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Wstęp
Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Bałtycką Akademią Umiejętności oraz Krajową Izbą
Gospodarki Morskiej przeprowadziła w I kwartale 2009 roku badania
socjologiczne na terenie portów morskich w Gdańsku i Gdyni w ramach
projektu „Badania portowego rynku pracy”. Całość przedsięwzięcia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach zrealizowanych badań podjęto unikatową tematykę rynku
pracy branży portowej. W warunkach szeroko pojętego trójmiejskiego
rynku pracy przemysł morski z uwzględnieniem branży portowej stanowi
komponent o istotnym znaczeniu zarówno ilościowym, jak i jakościowym.
Ilość zatrudnianych pracowników oraz zróżnicowanie zawodów, kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania tego sektora nie pozostaje bez znaczenia dla polityki kadrowej w regionie. Ewentualne zmiany
w obszarze branży portowej są odczuwalne w skali rynku pracy Trójmiasta
oraz regionu.
W badaniach uwzględniono odmienność perspektyw pracodawcy
i bezpośredniego przełożonego oraz przyszłego absolwenta szkoły lub
uczelni o profilu przygotowującym do podjęcia pracy w branży portowej,
co pozwala we względnie kompletny sposób przedstawić sytuację „po obu
stronach” potencjalnego, przyszłego stosunku pracy.
Przemiany o charakterze ekonomicznym i technologicznym, jakim podlega branża portowa powinny być odzwierciedlane w formułach oraz programach działalności edukacyjnej szkół i uczelni aspirujących do roli instytucji kształtujących konkurencyjnych pod względami merytorycznymi
pracowników.
Głównym celem niniejszego opracowania jest dostarczenie wiedzy
umożliwiającej kształtowanie profili i programów kształcenia zawodowego na poziomie szkół średnich i wyższych pod kątem branży portowej.
Głównymi interesariuszami przedstawionej w raporcie wiedzy są szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, firmy organizujące kursy i szkolenia zawodowe
oraz instytucje wspomagające rynek pracy. Jako głównych beneficjentów
działań podejmowanych w obszarze edukacyjnym należy wskazać szeroko
pojętą branżę portową, czyli przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalnośd w obrębie Portów w Gdańsku i Gdyni, oraz potencjalnych - przyszłych
pracowników branży portowej, którzy dzięki polityce edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego znajdą zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki morskiej.

Cel i założenia
metodologiczne badań
Problematyka badań

Portowy rynek pracy ma istotne znaczenie dla szeroko pojmowanej
gospodarki rozpatrywanej w skali regionalnej oraz ogólnopolskiej. Kondycja branży portowej pozostaje w ścisłym związku z sytuacją lokalnego rynku pracy, generując dużą liczbę miejsc pracy dla reprezentantów różnych
zawodów.
Sektor portowy podlega dynamicznym przemianom mającym podstawy w zmieniającym się otoczeniu gospodarek powiązanych oraz ze
względu na zmiany technologiczne podnoszące efektywność działalności
portowej, co pociąga konieczność monitorowania stanu zasobów ludzkich. Polityka kadrowa ukierunkowana jest zarówno na aspekty ilościowe
oraz jakościowe dostępnych zasobów pracowniczych. Zmiany dokonujące
się w branży portowej powinny być odzwierciedlane przemianami zachodzącymi w ofercie programowej instytucji edukacyjnych.
Zagadnienia poruszone w badaniu dotyczą postrzegania i oceny

kwalifikacji oraz umiejętności niezbędnych do pracy w branży portowej.
Ważnym elementem podejścia zrealizowanego w ramach projektu było
uchwycenie dwóch odmiennych perspektyw: pracodawców oraz potencjalnych pracobiorców, którzy stanowią kluczowe ogniwa relacji, budowanych w ramach rynku pracy.
Program przedsięwzięcia badawczego zakładał znalezienie odpowiedzi na trzy główne pytania badawcze:
• Jakie są potrzeby firm portowych w zakresie pożądanych kwalifikacji
i umiejętności?
• Jakie plany zawodowe mają uczniowie i studenci ostatnich roczników
i czy plany te pozostają w związku z branżą portową?
• Jakie kwalifikacje i umiejętności będą potrzebne w przypadku realizacji
zamierzeń inwestycyjnych obu portów?
Udzielenie odpowiedzi w ramach wskazanych wyżej obszarów problematyki wymaga uwzględnienia odmienności perspektywy aktorów
odmiennie usytuowanych w ramach rynku pracy. Uwzględniając ową
odmienność usytuowania pytania badawcze przybrały w obu badanych
grupach następującą formułę, uwzględniając pozycję respondentów reprezentujących pracodawców oraz przyszłych absolwentów szkół i uczelni
zawodowych – uczniowie i studenci.
Szczegółowe pytania badawcze przyjęły formę, uwzględniającą odmienne usytuowanie obu badanych zbiorowości na rynku pracy i tym
samym odmienne perspektywy oglądu elementów poddawanych wartościowaniu w ramach procesu kadrowego, poczynając od rekrutacji, selekcji, szkolenia, oceniania oraz wynagradzania, oraz ewentualnie zwalniania
pracowników.
Perspektywa pracodawców w branży portowej
• Potrzeby i oczekiwania pracodawców sektora portowego w zakresie
kwalifikacji i umiejętności potencjalnych pracowników.
• Cechy osobowościowe predestynujące pracowników oraz kandydatów
do pracy, do rzetelnego realizowania powierzonych zadań.
• Kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne do pracy na
stanowiskach pracy w zawodach branży portowej.
• Potrzeby szkoleniowe związane z nabywaniem i podnoszeniem
kwalifikacji w przedsiębiorstwach branży portowej, postrzeganych
z perspektywy przełożonych.

•
•
•
•
•
•

Perspektywa potencjalnych pracobiorców
w zawodach branży portowej
Plany zawodowe uczniów i studentów ostatnich roczników szkół
przygotowujących do zawodów przydatnych w branży portowej.
Wyobrażenia uczniów i studentów na temat zawodów oraz specyfiki
pracy w branży portowej.
Plany zawodowe uczniów i studentów ostatnich roczników.
Czy i w jakim stopniu związane są z branżą portową?
Samoocena uzyskanych umiejętności zawodowych w kontekście
planowanego podjęcia pracy w branży portowej.
Postrzegane braki w kształceniu zawodowym ukierunkowanym na
branżę portową.
Gotowość do nabywania nowych i podnoszenia posiadanych kwalifikacji
w ramach kursów i szkoleń.

Badaną populację stanowiły podmioty uczestniczące w rynku pracy
branży portowej na terenie Gdańska i Gdyni. Na potrzeby badania określono je z jednej strony jako przedsiębiorstwa o profilu portowym (firmy
przeładunkowe, spedycyjne, agencje celne oraz firmy zajmujące się obsługą i utrzymaniem ruchu w porcie) oraz z drugiej strony jako podmioty, których celem jest kształtowanie zasobów pracy na potrzeby branży portowej
(szkoły średnie i uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach i
specjalizacjach o profilu portowym).
Elementem, który należy uwzględniać interpretując wyniki, jest sze-

roko dyskutowany problem kryzysu światowego. Przygotowania do rozpoczęcia badań – określenie problematyki, pierwsze wywiady jakościowe,
konstrukcja narzędzi badawczych – przypadły na okres, w którym nie przewidywano nadejścia załamania gospodarki. Badanie zostało uruchomione w momencie, kiedy doniesienia prasowe oraz instytucje ekonomiczne
określiły, iż sytuacja kryzysowa na poziomie globalnym stała się faktem.
Okres gromadzenia danych, przypadł na okres burzliwych dyskusji dotyczących szans i zagrożeń w wielu obszarach gospodarki, w tym i branży
portowej. Jest prawdopodobnym, iż część wyników zaprezentowanych w
niniejszym opracowaniu pozostaje w związku z owym klimatem oczekiwania na to „co się wydarzy”, jakie skutki wywoła sytuacja kryzysowa dla tej
sfery gospodarki.

Metody wykorzystane w badaniu

W celu uzyskania pełnego obrazu badanej rzeczywistości posłużono
się zróżnicowanymi technikami badawczymi. W badaniach przeprowadzonych wśród kierowników przedsiębiorstw branży portowej wykorzystano metodę ankietową (badanie ilościowe) oraz metodę indywidualnego
wywiadu pogłębionego (badanie jakościowe). Natomiast w fazie badania prowadzonej wśród uczniów i studentów ostatnich roczników szkół i
uczelni, na kierunkach związanych z branżą portową, posłużono się metodą ankiety audytoryjnej.
Zastosowanie w badaniach podejścia jakościowego i ilościowego
umożliwia uzyskanie materiału pozwalającego z dużą trafnością charakteryzować zjawiska objęte problematyką badawczą. Metody jakościowe
pozwalają uzyskać pogłębiony obraz, portret badanej rzeczywistości, zaś
metody ilościowe umożliwiają określenie częstotliwości ich występowania
oraz związków pomiędzy poszczególnymi wymiarami badanych zjawisk.
Walory te pozostają nie do przecenienia w przypadku badań o charakterze
pionierskim, bo tak należy określić badania branżowego rynku pracy związanego z działalnością portów w Gdańsku i Gdyni.

Badania wśród pracodawców branży portowej

Ze względu na problematykę badania jednostką badawczą były osoby, które w swojej pracy dysponują podwładnymi. Ogólne określenie: kierownik w przedsiębiorstwie branży portowej odnosi się w tym miejscu do
wszystkich tych pracowników, którzy zajmują nadrzędną pozycję w hierarchii organizacyjnej. W próbie badawczej znaleźli się zatem brygadziści,
dysponenci, kierownicy działów i wydziałów, dyrektorzy oraz członkowie
zarządów portów. Taki model konstrukcji próby umożliwia pozyskiwanie
informacji dotyczących potrzeb kadrowych w zakresie umiejętności i kwalifikacji pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Badanie ilościowe

Badanie przeprowadzono na próbie 511 respondentów – kierowników w przedsiębiorstwach branży portowej.
W badaniu prowadzonym wśród kierowników posłużono się metodą
ankietową. Wykorzystany kwestionariusz charakteryzuje się stosunkowo
niskim poziomem standaryzacji. Rozwiązanie to pozostaje w związku z wysokim poziomem zróżnicowania potrzeb kadrowych na różnych odcinkach
pracy ulokowanych często w odmiennych środowiskach organizacyjnych.
W ankiecie znalazły się w sumie 34 pytania z czego aż 11 to pytania otwarte, ukierunkowane na pozyskiwanie informacji nieustrukturyzowanych, 19
pytań miało charakter zamknięty – kafeteryjny. W kwestionariuszu wykorzystano również 28-elementową skalę (tabelaryczny skalogram Likerta),
ukierunkowaną na pomiar obszarów o charakterze dysfunkcjonalnym w
zakresie tzw. miękkich cech pracowniczych.
W badaniu ilościowym posłużono się metodą doboru celowego. Firmy, których kierownicy zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza,
miały reprezentować różne obszary funkcjonalne w ramach szeroko pojmowanej działalności portowej. Drugim kryterium doboru była wielkość
firmy. Konstruując próbę, wzięto pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa.
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W próbie znalazły się zarówno firmy duże – zatrudniające po kilkuset
pracowników, średniej wielkości oraz niewielkie przedsiębiorstwa zatrudniające po kilka osób. Zastosowany model konstrukcji próby umożliwił
uchwycenie potrzeb kadrowych, które w różny sposób są artykułowane i
realizowane w przedsiębiorstwach różnej skali. Podstawą doboru przedsiębiorstw były następujące źródła informacji:
• operat obejmujący kluczowe przedsiębiorstwa branży portowej
udostępniony na potrzeby badania przez Bałtycką Akademię
Umiejętności,
• Informator Gospodarki Morskiej 2008 (ISSN 1508-938X),
• informatorzy, którzy dostarczali wiedzy o działalności portu i branży portowej w pilotażowej fazie badań.
Obok wskazanych wyżej źródeł w czasie realizacji badań w celu poszerzenia próby badawczej posłużono się metodą kuli śnieżnej. Kolejne
przedsiębiorstwa do przeprowadzenia badania pozyskiwano w trakcie realizacji procedur badawczych. Informacje te charakteryzowały się walorem
zakorzenienia w środowisku branżowym. Informatorzy na terenie przedsiębiorstw wskazywali czasem nawet po kilka podmiotów gospodarczych,
w których następnie podejmowano próbę przeprowadzenia badania. Ten
model realizacji badania sprawdza się w badaniach opartych o celowy model doboru próby, gdyż umożliwia dotarcie do potencjalnych jednostek
badania – kierowników w przedsiębiorstwach branży portowej, które nie
zawsze miały szansę znaleźć się w podstawowych (wymienionych wyżej)
źródłach informacji.

Badanie jakościowe

Badanie jakościowe towarzyszyło procesowi badawczemu na wszystkich jego etapach. Wskazać w tym miejscu należy pilotaż narzędzi badawczych, wywiady prowadzone równolegle w czasie z badaniami ilościowymi
oraz wywiady po przeprowadzeniu badań ilościowych ukierunkowane na
pozyskanie opinii środowiskowych dotyczących uzyskanych wyników. Taki
model prowadzenia badania jakościowego umożliwia realizację postulatu
wieloaspektowej triangulacji danych, czyli oglądu badanej rzeczywistości
z różnych punktów widzenia, co pozostaje w związku z możliwością wysnuwania trafnych wniosków.
W pilotażowej – początkowej fazie badania posłużono się metodą
wywiadu swobodnego, ukierunkowanego na pozyskanie informacji o
kluczowych aspektach działalności portu pozostających w związku z potrzebami kadrowymi. Faza ta umożliwiła zdobycie praktycznych informacji,
wykorzystanych następnie do konstrukcji narzędzia oraz zaprojektowania
zagadnień do poruszenia podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych. Wywiady te prowadzone były w oparciu o surowe wyniki badań
ilościowych. Scenariusz wywiadu opierał się na modelu sytuacji, w której
respondent miał za zadanie komentować surowe wyniki uzyskane w badaniu ilościowym. Konstrukcja ta pozwoliła uzyskać informacje powiązane
ściśle z założeniami badania oraz dodatkowo poszerzone o wypowiedzi
dotyczące zagadnień wykraczających poza obecną kondycję branży portowej, a odnoszące się do strategicznych planów przedsiębiorstw branży
portowej. Wyniki te zostały wykorzystane jako ilustracje danych o charakterze czysto ilościowym.
Cechą charakterystyczną badań jakościowych jest ich oparcie o celowy dobór próby badawczej. Również w przypadku badań portowego
rynku pracy zastosowano ten model doboru respondentów. Celem owej
procedury jest przeprowadzenie rozmów z osobami możliwie najlepiej zorientowanymi w tematyce poruszonej w badaniach. Punktem wyjścia doboru respondentów były zarówno informacje zdobyte w pilotażowej fazie
badania, jak i sugestie osób zakorzenionych w branży portowej.
W toku całego projektu badawczego przeprowadzono 50 wywiadów
jakościowych.

Badanie wśród uczniów i studentów

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1001 respondentów.

Konstrukcja narzędzia zastosowanego w tej fazie badania została
poprzedzona częściowymi wynikami badań wśród pracodawców oraz w
ramach pilotażu przeprowadzonego wśród osób związanych z procesem
edukacyjnym w klasach i na kierunkach „portowych”. Kształt narzędzia
badawczego został ukierunkowany na wychwycenie swoistej informacji
zwrotnej względem sytuacji nakreślonej przez kierowników w ramach
badań na terenie przedsiębiorstw. Pytania umieszczone w ankiecie do
osób uczących się miały za zadanie sondować właśnie te sfery aktywności,
umiejętności i aspiracji, które kierownicy wskazali jako istotne dla pracy w
porcie. Niniejszy model wzajemnego ulokowania obu obszarów pozyskiwania informacji stwarza możliwość formułowania zestawień oczekiwań
(pracodawców) i gotowości (uczniowie i studenci) ich realizacji.
Badanie w środowisku osób uzyskujących wiedzę w instytucjach edukacyjnych przeprowadzono przy użyciu ankiety audytoryjnej o wysokim
stopniu standaryzacji. Kwestionariusz zawierał 31 pytań, z czego zdecydowana większość, bo 27 to pytania zamknięte, zaś 3 to pytania otwarte. W
kwestionariuszu umieszczono także 29-elementową skalę, ukierunkowaną
na subiektywną ocenę posiadanych umiejętności przydatnych w pracy w
branży portowej.
Badanie zostało przeprowadzone wśród uczniów ostatnich klas szkół
średnich o profilu zawodowym, związanym z branżą portową, oraz wśród
studentów ostatnich lat kierunków studiów. Ankieta audytoryjna była
realizowana w klasach sprofilowanych, na kierunkach studiów oraz na
specjalizacjach w ramach kierunków studiów. Informacje o szkołach oraz
uczelniach pozyskano przede wszystkim z operatu dostarczonego przez
Bałtycką Akademię Umiejętności oraz ze stron internetowych placówek
edukacyjnych.

Charakterystyka
badanych zbiorowości
Kierownicy w przedsiębiorstwach branży portowej

Przedsiębiorstwa zostały przyporządkowane do 5 grup przedsiębiorstw. Liczebność próby (511 respondentów) nakłada ograniczenia związane z obliczeniami statystycznymi. Zbyt duża liczba kategorii typologicznych powodowałaby zwiększenie błędu oszacowań. Typologia ta została
wykorzystana do prezentacji wyników z uwzględnieniem typów przedsiębiorstw. Wyróżnione kategorie oraz udział danego typu przedsiębiorstw
ilustruje tabela 1.

Jak każda typologia, tak i powyższa pozostawia pewien obszar niedoskonałości – wyrażający się uproszczeniami. W tym przypadku obszarem
tym są działania przedsiębiorstw, które w jakimś stopniu mogłyby być klasyfikowane do więcej niż jednego typu. Przyporządkowując poszczególne
przedsiębiorstwa do kategorii, kierowano się przede wszystkim głównym
obszarem działalności oraz mając na uwadze przejrzystość prezentowanych wyników.
W badanej zbiorowości znalazły się przedsiębiorstwa prowadzące
swoją działalność tylko na terenie Portu Gdańsk lub tylko Portu Gdynia,
lub na terenie obu portów. Rozkład odpowiedzi na pytanie „W jakim mieście prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, w którym Pan(i) pracuje”
przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Lokalizacja działalności firmy

41,5

40,9

17,6

tylko Port Gdańsk

tylko Port Gdynia zarówno port w Gdańsku,
jak i w Gdyni

Badanie zostało przeprowadzone z osobami na stanowiskach kierowniczych na różnych szczeblach organizacji. Rozkład przedstawia poniższy
wykres (str. 8).

Tab. 1. Kategorie przedsiębiorstw objętych badaniami

kategoria przedsiębiorstwa

%

działalność bezpośrednio przeładunkowa (towary drobnicowe, masowe,
kontenery i gotowe jednostki ładunkowe i inne)

49,3

działalność spedycyjna (spedycja, agencje celne, transport, logistyka)

21,9

zarządzanie portem

17,0

wspomaganie działalności portu (straż pożarna, ochrona portu, WUŻ i inne)

6,1

obsługa urządzeń i budowli portowych – utrzymanie infrastruktury portowej
(realizacja inwestycji – budów i remontów)

5,7

Rys. 2. Umiejscowienie organizacyjne kierowników - respondentów

Rys. 3. Liczebność zespołów pracowniczych podlegających kierownikom

60,4

33,7
27,9
22,6

zarząd, kierownictwo kierownik wydziału,
przedsiębiorstwa, działu, ekspedytorzy
dyrektor
i dysponenci

15,9

21,8

17,8

brygadzista,
starszy brygadzista,
p. o. brygadzisty

W kwestionariuszu zadano również pytanie o ilość pracowników podlegających danemu kierownikowi. Zestawienie przedstawia rysunek 3.

Tab. 2. Obszary działalności respondentów

do 5 osób

od 6
do 10 osób

od 11
do 20 osób

powyżej 20 osób

Obok miejsca zajmowanego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz liczby podległych pracowników kluczową charakterystyką
jest rodzaj działalności, za którą odpowiada dany kierownik. Wypowiedzi
zarejestrowane przy pomocy pytania otwartego „Za jaki rodzaj działalności
w przedsiębiorstwie Pan(i) odpowiada?” zostały przyporządkowane do 13
kategorii. Zestawienie przedstawia tabela 2.

rodzaj działalności

%

wydziały eksploatacyjne – praca bezpośrednio na nabrzeżu – poziom operacyjny

25,4

utrzymanie ruchu, obsługa nabrzeża i jego urządzeń, gospodarka magazynowa

19,0

zarząd, ścisłe kierownictwo – strategiczny poziom struktury organizacyjnej

11,9

specjaliści, praca biurowa niezwiązana bezpośrednio z działalnością portu

9,4

obsługa spedycyjna, logistyka i transport

8,6

księgowość, rachunkowość – obsługa finansowa

7,2

działalność dyspozytorska – kierowanie ruchem w porcie

5,3

agenci celni, obsługa celna

4,5

sprzedaż usług, marketing

3,5

zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa kadrowa

1,6

specjaliści związani z branżą portową

1,6

rozliczanie działalności przeładunkowej

1,2

administracja, zarządzanie obiektami

0,8

Uczniowie i studenci – potencjalni pracobiorcy

Do ważnych zmiennych niezależnych, charakteryzujących zbiorowość
uczniów i studentów należą: rodzaj placówki edukacyjnej (szkoła średnia
lub uczelnia wyższa) oraz płeć respondentów. Rozkłady odpowiedzi prezentują kolejno wykresy 4. i 5.
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Rys. 4. Rodzaj placówki edukacyjnej, na terenie której przeprowadzono badanie

54,2
45,8

Obraz portowych zasobów
ludzkich
Uwzględnione w badaniach zmienne charakteryzujące zasoby ludzkie

objęły obszary, takie jak: profil zawodowy pracowników będących podwładnymi respondentów (zawód i wykształcenie), umiejętności i uprawnienia potrzebne do wykonywania pracy, cechy i predyspozycje niezwiązane
bezpośrednio z wykonywanym zawodem, a mające znaczenie dla jakości
świadczenia pracy (tzw. „miękkie” cechy pracownicze, związane z predyspozycjami). W obrazie portowych zasobów ludzkich uwzględniono także
braki w zakresie umiejętności i kwalifikacji dostrzegane przez kierowników
u swoich podwładnych oraz braki kadrowe na branżowym rynku pracy –
brak pracowników o określonych umiejętnościach.

Profil zawodowy

szkoły wyższe

szkoły średnie

Rys. 5. Płeć respondentów

79,2

20,8

mężczyźni

kobiety

W badanej zbiorowości odpowiedzi osób uczących się na poziomach
edukacji rozkładają się równomiernie pomiędzy szkoły średnie i wyższe.
Pozwala to na uwzględnianie typu szkoły jako zmiennej niezależnej. Specyfika dziedziny nauczania wpływa na rozkład płci w próbie badawczej.
Dobór próby, ukierunkowany na szkoły, uczelnie a w ich ramach na kierunki i specjalności związane z branżą portową, zaowocował przewagą
respondentów płci męskiej. Kierunki kształcenia, które były przedmiotem
badań należą do zmaskulinizowanych, to znaczy takich, na których odnotowuje się przewagę liczebną mężczyzn. Wskaźnik ten również pokazuje,
iż próba może być podstawą do formułowania trafnych oszacowań dla objętej badaniami populacji generalnej uczniów i studentów kształcących się
na „kierunkach portowych”.

