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I. Cele badania  

Celem głównym badania jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych 

w branży: żywność wysokiej jakości (dalej określana mianem żywości lub branży żywności) 

– kod PKD: C.10, poprzez: 

 

1) określenie stanu i kierunków rozwoju kadr w branży żywności wysokiej jakości i 
związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, 

2) określenie krótko i średniookresowych wyzwań (horyzont 3/maksymalnie 5 lat), 
przed jakimi stoi branża żywność wysokiej jakości w wymiarze kompetencyjnym 
w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi. 

 

Przed zespołem badawczym stoi wyzwanie odpowiedzenia na dwie grupy celów, które 

uszczegóławiają kierunki prowadzonego badania.  

Schemat 1: Dwa cele badania 

 

Źródło 1: opracowanie własne 

Oba cele, wyznaczające kierunki badania, zostały poniżej uszczegółowione.  



 
5 

 

   
 

Cel 1. Określenie stanu i kierunków rozwoju kadr w branży żywności wysokiej jakości i 

związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje. 

Określenie stanu i kierunków rozwoju kadr w branży żywności musi uwzględniać bardzo 

szeroki wachlarz uwarunkowań. Po pierwsze należy odnieść się do zdiagnozowanych w 

ostatnich latach potrzeb sektora oraz trendów, jakie będą miały wpływ na rozwój kadr. 

Rynek produkcji żywności w ostatnich latach, przed 2020 rokiem ulegał zmianom. Wynikały 

one ze zmieniających się trendów gospodarczych i społecznych – na przykład rosnącej 

świadomości ekologicznej i coraz wyraźniejszych dążeń do zrównoważonej produkcji. Firmy 

odpowiadały na nowe potrzeby klientów – takie jak dostarczanie tzw. superfoods, czy 

skrócenie ścieżki pośredników. Niektóre firmy branży żywności odczuły wzmocnienie i idący 

za tym wzrost sprzedaży. Na stymulowanie rozwoju firm duży wpływ miała lojalność 

klientów, wynikająca z jakości produktów, obsługi, wizerunku firm i ich doświadczenia na 

rynku1. 

Po drugie należy uwzględnić wpływ COVID-19 na sytuację przedsiębiorstw z sektora żywności 

wysokiej jakości. Pandemia spowodowała w wielu firmach zmiany wewnętrzne związane ze 

strukturą zatrudnienia z uwagi na nowe wymagania sanitarne. Z jednej strony epidemia 

przyspieszyła rozwój kompetencji pracowników (szczególnie cyfrowych), ale także ujawniła 

nowe potrzeby rozwojowe w całej branży. Badanie ma na celu identyfikację potrzeb 

strukturalnych, jak i tych, które pojawiły się ad hoc i wynikały z sytuacji epidemiologicznej.  

Cel 2. Określenie krótko i średnioterminowych wyzwań przed jakimi stoi branża żywności 

wysokiej jakości w wymiarze kompetencyjnym  

Obok wyzwań wewnętrznych, jak dostępność pracowników o określonych kompetencjach, 

kluczowe znaczenie mają wyzwania warunkujące funkcjonowanie całej branży. Dotyczy to 

szeroko rozumianego kontekstu:  

1. społeczno-demograficznego (w tym trendów konsumenckich jak np. wzrost 

zainteresowania gotowymi „zdrowymi” daniami, łatwymi do przygotowania w domu, 

które mogą wpłynąć na decyzje firm np. o włączaniu nowych produktów, procesów 

czy materiałów),  

2. gospodarczego (poprawiającej się do czasu wybuchu pandemii sytuacji ekonomicznej 

klientów i ich zdolności nabywczej, co stanowi zachętę dla producentów i dostawców 

żywności wysokiej jakości do poszerzania oferty, inwestycji, a w efekcie wzrostu 

sprzedaży),  

3. zdrowotnego (stan zdrowia Polaków, mody na diety ograniczające lub preferujące 

pewne produkty lub sposób ich przygotowania, większa świadomość wpływu 

 
1 Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2019-20120 w: „Czynniki stymulacji rozwoju rynku 
żywnościowego”, Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Katedra Polityki Europejskiej, Finansów 
Publicznych i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
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żywności na zdrowie i np. potrzeby mniejszego spożycia mięsa; ograniczanie glutenu; 

preferowanie produktów bio),  

4. prawnego (zmiany prawa, zarówno dotyczącego restrykcyjność zasad produkcji, jak 

i tworzenia możliwości dla nowych form (lub materiałów) produkcji, 

5. technologicznego (rozwój nowych technologii).  

