a nie ma kto projektować” (branża lotnicza – 

fokus). 

„Podczas spotkań ludzi z branży, hotelarzy i pracowników biur turystycznych 

często zwracają oni uwagę na to, że szkoły dobrze nie przygotowują do zawodu. 

Według nich można by tu połączyć wiedzę szkolną z praktyką. Trzeba więcej 

praktyk organizować czy na wyższych uczelniach, które już kształcą typowo pod 
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kątem turystyki, czy też na przykład w szkołach średnich. Brak praktyki  

i połączenia współpracy szkół i uczelni z branżą, to najbardziej na to narzekali 

przedsiębiorcy reprezentujący czy biura turystyczne czy hotelarze” (branża 

turystyczna – fokus). 

Badani zwrócili uwagę na jeden bardzo ważny fakt. Nowo przyjęci pracownicy, 

podejmujący pracę po zakończeniu edukacji są w bardzo małym stopniu przygotowani do 

wymagań zawodowych stawianych przed nimi. Według pracodawców istnieje ogromny 

rozdźwięk między przygotowaniem teoretycznym wyniesionym ze szkoły średniej lub 

wyższej a wiedzą potrzebną do efektywnej pracy w ich przedsiębiorstwach. Jeden  

z badanych stwierdził wprost, że nowo przyjęta osoba „zaczyna pracować dopiero po 

około roku przebywania u nas Taki stażysta pracuje u nas około roku czy to  

z programistami czy to z analitykiem czy kimś od baz danych i dopiero po roku zaczyna 

efektywnie pracować” (branża informatyczna – fokus). Respondenci zwrócili uwagę, ze 

absolwentom kończącym szkołę średnią czy wyższą brakuje przede wszystkim praktyki 

zawodowej, która z punktu widzenia pracodawcy jest bardzo istotna. Przyuczenie nowego 

pracownika wiąże się z kosztami jakie musi ponosić firma. Jak stwierdził jeden  

z respondentów „jest to rok czasu, w którym ja mu płacę, firma mu płaci (…) trzeba mu 

poświęcać czas, to znaczy człowiek, który zarabia na niego i na siebie musi mu poświęcać 

czas żeby go rozwijać” (branża informatyczna – fokus). Aby rozwiązać ten problem część 

podkarpackich pracodawców między innymi z branży lotniczej podejmuje działania, aby 

zapewnić studentom możliwość kontaktu z zakładem produkcyjnym i wzbogacić wiedzę 

teoretyczną aspektami praktycznymi. Podczas badań fokusowych o takiej inicjatywie 

wspomniał przedstawiciel Politechniki Rzeszowskiej: „mamy taki system staży bazujący na 

umowie z WSK, ale i Delphi Krosno i innymi firmy, gdzie poprzez system dwuletnich 

kontaktów przez 4 i 5 rok – jeden dzień w tygodniu studenci chodzą na tak zwane praktyki 

do firmy i tam jest cały program, który ma właśnie wiązać edukację, którą się na uczelni 

otrzymuję z tą wiedzą praktyczną, która jest wymagana w danej firmie. (…) W ubiegłych 

latach jak uczestniczyłam bezpośrednio w rekrutacji, kwalifikacji studentów do tych 

praktyk to praktycznie prawie 100%, no może 99% wszystkich, którzy chcieli to dostali 

pracę. Również dlatego, że oni są po prostu dobrzy. I to chyba jest wyznacznikiem, że 

kształcimy dobrze a jeszcze przy dobrej woli obu stron można to jeszcze usprawnić, przez 
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takie dodatkowe elementy dokształcania w warunkach danej firmy. Nie da się kształcić na 

kierunku pod konkretną firmę bo to chyba nie o to chodzi. Kształcenie ma być w miarę 

uniwersalnie, ale z możliwością niewielkiego później dołożenia jakiegoś fragmentu wiedzy 

żeby wykorzystać w danej firmie i to na tym przykładzie na pewno dobrze funkcjonuje” 

(branża lotnicza – fokus).  

Potrzeba dodatkowych praktyk i zdobywania nowych praktycznych umiejętności 

wiąże się również z tym, iż w opinii badanych jednym z największych kapitałów ich 

pracowników jest doświadczenie. Jeden z przedstawicieli branży turystycznej tak to 

określił: „w branży turystycznej liczy się przede wszystkim doświadczenie, oczywiście 

wykształcenie kierunkowe jest potrzebne żeby łatwiej było się poruszać w turystyce, ale 

nie mniej ważne jest też doświadczenie. Nic nie pomoże nawet jeżeli ktoś najwyższe studia 

skończył w turystyce i nagle taka osoba dostanie grupę i trzeba pojechać z nią do Paryża  

i jak ten ktoś nigdy w życiu nie był w Paryżu to będzie miał wielkie problemy  

z pilotowaniem czy z wyjazdem czy żeby cokolwiek powiedzieć ludziom. Także uważam, że 

przede wszystkim doświadczenie (branża turystyczna – wywiad 8). 