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie jakie zawody reprezentują ich podwładni. Pytanie to miało charakter otwarty, stąd też nieustrukturyzowany sposób udzielania odpowiedzi przez badanych. Odpowiedzi
zostały uporządkowane w 53 kategorie typologiczne. Kryterium wykorzystane do wyróżnienia grup typologicznych miało charakter jakościowy.
Odpowiedzi umożliwiają stworzenie listy zawodów, których reprezentanci
znajdują zatrudnienie w branży portowej.
Kompletne zestawienie, ilustrujące mapę zawodów portowych przedstawia zamieszczona niżej tabela. Ze względu na konieczność stosowania
uogólnień, co jest podyktowane względami związanymi z możliwością
prezentowania całościowych wyników poszczególne grupy typologiczne odnoszą się do ogólnych kategorii zawodowych. Podczas wypełniania kwestionariuszy respondenci sami wpisywali informacje o zawodach
na wysokim poziomie ogólności, co utrudnia identyfikację konkretnych
zawodów. Wskazania tych badanych, którzy jednoznacznie wskazali na
zawód i profil wykształcenia podwładnych zostały zarejestrowane i zaprezentowane w tabeli 3. Wartość procentowa umieszczona w tabeli ilustruje
odsetek kierowników, którzy udzielili danego wskazania. Zestawienia nie
należy traktować jako struktury zatrudnienia w branży.
Wypowiedzi badanych odnoszące się do kategorii zawodowych występujących w porcie najczęściej charakteryzowały się różną dokładnością.
Wśród odpowiedzi dominowały wskazania ogólne, np. „inżynier, specjalista, pracownik biurowy”. Informacje o satysfakcjonującym poziomie
dokładności nie pojawiały się na tyle często, aby można było stworzyć
osobne kategorie dla konkretnych typów zawodów. Jednakże, tam gdzie
te informacje zostały podane – zostały one zarejestrowane.
W grupie najczęściej wskazywanych zawodów „specjalista z wyższym
wykształceniem” respondenci obok ogólnego określenia charakteryzującego typ wykształcenia (inżynierskie) oraz poziom (wyższe) wymieniali
czasem konkretne specjalizacje: „inżynier budownictwa hydrotechnicznego, inżynier budownictwa sanitarnego, inżynier elektryk, inżynier budownictwa ogólnego, inżynier mechanik, inżynier elektroenergetyk, inżynier chemii, inżynier budownictwa drogowego, inżynier budownictwa
kolejowego, inżynier architekt, inspektor nadzoru, specjalista ds. jakości,
specjalista ds. ochrony środowiska”. W przypadku pracowników biurowych
respondenci nie wskazywali konkretnego profilu zawodowego podwładnych – operowali określeniem pracownik biurowy bez wskazania konkretnej specjalizacji.
W kategorii „sztauer/trymer” zostały umieszczone również wskazania wskazujące na zróżnicowania wykonywanych czynności wynikające
z funkcji pełnionych przez pracowników. Obok portowego pracownika
robotniczego znalazły się tu takie funkcje, jak na przykład: hakowy i lukowy. Inaczej natomiast przedstawia się przypadek „operatorów sprzętu

zmechanizowanego”. Wskazania dotyczące tej grupy zawierały określenia
konkretnych urządzeń, wśród których najczęściej wymieniane to: pojazdy
„nietypowe” (do których prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii B, C, T, E), związane ze specyfiką pracy w porcie, ładowarki, dźwigi,
żurawie, suwnice, ładowarki czołowowidłowe, wózki widłowe, elewator i
związane z nim urządzenia, spychacz, wózki różnego rodzaju i gabarytów
przeznaczone do transportu kontenerów.
Tab. 3. Odsetek kierowników deklarujących występowanie określonej kategorii zawodowej

jako wskaźniki struktury zawodowej branży portowej – częstości ich występowania.
Obok pytania o rodzaj zawodów, wykonywanych przez podwładnych,
kierownikom zadano pytanie o to, którzy pracownicy – o jakich umiejętnościach – są najważniejsi na odcinku pracy, za który odpowiedzialny jest
dany kierownik. Odpowiedzi respondentów odnosiły się do umiejętności,
kwalifikacji oraz do konkretnych zawodów czy funkcji realizowanych przez
pracowników. Zestawienie uporządkowane według odsetka kierowników
udzielających danej odpowiedzi przedstawia tabela 4.

rodzaj zawodu wskazywanego przez badanych kierowników

%

specjalista z wyższym wykształceniem technicznym
42,2
operator sprzętu zmechanizowanego
24,5
sztauer, trymer – pracownik portowy wykonujący prace robotnicze
23,2
pracownik biurowy ze średnim wykształceniem (specjalizacja nieokreślona)
20,9
mechanik zmechanizowanego sprzętu przeładunkowego
14,4
brygadzista, starszy brygadzista, p. o. brygadzisty
13,1
ekonomista (specjalista z wyższym wykształceniem)
12,4
dźwigowy, dźwignicowy (windowy, operator żurawia)
11,8
spedytor
11,1
agent celny, celnik
10,8
elektryk
10,8
ekspedytor
10,1
elektromechanik, elektromonter urządzeń portowych oraz elektroautomatyk
8,2
kierowca
8,2
ślusarz
7,8
dysponent
6,2
spawacz
6,2
maszynista, kolejarz
5,9
ustawiacz, manewrowy
5,6
informatyk, pracownik działu IT
4,9
magazynier
4,6
konserwator urządzeń
3,9
handlowiec
3,6
referent
3,6
pracownicy działu personalnego (ZUS, HR, płace)
3,6
pracownik administracyjny
3,3
kontroler jakości, kontroler jakości prac przeładunkowych
2,9
marynarze oraz pracownicy ze stopniami żeglugowymi
2,3
pracownik gospodarczy
2,3
hydraulik
2,0
inspektor BHP
2,0
suwnicowy
2,0
kategorie zawodowe występujące w odpowiedziach mniej niż 2,0% kierowników
prawnik, stolarz, licencjonowany pracownik ochrony, gospodarz nabrzeża/statku, pilot morski, rolnik, strażak,
agent morski, fakturzystka, inspektor normowania, lakiernik, tapicer, wagowy, archiwista, automatyk,
inspektor nadzoru, kucharz, pomiarowiec, rzeczoznawca, specjalista ds. public relations, technik workowania
Rozkład wskaźników procentowych oraz liczebności kategorii w poszczególnych grupach pokazuje, iż w grupach stanowiących największe
obszary na mapie zawodów portowych zauważalny jest niski poziom zróżnicowania. Kilka konkretnych zawodów było wskazywanych najczęściej.
Odwrotnie wygląda sytuacja w grupie stanowiącej najmniejszy odsetek
wszystkich wskazań, tu obserwowalny jest duży poziom zróżnicowania
– występuje 26 zawodów. Rozkłady te pozwalają przyjąć uzyskane dane
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Według badanych najważniejsze zawody, kwalifikacje i umiejętności
to przede wszystkim operatorzy sprzętu zmechanizowanego i przeładunkowego, do tej grupy można również włączyć wskazywanych często
operatorów żurawi i suwnic (badani sami dokonywali takiego rozróżnienia
na pracowników „naziemnych” i dźwignicowych), sztauerów i trymerów.
Jako najważniejszą z umiejętności, wymieniano najczęściej „umiejętność
organizacji pracy własnej, planowanie, umiejętność podejmowania decy-

zji na własnym odcinku pracy, samodzielność” wskazanie to odnosi się do
kluczowej umiejętności pracowniczej – niezależnie od reprezentowanej
branży – jaką jest decyzyjność, będąca pochodną kompetencji. Obszarem wiedzy, który również znalazł się w grupie najczęściej wskazywanych
charakterystyk, jest znajomość zagadnień portowo-przeładunkowych. Respondenci w swoich wypowiedziach nie rozwijali tego określenia, należy
więc wnioskować, iż chodzi o wiedzę pozwalającą wykonywać pracę w
porcie: nazwy, specyficzny język, zasady i reguły działalności przeładunkowej oraz technologię przeładunku.
Warto również zwrócić uwagę na cechy, uważane przez badanych kierowników za najważniejsze w pracy na ich odcinkach, wskazywane nieco
rzadziej. Cecha „operatywność, inwencja, twórczość, kreatywność i spryt w
pracy” pozostaje w ścisłym związku z wymienioną wyżej samodzielnością
i decyzyjnością. Respondenci wskazują zatem, iż do pracy sztauerskiej niezbędne są polot i wyobraźnia. Jeśli, analizując ten zestaw cech, uwzględni
się kolejną najczęściej wymienianą, czyli „duże doświadczenie, praktyka,
długi staż pracy”, to obraz cech kluczowych stanie się kompletny. Zestawienie to pokazuje, iż portowcy mają do czynienia z wielością sytuacji
nieokreślonych, niestandardowych wymagających podejmowania decyzji
z uwzględnieniem zmieniających się nieustannie warunków. Decyzje te, ze
względu na dynamikę pracy w porcie, muszą być podejmowane szybko z
jednoczesnym uwzględnieniem standardów bezpieczeostwa ze względu
na gabaryty wykorzystywanych urządzeń oraz ilość i masę „obsługiwanych” ładunków.

Na uwagę zasługuje porównanie najczęściej występujących odpowiedzi na oba pytania: o zawody występujące w branży portowej oraz ich
znaczenie – ocenę ważności. Porównanie pokazuje, iż tylko dwie grupy
zawodowe znalazły się w obszarze najczęściej udzielanych wskazań, są to:
operatorzy sprzętu zmechanizowanego oraz sztauerzy i trymerzy. Można
zatem sądzić, iż w opinii portowców właśnie te dwie grupy stanowią o
funkcjonalnej wydolności działalności portowej. Należy uwzględnić w tym
miejscu fakt, iż grupy kierowników mających za podwładnych operatorów
oraz sztauerów, należały w badaniu do najliczniejszych – stąd też rozkład
odpowiedzi, jednakże badani mieli możliwość wskazywania na zawody i
umiejętności najważniejsze na danym odcinku pracy. Istniała zatem możliwość wskazywania takich elementów, których brak jest przez danego kierownika odczuwany dotkliwie.
W ramach pytania o najważniejsze elementy: zawody, umiejętności i
kwalifikacje, przesądzające o skuteczności wykonywanej pracy na danym
odcinku respondenci udzielali odpowiedzi odnosząc się do różnych jakości. Oprócz wymienionych wyżej zawodów, konkretnych umiejętności,
elementów wiedzy badani wskazywali również cechy psychiczne, charakterologiczne, czy nawet psychiczne dyspozycje, które ich zdaniem mają
znaczenie dla powodzenia w pracy portowca. Tabele od 5-9 przedstawiają
odpowiedzi w rozbiciu na poszczególne obszary.

Tab. 4. Odsetek kierowników wskazujących jako kluczowe określone zawody,
kwalifikacje i umiejętności

rodzaj zawodu, umiejętności, kwalifikacji
operatorzy sprzętu zmechanizowanego i przeładunkowego
dźwigowi, dźwignicowi i suwnicowi
umiejętność organizacji pracy własnej, planowanie, umiejętność podejmowania decyzji na
własnym odcinku pracy, samodzielność
sztauerzy i trymerzy
znajomość zagadnień portowo- przeładunkowych
operatywność, inwencja, twórczość, kreatywność, spryt w pracy
duże doświadczenie, praktyka, długi staż pracy
brygadziści i starsi brygadziści
ekspedytorzy
znajomość zagadnień celnych potwierdzona licencją agenta celnego
mechanik
elektryk
umiejętność obsługi komputera w zakresie niezbędnym na danym stanowisku pracy
elektromechanik, elektromonter
spedytor
znajomość języka angielskiego

%
17,3
12,0
11,6
12,6
11,3
10,3
9,6
8,0
8,0
8,0
7,6
7,3
6,6
6,0
5,6
5,3

kategorie zawodowe występujące w odpowiedziach od 2,0% do 5,0% kierowników
dokładność, kontaktowość i komunikatywność, specjalizacja poparta wyższym wykształceniem kierunkowym
odpowiadającym danej gałęzi branży portowej, spawacz, zasady współpracy z kontrahentami, chęci do pracy,
uprawnienia maszynistów i inne kolejarskie, manewrowy/ustawiacz, zdolności adaptacyjne, elastyczność,
wszechstronność rozumiana jako posiadanie różnych uprawnień, znajomość zagadnień podatkowych, ślusarz,
umiejętność kierowania pracą zespołu, dyspozycyjność, gotowość i chęci do szkolenia się, konserwator
urządzeń, odpowiedzialność, rozliczanie umów, planów i prac zleconych, sumienność, wyobraźnia,
wytrzymałość fizyczna, obsługa rachunków, pracownicy biurowi z wyższym wykształceniem (specjaliści
inżynier, ekonomista, prawnik, administracja, HR), uprawnienia żeglugowe, znajomość procedur budowlanych,
dysponenci, odporność na duży przepływ informacji (odporność na stres), spostrzegawczość, orientacja w
terenie portowym (topografia portu), umiejętności negocjacyjne, umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
umiejętność prowadzenia dokumentacji portowej (czytelność i przejrzystość), umiejętności sprzedaży i handlu,

kategorie zawodowe występujące w odpowiedziach mniej niż 2,0% kierowników
zagadnienia ekonomiki transportu morskiego, znajomość zasad obiegu dokumentów, licencja pracownika
ochrony (I i II st. licencji ochrony fizycznej), dobra kondycja zdrowotna, zdyscyplinowanie, gospodarz
nabrzeża/statku, prowadzenie gospodarki magazynowej, solidność, stanowczość asertywność, kultura pracy –
umiejętności wykonawcze, znajomość i przestrzeganie zasad BHP, cierpliwość, standardy jakości pracy w
porcie, logistyka, umiejętność obsługi klienta, koncentracja, opracowywanie planów na poziomie
strategicznym, planowanie remontów, organizacja pracy w biurze, pracownicy pogotowia technicznego,
sporządzanie i czytanie rysunków technicznych, stolarz, taryfikacja towarów, uczciwość, umiejętność czytania
dokumentów handlowych, umiejętność obsługi prac zarządu, zagadnienia ochrony przeciwpożarowej i
pożarnictwa, znajomość krajowego i międzynarodowego prawa w zakresie ochrony środowiska, znajomość
problematyki unijnej (przygotowywanie i rozliczanie projektów unijnych)

Tab. 5. Zawody wskazywane jako najważniejsze
według wskazań kierowników

wskazania dotyczące konkretnych zawodów
operatorzy sprzętu zmechanizowanego i przeładunkowego
dźwigowi, dźwignicowi i suwnicowi
sztauerzy i trymerzy
brygadziści i starsi brygadziści
ekspedytor
mechanik
elektryk
elektromechanik, elektromonter
spedytor
spawacz
manewrowy, ustawiacz
ślusarz
ganek jako całościowo pojmowana jednostka funkcjonalna
konserwator urządzeń
pracownicy biurowi z wyższym wykształceniem (specjaliści inżynier, ekonomista, prawnik,
administracja, HR)
dysponenci

%
16,9
12,0
11,3
8,0
8,0
7,6
7,3
6,0
5,6
4,0
3,7
3,3
3,0
3,0
2,3
2,0

wskazania poniżej 2,0%
pracownicy z licencją pracownika ochrony (I i II st. licencji ochrony fizycznej), gospodarz nabrzeża/statku,
magazynier, specjalizacja w zakresie inżynierii jakości w branży portowej, pracownicy pogotowia technicznego,
stolarz
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Tab. 6. Cechy wskazywane jako najważniejsze w pracy podwładnych
według wskazań kierowników

„miękkie” cechy pracownicze (dyspozycje, cechy psychiczne i charakterologiczne)
umiejętność organizacji pracy własnej, planowanie, umiejętność podejmowania decyzji na
własnym odcinku pracy, samodzielność
operatywność, inwencja, twórczość, kreatywność, spryt w pracy
dokładność
kontaktowość i komunikatywność
chęci do pracy
wszechstronność rozumiana jako posiadanie różnych uprawnień
umiejętność kierowania zespołem
dyspozycyjność
gotowość i chęci do szkolenia się
sumienność
wyobraźnia
odporność na duży przepływ informacji (odporność na stres)
spostrzegawczość
umiejętności negocjacyjne

%
11,6
10,3
4,7
4,7
3,7
3,7
3,3
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0

wskazania poniżej 2,0%
zdyscyplinowanie, solidność, stanowczość, asertywność, cierpliwość, umiejętność obsługi klienta,
koncentracja, uczciwość

Tab. 7. Kluczowe elementy wiedzy specjalistycznej
według wskazań kierowników

wiedza fachowa i specjalistyczna

%

znajomość zagadnień portowo - przeładunkowych
znajomość zagadnień celnych potwierdzona licencją agenta celnego
specjalizacja poparta wyższym wykształceniem kierunkowym odpowiadającym danej gałęzi
branży portowej
zasady współpracy z kontrahentami (podstawy)
uprawnienia maszynistów i inne kolejarskie
zagadnienia podatkowe
zasady rachunkowości i rozliczania
orientacja w terenie portowym (topografia portu)

11,3
8,0
4,7
4,0
3,7
3,7
2,7
2,0

wskazania poniżej 2,0%
zasady ekonomiki transportu morskiego, logistyka, zagadnienia ochrony przeciwpożarowej i pożarnictwa,
znajomość krajowego i międzynarodowego prawa w zakresie ochrony środowiska, znajomość problematyki
unijnej (przygotowywanie i rozliczanie projektów unijnych)

Tab. 8. Umiejętności uważane przez respondentów za najważniejsze
na ich odcinkach pracy według wskazań kierowników

umiejętności

%

umiejętność obsługi komputera w zakresie niezbędnym na danym stanowisku pracy
znajomość języka angielskiego
rozliczanie umów, planów, prac zleconych
posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii
uprawnienia żeglugowe
znajomość procedur budowlanych (posiadanie uprawnień budowlanych)
umiejętność obsługi urządzeń biurowych
umiejętność prowadzenia dokumentacji portowej (czytelność i przejrzystość)
umiejętność sprzedaży i handlu

6,6
5,3
3,0
2,7
2,3
2,3
2,0
2,0
2,0

wskazania poniżej 2,0%
księgowanie operacji gospodarczych zgodnie z ustawą (obieg dokumentów), opracowywanie planów
inwestycyjnych na poziomie strategicznym, opracowywanie planów remontowych, organizacja miejsca pracy
w biurze, sporządzanie i czytanie rysunku technicznego, taryfikacja towarów, umiejętność czytania
dokumentów handlowych, umiejętność obsługi prac zarządu
Tab. 9. Cechy i charakterystyki ogólno pracownicze mające wpływ
na jakość pracy według wskazań kierowników

charakterystyki „ogólnopracownicze”

%

duże doświadczenie, praktyka, długi staż pracy
odpowiedzialność pracownicza
wytrzymałość na pracę fizyczną

9,6
3,0
3,0

wskazania poniżej 2,0%
dobra kondycja zdrowotna, kultura pracy (umiejętności wykonawcze), znajomość i przestrzeganie zasad BHP

Obok pytania o konkretne umiejętności, kwalifikacje czy predyspozycje swoich podwładnych badani zostali również poproszeni o wskazanie
jakim poziomem wykształcenia powinni legitymizować się chętni do podjęcia pracy na danych stanowiskach. Ze względu na różnorodność funkcji
realizowanych przez podwładnych jednego kierownika pytanie to było
interpretowane jako wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi pokazują hierarchię preferowanych poziomów wykształcenia.

Respondenci zaznaczali najczęściej wykształcenie średnie (64,2%) oraz
wyższe – blisko połowa badanych (45,1%), co trzecia odpowiedź odnosiła się do wykształcenia zasadniczego zawodowego (35,2%). Najrzadziej
wskazywano wykształcenie podstawowe (3,1%). Specjaliści branży portowej, z którymi przeprowadzano wywiady jakościowe wskazywali na zarysowujący się trend w branży portowej, związany z wzrostem preferowanego poziomu wykształcenia i zmianą proporcji pomiędzy pracownikami

Rys. 6. Preferowany poziom wykształcenia potencjalnych pracowników

wyższe

45,1

średnie

64,2

zasadnicze zawodowe

podstawowe

14 15

35,2

3,1

z wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim i wyższym. Stwierdzano, że w przyszłości wzrośnie odsetek pracowników z wykształceniem
średnim oraz wyższym.
Biorąc pod uwagę rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo dostrzegalne są różnice w preferowanym profilu zasobów ludzkich, przyjmując jako charakterystykę poziom wykształcenia. W przedsiębiorstwach, w których wymagana jest wiedza specjalistyczna: zarządzanie
portem i działalność spedycyjna dominują wskazania na wykształcenie
wyższe. W przypadku przedsiębiorstw związanych z działalnością bezpośrednio przeładunkową oraz wspomaganiem działalności portu dominuje,
jako preferowany poziom, wykształcenie średnie i na drugim miejscu zasadnicze zawodowe.
Tab. 10. Preferowany poziom wykształcenia pracowników z uwzględnieniem
rodzaju działalności firmy

poziom poniżej 10,0%. W opinii portowców model kształcenia powinien
opierać się na zasadzie: „(…) podstawy w ramach wykształcenia kierunkowego, a później szkolenia w przedsiębiorstwie na konkretnym sprzęcie. W takim kierunku to powinno zmierzać i obecnie w większości tak jest”.
Najwyższy odsetek odpowiedzi wskazujących na konieczność legitymowania się wykształceniem ściśle kierunkowym odnotowano wśród reprezentantów firm zajmujących się utrzymaniem infrastruktury portowej
(72,4%), najniższy zaś wśród wypowiedzi kierowników w firmach o profilu
spedycyjnym (21,4%) oraz bezpośrednio przeładunkowym (21,5%). Przyjęcie do pracy osoby o wykształceniu zbliżonym jest możliwe najczęściej w
firmach spedycyjnych (61,6%) oraz zajmujących się zarządzaniem portem
(59,3%), najrzadziej zaś w przypadku przedsiębiorstw odpowiadających za
utrzymanie infrastruktury portowej (27,6%). Przeszkolenie stanowiskowe,

podstawowe

zasadnicze
zawodowe

średnie

wyższe

działalność bezpośrednio przeładunkowa

5,2

57,2

68,8

24,0

działalność spedycyjna

0,9

6,3

64,0

72,1

-

5,7

46,0

77,0

6,5

35,5

74,2

25,8

-

44,8

69,0

48,3

rodzaj działalności

zarządzanie portem
wspomaganie działalności portu
utrzymanie infrastruktury portowej

Preferowany poziom wykształcenia to zmienna, którą należy rozpatrywać z uwzględnieniem poziomu organizacyjnego, na jakim ulokowani są
respondenci – kierownicy. Zmienna ta znacząco modyfikuje rozkład preferowanego poziomu wykształcenia, jakim powinni legitymować się pracownicy świadczący pracę. Wraz ze wzrostem poziomu organizacyjnego,
reprezentowanego przez kierowników rośnie też preferowany poziom wykształcenia pracowników, którzy mogą świadczyć pracę na danym odcinku
pracy.
Tab. 11. Preferowany poziom wykształcenia pracowników z uwzględnieniem
poziomu hierarchii organizacyjnej

miejsce zajmowane w hierarchii
organizacyjnej przez badanego

jako wystarczające do podjęcia pracy – nie jest konieczny określony rodzaj
wykształcenia – odpowiedzi takie najczęściej odnotowano wśród respondentów pracujących w firmach bezpośrednio przeładunkowych (28,9%)
oraz spedycyjnych (17,0%).
Na tle zmiennej, jaką jest miejsce zajmowane w hierarchii organizacyjnej, preferowany poziom zgodności profilu wykształcenia ze specyfiką
stanowiska pracy nie odbiega znacząco od ogólnego rozkładu przedstawionego na rysunku 7. Na wszystkich poziomach organizacyjnych najczę-

podstawowe

zasadnicze
zawodowe

średnie

wyższe

stanowisko kierownicze wysokiego szczebla

-

17,2

62,1

70,1

stanowisko kierownicze średniego szczebla

-

26,8

68,9

52,6

brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.

6,4

72,5

55,0

6,4

Obok poziomu wykształcenia ważnym elementem, który uwzględniany jest w kształtowaniu zasobów pracowniczych przedsiębiorstwa jest
stopień zgodności profilu wykształcenia pracowników ze specyfiką wykonywanej pracy. Na pytanie „Czy do pracy na stanowisku(-ach) Panu(i) podległych potrzebne jest wykształcenie kierunkowe czy też dowolne, zbliżone w
pewnym stopniu do specyfiki wykonywanej pracy?” ponad połowa respondentów (52,5%) udzieliła odpowiedzi, iż możliwe jest podjęcie pracy przez
osobę posiadającą wykształcenie zbliżone. Wykształcenie ściśle kierunkowe jest konieczne w przypadku pracy na stanowiskach podległych grupie
kierowników stanowiących 27,3% badanej zbiorowości. Co piąty respondent (20,2%) wskazał, że do podjęcia pracy nie jest konieczny określony
rodzaj wykształcenia, wystarczy przeszkolenie stanowiskowe. Jednakże,
jak przewidują rozmówcy, z którymi przeprowadzono wywiady jakościowe, odsetek prac, do których wystarczy jedynie przeszkolenie będzie się
stopniowo zmniejszał i według jednego z rozmówców osiągnie z czasem

ściej wskazywana odpowiedź odnosiła się do możliwości podjęcia pracy
przez osobę z wykształceniem o profilu zbliżonym. W przypadku stanowisk
kierowniczych wysokiego szczebla co trzeci badany (37,6%) wskazał, iż do
podjęcia pracy konieczne jest wykształcenie ściśle kierunkowe. W tej grupie też odnotowano najniższy odsetek odpowiedzi wskazujących na możliwość podjęcia pracy jedynie po przeszkoleniu, co jest oczywiste, biorąc
pod uwagę zakres obowiązków na strategicznym poziomie organizacji.
Najwyższy wskaźnik procentowy wskazujący na możliwość podejmowania pracy przez osoby po przeszkoleniu stanowiskowym zarejestrowano
wśród kierowników szczebla operacyjnego – brygadzistów. Odpowiedzi
takiej udzielił co trzeci badany (32,0%).

Umiejętności
i uprawnienia
niezbędne
do pracy w porcie

Rys. 7. Stopień zgodności wykształcenia w stosunku do specyfiki stanowiska
pracy

52,5

27,3
20,2
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wykształcenie
ściśle kierunkowe

możliwe jest podjęcie pracy
nie jest konieczny
przez osobę
określony rodzaj wykształcenia,
z wykształceniem zbliżonym wystarczy przeszkolenie

Tab. 12. Stopień zgodności wykształcenia w stosunku do specyfiki stanowiska
pracy z uwzględnieniem rodzaju działalności przedsiębiorstwa

Posiadane wykształcenie oraz wyuczony, wykonywany zawód, to
podstawowe cechy, przy pomocy których można charakteryzować zasoby
ludzkie określonej niszy rynku pracy. Do pełnego obrazu warto dołączyć
umiejętności i uprawnienia „dodatkowe”, to znaczy nie związane bezpośrednio z posiadanym wykształceniem, a stanowiące do niego funkcjonalny, a często też niezbędny dodatek. Wymagania takie stawia na ogół specyfika piastowanego stanowiska pracy, rodzaj obsługiwanych urządzeń
czy wymagania kwalifikacyjne stawiane, jako kryterium rekrutacyjne.
Kierownicy stanowiący próbę badawczą zostali zapytani, o to czy
osoby pracujące na podległych im stanowiskach obsługują urządzenia
wymagające specjalnych uprawnień lub dodatkowego przeszkolenia. Odpowiedzi twierdzącej udzieliła ponad połowa badanych (57,3%). W opinii
długoletniego pracownika portu i jednocześnie kierownika szczebla strategicznego odsetek ten powinien przyjąć wyższą wartość, co pozostaje w
związku z sytuacją, iż „więcej osób, których praca łączy się z portem wymaga specjalistycznych przeszkoleń, myślę że nawet do 70%”.

konieczne jest
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pracy przez osobę
z wykształceniem
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określony rodzaj
wykształcenia,
wystarczy
przeszkolenie

działalność bezpośrednio przeładunkowa

21,5

49,6
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zarządzanie portem

30,9

59,3

9,9

działalność spedycyjna

21,4

61,6

17,0

wspomaganie działalności portu

41,9

48,4

9,7

utrzymanie infrastruktury portowej

72,4

27,6

-

rodzaj działalności

Tab. 13. Stopień zgodności wykształcenia względem specyfiki stanowiska pracy z uwzględnieniem poziomu hierarchii organizacyjnej
konieczne jest
wykształcenie ściśle
kierunkowe

możliwe jest podjęcie
pracy przez osobę
z wykształceniem
zbliżonym

nie jest konieczny
określony rodzaj
wykształcenia,
wystarczy przeszkolenie

stanowisko kierownicze wysokiego szczebla

37,6

55,3

7,1

stanowisko kierownicze średniego szczebla

24,8

56,0

19,1

brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.