Powyższe aspekty kształtować będą różne wyzwania dla przedsiębiorstw branży żywności. To 

samo wyzwanie w inny sposób będzie angażowało duże przedsiębiorstwa o 

zautomatyzowanej produkcji, szerokiej sieci dystrybucji i setkach pracowników, a w inny 

małe firmy rodzinne. Wachlarz tych wyzwań, a także ryzyka, które one niosą również będą 

przedmiotem badania.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

I.1. Kontekst badania – branża żywność wysokiej jakości 

Przedmiotem badania są firmy, które w swojej działalności mają uwzględniony kod PKD 

C.10. Produkcja artykułów spożywczych. W ramach tego sektora zawiera się 9 podsektorów. 

Każdy z nich zawiera w sobie kolejne. W tabeli przedstawiono zasadnicze 9 podsektorów z 

działu produkcja artykułów spożywczych2.   

Tabela 1: Klasyfikacja PKD C.10. 

10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 

10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 

10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 

10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 

10.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich 

10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych 

10.7 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 

10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 

 
2 Pełny opis klasy i podklas Działu PKD C.10: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1443,produkcja-
artykulow-spozywczych.html#D10  

Badanie Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża żywności wysokiej jakości składa 

się z dwóch edycji. Pierwsza edycja, która zakończy się we wrześniu 2021 roku,  składa się 

z dwóch części: 

1. pierwszej, w pełni jakościowej, zakończonej raportem cząstkowym na przełomie 

marca i kwietnia 2021, 

2. drugiej, zawierającej metody jakościowe (dodatkowe) oraz ilościowe, zakończonej  

raportem końcowym we wrześniu 2021. 

Szczegóły dotyczące kolejnych kroków badawczych opisane zostały w dalszej części 

raportu (przede wszystkim w rozdziale Realizacja badania).  

 

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1443,produkcja-artykulow-spozywczych.html#D10
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1443,produkcja-artykulow-spozywczych.html#D10
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10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 
Źródło 2: Opracowanie własne 

Branża żywnościowa stanowi istotny sektor gospodarki, który jest jednym z szybciej 

rozwijających się. Jednocześnie Polska jest rynkiem zbytu nie tylko dla krajowych produktów 

spożywczych, ale też dla produktów importowanych. Z badania desk research Raport 

Wyjściowy „Kompetencje w branży spożywczej” przeprowadzonego na początku roku 2020 

na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji żywność wysokiej jakości wynika, iż Polska jest 

6. największym rynkiem europejskim produktów spożywczych. Poniżej zaprezentowano 

kluczowe dane opisujące sektor żywności. 

Tabela 2: Najważniejsze dane dotyczące sektora żywności w Polsce [Polska Agencja Inwestycji i Handlu, 
2020] 

Wartość sprzedaży 233,55 mld PLN (2018) 

Liczba zatrudnionych 381,2 tys. (GUS, 2018) 

Średnia pensja 4 121,96 PLN 

Nakłady inwestycyjne 7,22 mld PLN (2018) 

Wartość eksportu 94,68 mld PLN (wzrost 6,8% r/r) 

Wartość produkcji sprzedanej 184,17 mld PLN, wzrost 3,9 % r/r (2018) 

41% produkcji sektora jest eksportowane za granicę (94,68 mld PLN w 2018 r.) 

Udział w produkcji przemysłowej: 16 %  

Stan zobowiązań z tytułu BIZ: 11,74 mld EUR (NBP, 2018) 
Źródło 3: Raport Wyjściowy „Kompetencje w branży spożywczej”, strona 35. 

Polskim producentom udało się stworzyć silne marki, rozpoznawalne w Europie i kojarzone 

z produktami wysokiej jakości. Należą do nich:  

• Mlekovita, Mlekpol (przetwory mleczne),  

• Hortex, Tymbark (soki),  

• Wyborowa, Sobieski (wódka),  

• Grycan (lody),  

• Wedel (czekolada),  

• Sokołów (produkty mięsne),  

• Pudliszki (sosy i keczupy),  

• Kujawski (olej) i Winiary (przyprawy, dania gotowe).  