3.3.2. Poszukiwane kwalifikacje 

Jakościowy charakter badań uniemożliwia sporządzenie wyczerpującej listy 

poszukiwanych przez pracodawców kwalifikacji i zawodów. Wskazane przez 

pracodawców potrzeby w tym zakresie również nie rozkładają się w proporcjonalny 

sposób na branże, gdyż w czterech badanych branżach widać różny poziom 

zapotrzebowania na nowych pracowników i określone kwalifikacje. Z badań wyraźnie 

widać, iż największe braki kadrowe występują w branży lotniczej i informatycznej. Fakt 

ten potwierdza wcześniejsze spostrzeżenie, że te dwa sektory rozwijają się  

w województwie podkarpackim bardzo mocno i dynamicznie. Respondenci wymieniali 

następujące kwalifikacje i zawody, których poszukują: 

• „Jeżeli chodzi o kompetencję pracowników to oczywiście brakuje na rynku 

podkarpackim przynajmniej bardzo dobrych analityków, technologów, 

projektantów, jest zdecydowana przewaga osób które są zorientowane na 

programowanie niż na przykład na pracę z klientem” (branża informatyczna - 

wywiad 9). 
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• „Poszukiwałam dobrych finansistów. Mam teraz 2 osoby, które zajmują się 

finansami i jestem zadowolona. Mam osoby, które zajmują się szkoleniami  

i prowadzeniem szkoleń, to nas zawsze interesowało, no ale teraz takich ludzi 

mamy. Natomiast teraz poszukuje kogoś kto zna bardzo dobrze język angielski. 

Niby taka zwyczajna rzecz, natomiast kiedy przyjdzie już do pracy, do kontaktów to 

okazuje się, że ten bardzo dobry angielski jest taki średni. W tej chwili 

potrzebujemy osoby z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego” 

(informatyczna - wywiad 10). 

• „Na stanowiskach programistycznych, wdrożeniowych, do działu handlowego itd. 

dobry programista dowolnego języka, tutaj nie ma znaczenia, dlatego, że jeśli jest 

on dobry to sobie poradzi w każdych warunkach, kreatywnych itd., dobry analityk, 

ktoś kto ma doświadczenie lub wiedze w zakresie organizacji przedsiębiorstw,  

w zakresie przepływu informacji, itd. Generalnie informatyka i okolice informatyki, 

ktoś kto coś więcej wie lub coś więcej chce niż to co go w szkole nauczyli. Ludzi 

dobrych poszukujemy zawsze. (…) Jeśli chodzi o zawody np. w tej chwili 

potrzebujemy ludzi o specjalnościach administrator baz danych i systemów Linux-

owych” (branża informatyczna - wywiad 12) 

• Spawalnicy, specjaliści od obróbki cieplnej, odlewnicy, to co jest związane  

z zapewnieniem ciągłości procesu a trzeba takiej specjalistycznej wiedzy. I w tych 

kierunkach brakuje i inżynierów materiałowych też brakuje” (branża lotnicza – 

fokus). 

• „Poszukujemy specjalistów w sprawach jakości lotniczej i spraw związanych  

z przemysłem, z ekologią. I to jest wysoka specjalizacja i zarazem wąska” (branża 

lotnicza – wywiad 14) 

• „Pracowników technicznych, operatorów obrabiarek numerycznych, takich 

prostych zawodów, osób projektujących przy pomocy komputera, technologów” 

(branża lotnicza – wywiad 17) 

• „Poszukujemy ludzi związanych z kontrolą, badaniami nieniszczącymi i od tych 

ludzi w zasadzie wymaga się dobrej znajomości rysunku, zasad metrologii, 

posługiwania się urządzeniami pomiarowymi no i wskazana jest znajomość języka 

angielskiego, ponieważ w przemyśle lotniczym to jednak angielski jest językiem, 
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który jest głównym i większość dokumentacji źródłowej jest w języku angielskim” 

(branża lotnicza – fokus).  

• „Technolog farb drukarskich, technolog farb samochodowych i zwykły technolog 

farb” (branża chemiczna – wywiad 2) 

Na uwagę zasługuje również wypowiedź jednego z badanych z branży 

informatycznej, który poszukuje ludzi „z umiejętnością logicznego myślenia. To tak brzmi 

troszeczkę dziwnie, ale to jest ważne, żeby mieć łatwość kojarzenia pewnych faktów  

i samodyscyplina. Jeżeli ktoś potrafi myśleć to on jest się w stanie nauczyć tego co ma 

robić i wykorzystywać tą wiedzę później w praktyce. I to jest tak, że się próbuje tych ludzi 

na zasadzie: jest problem trzeba go rozwiązać. Jeśli osoby potrafią taki problem rozwiązać 

to są w stanie nauczyć się tego co mają robić i się sprawdzają jako pracownicy.  

Nie wymagamy po absolwentach wysokich umiejętności związanych z programowaniem  

i systemami operacyjnymi tylko ważne jest to, żeby te osoby chciały dążyć do tego, aby 

zdobyć tę wiedzę i potrafiły analizować to czego się uczą. Tak mówiąc bardzo ogólnie: 

muszą myśleć” (branża informatyczna - wywiad 12) 

Pracodawcy podkreślali również brak u nowych pracowników kreatywności.  