26,2

41,7

32,0

miejsce zajmowane w hierarchii
organizacyjnej przez badanego
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Rys. 8. Konieczność obsługi urządzeń wymagających uprawnień lub przeszkolenia w ramach świadczenia pracy
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Rozkład odpowiedzi z uwzględnieniem podziału na poszczególne typy
przedsiębiorstw ujawnia występujące na tym tle zróżnicowanie. Omawiany wskaźnik utrzymuje się na zbliżonym poziomie w przedsiębiorstwach
wspomagających działalność portową (80,6%), zajmujących się utrzymaniem infrastruktury portowej (79,3%) oraz działalnością bezpośrednio
przeładunkową (73,2%). W przedsiębiorstwach tych odpowiedzi „tak”
udzieliła zdecydowana większość badanych kierowników. Odpowiedzi
takiej udzielano znacznie rzadziej w przedsiębiorstwach zarządzających
portami - wariant „tak” wskazał co trzeci kierownik (34,9%), a w firmach
spedycyjnych co czwarty (26,4%).

Tab. 14. Konieczność obsługi urządzeń wymagających uprawnień lub przeszkolenia w ramach świadczenia pracy z uwzględnieniem poziomu hierarchii
organizacyjnej

miejsce zajmowane w hierarchii
organizacyjnej przez badanego

tak

nie

stanowisko kierownicze wysokiego szczebla

47,1

52,9

stanowisko kierownicze średniego szczebla

51,7

48,3

brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.

82,2

17,8

Konieczność obsługi urządzeń wymagających specjalnych uprawnień
pozostaje w związku z miejscem zajmowanym w strukturze organizacyjnej. Im wyższa pozycja kierownika, tym niższy odsetek odpowiedzi wskazujących na konieczność posługiwania się tego rodzaju urządzeniami. Najwyższy odsetek odnotowano wśród kierowników szczebla operacyjnego –
brygadzistów, starszych brygadzistów i pełniących obowiązki brygadzisty
(82,2%). Wynik ten pozostaje w oczywistym związku ze specyfiką czynności składających się na prace robotnicze w porcie.
Respondenci zapytani o to, jakiego rodzaju są to urządzenia wskazali
łącznie 57 pozycji. Zestawienie wymienianych urządzeń wraz z odsetkiem
kierowników, którzy udzielili danego wskazani przedstawia tabela 15.

Tab. 15. Urządzenia obsługiwane przez pracowników branży portowej
według wskazań kierowników

rodzaj urządzenia

%

wózki, układarki
dźwigi, żurawie, samojezdne, stacjonarne
ciągniki
komputery
układarki
suwnice (bramowe, kontenerowe, mostowe)
Ładowarki
samochód dostawczy, ciężarowy (prowadzenie samochodów w szerokim znaczeniu)
lokomotywy spalinowe
oprogramowanie
sprzęt biurowy
spawarki
spycharki
taśmociągi
piły
radiostacje (stacjonarna, VHF, sailor, UKF)
wagi samochodowe i kolejowe
wywrotnica samochodowa i wagonowa
pompy (pożarowe, autopompy, motopompy)
prawo jazdy (kat. B, C, D, E, T)
przenośniki (taśmowe, zgrzebłowe, grawitacyjne)
taśmy towarowe
urządzenia (narzędzia) elektryczne
wóz podsiębierny

29,6
29,1
17,0
17,0
13,7
13,2
11,5
8,2
5,5
5,5
4,9
3,8
3,8
3,8
3,3
3,3
3,3
2,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

wskazania poniżej 2,0%
agregat, urządzenia do diagnostyki samochodowej, zwrotnice, wykolejnice, elektrowciągniki , instalacje,
maszyny stolarskie, wyciągarki, urządzenia pokładowe, silniki, sprężarki, sprzęt ratowniczy, stacje
transformatorowe 15 kW, tokarki, urządzenia sieciowe, serwery, wiertarki, dystrybutor paliwa, generatory
sygnału okablowania strukturalnego i światłowodowego, holowniki, kontrola jakości – testowanie
przychodzących materiałów, liny cumownicze, mierniki elektryczne, paletyzator, podnośniki SD - 37, radar,
rozdzielnica zasilająca 400V, system monitoringu, testery, urządzenia elektroenergetyczne, wentylatory (na
statkach), windy holownicze

Oprócz pytania o rodzaj obsługiwanych urządzeń, respondenci zostali
poproszeni o wskazanie, czy do pracy na danym stanowisku potrzebne są
jakieś uprawnienia. Odpowiedzi twierdzącej udzieliła zdecydowana większość badanych kierowników (71,5%).
Rys. 9. Konieczność posiadania uprawnień do obsługi urządzeń na stanowisku
pracy
wspomaganie
działalności portu

82,8

działalność
bezpośrednio
przeładunkowa

78,5

utrzymanie
infrastruktury
portowej

75,9

działalność
spedycyjna
zarządzanie portem
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Odpowiedzi na pytanie o konieczność posiadania uprawnień do obsługi urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy analizowane pod
kątem typu działalności realizowanej przez przedsiębiorstwo pokazują, iż
wskaźnik znacząco różni się jedynie w przypadku firm odpowiadających za
zarządzanie portem (47,1%). W pozostałych przypadkach utrzymuje się on
na wysokim poziomie. Najwyższy odsetek zarejestrowano w firmach odpowiedzialnych za wspomaganie działalności portu (82,8%).
Tab. 16. Konieczność posiadania uprawnień do obsługi urządzeń na stanowisku pracy z uwzględnieniem poziomu hierarchii organizacyjnej

miejsce zajmowane w hierarchii
organizacyjnej przez badanego

tak

nie

stanowisko kierownicze wysokiego szczebla

77,8

22,2

stanowisko kierownicze średniego szczebla

63,7

36,3

brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.

90,8

9,2

70,5
47,1

Również i w przypadku konieczności posiadania niezbędnych uprawnieo do obsługi urządzeń potrzebnych do wykonywania pracy wpływ swój
ujawnia umiejscowienie w strukturze organizacyjnej. Jedynie co dziesiąty
kierownik szczebla operacyjnego (brygadziści) nie wskazał na koniecz-

ność posiadania takich uprawnień. Zdecydowana większość brygadzistów
(90,8%) zadeklarowała, iż takie uprawnienia są potrzebne. Wraz „z przesuwaniem się wyżej” w strukturze organizacyjnej odsetek odpowiedzi „tak”
maleje i w przypadku kierowników wysokiego szczebla osiąga – 77,8%.
Podobnie jak w przypadku o rodzaj obsługiwanych urządzeń, respondenci zostali poproszeni o wymienienie uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy na podległych stanowiskach. Odpowiedzi zostały uporządkowane w 41 kategorii. Ich zestawienie z uwzględnieniem częstości
występowania przedstawia tabela 17.
Tab. 17. Uprawnienia niezbędne do świadczenia pracy na stanowiskach podlegających badanym kierownikom

Odpowiedzi na pytanie z uwzględnieniem zmiennej typu przedsiębiorstwa pokazują istotne różnice związane ze specyfiką pracy w poszczególnych podbranżach portowych. Najwyższe odsetki odpowiedzi
zarejestrowano wśród odpowiedzi kierowników reprezentujących firmy
zajmujące się spedycją (95,4%) oraz zarządzaniem portem (94,1%). Można
stwierdzić, iż w firmach tych świadczenie pracy związane jest z koniecznością wykorzystania narzędzi komputerowych. Nieco niższy wskaźnik odnotowano w firmach zajmujących się utrzymaniem infrastruktury portowej
(86,2%) oraz odpowiadających za wspomaganie działalności portu. Najniższy wskaźnik (48,0%) odnosi się do firm bezpośrednio przeładunkowych,
gdzie jedynie część działalności wymaga posługiwania się narzędziami
informatycznymi.

rodzaj uprawnień

%

obsługa sprzętu (dźwigi, żurawie, suwnice, elewator zbożowy, ciągniki, paletyzator)
prawo jazdy (kategorie B, C, D, E, T)
elektryczne (SEP „E” i „D”)
licencja agenta celnego
sztauer, trymer, lukowy i hakowy (przeszkolenie stanowiskowe)
konserwator i obsługa urządzeń
uprawnienia spawalnicze
budowlane
wózki widłowe
cykl szkoleń BHP
manewrowy
przeładunek materiałów niebezpiecznych
ustawiacz
uprawnienia do kierowania zespołem (przeszkolenie kierownicze)
licencja pracownika ochrony
obsługa radiostacji

29,2
22,8
16,9
13,7
9,6
7,3
6,8
5,9
5,9
4,6
3,2
2,7
2,7
2,3
2,3
2,3

wskazania poniżej 2,0%
szkolenia dla brygadzistów, szkolenie z zakresu dozoru technicznego, księgowość, finanse, ZUS, kontroling
finansowy, uprawnienia do prowadzenia lokomotywy spalinowej, uprawnienia ślusarskie (urządzenia), upr.
stanowiskowe w zakresie obsługi urządzeń cumowniczych, upr. marynarskie, upr. dla operatorów pił,
przeciwpożarowe, upr. stanowiskowe wagowego, certyfikaty umiejętności obsługi programów
komputerowych, obsługa elektrowciągów, przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, upr. oficerskie
ochrony portu, ratownictwo medyczne, przeszkolenie spedytorskie, upr. z zakresu diagnostyki samochodowej,
kontrola jakości, upr. mechanika okrętowego, upr. zakresu prowadzenia nadzoru inwestorskiego, oficerskie
stopnie żeglugowe, upr. pilota morskiego
Do specyficznych umiejętności niezbędnych do świadczenia pracy
należy również zaliczyć obsługę specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Respondenci zostali zapytani, czy do pracy na podległych im
stanowiskach potrzebny jest ten rodzaj umiejętności. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło nieco ponad dwie trzecie badanych kierowników (69,9%).
Rys. 10. Konieczność posługiwania się narzędziami informatycznymi
w pracy podwładnych
działalność spedycyjna

95,4

zarządzanie portem

94,1

utrzymanie
infrastruktury portowej

86,2

wspomaganie
działalności portu
działalność bezpośrednio
przeładunkowa

74,2
48,0

Tab. 18. Konieczność posługiwania się narzędziami informatycznymi w pracy
podwładnych z uwzględnieniem poziomu hierarchii organizacyjnej

miejsce zajmowane w hierarchii
organizacyjnej przez badanego

tak

nie

stanowisko kierownicze wysokiego szczebla

91,0

9,0

stanowisko kierownicze średniego szczebla

81,8

18,2

brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.

21,0

79,0

Pozycja w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw nie pozostaje
bez znaczenia dla wartości wskaźników procentowych ilustrujących konieczność posługiwania się komputerami w pracy podwładnych badanych
kierowników. Im wyżej w strukturze organizacyjnej, tym wskaźnik ten jest
wyższy i wśród odpowiedzi udzielanych przez kierowników wysokiego
szczebla wynosi – 91,0%, zaś na poziomie kierowników średniego szczebla – 81,8%. Na poziomie kierowników szczebla operacyjnego odpowiedzi
twierdzącej udzielił blisko co piąty respondent (21,0%).

Cechy osobowe
oraz dyspozycje psychiczne
Charakterystyka branżowych zasobów ludzkich byłaby niekompletna, gdyby pominąć cechy osobowe, charakterologiczne oraz dyspozycje
psychiczne. Kierownicy zostali poproszeni o wskazanie charakterystyk,
które są istotne u ich podwładnych. Z jednej strony jest to wskazanie cech
pożądanych, ale także określenie obszarów dysfunkcjonalnych – ujemnie
wpływających na efektywność pracy.
W narzędziu badawczym zastosowano sekwencję dwóch pytań:
otwartego oraz 27-elementowego skalogramu. Istotne znaczenie miała w
tym miejscu kolejność zadania obu pytań oraz ich rozdzielenie. W pierwszej kolejności badani mieli za zadanie samodzielnie wpisać cechy osobowe, a następnie po wypełnieniu kolejnych kilku pytań skorzystać z przygotowanej skali. Zabieg ten pozwala uniknąć efektu „uczenia się ze skali”, tzn.
wykorzystywania informacji zamieszczonych w ankiecie.
Odpowiedzi na pytanie otwarte zostały uporządkowane w 32 kategorie odpowiadające określonym cechom. Zestawienie ilościowe przedstawia tabela 19.
W wypowiedziach badanych najczęściej wskazywane cechy są traktowane jako całość „dokładność, sumienność i odpowiedzialność”. Respondenci operowali taką zbitką pojęciową, wskazując na życiową konieczność
łączenia w pracy w porcie precyzji działania z odpowiedzialnością za innych pracujących wśród wielkogabarytowych urządzeń oraz jednostek
ładunkowych. Dynamiczne i zmienne otoczenie, w którym wykonywana
jest praca w porcie wymaga też umiejętności komunikowania, rozumianej
jako formułowanie jasnych i jednoznacznych komunikatów, od której to
umiejętności często zależy powodzenie pracy funkcjonalnego zespołu
pracowniczego - ganku. Nie dziwi zatem, iż wśród najczęściej wymienianych cech pojawia się „umiejętność pracy w zespole”. Jeden z rozmówców,
w czasie wywiadu jakościowego, zwrócił uwagę na stosunkowo niską
pozycję „umiejętności organizacji pracy własnej”, której to cechy „powinno wymagać się od pracowników w dużo większym stopniu, co pozwala
delegować zadania”.
Tab. 19. Cechy i dyspozycje psychiczne oraz osobowe

Wykorzystując zestawienie 27 cech, respondenci mieli za zadanie
wskazać, które z nich i w jakim stopniu stanowią obszar dysfunkcjonalny u
swoich podwładnych. Wyniki dla całej próby przedstawia rysunek 11.
Jak przekonuje ilustracja na czołowych pozycjach zestawienia znajdują się cechy, takie jak: znajomość języka obcego ( =3,81), kreatywność,
umiejętność wymyślania czegoś nowego ( =2,94), gotowość podjęcia się
każdego możliwego zadania ( =2,70), pewność siebie, umiejętność podejmowania decyzji ( =2,65). Wśród charakterystyk, które kierownicy przypisywali dużą wagę okazało się także palenie papierosów ( =2,61), po której
to cesze jako następną wskazano bardzo dobry stan zdrowia ( =2,55) oraz z
taką samą wartością średnią: samodzielność, umiejętność zorganizowania
sobie pracy ( =2,55).
Na uwagę zasługuje również fakt, iż wśród obszarów, które nie stanowią problemu w pracy z podwładnymi na czołowym miejscu znalazły się
cechy takie, jak: picie alkoholu ( =1,47), formalnie poświadczone kwalifikacje ( =1,76), umiejętność obsługi niezbędnych urządzeń ( =1,90), uczciwość
( =1,95) oraz łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ( =1,97).
Struktura obszarów stanowiących lub nie problem w pracy z podwładnymi różni się nieznacznie, jeśli przy jej analizie uwzględni się poziom
struktury organizacji. Inne problemy ujawniają się w przypadku kierowników wysokiego szczebla czy średniego szczebla, inne zaś w przypadku
brygadzistów i starszych brygadzistów.

rodzaj cechy, dyspozycji
dokładność, sumienność, odpowiedzialność
komunikatywność
samodzielność, samodzielne podejmowanie decyzji
odporność na stres
spokój, opanowanie, cierpliwość
umiejętność pracy w zespole
uczciwość
kreatywność
zaangażowanie, chęć do pracy
sprawność fizyczna, dobry stan zdrowia, siła
dyspozycyjność
umiejętność organizacji i planowania pracy własnej
bystrość, spryt, inteligencja, myślący, refleks, orientacja
zdolność myślenia analitycznego
punktualność
elastyczność jako cecha umożliwiająca wykonywanie różnych czynności
kultura osobista
wskazania poniżej 2,0%
asertywność, koncentracja, odwaga, pewność siebie, dyscyplina, dyskrecja, zdolność przetwarzania dużej
liczby informacji w danym momencie, operatywność, stanowczość, umiejętność prowadzenia negocjacji,
wytrwałość, dobry kontakt z klientem, nieomylność, abstynencja
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%
37,2
17,0
15,6
15,3
14,9
13,5
9,0
6,6
6,3
4,9
4,5
3,8
3,5
3,1
3,1
2,8
2,8

Rys. 11. Hierarchia cech i dyspozycji pod względem ich problematyczności
w pracy z podwładnymi
znajomość języka obcego

3,81

kreatywność, umiejętność wymyślania czegoś nowego

2,94

gotowość podjęcia się każdego możliwego zadania

2,70

pewność siebie, umiejętność podejmowania decyzji

2,65

palenie papierosów

2,61

bardzo dobry stan zdrowia

2,55

samodzielność, umiejętność zorganizowania sobie pracy

2,55

komunikatywność, jasność przekazywanych informacji

2,52

zdolność przystosowywania się do różnych warunków …

2,51

wytrzymałość na duże obciążenie pracą

2,51

elastyczność, umiejętność wykonywania różnych czynności

2,49

kondycja fizyczna

2,42

gotowość do podejmowania pracy ponad normę

2,41

doświadczenie zawodowe, praktyka, fachowość

2,36

umiejętność obsługi komputera (jeśli dotyczy)

2,30

zaangażowanie i chęć do pracy

2,28

kultura osobista

2,21

odpowiedzialność

2,21

terminowość wykonania powierzonych zadań

2,20

punktualność

2,17

rzetelność, wywiązywanie się z powierzonych zadań

2,17

obowiązkowość

2,16

łatwość nawiązywania kontaktów z innymi

1,97

uczciwość

1,95

umiejętność obsługi niezbędnych w pracy urządzeń

1,90

formalnie poświadczone kwalifikacje
picie alkoholu

Niezależnie od poziomu organizacyjnego, dla wszystkich grup kierowników obszarem stwarzającym problemy w pracy jest znajomość języków
obcych. Jeśli przyjąć założenie, że międzynarodowym językiem morza i
portu jest język angielski, to można uznać, iż chodzi przede wszystkim o
znajomość języka angielskiego. Wśród odpowiedzi kierowników wszystkich szczebli organizacji cecha ta znalazła się na pierwszym miejscu.
Postrzeganie różnych obszarów składających się na indywidualne
cechy i predyspozycje pracownicze z perspektywy różnych poziomów organizacji pozwala na uchwycenie ewentualnych różnic. Wśród cech, które były przedmiotem oceny respondentów można wskazać kilka, które w
zależności od poziomu organizacyjnego ujawniają różnice w ocenie. Serie
danych ilustrujące poszczególne charakterystyki na różnych poziomach
hierarchii organizacyjnej w przeważającej mierze są spójne, pojawiają się
jednak pewne odrębności.
Brygadziści częściej niż pozostali kierownicy wskazywali na problemy
w pracy ze swoimi podwładnymi w takich obszarach, jak: formalnie poświadczone kwalifikacje, uczciwość, kultura osobista, umiejętność obsługi

1,76
1,47

komputerów (w przypadkach jeśli jest potrzebna), kondycja fizyczna, bardzo dobry stan zdrowia, palenie papierosów oraz znajomość języka obcego. Opinie brygadzistów wskazują, iż obszarami, w których dostrzegają
oni mniejsze problemy od pozostałych kierowników, są pewność siebie –
umiejętność podejmowania decyzji, gotowość podjęcia się każdego możliwego zadania, oraz kreatywność – umiejętność wymyślania czegoś nowego. Wskazania te mogą być uwarunkowane specyfiką relacji panujących
na operacyjnym szczeblu organizacji. Relacja pracownicza pomiędzy brygadzistą a poszczególnymi pracownikami zespołu zadaniowego w porcie
jest pochodną rodzaju wykonywanych działań. W przypadku prac robotniczych, kategorie takie jak kreatywność, dyspozycyjność oraz pewność
siebie raczej odnosić się będą do posłuszeństwa, karności i odwagi, które
to cechy są kluczowe w surowych warunkach panujących „na nabrzeżu”.
Odpowiedzi kierowników średniego szczebla odnoszące się do problemów pracy ze swoimi podwładnymi nie odbiegają od średniej dla całej
przebadanej zbiorowości. Hierarchię obszarów problemów przedstawia
rysunek 11.
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śrdnia dla całej próby

kierownicy wysokiego szczebla

kierownicy średniego szczebla

brygadziści, starsi brygadziści

mniejszy problem

większy problem

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Rys. 12. Cechy i dyspozycje podwładnych z uwzględnieniem struktury organizacyjnej

Z perspektywy kierowników ulokowanych na szczycie struktury organizacyjnej problemy, które dotyczą pracy podwładnych i ich funkcjonowania w przedsiębiorstwie częściej niż w przypadku innych grup pracowniczych dotyczą: obowiązkowości, rzetelności – wywiązywania się z
powierzonych zadań, zaangażowania i chęci do pracy, dyspozycyjności –
gotowości do podejmowania pracy ponad normę, elastyczności – umiejętności wykonywania różnych czynności, komunikatywności – jasność formułowanych i przekazywanych informacji, samodzielności – umiejętność
zorganizowania sobie pracy. Kierownicy wyższego szczebla rzadziej niż
pozostałe grupy respondentów wskazywali na pojawianie się problemów
w pracy w takich obszarach jak: uczciwość, kultura osobista, umiejętność
obsługi komputera, kondycja fizyczna, bardzo dobry stan zdrowia, palenie
papierosów. Wśród pracowników podlegających najwyższemu poziomowi
kierownictwa odnotowano też najniższy wskaźnik ilustrujący problemy
w obszarze znajomości języków obcych. Jednakże w hierarchii obszarów
dysfunkcjonalnych cecha ta znalazła się na pierwszym miejscu również w
przypadku podwładnych kierowników najwyższego szczebla.

Niedobory kadrowe
w zakresie umiejętności
i kwalifikacji oraz
na branżowym rynku pracy
Zagadnienie braków kadrowych zostało poruszone w badaniach w
dwóch wymiarach: braków w zakresie umiejętności, kwalifikacji i wykształceniu najważniejszych pracowników oraz w zakresie braku pracowników o
określonych umiejętnościach na portowym rynku pracy. Rozróżnienie to
odnosi się do struktury procesu kadrowego, która obejmuje perspektywę
oglądu zasobu kadrowego pozostającego do dyspozycji kierowników w
ramach pracowników już zatrudnionych oraz perspektywę oglądu rynku
pracy, a zatem zbiorowości pracowników potencjalne do pozyskania w
ramach procesu rekrutacji. Jest to zatem rozróżnienie ukierunkowane na
wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy.
Braki dostrzegane u podwładnych
Na pytanie: „Czy dostrzega Pan(i) jakieś braki w zakresie umiejętności,
kwalifikacji, wykształceniu najważniejszych pracowników?” odpowiedzi
twierdzącej udzielił blisko co czwarty (27,8%) respondent.
Rys. 13. Dostrzeganie braków w zakresie kwalifikacji
najważniejszych pracowników
utrzymanie
infrastruktury
portowej

48,3

działalność
bezpośrednio
przeładunkowa

33,3

działalność
spedycyjna
zarządzanie
portem
wspomaganie
działalności
portu

21,8
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Na tle poszczególnych obszarów branży portowej na braki w zakresie przygotowania zawodowego zwracali uwagą najczęściej, bo blisko połowa odpowiadających (48,3%), reprezentanci firm zajmujących się utrzymaniem
infrastruktury portowej. Nieco rzadziej, bo co trzeci kierownik (33,3%) w firmach bezpośrednio przeładunkowych i blisko co piąty (21,8%) w firmach
spedycyjnych. Odpowiedzi twierdzącej najrzadziej udzielali kierownicy z
przedsiębiorstw wspomagających działalność portu (14,3), nieco częściej
zaś z firm odpowiadających za zarządzanie portem (17,6%).
Tab. 19. Konieczność posługiwania się narzędziami informatycznymi
w pracy podwładnych z uwzględnieniem poziomu hierarchii organizacyjnej

miejsce zajmowane w hierarchii
organizacyjnej przez badanego

tak

nie

stanowisko kierownicze wysokiego szczebla

33,3

66,7

stanowisko kierownicze średniego szczebla

23,4

76,6

brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.