W opinii badanych w dużej mierze jest to wina systemu kształcenia na poziomie szkoły 

ponadgimnazjalnej, jak i również wyższej. Jeden z badanych stwierdził, że jest to w branży 

informatycznej poważny problem dotykający młodych pracowników „siada nas kilku na 

przykład pięciu czy dziesięciu i zaczynamy dyskusje i próbuje podsuwać no dobrze Panowie 

jakie nowe pomysły technologiczne, techniczno-usprawniające, wprowadziliśmy w ciągu 

tego roku w firmie? Czy produkty, jakie nowe rzeczy? No i okazuje się, że tak naprawdę  

w całej jednostce jest jedna dwie osoby, które potrafią myśleć kreatywnie a jak od 

młodego chce żeby myślał kreatywnie i mówię zapomnij co umiesz informatycznie, 

wyobraź sobie, że masz rozwiązać pewien problem, narysuj tak jak chciałbyś go widzieć, 

nie ważne że nie umiesz tego zrobić, narysuj. I tak go rysuje według schematów, których 

został kiedyś nauczony. A ja mu mówię popatrz, nagle okazuje się, że można zrobić inaczej 

i można nawet zastosować te same technologię do tego” (branża informatyczna – fokus). 
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3.3.3. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników  

W opinii wszystkich przedstawicieli branż objętych badaniami wielokrotnie 

pojawiały się kwestie potrzeby organizacji szkoleń, kursów i staży. Według respondentów 

są one przede wszystkim niezbędne dla osób rozpoczynających pracę, ale zauważają 

potrzebę ich organizacji także dla pracowników legitymujących się dłuższym stażem 

pracy. Podkreślano, że w każdym zawodzie konieczne jest doszkalanie pracowników, gdyż 

uwarunkowania związane z wykonywaniem pracy zmieniają się tak szybko, iż wiedza  

i umiejętności zdobyte kilka lat temu przestają wystarczać do wykonywania zawodu. 

Potrzebę tę widać we wszystkich branżach, najmocniej zaś sygnalizowana była przez 

najbardziej innowacyjne sektory – chemiczny, informatyczny oraz lotniczy.  

Wnioskiem, który płynie z badań jest stwierdzenie, że badani pracodawcy chętnie  

i często szkolą swoich pracowników. Widoczne jest to szczególnie w dużych firmach 

będących częściami międzynarodowych korporacji. Przykładem na to jest 

przedsiębiorstwo z branży lotniczej, którego „nowy amerykański właściciel ułatwił bardzo 

dostęp do szkoleń, ponieważ zwracane są koszty szkolenia i inwestuje się w szkolenia. 

Nawet jeśli są to szkolenia z zakresu branży niezwiązanej z lotniczą. (…) Właściciel jest 

bardzo otwarty na szkolenia pracowników. Można powiedzieć nawet humorystycznie, że 

do tego stopnia, iż można się uczyć grać na pianinie, ponieważ to jest także potrzebne na 

różnych spotkaniach towarzyskich” (branża lotnicza – wywiad 17). Pracodawcy stwierdzili 

również, że oferta firm szkoleniowych funkcjonujących na rynku często mija się z ich 

potrzebami lub też jest na zbyt niskim poziomie. Podkreślił to jeden z respondentów  

z branży informatycznej mówiąc, że „poziom prowadzonych szkoleń jest z reguły niższy niż 

tych ludzi, któryby mięli na szkolenie pójść. Ludzie stoją przed rozwiązywaniem tych 

problemów dużo wcześniej niż pojadą na szkolenie. Jeżeli zatrudniamy nowych 

pracowników to znacznie szybciej można pokazać rozwiązanie problemów poprzez 

kontakt ze starszym, bardziej doświadczonym pracownikiem niż wysłać człowieka na 

szkolenie, na którym będą mu prawili banały przez 3 tygodnie. Głównym problemem jest 

jakość tych szkoleń. Szkolenia dofinansowywane przez Unię, są w większości «na sztukę». 

Nawet jeśli są robione przez znane firmy to ich poziom merytoryczny jest niski. Moi 

koledzy oceniają to tak, że poziom jest za niski by oni tracili na to czas. Dzisiaj przy tej 

komunikacji, wszędzie Internet itd. – jeżeli człowiek jest zainteresowany to jest 
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syntetycznie w stanie dużo więcej rzeczy wyciągnąć niż na średniej klasy szkoleniu. 

Oczywiście są szkolenia bardzo fachowe i bardzo dobre, ale są to jednostkowe przypadki  

i to się rzadko trafia” (branża informatyczna – wywiad 13). Ten sam respondent zwrócił 

uwagę na bardzo ciekawy problem. Uważa on, że potrzebne są w jego branży „szkolenia 

szczegółowe w zakresie funkcjonowania pewnych unikatowych specyfikacji rozwiązań 

ideowych a nie szczegółów jakiegoś programu. Jeżeli człowiek wie coś więcej na temat 

zasad organizacji informacji, projektowania obiektowego itd., czy też « liznął » gdzieś tam 

Project Management, to są wartości, które mogą coś przynieść” (branża informatyczna – 

wywiad 13). 

Podsumowując opinie badanych dotyczące szkoleń to byli oni zgodni, że wszelkie 

kursy i szkolenia, szczególnie te finansowane ze środków europejskich, powinny być 

poprzedzone rzetelną diagnozą oczekiwań pracodawców i możliwości zatrudnienia oraz 

przydatności ich w danej branży. Oferta kursów winna być dostosowana do potrzeb firm 

obecnie zatrudniających pracowników lub mogących ich zatrudnić w przyszłości, nie zaś 

do profilu działalności firm szkoleniowych. Wiąże się to niewątpliwie z kwestią już 

wcześniej poruszoną, a dotyczącą jakości i adekwatności oferty szkoleniowej. 

W tym miejscu wspomnieć również należy o stażach pracowniczych i praktykach 

studenckich. Badani pracodawcy uważają, że są one potrzebne zarówno im, jak  

i pracownikom wchodzącym na rynek pracy. Podkreślili jednak, że przyjmowanie 

stażystów i rzeczywiste zapewnienie im możliwości zdobycia różnych przydatnych 

umiejętności jest dla pracodawcy dużym obciążeniem, zarówno finansowym jak  

i organizacyjnym. Według badanych ustawodawca powinien stworzyć różnego rodzaju 

instrumenty ułatwiające organizację staży i praktyk studenckich. Jeden z badanych 

stwierdził wręcz, że praktyki „powinny być płatne dla nas pracodawców. Tak jak dawniej 

już bywało. Ponieważ jak przyjmowaliśmy praktykantów to dostawaliśmy z urzędu pracy 

pieniążki, ponieważ poświęcaliśmy tej młodzieży czas. Ja uważam jeśli mówimy o tych 

stażach, że te staże są bardzo potrzebne. Ja uważam, że one powinny być obligatoryjne, 

ponieważ to jest pomoc dla pracodawcy bo pozwala poznać człowieka od strony 

merytorycznej, czy się nadaje do tego czy nie. Poza tym ten przyszły pracownik ma czas na 

wykazanie się i wszyscy są zadowoleni. A państwo niech za to płaci, to znaczy nie Państwo, 

tylko to my płacimy podatki i dlatego te pieniądze powinny być, żeby był komórka, która 
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zajmuje się stażystami. Bo wie Pani ja bym tych stażystów tu 50 przyjął tylko żeby przyjąć 

stażystę to co ja muszę zrobić. Muszę kupić biurko, muszę kupić komputer, dlatego, że ja 

muszę uruchomić to stanowisko a skąd ja wezmę pieniądze na uruchomienie tego 

stanowiska, jak ja nie mam gwarancji kogo ja dostaję. Urzędy pracy finansują stażystę  

a nie finansują tej firmy, która go przyjmuje” (branża turystyczna – wywiad 4). 

Poruszana przez badanych była również kwestia konieczności zatrudnienia 

pracownika po zakończeniu stażu/praktyki. W opinii pracodawców jest to poważne 

ograniczenie. Często bowiem zdarza się tak, że pracownik odbywający staż czy też będący 

na praktyce, nie spełnia oczekiwania pracodawcy, nie zawsze też przejdzie pozytywnie 

przez okres stażu. 
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3.4. Opinie na temat Urzędów Pracy i propozycje współpracy 

Badani pracodawcy w większości pozytywnie oceniali działanie Urzędów Pracy. 

Oczywiście zdarzały się przypadki, kiedy badani wskazywali istnienie pewnych barier 

utrudniających współpracę pracodawców z Urzędami Pracy. Kilku badanych miało 

również niestety negatywne, doświadczenia związane z kontaktami z Urzędami Pracy. 

Wśród pracodawców mających kontakt z Urzędem Pracy przeważały opinie o należytym 

funkcjonowaniu tej instytucji i partnerskim podejściu do przedsiębiorców głównie  

w zakresie współpracy przy przyznawaniu staży. Podkreślił to jeden z respondentów 

mówiąc: „miałam bardzo dobre doświadczenia, oceniam je bardzo dobrze. Osoby, które 

były przysyłane są bardzo dobre więc patrzę również przez ten pryzmat” (branża 

informatyczna – wywiad 10). 
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3.5. Postulaty kierowane pod adresem Urzędów Pracy 

Badani podczas zogniskowanych wywiadów grupowych, jak i wywiadów 

pogłębionych wyrażali sugestie i zalecenia, które ich zdaniem mogłyby przyczynić się do 

lepszego i bardziej efektywnego funkcjonowania Urzędów Pracy. W dużej części 

propozycje te związane były z usprawnieniem komunikacji między Urzędem  

a pracodawcami oraz większej dostępności staży i praktyk. Poniżej zaprezentowano 

zgłoszone przez badanych sugestie i propozycje: 

• „Może większej komunikacji, chociaż właściwie różne informacje umieszczane są 

na stronie, jeśli się tam zadzwoni to również można je uzyskać. Właściwie to nie 

mam nic takiego co mogłabym polecić. Wydaje mi się, że jest lepiej pracują niż 

kiedyś, w zamierzchłej przeszłości. Także myślę, że jest dobrze” (branża 

informatyczna – wywiad 10). 

• „Trudno powiedzieć. Myślę, że ta sprawa staży absolwentów, w jakikolwiek sposób 

jest realizowana przez urząd, to jest to dobra sprawa. Bo pracodawca taki jak my, 

żeby pracownika doprowadzić do jako takiej sprawności musi to trwać w naszym 

przypadku minimum rok i tak jak powiedziałem często ten pracownik po roku się 

zwalnia. Jest to bardzo duże podnoszenie kwalifikacji takiego pracownika, a wkład 

finansowy firmy też jest duży. W związku z tym wskazane jest, aby jakiś rodzaj 

dofinansowania do absolwentów tutaj był. Bo to nie jest tak, że się dofinansowuje 

pracodawcę, tylko dofinansowuje się tego absolwenta, który staje się 

doświadczonym pracownikiem i później ma miejsce pracy, niezależnie gdzie, czy  

w firmie macierzystej czy innej. Urzędy pracy powinny mieć większe środki na te 

cele, natomiast inne to nie wypowiem się, bo nie mieliśmy takich doświadczeń” 

(branża informatyczna – wywiad 11). 