35,3

64,7

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie poziomów organizacyjnych, nie odnotowano znaczących różnic. Nieco rzadziej od kierowników szczebla operacyjnego (35,3%) i wysokiego (33,3%), na braki w zakresie przygotowania
zawodowego wskazywali kierownicy średniego szczebla – odpowiedzi
„tak” udzielił co czwarty badany (23,4%).
Respondenci, którzy udzielili odpowiedzi „tak” (przypomnienie –
27,8%) zostali poproszeni o wskazanie w pytaniu otwartym o określenie
jakiego rodzaju są to braki. Ze względu na niską liczebność odpowiedzi –
jedynie 83 kierowników wypełniło pytanie – oraz duży rozrzut wskazywanych obszarów braków zaprezentowane zostanie zestawienie jakościowe
– pomijające ilościowy wymiar udzielanych odpowiedzi (byłyby opatrzone
bardzo dużym błędem).
Wśród wypowiedzi dominują wskazania na problem braku znajomości
języków obcych z akcentem na język angielski, umiejętności obsługi komputera w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Wskazania dotyczące obsługi urządzeń portowych odnosiły się do faktu posiadania niezbędnych uprawnień (badani nie precyzowali, o jakie urządzenia i uprawnienia dokładnie chodzi). Wśród odpowiedzi
pojawił się także wątek dotyczący umiejętności obsługi urządzeń ulokowanych na statkach. Podczas wywiadów jakościowych z kierownikami podejmowali oni zagadnienie związane z panującymi zwyczajami w portach,
iż często bywa tak, że załoga statku nie podejmuje się obsługi urządzeń
załadowczych, a zadania te przekazuje obsłudze nabrzeża. Łącząc obie te
wypowiedzi, można wnioskować, iż chodzi o umiejętności posługiwania
się różnego typu urządzeniami, które znajdują się na wyposażeniu zawijających do portu jednostek pływających.
Badani akcentowali też ogólny problem specjalizacji pracowników
oraz gotowości do podnoszenia i poszerzania swoich umiejętności – również w zakresie posiadanego wykształcenia. Zagadnienie to można także
odnieść do tych wypowiedzi, które odnoszą się do stosowania w wykonywanej pracy nowych technologii. Ważnym elementem, który pojawiał
się w wypowiedziach jest doświadczenie pracowników oraz kwestia kompetencji do pracy na stanowisku zarządzającym (umiejętności kierowania
zespołem pracowników). Wśród jednostkowych wskazań znalazły się takie
pozycje jak: znajomość obowiązującego prawa oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji.
Pośród różnych odpowiedzi na uwagę zasługuje też jedna, która znajduje odzwierciedlenie w prezentowanych wcześniej danych ilościowych
oraz w niektórych wypowiedziach kierowników zarejestrowanych podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych. Kategoria ta odnosi się, do
braku chęci do pracy, promieniująca w zauważalny sposób na możliwości
kierowania zespołem pracowniczym. Zaangażowanie i chęci do świad-

czenia pracy są podstawami budowania relacji między przełożonymi a
podwładnymi, gdyż jest to relacja obustronnie korzystna. Udzielone przez
badanych odpowiedzi nie pozwalają na wskazanie jednoznacznie umiejscowionych przyczyn, co pozwoliłoby zasugerować działania korygujące
– wzmacniające pożądane postawy.

Braki dostrzegane na branżowym rynku pracy

Na pytanie: „Czy obecnie na portowym rynku pracy dostrzega Pan(i)
brak pracowników o określonych umiejętnościach?” odpowiedzi twierdzącej
udzielił niemal co trzeci (38,4%) respondent.
Rys. 14. Dostrzeganie braku pracowników o określonych umiejętnościach
na portowym rynku pracy
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Braki kadrowe w postaci niedoboru pracowników o określonych umiejętnościach dostrzega ponad połowa (51,7%) kierowników reprezentujących firmy realizujące działalność bezpośrednio przeładunkową. Kierownicy w przedsiębiorstwach odpowiadających za zarządzanie portem oraz
utrzymanie infrastruktury portowej udzielali odpowiedzi na zbliżonym
poziomie ilościowym, odpowiednio – 35,9% i 34,8%. W obszarze działalności spedycyjnej odpowiedzi „tak” udzielił co piąty badany (18,1%). Odpowiedzi, wskazujące na dostrzeganie braku pracowników o określonych
kwalifikacjach na zewnętrznym rynku pracy, najrzadziej (9,1%) udzielali
kierownicy pracujący w firmach wspomagających działalność portową.
Tab. 20. Dostrzeganie braku pracowników o określonych umiejętnościach na
portowym rynku pracy z uwzględnieniem poziomu hierarchii organizacyjnej

średniego szczebla (35,8%) oraz – 29,3% respondentów zajmujących stanowisko kierownicze wysokiego szczebla. Sytuacja ta pozostaje w ścisłym
związku z przemianami rynku pracy, będącymi rezultatem zmian profilu
kształcenia zawodowego w kierunku kształcenia ogólnokształcącego.
Wynikiem owych przemian jest niedobór pracowników o wykształceniu
rzemieślniczym i technicznym na poziomie kształcenia zasadniczego i
średniego.
Podobnie jak w przypadku oglądu wewnętrznego rynku pracy, tak i w
kontekście analizy braków na zewnętrznym rynku pracy posłużono się pytaniem otwartym, ukierunkowanym na wychwycenie opinii kierowników
na temat braków w zakresie umiejętności i kwalifikacji u nowozatrudnionych podwładnych i u osób ubiegających się o pracę.
Zarejestrowane w wypowiedzi zostały uporządkowane w 11 kategorii,
co umożliwiło dokonanie zestawienia ilościowego.
Wśród najczęściej wskazywanych cech stanowiących brak u pracowników znalazły się doświadczenie i praktyka (16,9%) oraz ogólne cechy
pracownicze (20,8%). Kategoria ta obejmuje następujący zestaw charakterystyk:
• pewność siebie i swoich umiejętności, elastyczność – zdolność adaptacji
do zmiennych sytuacji i warunków w pracy, wyobraźnia – zdolność myślenia koncepcyjnego i kreatywność,
• produktywność, terminowość i sumienność, zdyscyplinowanie,
punktualność,
• umiejętność pracy w grupie zadaniowej i nawiązywania kontaktów,
solidarność, empatia,
• wysokie oczekiwania finansowe.
Kolejną kategorią postrzeganych, przez kierowników braków są robotnicy portowi (brygadzista, dźwignicowy, hakowy, lukowy, sztauer). Na tę
kategorię zwróciło uwagę – 15,1% badanych. Co dziesiąty (10,1%) kierownik zwrócił uwagę na problem znajomości języka angielskiego. Problem
ten też został wyraźnie zaznaczony we wcześniejszych częściach raportu
odnoszących się do kondycji portowych zasobów ludzkich. Uprawnienia,
wiedza i kwalifikacje jako ogólna kategoria, w ramach której badani nie
podawali konkretnych informacji to rodzaj braku, który dostrzega również
co dziesiąty (9,9%) badany.
Braki kadrowe związane z wiedzą specjalistyczną (7,8%) niezwiązaną
bezpośrednio z branżą portową wskazywano następujące obszary: wiedza
dotycząca funduszy unijnych (wykorzystywanie i realizacja projektów),
zarządzanie pracownikami w zespole (zarządzanie zasobami ludzkimi),
umiejętności analityczne, promocja i marketing, znajomość technik negocjacyjnych, wśród wymienianych zawodów znalazły się: inżynierowie
elektroenergetyki, urządzeń sanitarnych, drogownictwa, budownictwa
lądowego (mosty) i kolejowego.
Rys. 15. Braki kadrowe dostrzegane na zewnętrznym rynku pracy
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Dostrzeganie braków na zewnętrznym rynku pracy pozostaje w związku z umiejscowieniem grupy pracowniczej podległej danemu kierownikowi w strukturze organizacyjnej. Im wyżej w strukturze przedsiębiorstwa,
tym niższy odsetek odpowiedzi twierdzących, i na odwrót – wypowiedzi
brygadzistów świadczą o występowaniu braków pracowników o niezbędnych kwalifikacjach. Odpowiedzi „tak” udzieliła więcej niż połowa (55,1%)
badanych kierowników szczebla operacyjnego, co trzeci badany kierownik
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Jako kadrowe z zakresu specjalizacji związanej z branżą portową
(5,2%) wskazywano: znajomość branżowych przepisów i norm prawnych,
znajomość specyfiki branży portowej, znajomość nazewnictwa branżowego oraz orientacja w terenie portowym, gotowość do aktualizowania
wiedzy związanej z branżą oraz konkretne zawody: agent celny, inżynier
hydrotechnik.

Wśród najczęściej wskazywanych przeszkód respondenci wymieniali wysokie koszty pracy (55,2%), kryzysowa sytuacja w branży portowej
(42,1%), niewystarczający system zachęt finansowych, redukujących koszty zatrudnienia (41,9%). Konstrukcja pytania zadanego badanym zakładała
ograniczenie liczby wskazań do trzech spośród 10 możliwych wariantów.
Obok trzech naczelnych wskazanych barier uwagą należy jednak objąć
kolejne dwie: ryzyko gwałtownego załamania na rynku branży portowej
(36,9%) oraz brak na rynku pracy kandydatów o potrzebnych kwalifikacjach (30,8%).
Moment przeprowadzenia badania przypadł na okres, w którym krajowa gospodarka na poziomie makrostrukturalnym odczuła wpływ ogólnoświatowego kryzysu. O ile badanie, ze względu na czas jego projektowania
(przed kryzysem) nie było ukierunkowane na pomiar skutków, jakie wywołała sytuacja w jakiej znalazła się gospodarka światowa, to pytanie o bariery stojące na przeszkodzie rozwijania przedsiębiorstwa pod względem
zasobów ludzkich daje pewien pogląd na ocenę sytuacji rynkowej z perspektywy pracodawców. Pytania, stawiane w sytuacji kryzysowej odnośnie
Prezentacja zagadnienia obejmować będzie obszary takie jak dekla- kondycji branży portowej, są oczywiste: czy i w jakim stopniu kryzys poworowane zapotrzebowanie na pracowników, specyfikacja umiejętności, ro- duje negatywne skutki? Uzyskany rozkład odpowiedzi pozwala sądzić, iż
dzajów kursów i szkoleń jakie powinni posiadać potencjalni pracownicy. przynajmniej na poziomie deklaracji badanych dotyczących postrzegania
Poruszone zostanie również zagadnienie potrzeb szkoleniowych. Przed- możliwości rozwijania przedsiębiorstwa, wpływ ten jest zauważalny.
Jak przekonuje rysunek 17. zauważalne jest zróżnicowanie ocen czynmiotem oceny respondentów w ramach badań była jakość kształcenia na
ników stanowiących bariery w zatrudnianiu w zależności od poziomu orpotrzeby branży portowej.
ganizacji. Da się zauważyć rozbieżność interesów ścisłego kierownictwa
oraz kierowników poziomu operacyjnego, którzy częściej reprezentować
Zapotrzebowanie na pracowników
Planowanie rozwoju zasobów w firmie wymaga uwzględnienia wa- będą interesy swoich podwładnych, znajdując się zwykle w identycznej syrunków, w ramach których prowadzony jest proces kadrowy oraz szerzej tuacji zawodowej. Przykładem jest tu kategoria kosztów pracy, która przez
– działalność firmy. Ważnym elementem warunkującym kształtowanie te dwie odmiennie ulokowane w hierarchii grupy jest oceniana skrajnie
zasobu ludzkiego jest postrzeganie barier, związanych z zatrudnianiem odmiennie. Kierownicy wysokiego szczebla częściej są skłonni przypisynowych pracowników. Wszyscy respondenci zostali poproszeni o wskaza- wad znaczenie temu elementowi, podczas gdy na szczeblu operacyjnym
nie, jakie ich zdaniem napotyka przedsiębiorstwo, poszukując a następnie nie jest on postrzegany jako główna przeszkoda.
zatrudniając pracowników.
Na podobnej zasadzie rozbieżności oceniane są takie rodzaje przeszkód, jak kryzys panujący w branży portowej, który dla kierowników –
Rys. 16. Przeszkody na jakie natrafia przedsiębiorstwo, poszukując i zatrudnia- brygadzistów jest obok niewystarczającego systemu zachęt finansowych,
jąc nowych pracowników
główną przeszkodą w zatrudnianiu. W podobny sposób jako przeszkoda traktowane jest ryzyko gwałtownego załamania na rynku branży portowej. O ile dla
kierowników wysokiego szczebla nie jest to główna
wysokie koszty pracy
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z przeszkód, to dla kierowników szczebla operacyjnego jest jedną z trzech głównych.
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Rys. 17. Przeszkody na jakie natrafia przedsiębiorstwo,
poszukując i zatrudniając nowych pracowników
z uwzględnieniem poziomu hierarchii organizacyjnej
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Rys. 18. Dostrzeganie potrzeby zatrudnienia nowych pracowników
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Dostrzeganie potrzeby zatrudnienia nowych pracowników pozostaje w liniowym związku z poziomem organizacyjnym, reprezentowanym
przez poszczególne szczeble kierownictwa. Im wyższy poziom kierownictwa, tym niższa wartość wskaźnika procentowego ilustrującego potrzebę
zatrudnienia nowych pracowników. Odpowiedzi potwierdzające potrzebę
ilościowego rozbudowywania zasobów ludzkich najczęściej udzielali kierownicy szczebla operacyjnego – brygadziści (84,3%), znacznie rzadziej
– bo na poziomie – 39,4% kierownicy średniego szczebla, a najrzadziej respondenci zajmujący wysokie stanowiska kierownicze – odpowiedzi „tak”
udzielił blisko co czwarty badany (26,2%).
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Tab. 21. Dostrzeganie potrzeby zatrudnienia nowych
pracowników z uwzględnieniem poziomu hierarchii
organizacyjnej

miejsce zajmowane w hierarchii
organizacyjnej przez badanego

tak

nie

stanowisko kierownicze wysokiego szczebla

26,2

73,8

stanowisko kierownicze średniego szczebla

39,4

60,6

brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.

84,3

15,7

Respondentów, którzy w pytaniu o dostrzeganie potrzeby zatrudnienia nowych pracowników, poproszono o określenie o jaki odsetek chcieliby, gdyby była taka możliwość, zwiększyć liczbę pracowników na kierowanym przez siebie odcinku pracy. Wartość średnia wskazań wyniosła =32,3
i oznacza, iż ogólnie kierownicy chcieliby zwiększyć ilość pracowników
pod swoim kierownictwem o blisko jedną trzecią (wskaźnik ten jest uśrednioną wartością wskazań wyrażonych procentowo). Zamieszczony poniżej
wykres 19. zawiera wyniki przedstawione w formie przedziałów ilustrujących poszczególne wielkości procentowe, o jakie zwiększyliby zatrudnienie kierownicy, gdyby mieli taką możliwość.
Rys. 19. Odsetek, o jaki kierownicy chcieliby zwiększyć zatrudnienie
na swoim odcinku pracy
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Poniższe tabele 22. i 23. przedstawiają omawiany parametr na tle
zmiennych niezależnych: rodzaj działalności przedsiębiorstwa oraz poziom organizacji – miejsce zajmowane przez kierownika w hierarchii organizacyjnej. W opinii ekspertów komentujących wyniki „nie ma potrzeby
rozwijać zasobów kadrowych o więcej niż 5%, gdyż przy obecnym obłożeniu
portów, nie wiadomo co by robić z tymi ludźmi”, w innym przypadku rozmówca stwierdził, iż „wzrost o jedną czwartą jest i tak bardzo wysoki i nawet
na tym lub większym nie będzie potrzebny”.
Tab. 22. Wielkość pożądanego zwiększenia liczby pracowników
na tle profilu działalności przedsiębiorstwa

rodzaj działalności

na niemal identycznym poziomie, odpowiednio – 53,5% oraz – 53,3%. Najwyższy odsetek w ramach wariantu odnoszącego się do podniesienia poziomu zatrudnienia od 26% do 50% włącznie odnotowano w tych firmach,
w których kierownicy zadeklarowali, iż działalność ich przedsiębiorstw
jest ulokowana tylko w Gdańsku (38,2%). Pozostałe wskazania, choć nieco niższe, są zbliżone: 33,3% - „zarówno Gdańsk, jak i Gdynia”, 38,2% „tylko
Gdynia”. Najwyższy odsetek dla odpowiedzi, wskazujących na potrzebę
zwiększenia zatrudnienia na poziomie 51% - 75% odnotowano w firmach
lokujących swą działalność „zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni” (13,3%).
Jedyne odpowiedzi odnoszące się do wariantu „powyżej 75%” zarejestrowano w Gdyni (7,6%).

do 25% 26% - 50% 51% - 75% powyżej 75%

działalność bezpośrednio przeładunkowa

55,7

36,4

2,9

5,0

zarządzanie portem

53,7

39,0

-

7,3

działalność spedycyjna

50,0

38,9

-

11,1

wspomaganie działalności portu

50,0

50,0

-

-

utrzymanie infrastruktury portowej

71,4

28,6

-

-

W przypadku cech: rodzaj działalności oraz wielkość pożądanego
zwiększenia liczby pracowników nie stwierdzono statystycznie istotnego
związku. Wyniki należy więc traktować przede wszystkim poglądowo.
Tab. 23. Wielkość pożądanego zwiększenia liczby pracowników
z uwzględnieniem poziomu hierarchii organizacyjnej

miejsce zajmowane w hierarchii
organizacyjnej przez badanego

do 25% 26% - 50% 51% - 75% powyżej 75%

stanowisko kierownicze wysokiego szczebla

72,2

16,7

-

11,1

stanowisko kierownicze średniego szczebla

61,3

33,3

-

5,4

brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.

43,2

46,9

4,9

4,9

W przypadku związku między odpowiedziami respondentów piastujących stanowiska kierownicze na różnych szczeblach organizacji a deklarowaną wielkością pożądanego zwiększenia liczby pracowników zauważalna jest następująca zależność. W przypadku deklarowanego zwiększenia
poziomu zatrudnienia o 25%, wskazań takich częściej udzielali kierownicy
wysokiego szczebla (72,2%), nieco rzadziej średniego szczebla (61,3%), a
najrzadziej kierownicy szczebla operacyjnego (43,2%). W przypadku deklaracji odnoszących się do zwiększenia zatrudnienia w granicach 26% 50% (ze wskazaniem 50% włącznie) wskazań najczęściej udzielali badani
reprezentujący najniższe szczeble kierownicze (46,9%), nieco rzadziej, bo
co trzeci kierownik średniego szczebla (33,3%) oraz najrzadziej kierownicy
szczebla wysokiego (16,7%). Wśród odpowiedzi znalazły się też takie, które
odnosiły się do znaczącego podniesienia ilości zatrudnionych pracowników i sięgały często wielkości 100%, 200% i 300%. Wskazań w tej grupie
najczęściej udzielali kierownicy szczebla najwyższego, bo niemal co dziewiąty odpowiadający (11,1%) oraz rzadziej - na podobnym poziomie kierownicy średniego szczebla (5,4%) i operacyjnego (4,9%).
W przypadku cechy tak ściśle związanej z konkretnym miejscem działalności przedsiębiorstwa, deklarowaną potrzebę powiększenia zatrudnienia warto rozpatrzyć, uwzględniając kontekst przestrzenny. Posłużono
się w tym miejscu zmienną opisującą miasto, w którym prowadzona jest
działalność gospodarcza danej firmy. Najwyższy odsetek deklarowanego
poziomu zatrudnienia w wymiarze do 25% zarejestrowano wśród firm
działających tylko w Gdyni. W pozostałych dwóch przypadkach „tylko w
Gdańsku” oraz „zarówno w Gdańsku, jak i Gdyni” odnotowano wskazania

Rys. 20. Wielkość pożądanego zwiększenia liczby pracowników z uwzględnieniem obszaru działalności przedsiębiorstwa

65,7
53,5

53,3

38,2

33,3
31,4

13,3
7,6
0,6
do 25%
tylko Gdańsk

2,9

26% - 50%

51% - 75%

powyżej 75%

tylko Gdynia

zarówno Gdańsk, jak i Gdynia

Nowe i dodatkowe i umiejętności i kwalifikacje,
jakimi powinni dysponować kandydaci do pracy

Obok ilościowego wymiaru rozwoju zasobów ludzkich, poruszono
też sferę jakościową. Badanym kierownikom zadano pytanie, czy wśród
potrzebnych pracowników są tacy, którzy dysponowaliby jakimiś nowymi,
dodatkowymi kwalifikacjami? Intencją pytania było wychwycenie tych elementów kompetencji, które zdaniem respondentów wykraczają obecnie
poza kwalifikacje typowe. Odpowiedzi twierdzącej udzieliła blisko połowa
badanych kierowników (49,4%).
Rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa portowe nie
różnicuje w sposób statystycznie istotny rozkładów odpowiedzi na powyższe pytanie. Różnice ujawniają się w przypadku uwzględnienia poziomu
organizacyjnego (tabela 24.).
Tab. 24. Deklarowana potrzeba zatrudnienia pracowników o nowych kwalifikacjach z uwzględnieniem poziomu hierarchii organizacyjnej

miejsce zajmowane w hierarchii
organizacyjnej przez badanego

tak

nie

stanowisko kierownicze wysokiego szczebla

36,4

63,6

stanowisko kierownicze średniego szczebla

48,9

51,1

brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.

56,5

43,5

Tab. 25. Zawody, umiejętności i kwalifikacje, na które zadeklarowano zapotrzebowanie

rodzaj uprawnień

Na potrzebę zatrudniania pracowników o nowych kwalifikacjach
wskazują najczęściej kierownicy szczebla operacyjnego – ponad połowa
wskazań (56,5%), nieco rzadziej bo poniżej połowy odpowiedzi (48,9%)
odpowiedzi twierdzącej udzielali kierownicy średniego szczebla. Odpowiedzi wskazującej na zapotrzebowanie na pracowników o nowych kwalifikacjach udzielił blisko co trzeci kierownik wysokiego szczebla (36,4%).
Do badanych deklarujących potrzebę zatrudniania nowych pracowników o nowych kwalifikacjach skierowano pytanie otwarte: „Jacy pracownicy byliby potrzebni – o jakich zawodach, umiejętnościach, kwalifikacjach?”.
Odpowiedzi zostały uporządkowane w 55 kategorii. Wskazania te należy
w pierwszej kolejności odnosić do tej grupy respondentów, którzy zadeklarowali, iż dostrzegają potrzebę zatrudnienia nowych pracowników na
kierowanym przez siebie odcinku pracy (grupa ta stanowi 49,4% próby
badawczej). Kompletne zestawienie zawiera tabela 25.

Potrzeby w zakresie szkoleń
oraz edukacji zawodowej pracowników

Potrzebę podnoszenia umiejętności i kwalifikacji swoich podwładnych
dostrzega zdecydowana większość badanych, bo aż 79,8%, choć komentujący wyniki w ramach badań jakościowych uznali, iż wskaźnik ten powinien
przyjąć jeszcze wyższą wartość. Na poziomie nieco wyższym od wskaźnika dla całej próby odnotowano częstość wskazań w przedsiębiorstwach
odpowiadających za zarządzanie portem (83,8%) oraz w firmach, których
działalność wiąże się bezpośrednio z przeładunkiem (83,0%). Nieco rzadziej potrzebę podnoszenia kwalifikacji dostrzegają badani kierownicy
w firmach wspomagających działalność portu (75,9%), zajmujących się

%

operator sprzętu (bez określenia rodzaju urządzeń)
15,5
operatorzy ładowarek, żurawi, koparek, dźwignic
8,5
sztauerzy (z uprawnieniami na obsługę sprzętu), trymerzy
8,5
elektrycy z wykształceniem wyższym i średnim
7,5
spawacze
7,0
ekonomiści
5,5
mechanicy
4,0
ślusarze
4,0
kierowcy
2,5
elektronicy w zakresie technologii samochodowej i przemysłowej
2,5
księgowi, specjaliści z zakresu controllingu finansowego
2,5
spedytorzy
2,5
hydraulicy
2,0
wagowi
2,0
specjaliści z wyższym wykształceniem technicznym (bez określenia dziedziny)
2,0
wskazania poniżej 2,0%
obsługa finansowa przedsiębiorstw, obsługa sprzętu przeładunkowego, uprawnienia cumownicze, marynarze,
maszyniści, agenci celni, pracownicy ze znajomością języków obcych, pracownicy z praktycznymi
umiejętnościami, zaawansowane umiejętności obsługi komputera, umiejętności obsługi urządzeń
elektronicznych, ustawiacz, murarz, elektromechanik, tokarz - frezer, konserwator, malarz, toromistrz, inżynier
budowy okrętów, chemik, inżynier ochrony środowiska, ekolog, specjalista z zakresu public relations, inspektor
nadzoru, urbanista, dyspozycyjność, umiejętności analityczne, posiadanie prawa jazdy (wskazywane kategorie
B, C, T, E), magazynier, wiedza z zakresu organizacji ruchu pojazdów w porcie, ekspert z zakresu likwidacji
szkód komunikacyjnych, licencjonowani pracownicy ochrony, pracownicy ze znajomością prawa, ekspedytorzy,
prawnicy, pracownicy z wykształceniem zawodowym budowlanym, znajomość obsługi nowoczesnych układów
elektronicznych, pracownik z umiejętnością obsługi cyfrowych sterowników polowych

28 29

utrzymaniem infrastruktury portowej (74,1%) oraz najrzadziej, choć także
na poziomie zbliżonym do wskaźnika ogólnego, w firmach spedycyjnych,
gdzie wskaźnik ten wyniósł – 72,2%.

dzi, które na potrzeby prezentacji ilościowej uporządkowano w 11 kategorii, zaś w przypadku prezentacji jakościowej na trzy grupy odnoszące się
również do częstotliwości wskazań.