• „Powinien monitorować w zakładach pracy, w systematyczny sposób, raz na rok, 

na pół roku potrzeby zakładu pracy. Żeby zakłady pracy zgłaszały potrzeby, bo  

z reguły dzieje się to później: dopiero jak ktoś potrzebuje to dopiero mówi  

a powinno się to dziać z wyprzedzeniem. Urząd Pracy powinien monitować 

potrzeby zakładów pracy, organizować szkolenia wcześniej, pod konkretne 

potrzeby pracodawcy a nie w momencie jak już trzeba, bo wtedy z reguły wtedy 
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nie ma tych ludzi. Mają z reguły szkolenia z zupełnie czegoś innego co i się w życiu 

do niczego nie przyda” (branża chemiczna – wywiad 1). 

• „Rozwinąć działania stażowe” (branża chemiczna – wywiad 2). 

• „Trudno mi powiedzieć. Bo w sumie to co Urząd Pracy ma robić no to nie wnikam 

w to, jaki oni mają zakres obowiązków. Natomiast na razie to nie funkcjonuje tak 

jak trzeba. To znaczy owszem ja zgłaszam jakieś potrzeby, znaczy kogo mi 

potrzeba, oni z listy przesiewają to co mają i zapraszają. Ale większość z tych ludzi 

wprost mówi po cichu, że oni pracę już mają, tylko wie Pan ja tu przychodzę, żeby 

podbili mi tam, że byłem. Dla mnie to jest strata czasu po prostu. Nie ma takiego 

aktywnego podejścia do bezrobotnego, w sensie, żeby urząd kontrolował co 

faktycznie ten bezrobotny robi, czy coś robi, czy chce. Nie ma czegoś takiego. Stąd 

też takie a nie inne działania w sensie pozyskiwania pracowników” (branża lotnicza 

– wywiad 16). 

• „Ja myślę, że Urzędy Pracy jak chcą pomóc to muszą rozmawiać bezpośrednio  

z pracodawcami jakie szkolenia są potrzebne i takie właśnie organizować, ale 

wiadomo, że to do pracowników o niższych kwalifikacjach bo przecież te 

trudniejsze zawody wymagają innej formy a nie szkoleń” (branża lotnicza – wywiad 

17). 

• „Urząd Pracy powinien pytać firm, do których wysyła pracowników, co dana firma 

myśli o tych pracownikach. Jak są przygotowani? Jak wszystkie firmy stosują 

badanie rynku, czyli jeżeli przychodzi pracodawca i zgłasza zapotrzebowanie na 10 

pracowników, to powinni potem zapytać co o nich sądzi, jak się sprawdzili, czy to 

było to czego chciał pracodawca czy się do niczego nie nadawało. Po prostu 

napisze się to przyślą a potem ich nie interesuje co się z tymi ludźmi później dzieje. 

Większość z tych ludzi, którzy przychodzą z Urzędu Pracy, przychodzi tylko po 

pieczątkę. Obecnie nie korzystamy z usług Urzędu Pracy. Jakieś złe doświadczenia 

wszyscy z tym mieli. Osoby z Urzędu Pracy były kiepskimi kandydatami, przyszli  

z musu. Ktoś ich przysłał” (branża lotnicza – wywiad 15). 
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4. NAJWAśNIEJSZE WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Jak wskazano na początku opracowania, badania „Sytuacja na rynku pracy 

województwa podkarpackiego w wybranych branżach” miały na celu jakościową diagnozę 

sytuacji w objętych badaniami sektorach rynku pracy. Celami badania były między innymi 

identyfikacja kondycji branż i firm z czterech wybranych sektorów gospodarki, wskazanie 

barier rozwoju danej branży, poznanie oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji 

pracowników, którzy mogliby znaleźć zatrudnienie w danej branży. Ponadto miały też 

posłużyć do określenia obszarów współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy  

i pracodawcami oraz sposobów wykorzystania przez pracodawców oferowanych 

instrumentów rynku pracy. 

Należy stwierdzić, że przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego działający  

w branży chemicznej, informatycznej, lotniczej i turystycznej pozytywnie oceniają 

kondycję polskiej gospodarki, jak i poszczególnych branż. Jest to optymistyczny sygnał 

gdyż termin badania zbiegł się z medialnymi doniesieniami o globalnym kryzysie 

finansowym oraz zawirowaniami na rynku walutowym. Mimo tych niekorzystnych 

informacji respondenci pozytywnie oceniają obecny stan polskiej gospodarki, jak i branż, 

których są reprezentantami. Wszyscy badani zauważyli, iż Podkarpacie jest regionem, 

który w najbliższych latach będzie bardzo dobrze się rozwijał. Szczególnie mocno opinia ta 

jest artykułowana przez przedstawicieli branży informatycznej oraz lotniczej. W opinii 

części badanych zapóźnienie cywilizacyjne regionu rekompensowane jest tańszą siłą 

roboczą, chęcią zmiany obecnej sytuacji widoczną u władz samorządowych różnego 

szczebla, a przede wszystkim determinacją samych mieszkańców do poprawy swojej 

sytuacji życiowej i materialnej.  

Badania potwierdziły, powszechną opinię, iż branża informatyczna  

w województwie podkarpackim należy do najszybciej rozwijających się dziedzin 

gospodarki, a podkarpackie firmy informatyczne charakteryzuje szerokie spektrum 

działalności, Możliwość zaproponowania przez podkarpacką branżę informatyczną niskich 

kosztów działalności i świadczenia usług czyni ją konkurencyjną na globalnym rynku. Duża 

rola w tym może przypaść firmom, które będą w stanie zaproponować świadczenie usług 

na znaczne odległości. Z drugiej zaś strony niski poziom informatyzacji regionu może 
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niekorzystnie przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw informatycznych. Trzeba jednak 

zauważyć, iż słabość ta może stać się również atutem. Związane jest to z możliwym, 

przyszłym dużym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez klientów, którzy starają się 

zmniejszać dystans w stosunku do innych regionów. Duże zapotrzebowanie na usługi 

informatyczne wiąże się również z większymi możliwościami aplikowania przez 

przedsiębiorców o środki europejskie, które mogą być właśnie na te cele przeznaczone. 

Ważną rolę w umocnieniu branży informatycznej w województwie podkarpackim może 

odegrać Stowarzyszenie „Informatyka Podkarpacka”. 

Badania dowiodły, iż rozwój przemysłu chemicznego jest bardzo istotny dla 

gospodarki całego regionu. Wynika to głównie z szerokiego zastosowania surowca, jak  

i gotowych produktów branży chemicznej przez podmioty działające w innych branżach. 

Dodać należy, że zauważalne jest znaczne zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne i inne 

wyroby przemysłu chemicznego wśród innych branż. Do jednej z takich dziedzin 

gospodarki można zaliczyć dynamicznie rozwijającą się w regionie polski południowo-

wschodniej branże lotniczą.  

Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, iż wizja przyszłości branży lotniczej rysuje się  

w województwie podkarpackim w bardzo optymistycznych kolorach. Pozytywne 

scenariusze rozwoju potwierdzali w badaniach sami respondenci. Współpraca branży 

lotniczej odbywa się przede wszystkim w oparciu o Stowarzyszenie Grupy 

Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Działalność Stowarzyszenia jest 

bardzo dużym atutem, a zarazem sygnałem bardzo perspektywicznej strategii rozwoju 

branży lotniczej w województwie podkarpackim. Praktycznie wszyscy respondenci 

podkreślali ogromną rolę jako odegrała „Dolina Lotnicza” w rozwoju branży. Firmy 

podejmują działania, mające na celu podnoszenie konkurencyjności branży głównie 

poprzez nawiązywanie współpracy w ramach struktur klastrowych - Stowarzyszenia Grupy 

Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Na terenie województwa 

działają dwa duże przedsiębiorstwa - WSK PZL Rzeszów oraz PZL Mielec Sp. z o.o., które 

wytwarzają produkty finalne. Stwarza to niewątpliwie szansę na stworzenie sieci 

współpracujących i kooperujących z nimi przedsiębiorstw, które mogłyby spełniać rolę 

poddostawców. Sporym atutem rozwoju branży jest również baza naukowa przede 

wszystkim w postaci Politechniki Rzeszowskiej – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. 
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Pozytywnym sygnałem strategicznej wizji rozwoju branży jest powołanie do życia Centrum 

Zaawansowanych Technologii „AERONET - Dolina Lotnicza” w ramach, którego możliwa 

będzie współpraca naukowa kilku ośrodków akademickich z całej Polski.  

W powszechnej opinii województwo podkarpackie posiada wyjątkowo korzystne 

warunki do rozwoju turystyki. Walory przyrodniczo-krajobrazowe, stosunkowo wysoki 

stan czystości środowiska, a także różnorodność historyczna i kulturowa to niewątpliwie 

największe atuty województwa. Środowisko przyrodnicze, kulturowe, społeczne, 

oryginalność i atrakcyjność krajobrazowa stwarzają wyjątkową okazję dla podmiotów 

gospodarczych z tego, aby zacząć zarabiać na turystyce. Jak wykazały badania szczególnie 

duże zasoby drzemią w rozwoju obszarów wiejskich i właśnie na tych terenach 

uzasadnione jest położenie nacisku na rozwój turystyki. Główna szansa wiąże się  

z agroturystyką, ekoturystyką czy też turystyką wiejską. Musi to jednak odbywać się w 

ramach rozwoju zrównoważonego, który akcentuje równowagę ekologiczną, społeczną  

i ekonomiczną. 

Rekomendacje jakie nasuwają się po analizie wyników badań ogniskują się głównie 

wokół działań związanych z podnoszeniem jakości kapitału ludzkiego, obecnych  

i przyszłych pracowników podmiotów działających w czterech przebadanych branżach. 

Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego powinno odbywać się we współpracy z takimi 

podmiotami jak na przykład Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Lotniczych „Dolina 

Lotnicza” czy też uczelniami wyższymi kształcącymi kadry dla przedsiębiorstw z czterech 

badanych branż. Należy wspierać inicjatywy podjęte przez SGPL „Dolina Lotnicza” takie 

jak na przykład „Czas dla inżynierów” czy też stworzenie centrum edukacji naukowo-

technicznej dla najmłodszych, dla przedszkolaków, dla młodych ludzi ze szkoły 

podstawowej, gdzie będą się bawić przez naukę. Jak podkreślił przedstawiciel „Doliny 

Lotniczej” podczas badań fokusowych „będzie to miejsce gdzie najmłodsi będą 

przychodzić z rodzicami, dziadkami i przeprowadzać doświadczenia, ale również będzie w 

to wszystko wpleciony system nauczania”. Wszystkie te działania przyczyniają się do 

podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, szczególnie w tak obecnie 

poszukiwanych kierunkach technicznych. 