Rys. 21. Konieczność podnoszenia umiejętności i kwalifikacji w ramach szkoleń w perspektywie kierowników różnych typów przedsiębiorstw portowych

Tab. 26. Rodzaj szkoleń w jakich powinni wziąć udział podwładni
z uwzględnieniem poziomu hierarchii organizacyjnej (prezentacja ilościowa)

zarządzanie
portem

83,8

działalność
bezpośrednio
przeładunkowa

83,0

wspomaganie
działalności
portu

75,9

utrzymanie
infrastruktury
portowej
działalność
spedycyjna

74,1

72,2

Analiza wyników z uwzględnieniem zróżnicowania poziomów struktury organizacji ujawnia obraz potwierdzający dane przedstawione na
rysunku 21. Najwyższą ilość wskazań zarejestrowano wśród kierowników
szczebli najwyższego – strategicznego (86,2%) oraz operacyjnego – wśród
brygadzistów (82,2%). Grupy te dominują ilościowo w tych przedsiębiorstwach (zarządzanie portem, działalność bezpośrednio przeładunkowa), w
których zarejestrowano najwyższe wskaźniki odnoszące się do dostrzegania przez kierowników potrzeb szkoleniowych. Nieco niższy odsetek wskazań zarejestrowano w grupie kierowników średniego szczebla (78,8%).
Wartość tego wskazania nakłania do refleksji dotyczącej idei rozwoju
zawodowego pracowników. W opinii specjalistów w zakresie szkoleń pracowniczych, model kształtowania polityki szkoleniowej opiera się o określanie potrzeb szkoleniowych przez kierowników średniego szczebla na
podstawie własnych analiz i obserwacji oraz sugestie kierowników operacyjnych. Kolejnym krokiem jest zgłaszanie potrzeb kierownikom szczebla
strategicznego – odpowiednim dyrektorom i członkom zarządu. Uzyskany
wynik może sugerować, iż istnieją czynniki wpływające na ograniczenia
potrzeb szkoleniowych, przykładem może być tu chęć redukowania kosztów działalności dzięki ograniczaniu liczby szkoleń.

wskaźnik kierownicy kierownicy
dla całej
szczebla szczebla brygadziści
zbiorowości strate- średniego
gicznego

rodzaj szkolenia
obsługa sprzętu, operator
kursy językowe
obowiązujące prawo
samodzielny księgowy, prawo
podatkowe, ZUS
specjalistyczne, podnoszenie
kwalifikacji
robotnicze nie związane z portem
robotnicze, stanowiskowe
typowo portowe
obsługa komputera
specjalistyczne typowo portowe
specjalistyczne nie związane z
portem
komunikacja interpersonalna,
negocjacje

21,6
13,9
11,2
8,0

4,9
11,5
23,8
33,3

43,2
84,6
71,4
66,7

51,9
3,8
4,8
-

8,0

30,0

43,3

26,7

7,5
6,9

21,4
23,1

46,4
53,8

32,1
23,1

6,7
5,9
5,9

40,0
18,2

96,0
50,0
72,7

4,0
10,0
9,1

4,5

35,3

41,2

23,5

Wśród najczęściej wskazywanych grup szkoleń znalazły się: szkolenia
z zakresu obsługi urządzeń portowych (21,6%), kursy językowe (13,9%),
kursy z zakresu obowiązującego prawa (11,2%). W ramach ostatniej wskazanej kategorii pojawiały się pojedyncze konkretne wskazania na rodzaj
regulacji, z zakresu których kierownicy oczekiwaliby, aby ich podwładni
zostali przeszkoleni. Wśród wymienianych pozycji znalazły się: prawo celne, regulacje prawno-biurowe dotyczące obiegu dokumentów, ochrona
mienia, przepisy z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych, prawo
podatkowe, ochrony środowiska oraz budowlane.
Do badanych, który zadeklarowali, iż dostrzegają potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez swoich podwładnych, skierowano pytanie o odsetek
pracowników, jakich ich zdaniem powinien wziąć udział w takich szkoleniach. Uśredniony wynik wyniósł = 65,7. Wskaźnik ten ilustruje uśrednioną
wartość wskaźnika procentowego odnoszącego się do ilości podwładnych,
jaka powinna zostać objęta szkoleniami.
Rys. 22. Odsetek pracowników, którzy powinni wziąć udział w szkoleniach
podnoszących kwalifikacje
46,1

Tab. 25. Konieczność podnoszenia umiejętności i kwalifikacji w ramach szkoleń z uwzględnieniem poziomu hierarchii organizacyjnej

miejsce zajmowane w hierarchii
organizacyjnej przez badanego

tak

nie

stanowisko kierownicze wysokiego szczebla

86,2

13,8

stanowisko kierownicze średniego szczebla

78,8

21,2

brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.

82,2

17,8

Pytanie o dostrzeganie potrzeby podnoszenia kwalifikacji podwładnych poprzedzało pytanie otwarte, w którym respondenci zostali poproszeni o wskazanie w jakich szkoleniach powinni wziąć udział pracownicy, z
którymi na co dzień współpracują. Zarejestrowano w sumie 375 odpowie-

31,0

13,7
9,2
do 25%

26% - 50%

51% - 75%

powyżej 75%

Blisko połowa kierowników (46,1%) wskazała iż ponad 75% ich podwładnych powinno wziąć udział w szkoleniach. Należy pamiętać, iż w kategorii tej mieszczą się też odpowiedzi oznaczające wszystkich pracowników
(100%) i stanowiły one znakomitą większość wskazań, bo aż 37,0% wszystkich odpowiedzi. Co trzeci kierownik (31,0%) podał odsetek mieszący się w
przedziale 26% - 50%. Co czwartego podwładnego na przeszkolenie wysłałoby – 13,7% kierowników. Rozmówców w czasie badań jakościowych
zdziwił stosunkowo niski odsetek odpowiedzi wskazujący na konieczność
przeszkolenia 75% i więcej pracowników oraz wysoki w przypadku wariantu „do 25%”. W ich opinii wskaźnik ten powinien przyjąć znacznie wyższą
wartość i utrzymywać się na stałym poziomie 70%.

W przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za zarządzanie portem oraz
wspomagających działalność portu odpowiedzi rozkładały się we względnie podobnych proporcjach, tj. „pół na pół”. Rozbieżności odnotowano natomiast w przypadku firm zajmujących się bezpośrednio przeładunkiem.
Kierownicy tych firm preferowaliby w większym stopniu szkolenia przeprowadzana na terenie ich przedsiębiorstw (66,7%). Dokładnie odwrotnych wskazań udzielili kierownicy z przedsiębiorstw spedycyjnych oraz
odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury portowej, tam dominowały odpowiedzi wskazujące na preferencje dla organizowania szkoleń „na
zewnątrz”, poza terenem firmy.
Różnice te wynikają z faktu stopnia powiązania problematyki szkoleniowej z czynnościami pracowniczymi wykonywanymi na określonych
Tab. 27. Odsetek pracowników, którzy powinni wziąć udział w szkoleniach odcinkach pracy. W przypadku firm bezpośrednio przeładunkowych dopodnoszących kwalifikacje z uwzględnieniem poziomu hierarchii organiza- minować będą szkolenia związane bezpośrednio ze stanowiskami pracy,
cyjnej
a zatem z obecnością na terenie firmy, podczas
gdy w przedsiębiorstwach na przykład spemiejsce zajmowane w hierarchii
do 25% 26% - 50% 51% - 75% powyżej 75% dycyjnych dotyczyć będą głównie wiedzy, do
organizacyjnej przez badanego
pozyskania której fizyczna obecność na terenie
zakładu pracy nie jest konieczna. Istotną może
stanowisko kierownicze wysokiego szczebla 20,3
39,1
10,1
30,4
być również potrzeba, aby kluczowi pracownicy
stanowisko kierownicze średniego szczebla 14,4
26,1
8,6
50,9
byli, mimo udziału w szkoleniu, „pod ręką” w razie pilnych i nieprzewidzianych spraw.
brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.
6,4
38,5
10,3
44,9
Kierownicy wysokiego szczebla najczęściej wskazywali na potrzebę
przeszkolenia 26% - 50% swoich podwładnych (39,1%), zaś kierownicy
szczebla średniego na 75% i więcej (50,9%), podobnie brygadziści, którzy w większości przypadków (44,9%) oczekiwaliby przeszkolenia niemal
wszystkich swoich podwładnych (odpowiedzi „powyżej 75%).
Do wszystkich respondentów skierowano pytanie o formułę organizacyjną wkomponowania szkoleń w działania danego przedsiębiorstwa.
Na pytanie „Gdyby zostały zorganizowane darmowe, współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej szkolenia dla Pana(i) podwładnych/pracowników,
to czy chciał(a)by Pan(i), aby były one prowadzone na terenie Pana(i) przedsiębiorstwa, czy też w zewnętrznej instytucji?” najwyższy odsetek odpowiedzi
zarejestrowano przy wariancie „na terenie przedsiębiorstwa” i wyniósł on
– 53,2%, natomiast na zaznaczenie wariantu „na zewnątrz, poza terenem
firmy” zdecydowało się 46,8% badanych. W opinii specjalistów zajmujących się szkoleniami pracowniczymi, wysoki odsetek wskazań na formułę
organizacyjną zakładającą organizowanie szkoleń na terenie firmy nie jest
symptomem pozytywnym. Szkolenia pracownicze wymagają odpowiednich wymagań i warunków lokalowych, organizacyjnych i sprzętowych,
którym to przedsiębiorstwa nie zawsze są w stanie sprostać.
Rys. 23. Lokalizacja organizacyjna szkoleń z uwzględnieniem typów działalności przedsiębiorstw
działalność
bezpośrednio
przeładunkowa

33,3
48,0
52,0

zarządzanie portem
wspomaganie
działalności portu
działalność spedycyjna
utrzymanie
infrastruktury portowej

44,8
33,3
31,0

"na zewnątrz", poza terenem firmy

30 31

66,7

55,2
66,7
69,0

na terenie przedsiębiorstwa

Tab. 28. Lokalizacja organizacyjna szkoleń z
uwzględnieniem typów działalności przedsiębiorstw z uwzględnieniem poziomu hierarchii organizacyjnej

miejsce zajmowane w hierarchii
organizacyjnej przez badanego

na terenie „na zewnątrz”, poza
przedsiębiorstwa terenem firmy

stanowisko kierownicze wysokiego szczebla

28,4

71,6

stanowisko kierownicze średniego szczebla

51,4

48,6

brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.

83,0

17,0

Tendencja zarysowana w przypadku typów przedsiębiorstw jest widoczna również w odniesieniu do poziomów struktury organizacyjnej.
Najwyższy odsetek szkoleń wewnętrznych, przeprowadzanych na terenie
przedsiębiorstwa oczekiwaliby w zdecydowanej większości brygadziści –
kierownicy operacyjni (83,0%), oraz blisko połowa kierowników średniego
szczebla (51,4%). Proporcje odwrotne odnotowano natomiast na poziomie
strategicznym. Kierownicy najwyższego szczebla częściej wskazywali na
odpowiedź „na zewnątrz”, poza terenem firmy (71,6%).

Opinie kierowników na temat programów
i jakości kształcenia zawodowego

Bardzo ważnym aspektem w analizie rozwoju i kondycji branżowych
zasobów ludzkich jest ocena jakości kształcenia zawodowego. Postęp
techniczny znajdujący odzwierciedlenie również w branży portowej powoduje konieczność kształcenia przyszłych pracowników pod kątem nowoczesnych rozwiązań. Kierownicy zostali poproszeni o dokonanie oceny
przygotowanie absolwentów szkół średnich i wyższych do pracy na podlegających im stanowiskach.
Na pytanie skierowane do kierowników, czy programy kształcenia zawodowego w szkołach przygotowujących do pracy w branży portowej odpowiadają współczesnym potrzebom tej branży, najczęściej wskazywaną
odpowiedzią było stwierdzenie „nie orientuję się”. Odpowiedzi takiej udzieliła ponad połowa badanych (57,1%). Odpowiedzi negatywnej udzielił natomiast co czwarty respondent (24,1%). Pozytywnej odpowiedzi udzieli co
piąty badany kierownik (18,8%). Uzyskany rozkład odpowiedzi pozwala są-

dzić, iż w większości przypadków kierownicy nie potrafią określić, czy treści
programowe, jakie są wykładane w szkołach przygotowujących do pracy
w branży portowej odpowiadają współczesnym jej potrzebom.
Rys. 24. Czy programy kształcenia zawodowego w szkołach przygotowujących do pracy w branży portowej odpowiadają współczesnym potrzebom tej
branży?
57,1

Tab. 30. Odpowiedzi na pytanie: „Czy programy kształcenia zawodowego w
szkołach przygotowujących do pracy w branży portowej odpowiadają współczesnym potrzebom tej branży?” z uwzględnieniem poziomu hierarchii organizacyjnej
miejsce zajmowane w hierarchii
organizacyjnej przez badanego

tak

nie nie orientuję się

stanowisko kierownicze wysokiego szczebla 23,3 15,1

61,6

stanowisko kierownicze średniego szczebla 20,1 24,7

55,1

12,6 31,1

56,3

brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.

Badani zostali poproszeni o ocenę przygotowania zawodowego absolwentów szkół średnich i wyższych do pracy na podległych kierownikom
stanowiskach. Co trzeci badany (31,2%) przygotowanie do pracy zawodowej ocenił pozytywnie, negatywnie zaś – 16,5% respondentów. Trudności
z ocenieniem miała ponad połowa badanych (52,3%).
24,1

Rys. 25. Ocena przygotowania zawodowego absolwentów

18,8

52,3
tak

nie

nie orientuję się

W opinii rozmówców komentujących wyniki wskaźnik odpowiedzi
wskazujących na brak zgodności programów kształcenia z współczesnymi
potrzebami branży portowej może „w rzeczywistości plasować się na wyższym poziomie i sięgać nawet kilkudziesięciu procent”.
Najwyższe wskaźniki negatywnych ocen zgodności programów
kształcenia w szkołach i uczelniach zawodowych z współczesnymi potrzebami branży portowej zarejestrowano w przedsiębiorstwach zajmujących
się działalnością bezpośrednio przeładunkową (30,9%) oraz w firmach spedycyjnych (30,2%). W przedsiębiorstwach tych odpowiedzi negatywnej
udzielił co trzeci kierownik. Interesujące są również wskazania dotyczące
braku orientacji co do poziomu zgodności między ofertą edukacyjną szkół
zawodowych a potrzebami branży. Wysoki poziom wskaźników odnotowano w firmach zajmujących się utrzymaniem infrastruktury portowej
(88,9%) i wspomaganiem działalności portu (75,9%).
Tab. 29. Odpowiedzi na pytanie: „Czy programy kształcenia zawodowego w
szkołach przygotowujących do pracy w branży portowej odpowiadają współczesnym potrzebom tej branży?” z uwzględnieniem typów działalności przedsiębiorstw
rodzaj działalności

tak

nie nie orientuję się

działalność bezpośrednio przeładunkowa 13,7 30,9

55,4

zarządzanie portem

20,5 12,0

67,5

działalność spedycyjna

30,2 30,2

39,6

wspomaganie działalności portu

24,1

-

75,9

utrzymanie infrastruktury portowej

7,4

3,7

88,9

Uwzględniając hierarchię organizacyjną, najwyższy odsetek wskazań
negatywnie oceniających zgodność programów kształcenia z współczesnymi potrzebami branży zarejestrowano w grupie kierowników szczebla
operacyjnego (31,1%), zaś na szczeblu średnim – taktycznym odpowiedzi
„nie” udzielił co czwarty kierownik.

31,2

16,5

pozytywnie

trudno powiedzieć

negatywnie

Respondentom, którzy negatywnie ocenili przygotowanie badanych,
zadano pytanie otwarte: „Jakiej wiedzy i umiejętności Pana(i) zdaniem brakuje absolwentom?”. Odpowiedzi zostały przyporządkowane do 34 kategorii. Zestawienie przedstawia tabela 29.
Respondenci obok konkretnych wskazań z zakresu wiedzy i umiejętności zwracali też uwagę na cechy osobowe przydatne w pracy zawodowej, a których brak dostrzegają u absolwentów podejmujących pracę w
porcie.
Najczęściej (63,1%) wskazywano na brak zdolności przełożenia wiedzy teoretycznej wyniesionej ze szkoły lub uczelni na aspekty praktyczne
– zdolność wykorzystania wiedzy; badani w swoich wypowiedziach traktowali łącznie brak umiejętności wykorzystania teorii z brakiem znajomości
realiów pracy w porcie. Na drugim miejscu, choć znacznie rzadziej (7,4%)
wskazywano na zdolność podejmowania decyzji w obszarze pozostającym
w zakresie kompetencji młodego pracownika, brak samodzielności, odpowiedzialności oraz umiejętności organizacji pracy własnej. Kategorię tę
należy traktować jako konsekwencję braku umiejętności zastosowania w
praktyce posiadanej wiedzy. Wśród odpowiedzi znaczące miejsce znajdują
wskazania na brak znajomości języków obcych – takiej odpowiedzi udzieliło – 6,9% kierowników. Brak odpowiednich uprawnień oraz znajomości
branży wskazała taka sama grupa badanych licząca w jednym i drugim

przypadku – 4,4%. Uwagę zwracają również takie kategorie obserwowanych przez respondentów braków, jak: brak chęci do pracy, zaangażowania
(3,9%), wiedzy merytorycznej (3,0%) oraz znajomość prawa w potrzebnych
zakresach dla pracy w porcie (3,0%).

studiujących na kierunku lub specjalizacji związanej z portem. O inicjatywie o wiele częściej słyszały kobiety (57,4%) , aniżeli mężczyźni (23,9%),
różnica punktów procentowych wyniosła 33,5 p.p.

Najwyższy poziom wskaźnika procentowego ilustrującego elementarny poziom wiedzy dotyczący powołania Centrów Logistycznych odnotowano w firmach zajmujących się wspomaganiem działalności portu (87,5%),
rodzaj wiedzy i umiejętności
%
nieco niższy w firmach zarządzających
praktyczne wykorzystanie teorii, znajomość realiów pracy w porcie
63,1
portami (80,7%). Najniższe wskazania zadecyzyjność, samodzielność, odpowiedzialność, organizacja pracy
7,4
rejestrowano w firmach prowadzących
znajomość języków obcych
6,9
działalność bezpośrednio przeładunkową
brak odpowiednich uprawnień
4,4
(52,5%) oraz utrzymujących infrastrukturę
portową (58,6%).
znajomość branży
4,4
W związku z faktem, iż Centra Logichęci do pracy, zaangażowanie
3,9
styczne
pozostają w fazie koncepcji, nie
wiedza merytoryczna
3,0
dziwi
więc
fakt, iż o inicjatywie tej lepiej
znajomość prawa w potrzebnych zakresach dla pracy w porcie
3,0
poinformowani
są pracownicy ulokowaumiejętność prowadzenia i posługiwania się dokumentacją
2,0
ni
wyżej
w
hierarchii
organizacyjnej. Fakt
umiejętność wnioskowania i syntetycznego myślenia
2,0
ten też tłumaczy wspomniane wcześniej
wskazania poniżej 2,0%
niskie wartości wskaźników w firmach
umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu, specjalizacja w zakresie energetyki prowadzących działalność bezpośrednio
– obsługa stacji, wiedza z zakresu księgowości, elastyczność w pracy, posiadanie prawa jazdy, umiejętność
przeładunkową oraz odpowiedzialnych
zarządzania finansami, umiejętność komunikowania się - komunikatywność, umiejętności zawodowe:
za utrzymanie infrastruktury portowej. W
elektryk, marketing, ekonomia, informatyk, hydraulik, mechanik, zagadnienia transportowe w branży
firmach tych dominują kierownicy szczeporto wej, logistyka, zagadnienia kadrowe, wiedza z zakresu działalności ekspedytorskiej, umiejętność obsługi bla operacyjnego, którzy w swej pracy nie
i naprawy pojazdów, ogólny optymizm w pracy, umiejętność pracy w terenie, wiedza ogólna i inteligencja, zawsze pozostają w obszarze poinformoodporność na stres
wania o tego typu inicjatywach.

Tab. 31. Wiedza i umiejętności jakich zdaniem badanych
brakuje absolwentom

Nowe rozwiązania
organizacyjne
i instytucjonalne
w branży portowej
W ramach badań podjęto również zagadnienia nawiązujące do przemian, jakim podlega współcześnie branża portowa. W badaniach poruszono dwa wątki, pierwszy nawiązujący do planowanego powołania instytucji
Centrów Logistycznych, oraz drugi odnoszący się do podejmowanych na
przestrzeni ostatnich kilku lat działań na rzecz powołania instytucji stwarzającej możliwości elastycznego alokowania zasobów ludzkich w obszarach wymagających okresowego wsparcia. Wątek ten został poruszony
podczas jednego z wywiadów pogłębionych.

Inicjatywa powołania Centrów Logistycznych

Spośród wszystkich badanych kierowników o inicjatywie powołania
Centrów Logistycznych słyszało dwie trzecie kierowników (63,6%), natomiast w badaniu przeprowadzonym na terenie szkół i uczelni odnotowano
wskaźnik o połowę niższy. O idei powołania instytucji Centrów Logistycznych słyszało blisko dwie trzecie (30,7%) uczniów i studentów. Istotne zróżnicowanie odpowiedzi dotyczących wiedzy uczniów i studentów na temat
powołania nowej instytucji zarejestrowano, uwzględniając podział na
szkoły średnie i wyższe. Odsetek odpowiedzi potwierdzający posiadanie
świadomości powoływania Centrów w szkołach średnich wyniósł – 13,3%,
natomiast w uczelniach odpowiedzi twierdzącej udzielił co drugi (51,1%)

32 33

Rys. 26. Odpowiedzi twierdzące na pytanie: „Czy słyszał(a) Pan(i) o inicjatywie
powołania Centrów Logistycznych?” z uwzględnieniem typów działalności
przedsiębiorstw
wspomaganie
działalności portu

87,5

zarządzanie portem

80,7

działalność spedycyjna

71,3

utrzymanie
infrastruktury portowej
działalność
bezpośrednio przeładunkowa

58,6

52,5

O inicjatywie powołania Centrów Logistycznych wie zdecydowana
większość kierowników wysokiego szczebla (80,5%), dwie trzecie kierowników średniego szczebla oraz – 43,4% kierowników szczebla operacyjnego.
Ważnym zagadnieniem pozostają wiedza i wyobrażenia badanych
na temat zaplecza kadrowego, jakie będzie konieczne do zaangażowania
w momencie uruchomienia Centrów. Do badanych skierowano pytanie
otwarte odnoszące się do ich przypuszczeń, jacy pracownicy – o jakich
zawodach i umiejętnościach – byliby potrzebni w Centrach. Odpowiedzi
zostały przyporządkowane do 38 kategorii. Zestawienie przedstawia tabela 33.

Tab. 32. Odpowiedzi twierdzące na pytanie: „Czy słyszał(a) Pan(i) o inicjatywie
powołania Centrów Logistycznych?” z uwzględnieniem poziomu hierarchii
organizacyjnej
miejsce zajmowane w hierarchii
organizacyjnej przez badanego

tak

nie

stanowisko kierownicze wysokiego szczebla

80,5

19,5

stanowisko kierownicze średniego szczebla

65,4

34,6

brygadzista, starszy brygadzista, p.o. bryg.

43,3

56,7

Tab. 33. Zawody i umiejętności potrzebne w Centrach Logistycznych
rodzaj wiedzy i umiejętności
pracownicy przeładunkowi, operatorzy sprzętu
spedytorzy
magazynierzy, kierownicy magazynu
agent celny, celnik
specjalizacja: zarządzanie, marketing
pracownicy transportu
ekonomiści
informatycy
dyspozytor, ekspedytor
kupiec, handlowiec
pracownicy o profilu portowym
kierowcy
kadra kierownicza, menedżerowie
księgowość, rachunkowość, finanse
prawnicy
analitycy
elektrycy
pracownicy biurowi
pracownicy fizyczni
specjaliści z zakresu prawa unijnego
oraz pozyskiwania funduszy
wskazania poniżej 2,0%

%
25,7
23,3
19,3
10,9
9,9
8,9
7,4
6,9
6,4
6,4
6,4
3,5
3,0
3,0
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

administrator, kontroler jakości, planista, pracownicy wykwalifikowani,
spawacze, eksploatatorzy portu, pracownicy ochrony, ślusarz, agenci
morscy, chemik, dystrybutor, inżynierowie, projektanci, pracownicy
obsługi klienta, specjaliści ds. obsługi prawnej, agenci ubezpieczeniowi,
specjaliści z wyższym wykształceniem
Co czwarty kierownik wskazał, iż w Centrach Logistycznych niezbędni będą pracownicy przeładunkowi (25,7%) oraz spedytorzy (23,3%). W
odpowiedzi co piątego badanego znalazło się wskazanie odnoszące się
do pracowników obsługi magazynowej (19,3%), zaś co dziewiąty badany
wskazał na agentów celnych i celników (10,9%), a co dziesiąty na specjalistów z zakresu zarządzania i marketingu (9,9%).

Idea „portowej giełdy pracy”

Badania jakościowe towarzyszące wszystkim etapom procesu badawczego ujawniły istnienie obszaru funkcjonowania portu, który przy
odpowiednich działaniach organizacyjnych, mógłby zdaniem specjalistów
zajmujących się zarządzaniem portem, zostać usprawniony. Chodzi o sferę
względnie swobodnego rozmieszczania zasobów pracowniczych w obszarach wymagających w danym momencie takiego wsparcia. Specyfika działań prowadzonych w porcie wiąże się z rytmem rozładunku i załadunku
statków. Liczba pracowników w różnych punktach nabrzeża i całego portu
zmienia się w zależności od wielkości, liczebności i specyfiki ładunku. Respondenci przedstawiali różne sytuacje, w których kluczowym elementem

było dysponowanie możliwością względnie swobodnego przemieszczania
pracowników z jednego obszaru w inny. Zasoby pracownicze pozostające
do dyspozycji w danym momencie nie zawsze umożliwiają wykorzystanie
pełnej „mocy nabrzeża”, innym razem pozostają wręcz niewykorzystane.
Idea „portowej giełdy pracy” miałaby stworzyć możliwość takiego płynnego alokowania zasobów ludzkich w punktach do tego niezbędnych. W
portach zachodniej Europy (Antwerpia, Liverpool) rozwiązania takie funkcjonują i w ocenie rozmówców, z którymi prowadzono wywiady – sprawdzają się.
Pytanie, które zadano badanym dotyczyło dostrzegania przez kierowników potrzeby powołania instytucji, która umożliwiałaby elastyczne wykorzystywanie zasobów pracowniczych.
Blisko połowa badanych (45,1%) oceniła taką inicjatywę z obojętnością – giełda mogłaby funkcjonować, ale równie dobrze mogłoby jej nie
być, zaś co trzeci kierownik (33,2%) stwierdził, że brakuje takiej instytucji
– bardzo by się przydała. Pomysł został negatywnie oceniony, przez blisko
co piątego badanego (21,8%) – „nie to zły pomysł – przedsiębiorstwa radzą
sobie w tej chwili doskonale”.
Rys. 27. Postrzeganie potrzeby powołania instytucji portowej giełdy pracy
45,1

33,2

21,8
tak, brakuje takiej obojętnie - mogłaby być, nie, to zły pomysł instytucji,
ale równie dobrze
przedsiębiorstwa
bardzo by się przydała mogłoby jej nie być
radzą sobie
w tej chwili doskonale
Najwyższy odsetek kierowników pozytywnie oceniających pomysł
stworzenia portowej giełdy pracy odnotowano w firmach, które bezpośrednio uwikłane są w działalność potu, a zatem działalność bezpośrednio
przeładunkową (42,%) oraz zarządzanie portem (30,7%). W firmach, których działalność można nazwać ogólnie „odbiorczą” względem aktywności
portu wskaźnik ten jest stosunkowo niższy: w firmach spedycyjnych wyniósł – 24,8%, w przedsiębiorstwa wspomagających działalność portu –
18,5%, a odpowiedzi pozytywnej w firmach zajmujących się utrzymaniem
infrastruktury portowej udzielił co dziewiąty kierownik (11,1%).
Tab. 34. Postrzeganie potrzeby powołania instytucji portowej giełdy pracy
z uwzględnieniem typów działalności przedsiębiorstw

rodzaj działalności

tak, brakuje
obojętnie - nie, to zły pomysł,
takiej instytucji, mogłaby być, przedsiębiorstwa
bardzo by ale równie dobrze radzą sobie
się przydała
mogłoby jej
w tej chwili
nie być
doskonale

działalność
bezpośrednio przeładunkowa

42,5

36,7

20,8

zarządzanie portem

30,7

50,7

18,7

działalność spedycyjna

24,8

46,7

28,6

wspomaganie działalności portu

18,5

63,0

18,5

utrzymanie infrastruktury portowej

11,1

74,1

14,8

Ocena idei powołania portowej giełdy pracy nie jest powiązana z określoną pozycją zajmowaną przez kierowników w hierarchii organizacyjnej.
Na wszystkich szczeblach struktury wskaźniki procentowe pozostają zbliżone.
Tab. 35. Postrzeganie potrzeby powołania instytucji portowej giełdy pracy
z uwzględnieniem poziomu hierarchii organizacyjnej
tak, brakuje
obojętnie - nie, to zły pomysł,
miejsce zajmowane
takiej instytucji, mogłaby być, przedsiębiorstwa
w hierarchii organizacyjnej bardzo by ale równie dobrze radzą sobie
się przydała
mogłoby jej
w tej chwili
przez badanego
nie być
doskonale
stanowisko kierownicze
35,6
43,7
20,7
wysokiego szczebla
stanowisko kierownicze
33,2
45,7
21,1
średniego szczebla
brygadzista, starszy brygadzista,
32,3
42,4
25,3
p.o. bryg.

Branża portowa
w percepcji
uczniów i studentów
Kompleksowa prezentacja branży portowej jako potencjalnego miejsca pracy w percepcji uczniów i studentów, którzy kształcą się w klasach,
na kierunkach i specjalizacjach sprofilowanych pod kątem przygotowania do pracy w branży portowej obejmuje takie wymiary, jak wizerunek
i wyobrażenia dotyczące pracy w porcie, doświadczenia własne związane
z branżą portową, określenie poziomu atrakcyjności pracy w porcie oraz
gotowość jej podjęcia po ukończeniu nauki, oczekiwania finansowe przyszłych absolwentów oraz charakterystyka swojego nastawienia względem
pracy zawodowej oraz gotowości podnoszenia posiadanych kwalifikacji i
poszerzania umiejętności w ramach szkoleń i kursów zawodowych.

Wyobrażenia dotyczące pracy w porcie

Wśród skojarzeń i wyobrażeń, na wskazanie których zostali poproszeni uczniowie i studenci (uporządkowanych w 30 kategorii) na pierwszym
miejscu wskazano „przeładunek, dźwigi, kontenery oraz działalność spedycyjną” (43,5%), zaś na drugim miejscu „statki” (34,0%). W grupie trzech kolejnych kategorii, na które wskazano z niemal identyczną częstotliwością,
znalazły się: „morze i woda” (9,5%), „ciężka praca fizyczna” (8,5) oraz „stocznie” (8,3%). W trzeciej grupie wyróżnionej na podstawie częstości wskazań
znalazły się: „handel międzynarodowy oraz import-eksport” (6,6%), „budowa statków” (6,2%) oraz „transport morski” (6,0%). Wśród wymienionych
odpowiedzi zwraca uwagę stosunkowo wysoki odsetek badanych, którzy
kojarzą branżę portową z działalnością stoczniową.
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Tab. 36. Wyobrażenia uczniów i studentów związane z branżą portową
wyobrażenia i skojarzenia

%

przeładunek, dźwigi, kontenery, spedycja
43,5
statki (bez jednoznacznego uściślenia czy chodzi o port czy o stocznię) 34,0
morze, woda
9,5
ciężka praca fizyczna
8,5
stocznie
8,3
handel (międzynarodowy), import-eksport
6,6
budowa statków
6,2
transport morski
6,0
dobre zarobki
5,4
obsługa statków
3,6
towary, ładunki
3,4
ryby, kutry
2,6
"schronienie" statków, przystań
2,6
odpowiedzialność, stres
2,2
wskazania poniżej 2,0%
nowi ludzie, możliwość rozwoju, obsługa celna, urząd celny, marynarze,
niskie zarobki, praca, przemysł morski, naprawa statków, strajki,
przemyt, ciekawa praca, ląd, zanieczyszczenie, śmieci, kryzys,
bankructwo, największe przedsiębiorstwo na terenie Gdyni
Wspomniane wyżej wyobrażenia i skojarzenia należy zawsze rozpatrywać z uwzględnieniem faktycznych doświadczeń związanych z portem.
Tym elementarnym poziomem doświadczeń jest sam fakt obecności na terenie portu. Respondentom na terenie szkół i uczelni zadano pytanie: „Czy
byłe(a)ś kiedykolwiek na terenie portu w Gdaosku lub Gdyni?”. Odpowiedzi
twierdzącej udzieliła zdecydowana większość badanych (82,8%), tym samym dziwi fakt, kojarzenia portu z działalnością stoczniową. Czynnikiem,
który może w tym przypadku mieć istotne znaczenie jest lokalizacja przedsiębiorstw portowych w bliskim sąsiedztwie stoczni, innym zaś jest siła
skojarzeń związanych z morzem, stoczniami, statkami i historią przemian
społeczno-politycznych ostatnich dwóch dekad XX wieku, jaki i ostatnie
wydarzenia związane z sytuacją przemysłu stoczniowego w Polsce.
Wyniki z uwzględnieniem rozróżnienia na uczelnie średnie i wyższe
nie ujawniły różnic istotnych na poziomie statystycznym i przyjmują jednakową wartość.
Posiadanie doświadczeń związanych z obecnością w porcie nieco częściej deklarowali mężczyźni, niż kobiety – różnica ta wyniosła 4,6 p.p.

Doświadczenia związane z branżą portową

Spośród wszystkich badanych uczniów i studentów praktyki zawodowe na terenie portu lub w przedsiębiorstwach branży portowej odbywał
zaledwie co czwarty badany (23,6%). Zauważalna jest też różnica we wskazaniach uczniów i studentów, reprezentujących różne poziomy kształcenia. Różnica w odsetkach odpowiedzi twierdzących wyniosła – 15,6 p.p. na
korzyść uczniów szkół średnich.
Rys. 28. Czy odbywałe(a)ś praktyki zawodowe w porcie lub branży portowej?
84,8
69,2

30,8
15,2
tak

nie
uczniowie

studenci

Respondenci zostali również zapytani, o to czy podejmowali już w
swoim życiu jakąś pracę na terenie portu. Odpowiedzi twierdzącej udzieliła grupa badanych stanowiąca – 13,4% respondentów. Zarówno poziom
kształcenia, jak i płeć badanych nie były w tym przypadku zmiennymi istotnie wpływającymi na wyniki.
Pytanie zadane respondentom obejmowało też rozróżnienie na formułę organizacyjną podejmowanych prac. Badani wskazywali głównie na
podejmowanie prac dorywczych (10,7%), natomiast osoby, które były lub
są regularnie zatrudnione w porcie stanowią odsetek wynoszący – 2,7%
ogółu odpowiadających. Prace dorywcze są podejmowane nieco częściej
przez uczniów szkół średnich (12,1%), niż przez studentów (9,0%). Prace te
są również częściej podejmowane przez mężczyzn (11,1%), aniżeli przez
kobiety (7,8%).
Na doświadczenie związane z branżą portową istotny wpływ ma również posiadanie w gronie najbliższego otoczenia – rodzina, znajomi, przyjaciele – osób, które pracują w porcie lub w przedsiębiorstwach powiązanych z branżą. Posiadanie w najbliższym otoczeniu społecznym takich osób
zadeklarowała ponad połowa badanych (59,9%). Deklaracji takich częściej
udzielali uczniowie szkół średnich, aniżeli wyższych (różnica 16,7 p.p.). Kształcenie na „kierunkach portowych” na poziomie szkoły średniej odbywa się
w klasach sprofilowanych, zawodowych. W klasach takich częściej uczą się
osoby, które planują rozpocząć aktywność zawodową po ukończeniu szkoły. Podejmowanie takiej decyzji pozostaje w związku z obserwowanymi w
domu rodzinnym lub najbliższym środowisku modelami ról życiowych i
kariery zawodowej. Natomiast osoby, które podejmują studia wyższe częściej będą się wywodzić ze środowisk, w których model kariery zawodowej
oparty jest o schemat edukacyjny obejmujący ukończenie szkoły średniej
ogólnokształcącej, a następnie uczelni wyższej, co pozostawia większe
możliwości wyboru drogi zawodowej, ale jednocześnie wydłuża okres odbywania nauki, oddalając tym samym moment podjęcia zatrudnienia.
Badani zostali poproszeni również o wskazanie, które z przedstawionych 25 zawodów ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania portu.
Instrukcja pytania zakładała, iż respondenci mają zaznaczyć do 5 najważniejszych zawodów. Zestawienie przedstawia tabela 37. Oprócz wskaźnika
dla całej próby zostały wyróżnione osobno wskazania uczniów i studentów oraz dodatkowo dla porównania dane zarejestrowane podczas badań
przeprowadzonych wśród kierowników.
Tab. 37. Zawody portowe, które według badanych mają kluczowe znaczenie
dla funkcjonowania portu
uczniowie
i studenci uczniowie studenci kierownicy
razem
logistyk
47,1
32,1
64,8
0,7
ekspedytor/spedytor
45,5
40,7
51,1
13,6
dźwignicowy
37,9
46,9
27,2
12,0
agent celny, celnik
34,2
27,4
42,3
8,0
operator sprzętu zmechanizowanego
33,0
37,5
27,7
16,9
spawacz
32,8
48,2
14,6
4,0
specjalista inżynier
31,4
28,3
35,0
42,2
mechanik
24,5
34,3
12,8
7,6
brygadzista
20,3
28,1
11,1
8,0
specjalista ekonomista
17,9
15,2
21,0
12,4
konserwator urządzeń
17,7
22,2
12,4
3,0
ustawiacz/manewrowy
15,9
10,9
21,9
3,7
sztauer/trymer
15,5
9,0
23,2
11,3
kierowca
14,7
18,0
10,8
2,7
gospodarz nabrzeża
14,1
16,3
11,5
1,0
pracownik administracyjny
10,4
8,1
13,1
2,3
pracownik ze stopniem żeglugowym
9,8
8,8
11,1
2,3
handlowiec
8,3
8,6
8,0
2,0
ślusarz
6,5
9,6
2,9
3,3
prawnik
6,4
5,6
7,3
1,6
maszynista
5,8
7,9
3,3
3,7
dysponent
5,8
3,2
8,8
2,0
wagowy
4,7
6,2
2,9
0,7
pracownik biurowy
4,5
5,6
3,1
20,9
stolarz
4,3
6,8
1,3
0,3

Zestawienie ukazuje rozbieżności pomiędzy badanymi grupami respondentów. Zawody wskazywane przez uczniów i studentów jako najważniejsze dla funkcjonowania portu, nie pokrywają się z hierarchią opracowaną na podstawie wypowiedzi kierowników. Oprócz umiejscowienia
na szczycie hierarchii ważności zwraca uwagę też odsetek osób, które
uznały dany zawód za istotny. Uczniowie i studenci częściej wskazywali na
te zawody, które są ściśle powiązane z celami realizowanymi przez instytucje portowe, podczas gdy kierownicy zwracali uwagę na funkcjonowanie
portu jako instytucji, mając tym samym na uwadze działania, które faktycznie w porcie są wykonywane i mają kluczowe znaczenie. Perspektywa
kierowników jest w tym przypadku poparta doświadczeniem codziennego
wykonywania pracy w porcie, podczas gdy uczniowie i studenci opierają
swoje opinie na posiadanej wiedzy. Ujawnia się tu również, wskazywany
przez kierowników rodzaj braku, jaki dostrzegają u absolwentów – trudności w przekładaniu posiadanej wiedzy na działania praktyczne.

Atrakcyjność pracy w porcie
– gotowość podjęcia zatrudnienia

Wśród odpowiedzi na pytanie o ocenę atrakcyjności pracy w branży
portowej ponad połowę stanowią te wskazujące na brak zdecydowania
– „ani wysoko, ani nisko” (53,2%). Porównanie odpowiedzi pozytywnie i
negatywnie oceniających atrakcyjność pracy w porcie wypada na korzyść
ocen pozytywnych, których udzieliła jedna trzecia badanych (34,3%), zaś
negatywnych udzielano znacznie rzadziej (12,5%).
Rys. 29. Ocena atrakcyjności pracy w branży portowej
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29,7

8,9
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3,6

zawód, rodzaj kwalifikacji

bardzo
wysoko

raczej
wysoko

ani wysoko,
ani nisko

raczej
nisko

raczej
wysoko

Studenci szkół wyższych częściej niż uczniowie oceniali pozytywnie
atrakcyjność pracy w branży portowej, różnica we wskazaniach wyniosła –
6,1 p.p., studenci rzadziej też udzielali ocen negatywnych. W tym przypadku różnica we wskazaniach wyniosła – 2,1 p.p. Studenci w porównaniu do
uczniów nieznacznie rzadziej wskazywali wariant „ani wysoko, ani nisko”
(różnica – 3,8 p.p.).
Do badanych skierowano bezpośrednie pytanie, czy planując swoją
przyszłość zawodową, rozważają możliwość podjęcia zatrudnienia w branży portowej. Dla ponad jednej trzeciej badanych (37,6%) praca w branży
portowej jest kierunkiem, w którym mogłaby zostać skierowana kariera zawodowa. Wśród odpowiedzi, jednakże dominują odpowiedzi wskazujące
na brak zdecydowania (41,8%), natomiast odpowiedzi negatywnej udzielił
co piąty badany (20,6%).

Rys. 30. Czy planując swoją przyszłość zawodową, rozważasz możliwość pracy w branży portowej?
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37,6

Rys. 31. Czynniki przyciągające do pracy w porcie z uwzględnieniem podziału
na uczniów i studentów
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Nieco częściej odpowiedzi „tak” udzielali studenci (40,7%), aniżeli
uczniowie szkół średnich (34,9%), ci ostatni zaś częściej – co zapewne pozostaje w związku z oddaleniem w czasie momentu podjęcia pracy – wskazywali na odpowiedź „trudno powiedzieć” (różnica – 9,8 p.p.). Uczniowie
rzadziej, aniżeli studenci odpowiadali, wskazując odpowiedź negatywną
– w przypadku tej odpowiedzi odnotowano różnicę we wskazaniach wynoszącą – 4,0 p.p. Wśród odpowiedzi kobiet (40,4%) zarejestrowano nieco
więcej odpowiedzi pozytywnych, niż w przypadku mężczyzn (36,6%).
Omawiając zagadnienie atrakcyjności pracy w porcie, ważnym elementem jest próba skonstruowania hierarchii czynników, które przyciągają
młodych ludzi do pracy w branży. Uczniowie i studenci zostali poproszeni
o wskazanie zalet pracy w porcie, które na poziomie interpretacji traktowane są jako czynniki przyciągające. Na poziomie pytania wybór został
ograniczony do trzech najważniejszych zdaniem badanych czynników.
Wśród odpowiedzi została umieszczona jedna zmienna filtrująca, pozwalająca zidentyfikować tych badanych, którzy nie widzą żadnych zalet pracy
w porcie. Wariant ten został wskazany przez grupę stanowiącą – 5,7% badanych.
Tab. 38. Czynniki przyciągające do pracy w porcie – zalety pracy w porcie
wartości upatrywana w pracy w branży portowej
- czynniki przyciągające
wysokie zarobki
bliskość morza
kontakty z ludźmi z innych krajów
jest to ciekawa praca
praca zgodna z posiadanym wykształceniem
możliwość rozwoju
możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej w szkole, na studiach
możliwość wykorzystywania potężnych urządzeń
praca na świeżym powietrzu
pewność i stabilność zatrudnienia
nowoczesność branży portowej
praca w dynamicznym środowisku
tradycja rodzinna

%
33,0
32,3
28,7
27,1
24,5
23,7
20,0
20,0
18,9
14,3
12,8
11,2
5,2

Jak przekonuje tabela 38. wśród trzech najczęściej wskazywanych
czynników znalazły się wysokie zarobki (33,0%), bliskość morza (32,3%)
oraz kontakty z ludźmi z innych krajów (28,7%). Wysokie zarobki częściej
stanowią magnes dla uczniów szkół średnich (38,8%), aniżeli dla studentów (26,2%). W podobny sposób rozkładają się proporcje dla czynnika „bliskość morza”. Wariant ten jest częściej atrakcyjny dla uczniów (36,5%), niż
dla studentów (27,5%). Proporcje odwracają się natomiast w przypadku
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wskazywanej przez badanych wartości związanej z kontaktami z ludźmi z
innych krajów (uczniowie – 27,3%, studenci – 30,2%). Ujawnione w grupie
uczniów łączenie pracy w porcie z wysokimi zarobkami może pozostawać
w związku z kojarzeniem pracy w porcie z pracą na statkach dalekomorskich.
Uczniowie w przeciwieństwie do studentów w hierarchii czynników
przyciągających do pracy w porcie wskazali też wariant „praca na świeżym
powietrzu” (23,5%), co zapewne pozostaje w związku z postrzeganymi na
etapie szkoły średniej możliwościami ukierunkowania własnej kariery zawodowej.

wysokie zarobki
bliskość morza

27,5

36,5

27,3
30,2

kontakty z ludźmi
z innych krajów

24,7

jest to ciekawa praca
praca zgodna z posiadanym wykształceniem

19,7

30,0
30,0

22,8
24,9

możliwość rozwoju
możliwość wykorzystywania potężnych 2,3
urządzeń
możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej
w szkole, na studiach

16,1
15,5

praca na
świeżym powietrzu

25,1
23,5

13,7

pewność i stabilność zatrudnienia

18,5

9,5

nowoczesność
branży portowej

11,7
14,1

praca w dynamicznym
środowisku
tradycja rodzinna

38,8

26,2

7,8

2,2

15,0

7,8

uczniowie

studenci

Obok czynników, które zachęcają do pracy w porcie ważne jest
uwzględnienie tych, które z kolei zniechęcają, odpychają od pracy w
porcie. Pytanie to zadano w formie otwartej. Co czwarty badany (22,1%)
wskazał na ciężkie warunki pracy. Respondenci w tej kategorii wskazywali
takie niedogodności pracy w porcie, jak: „choroby zawodowe, praca na powietrzu, zimno, kontakt z materiałami niebezpiecznymi, zapylenie, zanieczyszczone powietrze, ogólne narażenie zdrowia, szkodliwe warunki pracy”. Drugim najczęściej wskazywanym czynnikiem było wyrażone wprost
określenie, iż jest to ciężka praca (17,5%). „Niskie zarobki i wyzysk” to element zniechęcający dla – 16,1% badanych. Niskie standardy BHP, kontakt
z dużymi urządzeniami i pozostające w związku z tym niebezpieczeństwo
i narażenie życia stanowią czynniki odpychające od podjęcia pracy w porcie dla grupy stanowiącej odsetek wynoszący – 13,7%. Dla co dziesiątego
respondenta czynnikiem zniechęcającym jest „niepewne zatrudnienie i niestabilna sytuacja” (10,1%). Kompletne zestawienie odpowiedzi przedstawia tabela 39.

ściej też niż kobiety (4,6%) wiążą swoją
przyszłość zawodową z zagranicznymi
wady pracy w porcie
%
ośrodkami portowymi.
ciężkie warunki pracy
22,1
Wybór drogi zawodowej jest rówciężka praca
17,5
nież zjawiskiem „skalowalnym”, dla
niskie zarobki, wyzysk
16,1
jednych wybór miejsca pracy jest tak
duże urządzenia, niebezpieczeństwo, narażenie życia, brak BHP
13,7
zwanym „pierwszym wyborem”, dla
niepewne zatrudnienie, niestabilna sytuacja
10,1
innych jedynie jedną z wielu możliwodługi czas pracy, praca zmianowa, "nocki", wczesne wstawanie
5,3
ści, wśród możliwych wariantów może
pojawić się także „praca nie do przyprowincjonalność portów polskich, przestarzały sprzęt, stare technologie
5,3
jęcia”. Respondenci zostali poproszeni
hałas
3,8
o wskazanie wariantu, który najlepiej
daleko od domu
2,9
charakteryzuje ich stosunek do podjęodpowiedzialność, stres
2,9
cia zatrudnienia w porcie.
wymagania, kwalifikacje, potrzebne certyfikaty, wykształcenie kierunkowe
2,9
Dla blisko połowy badanych
monotonia pracy, nuda
2,6
(47,4%)
wybór pracy w porcie jest jedproblemy stoczni
2,4
ną z wielu możliwości, które we właściwskazania poniżej 2,0%
wym momencie zostaną rozważone.
ogólny brak miejsc pracy, dziwni ludzie - „towarzystwo”, alkohol, brak infrastruktury portowej, zły dojazd, zła Jedna trzecia badanych (33,2%) wskapolityka rządu, zaniedbanie branży morskiej, strach przed wodą, kłopoty finansowe portów, złe zarządzanie
zała odpowiedź wskazującą, iż podfinansami, kontakty z cudzoziemcami, mała możliwość awansu, brak organizacji pracy, kontrole, brak
jęcie pracy w porcie stanowi wybór
znajomości języka obcego
ostateczny, kiedy nie uda się znaleźć
niczego innego. Jest to zatem wybór
Respondenci zapytani o swoje plany zawodowe na okres bezpośred- negatywny. Zdeklarowanymi przeciwnikami podjęcia pracy w porcie jest
nio po zakończeniu nauki w zdecydowanej większości odpowiadali, iż nie grupa stanowiąca odsetek wynoszący – 11,8%. Najniższy odsetek wskazań
zamierzają szukać pracy w porcie (59,9%). Co piąty badany (20,1%) wskazał zarejestrowano w powiązaniu z wariantem wyrażającym nastawienie bana port w Gdyni jako preferowane miejsce pracy, zaś na port w Gdańsku danych, iż zatrudnienie w porcie jest „pracą pierwszego wyboru, miejscem
– 9,3%. Na podobnym poziomie uplasowała się ilość wskazań na wariant gdzie badani planują pracować” (7,6%).
odnoszący się do poszukiwania pracy w innym ośrodku portowym poza
granicami kraju (9,0%).
Rys. 33. Stosunek badanych do podjęcia pracy w porcie. Praca w porcie i branży portowej jest...
Rys. 32. Czy i gdzie zamierzasz szukać pracy po zakończeniu nauki?
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Tab. 39. Czynniki zniechęcające do pracy w porcie (wady pracy w porcie)
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Studenci, częściej niż uczniowie deklarują, iż będą poszukiwać pracy
w porcie gdańskim (12,4%), podczas gdy uczniowie preferują raczej Port
w Gdyni (25,8%). Uczniowie szkół średnich częściej też, aniżeli studenci,
widzą swoją przyszłość zawodową w powiązaniu z innym ośrodkiem portowym poza granicami kraju (14,9%), podczas gdy odsetek ten wśród studentów wynosi zaledwie – 2,0%. Kobiety (15,3%) częściej niż mężczyźni
(8,0%) wskazywały na Port Gdańsk, jako swoje potencjalne miejsce pracy.
Odwrotnie zaś w przypadku portu gdyńskiego, gdzie częściej chcieliby
pracować mężczyźni (21,0%), niż kobiety (16,3%). Mężczyźni (10,1%) czę-
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Studenci częściej, aniżeli uczniowie wskazywali na port jako miejsce
pracy, będące wynikiem selekcji negatywnej. W przypadku nie znalezienia
żadnej innej pracy, podejmie ją o 10,2 p.p. więcej obecnych studentów, niż
uczniów. Wynik ten można potraktować jako przesłankę do podjęcia badań
dotyczących wizerunku portu w percepcji uczniów i studentów. Być może
istnieją sfery, związane z obliczem portu jako potencjalnym miejscem pracy, w których możliwe jest dokonanie poprawy i tym samym zwiększenie
szansy na zwiększenie bazy rekrutacyjnej branży.
Podobny rozrzut odpowiedzi zanotowano, uwzględniając czynnik
płci. Mężczyźni (35,6%) częściej niż kobiety (25,7%) traktują wybór pracy w
porcie, jako rezultat selekcji negatywnej.

Oczekiwania finansowe potencjalnych pracowników
branży portowej

Wyobrażenia dotyczące przyszłych zarobków w branży portowej zostały przez badanych wyrażone w ramach pytania otwartego – respondenci mieli samodzielnie wpisać kwotę pieniędzy „na rękę”, jaka satysfakcjonowałaby ich jako pracowników przedsiębiorstw branży portowej. Najwyższy
odsetek odpowiedzi zarejestrowano w obrębie dwóch przedziałów oczekiwań: kwota od 2501 do 3500 zł zadowoliłaby – 34,4% badanych, zaś kwota
powyżej 4500 zł – 31,3%. Dla 15,9% uczniów i studentów wystarczającą
byłaby kwota w przedziale 1501 – 2500 zł, zaś dla 17,1% - 3501 – 4500 zł.

dowanie tak” – 49,9%, „raczej tak” – 33,1%). Dla co dziewiątego badanego określenie znaczenia branży dla trójmiejskiej gospodarki nastręczało
trudności (11,0%). Negatywnego zdania jest odsetek stanowiący w sumie
– 6,1% ogółu uczniów i studentów.
Rys. 35. Czy branża portowa jest obecnie ważną gałęzią gospodarki Trójmiasta?
49,9

Rys. 34. Oczekiwania finansowe potencjalnych pracowników
branży portowej
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W perspektywie najbliższych kilku lat dla nieco ponad połowy badanych (51,7%) przyszłość gospodarki w Trójmieście jawi się w jasnych barwach. Jedna trzecia respondentów (33,1%) miała trudności ze wskazaniem
ogólnego kierunku zmian – na lepsze lub na gorsze – w branży portowej w
przeciągu najbliższych kilku lat. Najbliższą przyszłość w ciemnych barwach
postrzega – 15,2% badanych.