Badania pokazały, że rozwój każdej z branż nie pozostaje bez wpływu na resztę 

gospodarki. Dynamiczny rozwój branży lotniczej skutkuje zapotrzebowaniem na 



Sytuacja na rynku pracy województwa podkarpackiego w wybranych branŜach  str. 58 

 
 

                     www.bdcenter.pl   
 

rozwiązania informatyczne, nowe wyroby wytworzone przez branże chemiczną. Część  

z tych rozwiązań technologicznych potrzebnych do rozwoju jednej z branż tworzona jest  

w regionie. Podkreślić należy, że rozwój jednej z innowacyjnych i wiodących branż  

w województwie podkarpackim przyczynia się do rozwoju kolejnych. Skutkuje to również 

przyciągnięciem kolejnych inwestycji a co za tym idzie utworzeniem nowych miejsc pracy.  

Ważną rolę w rozwoju wybranych branż może odegrać Wojewódzki Urząd Pracy 

oraz Powiatowe Urzędy Pracy. Potrzebne jest wypracowanie rozwiązań, które usprawnią 

komunikowanie pomiędzy pracodawcami a Urzędami Pracy. Przyczyni się to do lepszego 

poznania wzajemnych potrzeb i możliwości w zakresie wykorzystania instrumentów rynku 

pracy. Potrzebne jest również zainicjowanie dyskusji i badań dotyczących adekwatności 

programów i kierunków nauczania a potrzeb regionalnego rynku pracy. Dyskusja ta musi 

objąć całą sferę szkolnictwa, od poziomu podstawowego aż do wyższego, władze 

województwa oraz samych przedsiębiorców. Duża rola w zainicjowaniu takiej dyskusji  

i podjęciu badań spoczywa w rękach Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz samorządowych 

władz województwa. Zaniechanie takich działań może okazać się katastrofalne w skutkach 

już w nieodległej przyszłości. 

Podsumowując zaś same badania można stwierdzić, iż badanie wybranych branż  

i sektorów podkarpackiego rynku pracy, pozwoliło zebrać wiele ciekawych i cennych 

informacji. 
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5. ANEKS 

5.1 Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) 

 
Scenariusz wywiadu pogłębionego z przedsiębiorcami wiodących branż Podkarpacia 

 
A. Wstęp 

 

• Ogólne zaprezentowanie respondentowi tematyki badania i zasad 
przeprowadzonego wywiadu 

• Poinformowanie o nagrywaniu spotkania i zapewnienie o anonimowości 
 

Wywiad, który z Pan(ią)nem za chwilę przeprowadzę jest działaniem podejmowanym 

w ramach zlecenia realizowanego przez firmę BD center Consulting dla 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.  Celem badania jest poznanie opinii 

przedsiębiorców Podkarpacia na temat perspektyw zatrudnienia w województwie 

podkarpackim z uwzględnieniem wybranych branż i zawodów. 

 
 

B. Rozgrzewka 
 

Poszukiwane informacje: 

• Przedstawienie się respondenta, 

• Forma i typ działalności przedsiębiorstwa 
 

� Proszę powiedzieć kilka słów o sobie (stanowisko, staż pracy łącznie, staż 
pracy w obecnym miejscu pracy) 

� Proszę krótko przedstawić przedsiębiorstwo, które Pan(i) reprezentuje 
 

C. Czynniki determinujące rynek pracy 
 
Poszukiwane informacje: 

• Ocena sytuacji gospodarczej kraju, regionu i powiatu 

•  Kształt rynku pracy w Polsce, regionie i powiecie 
 

1. Jak postrzega Pan(i) obecną sytuację ekonomiczną naszego kraju i jak na jej 
tle wygląda sytuacja regionu? 

2. Jakie w Pana(i) opinii są główne szanse i zagrożenia dla regionalnego rynku 
pracy? 
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D. Diagnoza sytuacji branży w otoczeniu rynkowym:  trendy, szanse rozwoju, zagrożenia 

 
Poszukiwane informacje: 

•  Kondycja branży i przedsiębiorstwa 

•  Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa i branży 

•  Prognoza sytuacji przedsiębiorstwa i branży 
 
 

3. Jak oceniania Pan(i) sytuację w branży chemicznej/turystycznej jak wygląda 
kondycja firmy? Czy zaszły jakieś zamiany po wstąpieniu Polski do UE?  

4. Jakie widzi Pan(i) główne bariery i problemy w zakresie funkcjonowania 
branży i firmy?  

5. Jakie dostrzega Pan(i) możliwości rozwoju branży w województwie 
podkarpackim? 

6. Jak wyglądają plany na przyszłość Pana(i) firmy? (Jakie inwestycje Pan(i) 
przewiduje? Czy i jaki nowe rozwiązania technologiczne zamierza Pan(i)  
w przyszłości wykorzystać?) 