1,3
poniżej 1500 zł 1501-2500 zł

2501-3500 zł 3501-4500 zł powyżej 4500 zł

Uczniów częściej niż studentów satysfakcjonowałaby kwota mieszcząca się w przedziale 2501 – 3500 zł (różnica wskazań – 8,9 p.p.), studenci zaś
częściej, aniżeli uczniowie oczekiwaliby w przyszłej pracy zarobków przekraczających kwotę 4500 zł (różnica wskazań – 7,9 p.p.).

Rys. 36. Ocena przyszłości branży portowej w Trójmieście w perspektywie najbliższych kilku lat
37,2
33,1

Tab. 40. Oczekiwania finansowe potencjalnych pracowników branży portowej
z uwzględnieniem podziału na uczniów i studentów
rodzaj działalności
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Kobiety (24,2%) rzadziej niż mężczyźni (33,2%) wskazywały przedział
satysfakcjonujących zarobków powyżej 4500 zł, częściej zaś od mężczyzn
podawały kwoty z przedziału 1501 – 2500 zł (różnica wskazań – 14,4 p.p.).

Port i przedsiębiorstwa portowe
jako potencjalne miejsce pracy

Wartość branży lub konkretnego przedsiębiorstwa jako potencjalnego
miejsca pracy jest wynikiem oceny takich wymiarów jak kondycja przedsiębiorstwa, znaczenie dla gospodarki regionu oraz subiektywnie odczuwane
przeświadczenie, iż z daną branżą warto wiązać plany zawodowe.
Dla zdecydowanej większości respondentów branża portowa jest
obecnie kluczową gałęzią gospodarki w Trójmieście (odpowiedzi „zdecy-
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Na pytanie czy z branżą portową warto wiązać swoje plany zawodowe,
ponad połowa badanych (55,0%) udzieliła odpowiedzi pozytywnej (odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 12,6%, „raczej tak” – 42,4%). Co trzeci badany
(32,9%) wskazał odpowiedź „trudno powiedzieć” (32,9%). Dla 12,1% badanych branża portowa nie jest tą, z którą warto wiązać plany zawodowe.
Uczniowie i studenci mogą oceniać potencjał portu przez pryzmat kondycji przemysłu stoczniowego. Badanie wyobrażeń pokazało iż skojarzenia
takie mają miejsce.

Rys. 37. Czy z branżą portową warto wiązać plany zawodowe?

nuować naukę zamierza ponad połowa badanych (59,9%). Deklaracji takiej częściej udzielali uczniowie (64,3%), aniżeli studenci (54,9%). Kobiety
(71,7%) znacznie częściej, aniżeli mężczyźni (56,5%) planują kontynuować
kształcenie (różnica we wskazaniach wyniosła – 15,2 p.p.).
Badanym, którzy zadeklarowali, iż zamierzają kontynuować naukę zadano pytanie czy zamierzają kształcić się w kierunku związanym z branżą
portową? Wśród odpowiedzi na pytanie dominowały wskazania na wariant „nie” (51,4%). Studia wyższe na kierunku związanym z branżą portową
zamierza podjąć – 16,9% badanych, natomiast naukę w ramach studiów
podyplomowych – 9,6%. Gotowość kontynuowania nauki w ramach szkół
pomaturalnych na kierunkach powiązanych z branżą portową, zgłosiło
– 6,7% respondentów. Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach
kursów i szkoleń ukierunkowanych na potrzeby branży deklaruje – 15,4%
uczniów i studentów.
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Tab. 41. Gotowość do kontynuowania nauki w kierunku związanym z branżą
portową
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Na podstawie trzech pytań dotyczących oceny znaczenia branży
portowej dla gospodarki Trójmiasta, przyszłości branży w perspektywie
najbliższych kilku lat oraz jej potencjału w zakresie możliwości realizacji
kariery zawodowej stworzono indeks pozwalający w pełniejszy sposób zaprezentować ocenę branży portowej jako potencjalnego miejsca pracy w
percepcji uczniów i studentów.
Rys. 38. Wartości indeksu wartości branży portowej jako potencjalnego miejsca pracy
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Jak przedstawia tabela 41. wskazania pozostają w związku z etapem
edukacji, na którym pozostają obecnie respondenci. Gotowość podjęcia
studiów wyższych częściej deklarują uczniowie, aniżeli studenci, podczas
gdy chęć kontynuowania nauki w ramach studiów podyplomowych częściej odnotowano wśród studentów. Interesującą kategorią są natomiast
kursy i szkolenia, które zwykle adresowane są do grup pracowniczych, bez
uwzględniania poziomu wykształcenia. Kryterium w tym przypadku jest
przeważnie rodzaj wykonywanej pracy. Gotowość podnoszenia kwalifikacji w ramach takiej formy kształcenia częściej deklarują obecni uczniowie
(18,5%), aniżeli studenci (11,3%).
Badani, którzy zadeklarowali, iż mają zamiar kontynuować naukę po
ukończeniu szkoły lub uczelni oraz planują kształcić się w kierunku związanym z branżą portową zostali poproszeni o wskazanie jaki charakter mają
owe plany związane z kontynuacją nauki. Kategorie, które zostały w tym
przypadku przedstawione badanym odnosiły się do następujących typów
strategii edukacyjnych, rozpatrywanych w powiązaniu z branżowym charakterem pozyskiwanej wiedzy.
Rys. 39. Charakter planów związanych z kontynuowaniem nauki
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Jak przekonuje rysunek 38. w badanej zbiorowości dominują pozytywne postawy wartościujące branżę portową jako potencjalne miejsce
pracy. Przeważają wartości punktowe indeksu większe od zera. Sam punkt
zerowy oznacza odpowiedzi badanych niezdecydowanych. Uwzględnienie poziomu kształcenia nie wykazuje istotnych różnic.

Plany absolwentów dotyczące kontynuowania nauki
i podnoszenia kwalifikacji

Spośród wszystkich badanych po ukończeniu szkoły, studiów konty-
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Studenci (71,1%) nieco częściej deklarują chęć specjalizacji – pogłębiania już posiadanej wiedzy, aniżeli uczniowie szkół średnich (61,5%).
Proporcje prezentują się odwrotnie w przypadku chęci zmodyfikowania
zakresu posiadanej wiedzy i przekwalifikowania się w obrębie branży
portowej. W tym przypadku wyższy odsetek odpowiedzi zarejestrowano
wśród uczniów (24,3%), niż wśród studentów (16,5%). Odsetek osób, które
planują przekwalifikować się do innego zawodu lub branży w obu zbiorowościach plasuje się na zbliżonym poziomie. Interesujące wyniki ujawnia
porównanie odpowiedzi kobiet i mężczyzn. Kobiety (76,5%) częściej niż
mężczyźni (62,2%) deklarują gotowość pogłębiania posiadanej wiedzy,
mężczyźni natomiast częściej wskazują na chęć całkowitego przekwalifikowania się do innego zawodu lub branży. Różnice we wskazaniach wyniosły
w tym przypadku – 12,4 p.p.
Plany zawodowe młodych ludzi często związane są też możliwościami
podejmowania pracy poza granicami Polski w krajach Unii Europejskiej.
Respondenci zostali zapytani o tego rodzaju plany – czy po zakończeniu
nauki planują wyjechać do pracy zagranicę czy też szukać pracy w kraju?
Opierając się na odpowiedziach wszystkich badanych, można stwierdzić,
iż większość planuje szukać w pracy w kraju, ale poza branżą portową
(43,3%). Branża portowa jest celem dla co czwartego badanego (23,3%).
Gotowość wyjazdu z kraju i chęć podjęcia pracy w branży portowej deklaruje co ósmy badany (11,9%), natomiast gotowość podjęcia zatrudnienia
poza branżą portową – 21,4%.

Ocena własnego przygotowania do wykonywania pracy
w branży portowej

Ważnym elementem, umożliwiającym kształtowanie własnej kariery zawodowej, jest samoocena wartości posiadanych kwalifikacji. Badani
zostali poproszeni o określenie, na ile czują się przygotowani do podjęcia
pracy w branży portowej, wskazanie braków, jakie ich zdaniem wystąpiły w
programie kształcenia zawodowego oraz przy pomocy rozbudowanej skali
wskazanie, na ile w konkretnych obszarach wiedzy i umiejętności, posiadają braki kompetencyjne lub wiedzę pozwalającą pracować w zawodzie.
Respondenci, niezależnie czy planują podjęcie pracy w zawodzie lub
nie, zostali postawieni przed zadaniem wskazania, na ile czują się przygotowani do podjęcia zatrudnienia w branży portowej. Wśród odpowiedzi dominowały wskazania na odpowiedź „ani dobrze, ani źle” (43,8%), co wskazuje na brak zdolności oszacowania wartości posiadanych kwalifikacji. Na
drugim miejscu lokują się odpowiedzi pozytywnie wartościujące, których
w sumie udzieliło – 39,7% badanych (odpowiedzi „bardzo dobrze” – 9,1%,
„raczej dobrze” – 30,6%). Negatywną ocenę posiadanemu przygotowaniu
wystawiło w sumie – 16,5% uczniów i studentów (odpowiedzi „bardzo źle”
– 6,5%, „raczej źle” – 10,0%).
Rys. 41. Ocena przygotowania do podjęcia pracy w porcie, branży portowej
43,8

Rys. 40. Plany zawodowe badanych z uwzględnieniem wyjazdów zagranicznych oraz powiązaniem kariery zawodowej z branżą portową
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Odsetki uczniów i studentów deklarujących chęć pozostania w kraju i
podjęcia pracy w branży portowej pozostają na zbliżonym poziomie. Chęć
przekwalifikowania się, ale z wyłączeniem możliwości opuszczenia granic
kraju częściej deklarują studenci (49,5%), niż uczniowie (38,3%). Ci ostatni
znacznie częściej wybierali wariant zakładający wyjazd poza granice kraju oraz poszukiwanie pracy w branży (różnice we wskazaniach wyniosły
– 18,9 p.p.). Studenci natomiast nieco częściej skłaniają się do wyjazdów
zagranicznych z jednoczesnym uwzględnieniem zmiany branży, w której
poszukiwaliby zatrudnienia (różnice we wskazaniach – 3,9 p.p.).
Chęć podjęcia pracy w branży na terenie Polski częściej deklarują
kobiety (32,6%), niż mężczyźni (20,9%), częściej też gotowe są do zmiany
branży, ale w obrębie granic kraju (różnice we wskazaniach wyniosły – 10,7
p.p.). Mężczyźni zaś częściej od kobiet wyrażają gotowość do wyjazdów
zagranicznych, zarówno w przypadku podjęcia pracy w branży portowej
(różnica – 11,4 p.p.), jak i przekwalifikowania się do zawodu spoza branży
(różnica – 11,0 p.p.).
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Zarówno studenci, jak i uczniowie dokładnie na tym samym poziomie
(43,8%) mieli trudności z oszacowaniem wartości posiadanego przygotowania zawodowego. Odpowiedzi pozytywnych udzielali nieznacznie częściej uczniowie (40,5%), niż studenci (38,8%). Studenci natomiast skłonni
byli częściej (17,4%) do udzielania ocen krytycznych, aniżeli uczniowie
(15,7%).
Na pytanie o dostrzeganie braków w programie kształcenia przygotowującego do pracy w branży portowej, odpowiedzi „tak” udzieliło blisko
dwie trzecie badanych (60,2%). Odpowiedzi uczniów i studentów nie wykazywały różnic istotnych na poziomie statystycznym – plasowały się na
tym samym poziomie. Różnice ujawniają się, uwzględniając płeć badanych.
Kobiety (72,4%) okazały się być bardziej krytyczne w ocenie programów i
znacznie częściej udzielały odpowiedzi „tak”, niż mężczyźni (56,2%).
Do badanych, którzy zadeklarowali, iż dostrzegają braki w swoim programie kształcenia skierowano prośbę o wskazanie obszarów tych braków.
Zadaniem uczniów i studentów było wskazanie nie więcej niż 5 najważniejszych obszarów spośród 16 wymienionych, a następnie w pytaniu
otwartym wskazanie ewentualnych obszarów, które nie zostały ujęte w
pytaniu zamkniętym wielokrotnego wyboru.
Ponad połowa badanych uczniów i studentów wskazała na praktyki
zawodowe (55,0%) – ich zbyt małą liczbę i różnorodność. Niemal dokład-

nie połowa badanych wskazała na brak zajęć przeprowadzanych na terenie portu (49,9%) oraz brak zajęć prowadzonych przez fachowców z portu
(49,9%). Co trzeci badany zaznaczył brak możliwości zdobycia uprawnień
stanowiskowych (35,4%) oraz brak przeszkolenia z zakresu obsługi sprzętu
zmechanizowanego (35,1%). Kompletne zestawienie odpowiedzi przedstawia rysunek 42. oraz tabela 42.
Rys. 42. Zagadnienia i zajęcia, których zabrakło lub jest zbyt mało w programie kształcenia
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11,4

zagadnienia z zakresu BHP 7,0
Różnice w hierarchii braków dostrzeganych przez uczniów i studentów w programie kształcenia odzwierciedlają rodzaj oczekiwań, jakiego
należałoby się spodziewać, uwzględniając podział na poziom kształcenia.
Uczniowie profilowanych klas szkół zawodowych oczekują w większym
stopniu przygotowania praktycznego do wykonywania zawodu, stąd
wyższe miejsce przyznane zajęciom z zakresu obsługi sprzętu zmechanizowanego. Studenci, aspirujący do roli specjalistów większe znaczenie
przypisują brakom związanym z zagadnieniami odnoszącymi się do zasad
prowadzenia dokumentacji portowej.

Tab. 42. Zagadnienia i zajęcia, których zabrakło lub jest zbyt mało w programie kształcenia z uwzględnieniem podziału na uczniów i studentów
uczniowie
i studenci uczniowie studenci
razem
praktyki zawodowe
55,0
59,0
49,5
zajęcia przeprowadzane na terenie portu
49,9
45,1
56,7
zajęcia prowadzone przez fachowców z portu
49,9
46,8
54,3
możliwość zdobycia uprawnień stanowiskowych 35,4
37,4
32,6
obsługa sprzętu zmechanizowanego
35,1
45,6
20,3
prowadzenie dokumentacji portowej
29,7
23,3
38,8
język obcy
22,2
21,8
22,7
orientacja w terenie portowym (topografia portu) 21,6
24,0
18,2
obsługa komputera w niezbędnym zakresie
20,9
23,5
17,2
kierowanie pracą zespołu pracowników
18,9
16,5
22,3
prowadzenie dokumentacji handlowej
16,2
12,9
21,0
zagadnienia portowo-przeładunkowe
15,9
12,1
21,3
gospodarka magazynowa
11,9
12,9
10,7
organizacja pracy własnej
11,9
13,1
10,3
obsługa urządzeń biurowych
11,4
17,0
3,4
zagadnienia z zakresu BHP
7,0
7,8
5,8
rodzaj zajęć i zagadnienia

Zaprezentowane wyżej odpowiedzi wskazywane przez badanych w
ramach pytania zamkniętego w dużej mierze wyczerpały kategorie braków. W pytaniu otwartym, również odnoszącym się do odczuwanych przez
respondentów niedostatków w programie kształcenia, ponad dwie trzecie
badanych udzieliło odpowiedzi wskazującej na nie dostrzeganie dodatkowych obszarów (69,2%). Udzielane odpowiedzi potwierdziły zastrzeżenia
uczniów i studentów do ilości odbywanych praktyk na terenie portu i w
przedsiębiorstwach branży portowej (9,3%). Wśród pojedynczych wskazań pojawiły się następujące pozycje programowe: znajomość działalności i specyfiki portu, przedmioty specjalistyczne, praktyczne zagadnienia z
zakresu logistyki i spedycji, zwiększenie liczby przedmiotów zawodowych,
możliwość nabycia uprawnień zawodowych, niedostateczna ilość szkół o
profilu portowym, znajomość urządzeń portowych, zwiększenie liczby zajęć z języka obcego.
Wykorzystując rozbudowane zestawienie obszarów wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w porcie, respondentów poproszono o wskazanie w jakim stopniu dysponują oni wiedzą w podanych obszarach. Zadanie polegało na zaznaczeniu przy każdym obszarze wiedzy i umiejętności,
jednego z punktów od 1 do 7, pomiędzy biegunami continuum, oznaczonymi: „brak wiedzy, brak umiejętności” i po przeciwległej stronie „wiedza
pozwalająca pracować w zawodzie”.
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Rys. 43. Obszary wiedzy i umiejętności ocenione przez badanych pod względem stopnia posiadanych w ich zakresie kompetencji

Przedstawione na poprzedniej stronie zestawienie obszarów wiedzy
i umiejętności wraz z oceną stopnia posiadanych w ich zakresach kompetencji (rysunek 43.) pozwala na uchwycenie rozbieżności w kompetencjach
uczniów i studentów. Rozbieżności ujawniają przede wszystkim poziom
specjalizacji w określonych obszarach oraz ukierunkowanie na określone
zadania w przyszłej pracy zawodowej, pozostające w związku z poziomem
edukacji, na którym znajdują się badani w momencie przeprowadzenia
badania.
Rozpatrując rozkład dla całej badanej zbiorowości, wśród umiejętności, w obrębie których badani czują się kompetentni należy wymienić:
podstawową obsługę komputera ( = 5,67), obsługę urządzeń biurowych
– fax, xero oraz typowe oprogramowanie biurowe ( = 4,96) oraz znajomość
języka angielskiego ( = 4,54). Porównując powyższe obszary pod względem wskazań udzielanych przez uczniów i studentów zauważalne są wyższe wartości wskazań udzielanych przez studentów. Uczniowie nieco lepiej
niż studenci oceniają swój poziom kompetencji w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, podobnie w zakresie znajomości programów
komputerowych do obsługi magazynów.
Odpowiedzi uczniów pokazują większy zasób kompetencji związany
z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi, przykładem mogą tu być:
zasady układania worków w stosy, spawanie, obsługa wózków widłowych,
znajomość urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w porcie oraz obsługa dźwigów i żurawi portowych.
Studenci są w większym stopniu pewni swojej wiedzy i umiejętności
w obszarach kompetencyjnych, takich jak: nazewnictwo urządzeń portowych, zasady współpracy z kontrahentami, zagadnienia portowo-przeładunkowe, zasady ekonomiki transportu morskiego, prowadzenie gospodarki magazynowej, regulacje krajowe i międzynarodowe w zakresie
przeładunku materiałów niebezpiecznych, gospodarowanie dokumentacją zgodnie z ustawą (obieg dokumentów), zagadnienia logistyki branży
portowej oraz w zakresie znajomości języka portowego i zasad gospodarowania nabrzeżem.

Źródła pozyskiwania wiedzy o porcie i branży portowej

Oprócz wiedzy nabywanej w ramach kształcenia instytucjonalnego
ważnym elementem poszerzania kompetencji oraz orientacji w zagadnieniach branżowych jest poszukiwanie na własną rękę i śledzenie ukazujących się na bieżąco informacji dotyczących funkcjonowania portu i
gospodarki morskiej, planowanych i realizowanych inwestycjach, o specyfice pracy w branży portowej. Na pytanie o korzystanie z tego typu dodatkowych źródeł odpowiedzi twierdzącej udzieliła ponad połowa badanych
(56,6%). W pytaniu posłużono się też rozróżnieniem na częstotliwość korzystania z dodatkowych źródeł wiedzy. Spośród wszystkich badanych z
dodatkowych źródeł korzysta „dość często” co ósmy respondent (11,5%),
zaś „sporadycznie” blisko połowa (45,1%). Odpowiedź przeczącą wskazała
grupa stanowiąca odsetek – 43,4% ogółu badanych.
Z dodatkowych źródeł wiedzy o porcie częściej korzystają uczniowie
szkół średnich (59,6%), aniżeli studenci (53,2%). Dodatkowych informacji o
porcie rzadziej szukają studenci niż uczniowie – w tym przypadku różnica
we wskazaniach wyniosła 6,4 p.p.
Do dość częstych poszukiwań dodatkowych informacji przyznają się
częściej mężczyźni (13,7%), niż kobiety (3,4%). Odpowiedź „tak, sporadycznie” była częściej wskazywana przez kobiety (52,5%), aniżeli przez mężczyzn (43,0%).
Źródła wykorzystywane przez badanych to przede wszystkim strony
internetowe (80,0%) oraz wskazywane rzadziej: prasa codzienna (35,2%)
oraz czasopisma i gazetki branżowe (33,0%).
Rys. 44. Źródła informacji wykorzystywane do zdobywania i poszerzania wiedzy o porcie
strony internetowe
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Wśród istotnych źródeł informacji o bieżących sprawach portu należy
wymienić czasopisma branżowe (np. „Portowiec”, „Namiary”) oraz strony
internetowe Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku lub Gdyni.
Ze stron internetowych prowadzonych przez Zarządy Portów w Gdańsku lub Gdyni korzysta nieco ponad połowa respondentów (52,9%). Częściej korzystają z nich studenci (60,8%), w porównaniu z uczniami (46,6%).
Ze stron internetowych częściej korzystają też kobiety (68,8%), niż mężczyźni (48,4%).
Na pytanie o korzystanie w bieżącym roku szkolnym i akademickim z
prasy branżowej, odpowiedzi twierdzącej udzieliło 43,7% badanych. Nieco
częściej do pracy branżowej sięgają studenci (46,0%), niż uczniowie (41,8%).
Kobiety (61,4%) zaglądają do portowych periodyków znacznie częściej, niż
mężczyźni (38,6%), różnica we wskazaniach wyniosła – 22,8 p.p.

Podsumowanie i zestawienie
najważniejszych wyników
Ogólny obraz sytuacji panującej na styku oczekiwań i potrzeb pracodawców branży portowej, reprezentowanych w badaniu przez kierowników różnego szczebla oraz aspiracji młodzieży kształcącej się w klasach
i na kierunkach „portowych” nie jest jednoznacznie negatywny i stwarza
możliwości podejmowania działań podnoszących standard oferty pracobiorców, jak i wypracowanie rozwiązań umożliwiających powiązanie w
większym stopniu oczekiwań artykułowanych przez stronę pracodawców.
Wśród zidentyfikowanych obszarów problemowych w branży portowej
znajdują się zagadnienia związane z umiejętnościami, które młodzież
posiada przynajmniej w stopniu podstawowym (znajomość języka angielskiego, umiejętność obsługi komputerów). Do obszarów tych należy
dołączyć te, których zniwelowanie odbywa się zwykle po rozpoczęciu
pracy zawodowej – uprawnienia, kursy i szkolenia. Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach kursów i szkoleń ukierunkowanych na potrzeby
branży deklaruje – 15,4% uczniów i studentów. Co odpowiada realizowanemu w branży portowej modelowi kariery zawodowej. Która, jak określił
jeden z rozmówców podczas wywiadu jakościowego, opiera się na podstawowych informacjach wyniesionych ze szkoły, specjalizacja zaś i uzyskanie
odpowiednich uprawnień następuje w ramach szkoleń przeprowadzanych
na konkretnych stanowiskach i sprzęcie w zakładzie pracy.
Niepokój może budzić fakt, iż zaledwie – 7,6% badanych deklaruje, iż
praca w porcie jest „pracą pierwszego wyboru, miejscem gdzie badani planują pracować ”, natomiast jedna trzecia badanych (33,2%) wskazała odpowiedź wskazującą, iż podjęcie pracy w porcie stanowi wybór ostateczny,
kiedy nie uda się znaleźć niczego innego. Jest to zatem wybór negatywny.
Zdeklarowanymi przeciwnikami podjęcia pracy w porcie jest grupa stanowiąca odsetek wynoszący – 11,8%.
Według badanych kierowników najważniejsze dla funkcjonowania
portu – z perspektywy miejsca zajmowanego w organizacji - zawody,
kwalifikacje i umiejętności to przede wszystkim dwie kategorie zawodowe: operatorzy sprzętu zmechanizowanego i przeładunkowego oraz operatorzy dźwigów, żurawi i suwnic (respondenci sami dokonywali takiego
rozróżnienia) oraz sztauerzy i trymerzy (z uwzględnieniem różnorodności
pełnionych przez nich funkcji w „ganku”). Jako najważniejszą z umiejętności, wymieniano najczęściej decyzyjność i operatywność: „umiejętność
organizacji pracy własnej, planowanie, umiejętność podejmowania decyzji
na własnym odcinku pracy, samodzielność” oraz „operatywność, inwencja,
twórczość, kreatywność i spryt w pracy”. Obszarem wiedzy, który również
znalazł się w grupie najczęściej wskazywanych charakterystyk, jest znajomość zagadnień portowo-przeładunkowych. Respondenci wskazywali
też, iż do pracy sztauerskiej niezbędne są polot i wyobraźnia oraz „duże
doświadczenie, praktyka, długi staż pracy”. Wśród konkretnych umiejętności, które przez badanych uważane są za najważniejsze na danym odcinku
pracy, wskazywano najczęściej znajomość języka angielskiego oraz umiejętność obsługi komputera w zakresie niezbędnym na danym stanowisku
pracy.
Zawody wskazywane przez uczniów i studentów jako najważniejsze
dla funkcjonowania portu, nie pokrywają się z hierarchią opracowaną na
podstawie wypowiedzi kierowników. Oprócz umiejscowienia na szczycie
hierarchii ważności zwraca uwagę też odsetek osób, które uznały dany
zawód za istotny. Uczniowie i studenci częściej wskazywali na te zawody,
które są ściśle powiązane z celami realizowanymi przez instytucje portowe,
podczas gdy kierownicy zwracali uwagę na funkcjonowanie portu jako instytucji, mając tym samym na uwadze działania, które faktycznie w porcie
są wykonywane i mają kluczowe znaczenie.
Jako preferowany poziom wykształcenia najważniejszych pracowni-
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ków w porcie respondenci zaznaczali najczęściej wykształcenie średnie
(64,2%) oraz wyższe – blisko połowa badanych (45,1%), co trzecia odpowiedź odnosiła się do wykształcenia zasadniczego zawodowego (35,2%).
Najrzadziej wskazywano wykształcenie podstawowe (3,1%). Specjaliści
– portowcy komentujący wyniki wskazali, iż w przyszłości zarysowywać
się będzie zmiana preferencji w zakresie poziomu wykształcenia pracowników portowych na rzecz wykształcenia wyższego oraz średniego z ukierunkowaniem zawodowym. Wraz ze wzrostem poziomu organizacyjnego,
reprezentowanego przez kierowników rośnie też preferowany poziom wykształcenia pracowników, którzy mogą świadczyć pracę na danym odcinku
pracy.
Najwyższy odsetek odpowiedzi wskazujących na konieczność legitymowania się wykształceniem ściśle kierunkowym odnotowano wśród reprezentantów firm zajmujących się utrzymaniem infrastruktury portowej
(72,4%), najniższy zaś wśród wypowiedzi kierowników w firmach o profilu
spedycyjnym (21,4%) oraz bezpośrednio przeładunkowym (21,5%). Przyjęcie do pracy osoby o wykształceniu zbliżonym jest możliwe najczęściej w
firmach spedycyjnych (61,6%) oraz zajmujących się zarządzaniem portem
(59,3%), najrzadziej zaś w przypadku przedsiębiorstw odpowiadających za
utrzymanie infrastruktury portowej (27,6%). Przeszkolenie stanowiskowe,
jako wystarczające do podjęcia pracy wskazywano najczęściej w firmach
bezpośrednio przeładunkowych (28,9%) oraz spedycyjnych (17,0%).
Kierownicy stanowiący próbę badawczą zostali zapytani, o to czy
osoby pracujące na podległych im stanowiskach obsługują urządzenia
wymagające specjalnych uprawnień lub dodatkowego przeszkolenia. Odpowiedzi twierdzącej udzieliła ponad połowa badanych (57,3%). W opinii
długoletniego pracownika portu i jednocześnie kierownika szczebla strategicznego odsetek ten powinien przyjąć wyższą wartość, co pozostaje w
związku z sytuacją, iż „więcej osób, których praca łączy się z portem wymaga specjalistycznych przeszkoleń, myślę że nawet do 70%”.
Co trzeci badany uczeń i student zaznaczył brak możliwości zdobycia
uprawnień stanowiskowych (35,4%) oraz brak przeszkolenia z zakresu obsługi sprzętu zmechanizowanego (35,1%).
Do specyficznych umiejętności niezbędnych do świadczenia pracy
należy również zaliczyć obsługę specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Respondenci zostali zapytani, czy do pracy na podległych im
stanowiskach potrzebny jest ten rodzaj umiejętności. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło nieco ponad dwie trzecie badanych kierowników (69,9%).
Studenci i uczniowie wskazywali na posiadane umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputerów. Można zatem sformułować dyrektywę przenoszącą akcent z kształcenia w zakresie obsługi komputera na
umiejętność stosowania komputerów w pracy, a nie ich obsługi. Deklaracje uczniów i studentów pokazują, że te umiejętności posiadają.
Wśród charakterystyk osobowościowych wskazywanych jako najistotniejsze w pracy w porcie najczęściej wskazywano „dokładność, sumienność i odpowiedzialność”, komunikatywność, zdolność do samodzielnego
podejmowania decyzji, odporność na stres oraz duże przepływy informacji, „spokój, opanowanie i cierpliwość” oraz umiejętność pracy w zespole.
Respondenci kierownicy, jako obszary sprawiające najwięcej problemów w pracy z podwładnymi oraz im samym w ich własnej pracy, wska-