 
 

E. Problemy związane z rekrutacją pracowników oraz ich rozwojem zawodowym 
 

Poszukiwane informacje: 

• Sposoby rekrutacji pracowników 

•  Poszukiwane zawody pracowników 

•  Ocena systemu szkolnictwa zawodowego 
 

7. Jak ocenia Pan(i) kwalifikacje obecnych pracowników?  
8. Czy Pana(i) zdaniem nowi pracownicy są odpowiednio przygotowani do 

wejścia na rynek pracy?  
9. Jakich kwalifikacji przede wszystkim poszukuje Pan(i) jako pracodawca?  
10. Proszę wskazać kierunki w jakich powinny iść zmiany dotyczące edukacji 

(specjalności, kierunki kształcenia)? 
11. W jaki sposób/skąd pozyskuje Pana(i) firma nowych pracowników? A co 

sądzi Pan(i) o możliwości poszukiwania pracowników poza granicami 
Polski? 

12. Patrząc przez pryzmat Pana(i) przedsiębiorstwa, jakie szkolenia powinny 
być przede wszystkim objęte dofinansowaniem? 

 
F. Współpraca z urzędem pracy 

 
Poszukiwane informacje: 

• Znajomość i korzystanie z ustawowych instrumentów rynku pracy 

• Opinie na temat współpracy z urzędami pracy 
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13. Co sądzi Pan(i) o usługach Urzędów Pracy względem pracodawców? (Czy 
Pana(i) firma skorzystała ze szkleń, staży absolwentów, dofinansowania do 
nowych miejsc pracy?) 

14. Jakich działań Pana(i) firma oczekiwałaby ze strony Urzędów Pracy?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) 
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 Scenariusz FGI 

Dzień dobry! Nazywam się ……………….. i reprezentuję firmę badawczą BD Center 

Consulting, która we współpracy z Politechniką Rzeszowską prowadzić będzie badania. 

Jesteśmy zainteresowani Państwa poglądami dotyczącymi kondycji branż, w których 

działacie. Zależy nam na Państwa opiniach o stanie obecnym a także o problemach  

z jakimi borykają się firmy. Chcielibyśmy również dowiedzieć się jak może wyglądać 

przyszłość branży, jakie się możliwości rozwoju i jakie macie Państwo plany na przyszłość. 

Nie ma prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi na pytania, które Państwu 

zadam. Jesteśmy zainteresowani tym, co naprawdę myślicie, co czujecie i jakie macie 

opinie. Nasza sesja dyskusyjna będzie nagrywana. Zapewniam Państwa, że zarówno 

nagranie, jak i zapis z niego nie będą używane do innych celów poza napisaniem raportu 

badawczego przez naszą firmę. Nikt z Państwa biorący udział w dyskusji nie będzie 

identyfikowany po nazwisku. Proszę odpowiadać i dyskutować swobodnie i traktować 

dyktafon/kamerę jako przedłużenie mojej pamięci. 

Chciałbym rozpocząć naszą rozmowę, idąc po kolei od mojej prawej strony. Proszę 

kolejno o przedstawienie się i podanie: funkcji, który Państwo sprawujecie, firmy oraz 

branży, w której Państwo działacie i perspektyw jej rozwoju w województwie 

podkarpackim. 

 

(Uczestnicy po kolei zaczynają mówić). 

Dziękuję. Teraz myślę, że już lepiej się poznaliście, a ja już lepiej wiem, co sądzicie 

na temat szans rozwojowych branż naszego regionu. Pozwólcie Państwo, że podsumuję 

to, co powiedzieliście do tej pory ................................................ . 

 

(Przeprowadzający wywiad wskazuje na podobieństwa i pewne sprzeczności  

w odpowiedziach oraz poszukuje obszarów wspólnej zgody i niezgody odnośnie do 

perspektyw rozwoju branży w województwie podkarpackim). 
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A teraz chciałbym rozpocząć od mojej lewej strony. Skoro już znamy ogólny obraz 

tego, jak wygląda sytuacja branży, powiedzcie mi, co sądzicie o podkarpackim rynku 

pracy? Jak postrzegacie szanse i zagrożenia na nim występujące? Co sądzicie  

o kwalifikacjach obecnych i nowych pracowników oraz ich przygotowaniu do wejścia na 

rynek pracy? Pragniemy się również dowiedzieć o poszukiwanych przez Was 

kwalifikacjach pracowników oraz sposobach rekrutacji nowych pracowników. Powiedzcie 

mi o rzeczach, które są dla Was ważne - rzeczach, o których macie Państwo bogatą 

wiedzę. 

(Przeprowadzający wywiad znowu podsumowuje odpowiedzi podobnie jak w poprzednim 

przypadku). 

Słyszałem, że wielokrotnie wspomnieliście o działalności urzędów pracy  

i możliwości współpracy z nimi. Tym razem rozpoczniemy od środka naszego okrągłego 

stołu, opowiedzcie mi o tym czy korzystacie z oferowanych pracodawcom instrumentów 

rynku pracy? 

(Przeprowadzający wywiad znowu robi podsumowanie).  

Wyobraźcie sobie, że siedzicie na jakimś spotkaniu obok osób odpowiedzialnych za 

kształt ustawodawstwa dotyczącego rynku pracy i waszych branż. Jest szansa, by ulepszyć 

prawo i inne czynniki odpowiadające za sukces waszych firm zgodnie z waszymi 

życzeniami i sugestiami. Co w takiej sytuacji powiedzielibyście decydentom? 

(Przeprowadzający wywiad znowu robi podsumowanie). 

Jestem pewny, że Państwa sugestie stanowią bardzo ważny element budowania 

strategii rozwoju regionu i poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy. 

Chciałbym więc podziękować Państwu za szczere odpowiedzi i współpracę. 