zywali najczęściej: znajomość języka obcego, „kreatywność, umiejętność
wymyślania nowych rozwiązań”, „gotowość do podejmowania się każdego
możliwego zadania”, „pewność siebie, rozumiana jako zdolność do podejmowania decyzji”. Wśród znaczących problemów wymieniano także:
palenie papierosów oraz stan zdrowia badanych. Na szczególną uwagę
zasługuje pozycja, jaką zajęły problemy związane z piciem alkoholu. Problemy te znalazły się w hierarchii obszarów dysfunkcjonalnych na ostatnim
miejscu, co należy interpretować zdecydowanie pozytywnie.
Badania pokazują, iż ważnym elementem kształcenia powinno być
wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji, w oparciu o posiadaną
wiedzę oraz informacje płynące z obszaru wymagającego decydowania.
Brygadziści częściej niż pozostali kierownicy wskazywali na problemy
w pracy ze swoimi podwładnymi w takich obszarach, jak: formalnie poświadczone kwalifikacje, uczciwość, kultura osobista, umiejętność obsługi
komputerów (w przypadkach jeśli jest potrzebna), kondycja fizyczna, bardzo dobry stan zdrowia, palenie papierosów oraz znajomość języka obcego. Opinie brygadzistów wskazują, iż obszarami, w których dostrzegają
oni mniejsze problemy od pozostałych kierowników, są pewność siebie –
umiejętność podejmowania decyzji, gotowość podjęcia się każdego możliwego zadania, oraz kreatywność – umiejętność wymyślania czegoś nowego.
Wśród odpowiedzi kierowników przewija się wątek dotyczący znajomości języków obcych. Jak pokazują deklaracje młodzieży, język angielski
na poziomie podstawowym pozostaje w obszarze kompetencji posiadanych przez uczącą się młodzież. Możliwe do podjęcia rozwiązanie, to
nadanie odpowiedniego profilu treściom programowym w zakresie nauki
angielskiego.
Z perspektywy kierowników ulokowanych na szczycie struktury organizacyjnej problemy, które dotyczą pracy podwładnych i ich funkcjonowania w przedsiębiorstwie częściej niż w przypadku innych grup pracowniczych dotyczą: obowiązkowości, rzetelności – wywiązywania się z
powierzonych zadań, zaangażowania i chęci do pracy, dyspozycyjności –
gotowości do podejmowania pracy ponad normę, elastyczności – umiejętności wykonywania różnych czynności, komunikatywności – jasność formułowanych i przekazywanych informacji, samodzielności – umiejętność
zorganizowania sobie pracy. Kierownicy wyższego szczebla rzadziej niż
pozostałe grupy respondentów wskazywali na pojawianie się problemów
w pracy w takich obszarach jak: uczciwość, kultura osobista, umiejętność
obsługi komputera, kondycja fizyczna, bardzo dobry stan zdrowia, palenie
papierosów. Wśród pracowników podlegających najwyższemu poziomowi
kierownictwa odnotowano też najniższy wskaźnik ilustrujący problemy w
obszarze znajomości języków obcych.
Braki w zakresie umiejętności, kwalifikacji, wykształceniu najważniejszych pracowników dostrzega blisko co czwarty respondent kierownik. Na
braki w zakresie przygotowania zawodowego zwracali uwagę najczęściej,
bo blisko połowa odpowiadających (48,3%), reprezentanci firm zajmujących się utrzymaniem infrastruktury portowej. Nieco rzadziej, bo co trzeci
kierownik (33,3%) w firmach bezpośrednio przeładunkowych i blisko co
piąty (21,8%) w firmach spedycyjnych. Odpowiedzi twierdzącej najrzadziej
udzielali kierownicy z przedsiębiorstw wspomagających działalność portu (14,3), nieco częściej zaś z firm odpowiadających za zarządzanie portem (17,6%). Wśród wypowiedzi dominują wskazania na problem braku
znajomości języków obcych z akcentem na język angielski, umiejętności
obsługi komputera w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności
na danym stanowisku pracy. Wskazania dotyczące obsługi urządzeń portowych odnosiły się do faktu posiadania niezbędnych uprawnień (badani
nie precyzowali, o jakie urządzenia i uprawnienia dokładnie chodzi). Wśród
odpowiedzi pojawił się także wątek dotyczący umiejętności obsługi urządzeń ulokowanych na statkach. Badani akcentowali też ogólny problem
specjalizacji pracowników oraz gotowości do podnoszenia i poszerzania
swoich umiejętności – również w zakresie posiadanego wykształcenia. Na
uwagę zasługuję też jedna z cech, wymieniana przez badanych jako rodzaj

problemu, chodzi o brak chęci do pracy, promieniująca na możliwości kierowania zespołem pracowniczym, co może świadczyć o niedomaganiach
kierowników w sferze umiejętności motywowania pracowników w sensie
psychologicznym lub braku systemu motywacyjnego, nie tylko związanego z wynagrodzeniami. Innym istotnym czynnikiem mogą być uwarunkowania społeczne, związane z systemem wartości pracowniczych, kulturą
pracy czy najogólniej – traktowaniem pracy jako wartości. Uwarunkowania
te pozostają w związku z najbliższym otoczeniem rodzinnym oraz szkolnym.
Na pytanie: „Czy obecnie na portowym rynku pracy dostrzega Pan(i)
brak pracowników o określonych umiejętnościach?” odpowiedzi twierdzącej
udzielił niemal co trzeci (38,4%) respondent. Odpowiedzi „tak” udzieliła
więcej niż połowa (55,1%) badanych kierowników szczebla operacyjnego. Sytuacja ta pozostaje w ścisłym związku z przemianami rynku pracy,
będącymi rezultatem zmian profilu kształcenia zawodowego w kierunku
kształcenia ogólnokształcącego. Wynikiem owych przemian jest niedobór
pracowników o wykształceniu rzemieślniczym i technicznym na poziomie
kształcenia zasadniczego i średniego. Wśród najczęściej wskazywanych
cech stanowiących brak u pracowników znalazły się doświadczenie i praktyka (16,9%) oraz ogólne cechy pracownicze stanowiące podstawy zdolności wykonywania tzw. „dobrej roboty” (20,8%). Ważną kategorią pracowników, których według kierowników brakuje na rynku pracy, są robotnicy
portowi (brygadzista, dźwignicowy, hakowy, lukowy, sztauer). Na tę kategorię zwróciło uwagę – 15,1% badanych. Co dziesiąty (10,1%) kierownik
zwrócił uwagę na problem znajomości języka angielskiego.
Wśród najczęściej wskazywanych przeszkód respondenci wymieniali wysokie koszty pracy (55,2%), kryzysowa sytuacja w branży portowej
(42,1%), niewystarczający system zachęt finansowych, redukujących koszty zatrudnienia (41,9%). Obok trzech naczelnych wskazanych barier uwagą
należy jednak objąć kolejne dwie: ryzyko gwałtownego załamania na rynku
branży portowej (36,9%) oraz brak na rynku pracy kandydatów o potrzebnych kwalifikacjach (30,8%). Zróżnicowanie ocen czynników stanowiących
bariery w zatrudnianiu w zależności od poziomu organizacji odzwierciedla
rozbieżność interesów ścisłego kierownictwa oraz kierowników poziomu
operacyjnego, którzy częściej reprezentować będą interesy swoich podwładnych, znajdując się zwykle w niemal identycznej sytuacji zawodowej.
Przykładem jest tu kategoria kosztów pracy, która przez te dwie odmiennie
ulokowane w hierarchii grupy jest oceniana skrajnie odmiennie. Kierownicy wysokiego szczebla częściej są skłonni przypisywać znaczenie temu
elementowi, podczas gdy na szczeblu operacyjnym nie jest on postrzegany jako główna przeszkoda. Na podobnej zasadzie rozbieżności oceniane
są takie rodzaje przeszkód, jak kryzys panujący w branży portowej, który
dla kierowników – brygadzistów jest obok niewystarczającego systemu zachęt finansowych, główną przeszkodą w zatrudnianiu. W podobny sposób
jako przeszkoda traktowane jest ryzyko gwałtownego załamania na rynku branży portowej. O ile dla kierowników wysokiego szczebla nie jest to
główna z przeszkód, to dla kierowników szczebla operacyjnego jest jedną
z trzech głównych.
Dostrzeganie potrzeby zatrudnienia nowych pracowników pozostaje w liniowym związku z poziomem organizacyjnym, reprezentowanym
przez poszczególne szczeble kierownictwa. Im wyższy poziom kierownictwa, tym niższa wartość wskaźnika procentowego ilustrującego potrzebę
zatrudnienia nowych pracowników. Odpowiedzi potwierdzające potrzebę
ilościowego rozbudowywania zasobów ludzkich najczęściej udzielali kierownicy szczebla operacyjnego – brygadziści (84,3%). Ogólnie, wartość
średnia wskazań wyniosła = 32,3 i oznacza, iż generalnie kierownicy chcieliby zwiększyć ilość pracowników pod swoim kierownictwem o blisko jedną trzecią (wskaźnik ten jest uśrednioną wartością wskazań wyrażonych
procentowo). Badanym kierownikom zadano pytanie, czy wśród potrzebnych pracowników są tacy, którzy dysponowaliby jakimiś nowymi, dodatkowymi kwalifikacjami? Odpowiedzi twierdzącej udzieliła blisko połowa
badanych kierowników (49,4%).

Potrzebę podnoszenia umiejętności i kwalifikacji swoich podwładnych
dostrzega zdecydowana większość badanych, bo aż 79,8%, choć komentujący wyniki w ramach badań jakościowych uznali, iż wskaźnik ten powinien przyjąć jeszcze wyższą wartość. Wśród najczęściej wskazywanych
grup szkoleń znalazły się: szkolenia z zakresu obsługi urządzeń portowych
(21,6%), kursy językowe (13,9%), kursy z zakresu obowiązującego prawa
(11,2%).
W opinii co czwartego kierownika (24,1%) programy kształcenia zawodowego w szkołach przygotowujących do pracy w branży portowej odpowiadają współczesnym potrzebom tej branży, zaś ponad połowa (57,1%)
nie potrafiła określić, jaki jest stopień zgodności programów z potrzebami
branży (odpowiedź – „nie orientuję się”). Natomiast opinii rozmówców komentujących wyniki wskaźnik odpowiedzi wskazujących na brak zgodności programów kształcenia z współczesnymi potrzebami branży portowej
może „w rzeczywistości plasować się na wyższym poziomie i sięgać nawet
kilkudziesięciu procent”. Badani zostali poproszeni o ocenę przygotowania
zawodowego absolwentów szkół średnich i wyższych do pracy na podległych kierownikom stanowiskach. Co trzeci badany (31,2%) przygotowanie
do pracy zawodowej ocenił pozytywnie, negatywnie zaś – 16,5% respondentów. Trudności z ocenieniem miała ponad połowa badanych (52,3%).
Wśród wskazań na obszary wiedzy i umiejętności, których brakuje absolwentom najczęściej wymieniano „ zdolność przełożenia wiedzy teoretycznej wyniesionej ze szkoły lub uczelni na aspekty praktyczne” (63,1%),
„zdolność podejmowania decyzji w obszarze pozostającym w zakresie
kompetencji młodego pracownika, brak samodzielności, odpowiedzialności oraz umiejętności organizacji pracy własnej” (7,4%). Wśród odpowiedzi
znaczące miejsce znajdują wskazania na brak znajomości języków obcych
(6,9%).
Spośród wszystkich badanych kierowników o inicjatywie powołania
Centrów Logistycznych słyszało dwie trzecie kierowników (63,6%), natomiast w badaniu przeprowadzonym na terenie szkół i uczelni odnotowano
wskaźnik o połowę niższy. O idei powołania instytucji Centrów Logistycznych słyszało blisko dwie trzecie (30,7%) uczniów i studentów. Istotne zróżnicowanie odpowiedzi dotyczących wiedzy uczniów i studentów na temat
powołania nowej instytucji zarejestrowano, uwzględniając podział na
szkoły średnie i wyższe. Odsetek odpowiedzi potwierdzający posiadanie
świadomości powoływania Centrów w szkołach średnich wyniósł – 13,3%,
natomiast w uczelniach odpowiedzi twierdzącej udzielił co drugi (51,1%)
student. Co czwarty kierownik wskazał, iż w Centrach Logistycznych niezbędni będą pracownicy przeładunkowi (25,7%) oraz spedytorzy (23,3%).
W odpowiedzi co piątego badanego znalazło się wskazanie odnoszące się
do pracowników obsługi magazynowej (19,3%), zaś co dziewiąty badany
wskazał na agentów celnych i celników (10,9%), a co dziesiąty na specjalistów z zakresu zarządzania i marketingu (9,9%).
Wśród skojarzeń i wyobrażeń dotyczących portu i pracy w nim na
pierwszym miejscu wskazano „przeładunek, dźwigi, kontenery oraz działalność spedycyjną” (43,5%), zaś na drugim miejscu „statki” (34,0%), „morze
i woda” (9,5%), „ciężka praca fizyczna” (8,5) oraz „stocznie” (8,3%). W trzeciej
grupie wyróżnionej na podstawie częstości wskazań znalazły się: „handel
międzynarodowy oraz import-eksport” (6,6%), „budowa statków” (6,2%)
oraz „transport morski” (6,0%). Wśród wymienionych odpowiedzi zwraca
uwagę stosunkowo wysoki odsetek badanych, którzy kojarzą branżę portową z działalnością stoczniową.
Spośród wszystkich badanych uczniów i studentów praktyki zawodowe na terenie portu lub w przedsiębiorstwach branży portowej odbywał
zaledwie co czwarty badany (23,6%). Zauważalna jest też różnica we wskazaniach uczniów i studentów, reprezentujących różne poziomy kształcenia. Różnica w odsetkach odpowiedzi twierdzących wyniosła – 15,6 p.p. na
korzyść uczniów szkół średnich.
Wśród odpowiedzi na pytanie o ocenę atrakcyjności pracy w branży
portowej odpowiedzi pozytywne zostały udzielone przez jedną trzecią
badanych (34,3%), ponad połowę zaś stanowią te wskazujące na brak
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zdecydowania – „ani wysoko, ani nisko” (53,2%). Studenci szkół wyższych
częściej niż uczniowie oceniali pozytywnie atrakcyjność pracy w branży
portowej, różnica we wskazaniach wyniosła – 6,1 p.p. Do badanych skierowano bezpośrednie pytanie, czy planując swoją przyszłość zawodową,
rozważają możliwość podjęcia zatrudnienia w branży portowej. Dla ponad
jednej trzeciej badanych (37,6%) praca w branży portowej jest kierunkiem,
w którym mogłaby zostać skierowana kariera zawodowa. Wśród odpowiedzi, jednakże dominują odpowiedzi wskazujące na brak zdecydowania
(41,8%). Wśród trzech najczęściej wskazywanych czynników przyciągających młodych ludzi do pracy w branży portowej znalazły się wysokie
zarobki (33,0%), bliskość morza (32,3%) oraz kontakty z ludźmi z innych
krajów (28,7%). Wysokie zarobki częściej stanowią magnes dla uczniów
szkół średnich (38,8%), aniżeli dla studentów (26,2%). W podobny sposób
rozkładają się proporcje dla czynnika „bliskość morza”. Wariant ten jest
częściej atrakcyjny dla uczniów (36,5%), niż dla studentów (27,5%). Wśród
czynników, które zniechęcają do pracy w porcie wymieniano ciężkie warunki pracy (22,1%), niskie zarobki (16,1%). Niskie standardy BHP, kontakt z
dużymi urządzeniami i pozostające w związku z tym niebezpieczeństwo i
narażenie życia stanowią czynniki odpychające od podjęcia pracy w porcie
dla grupy stanowiącej odsetek wynoszący – 13,7%.
Dla blisko połowy badanych (47,4%) wybór pracy w porcie jest jedną
z wielu możliwości, które we właściwym momencie zostaną rozważone.
Jedna trzecia badanych (33,2%) wskazała odpowiedź wskazującą, iż podjęcie pracy w porcie stanowi wybór ostateczny, kiedy nie uda się znaleźć
niczego innego. Jest to zatem wybór negatywny. Zdeklarowanymi przeciwnikami podjęcia pracy w porcie jest grupa stanowiąca odsetek wynoszący – 11,8%. Najniższy odsetek wskazań zarejestrowano w powiązaniu
z wariantem wyrażającym nastawienie badanych, iż zatrudnienie w porcie
jest „pracą pierwszego wyboru, miejscem gdzie badani planują pracować”
(7,6%).
Wśród odpowiedzi na pytanie o zarobki, jakie satysfakcjonowałaby
przyszłych absolwentów, najwyższy odsetek odpowiedzi zarejestrowano
w obrębie dwóch przedziałów oczekiwań: kwota od 2501 do 3500 zł zadowoliłaby – 34,4% badanych, zaś kwota powyżej 4500 zł – 31,3%. Dla 15,9%
uczniów i studentów wystarczającą byłaby kwota w przedziale 1501 – 2500
zł, zaś dla 17,1% - 3501 – 4500 zł. Oczekiwania finansowe młodych ludzi
ulokowane są na bardzo wysokim poziomie, biorąc pod uwagę fakt, iż rozpoczęcie kariery zawodowej ciągle stanowi dla nich przyszłość. Rozbudowane aspiracje w tym obszarze mogą stanowić przeszkodę w uzyskaniu
choćby elementarnej satysfakcji z wykonywanej pracy.
Dla zdecydowanej większości respondentów branża portowa jest
obecnie kluczową gałęzią gospodarki w Trójmieście (odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 49,9%, „raczej tak” – 33,1%). W perspektywie najbliższych
kilku lat dla nieco ponad połowy badanych (51,7%) przyszłość gospodarki w Trójmieście jawi się w jasnych barwach. Jedna trzecia respondentów
(33,1%) miała trudności ze wskazaniem ogólnego kierunku zmian – na lepsze lub na gorsze – w branży portowej w przeciągu najbliższych kilku lat.
Najbliższą przyszłość w ciemnych barwach postrzega – 15,2% badanych.
Na pytanie czy z branżą portową warto wiązać swoje plany zawodowe,
ponad połowa badanych (55,0%) udzieliła odpowiedzi pozytywnej (odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 12,6%, „raczej tak” – 42,4%). Co trzeci badany (32,9%) wskazał odpowiedź „trudno powiedzieć” (32,9%). Dla 12,1%
badanych branża portowa nie jest tą, z którą warto wiązać plany zawodowe. Odpowiedzi te należy oczywiście rozpatrywać z uwzględnieniem inwestycji, planowanych na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat. W opinii
kierowników, z którymi przeprowadzono wywiady jakościowe, w planach
znajdują się takie inwestycje, jak rozbudowa terminali, remonty nabrzeży,
rozbudowa dróg dojazdowych oraz pogłębienie basenów.
Badanym, którzy zadeklarowali, iż zamierzają kontynuować naukę
po ukończeniu obecnego etapu edukacji zadano pytanie czy zamierzają
kształcić się w kierunku związanym z branżą portową? Wśród odpowiedzi
na pytanie dominowały wskazania na wariant „nie” (51,4%). Studia wyższe

na kierunku związanym z branżą portową zamierza podjąć – 16,9% badanych, natomiast naukę w ramach studiów podyplomowych – 9,6%. Gotowość kontynuowania nauki w ramach szkół pomaturalnych na kierunkach
powiązanych z branżą portową, zgłosiło – 6,7% respondentów. Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach kursów i szkoleń ukierunkowanych
na potrzeby branży deklaruje – 15,4% uczniów i studentów. Studenci
(71,1%) nieco częściej deklarują chęć specjalizacji – pogłębiania już posiadanej wiedzy, aniżeli uczniowie szkół średnich (61,5%). Proporcje prezentują się odwrotnie w przypadku chęci zmodyfikowania zakresu posiadanej wiedzy i przekwalifikowania się w obrębie branży portowej. W tym
przypadku wyższy odsetek odpowiedzi zarejestrowano wśród uczniów
(24,3%), niż wśród studentów (16,5%).
Respondenci, niezależnie czy planują podjęcie pracy w zawodzie lub
nie, zostali postawieni przed zadaniem wskazania, na ile czują się przygotowani do podjęcia zatrudnienia w branży portowej. Wśród odpowiedzi
dominowały wskazania na odpowiedź „ani dobrze, ani źle” (43,8%), co
wskazuje na brak zdolności oszacowania wartości posiadanych kwalifikacji. Na drugim miejscu lokują się odpowiedzi pozytywnie wartościujące,
których w sumie udzieliło – 39,7% badanych. Negatywną ocenę posiadanemu przygotowaniu wystawiło w sumie – 16,5% uczniów i studentów.

Do badanych, którzy zadeklarowali, iż dostrzegają braki w swoim programie kształcenia skierowano prośbę o wskazanie obszarów tych braków.
Ponad połowa badanych uczniów i studentów wskazała na praktyki zawodowe (55,0%) – ich zbyt małą liczbę i różnorodność. Niemal dokładnie połowa badanych wskazała na brak zajęć przeprowadzanych na terenie portu
(49,9%) oraz brak zajęć prowadzonych przez fachowców z portu (49,9%).
Co trzeci badany zaznaczył brak możliwości zdobycia uprawnień stanowiskowych (35,4%) oraz brak przeszkolenia z zakresu obsługi sprzętu zmechanizowanego (35,1%). Wśród umiejętności, w obrębie których badani
czują się kompetentni należy wymienić: podstawową obsługę komputera
(=5,67), obsługę urządzeń biurowych – fax, xero oraz typowe oprogramowanie biurowe (=4,96) oraz znajomość języka angielskiego (=4,54).
Respondenci kształcący się w kierunku branży portowej wskazują
na praktyczne rozwiązania, jakie ich zdaniem podniosłyby ich poziom
kompetencji. Odbywanie praktyk z prawdziwego zdarzenia, kontakty ze
specjalistami z branży oraz zajęcia prowadzone na terenie portu należy
zakwalifikować do propozycji konstruktywnych i mających szanse na realizację. Innym rozwiązaniem może być zatrudnianie w szkołach i uczelniach
praktyków branży portowej, którzy jak nikt inny będą w stanie wprowadzić
przyszłych portowców w obszar tej gałęzi gospodarki.
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