Zagraniczni inwestorzy weszli na rynek polski na początku lat 90. Polska była atrakcyjnym 

krajem do inwestowania ze względu na niskie koszty pracy, zachęty inwestycyjne oraz 

produkcję surowców wysokiej jakości. Działalność zagranicznych firm skupiona jest głównie 

w środkowym pasie Polski (województwa: wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie) 

oraz na południowo-zachodnim (województwa: opolskie i dolnośląskie) a także 

w województwie małopolskim. Natomiast firmy z polskim kapitałem lokalizują się na terenie 

całej Polski. Najmniej, spośród największych producentów, znajduje się w województwach: 

zachodnio-pomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, świętokrzyskim i 
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podkarpackim3. Największa wartość sprzedaży przypada na produkcję artykułów 

spożywczych i napojów – w sumie 158 834 mln zł. Firma, która w 20124 osiągnęła największy 

przychód, produkuje napoje alkoholowe (GK Kompania Piwowarska SA, Poznań z 

przychodem wartości 4 402 673 tys. zł oraz zatrudnieniem w liczbie 3200 osób). Jednak 

największą wartość sprzedaży i zatrudnienie odnotowano w przypadku przetwarzania i 

konserwowania mięsa oraz produkcji wyrobów mięsnych, a także wytwarzania wyrobów 

mleczarskich. 

Tabela 3: Charakterystyka przemysłu spożywczego w Polsce [Żmijewska, 2015] 

Sektor spożywczy: 
(dział i grupy) 

Produkcja 
sprzedana 
(w mln zł) 

Średnie 
zatrudnienie 

(w tys.) 

Średnie 
miesięczne 

wynagrodzenie 
(brutto w zł) 

Produkcja artykułów spożywczych w 
tym: 

141 001,6 268,3 3162,83 

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa 
oraz produkcja wyrobów z mięsa  

44 317,9 90,1 2 520,12 

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, 
skorupiaków i mięczaków 

5 908,3 12,3 2 807,54 

Przetwarzanie i konserwowanie owoców 
i warzyw 

12 192,7 24,9 3 210,02 

Produkcja olejów i tłuszczów 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 

3 684,4 4,5 4 652,81 

Wytwarzanie wyrobów mleczarskich  23 564,0 35,5 3 551,53 

Wytwarzanie produktów przemiały zbóż, 
skrobi i wyrobów skrobiowych  

4 179,7 6,3 3 743,65 

Produkcja wyrobów piekarniczo-
cukierniczych, wyrobów mącznych 

9 253,5 45 2 536,81 

Produkcja pozostałych artykułów 
spożywczych  

26 212,6 42,3 4 235,14 

Produkcja gotowych pasz i karmy dla 
zwierząt  

11 688,6 7,4 5 820,56 

Produkcja napojów  17 833,0 21,8 5 214,91 

Razem – produkcja artykułów 
spożywczych i napojów  

158 834,6 290,1 3 317,04 

Źródło 4: Raport Wyjściowy „Kompetencje w branży spożywczej”, strona 33. 

I.1.1. Wyzwania i bariery rozwoju sektora 

Jak każdy sektor, także branża żywności podlega nieustannym zmianom. Wynikają one ze 

zmian wewnątrz sektora, ale są też powodowane czynnikami zewnętrznymi – np. ogólną 

sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie albo zmieniającymi się oczekiwaniami 

społecznymi wobec żywności (bardziej świadome podejście do odżywania i towarów), jak 

również warunkami klimatycznymi, które mają wpływ na rolnictwo, a tym samym 

przekładają się na jakość i skalę produkcji żywności.  

 
3 Raport wyjściowy, Kompetencje w branży spożywczej, strona 34 
4 Za: Zestawienie największych firm spożywczych w Polsce [Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, 2013], w: Raport wyjściowy. Kompetencje w branży spożywczej, strona 29. 
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Jak wskazuje Sektorowa Rada ds. Kompetencji żywność wysokiej jakości, przemysł spożywczy 

należy do najbardziej rozdrobnionych sektorów w Polsce5. Na polskim rynku działa wiele 

firm, ale są one niewielkie pod względem zatrudnienia. Aby produkty tych przedsiębiorstw 

mogły sprostać nasilającej się konkurencji, w tym konkurencji na rynkach 

międzynarodowych, konieczne jest sprawne zarządzanie i zatrudnianie wysoko 

wykwalifikowanych pracowników, otwartych na innowacje technologiczne, z wiedzą z 

zakresu uwarunkowań rozwoju przemysłu spożywczego i technologii. Uwarunkowania 

popytowe, podażowe, technologiczne oraz prawne a także liczne uwarunkowania formalne, 

są obecnie dla wielu firm istotną barierą wejścia na rynek przemysłu spożywczego (lub 

rozwoju na nim). Z tego wynika potrzeba dokształcania osób pracujących w sektorze  - 

między innymi z zakresu regulacji krajowych i zagranicznych, a także trendów w technologii 

produkcji żywności i ich opakowań, kierunków rozwoju działań marketingowych6. 

We wspomnianym Raporcie Wyjściowym z desk research „Kompetencje w branży 

spożywczej”, poddano analizie szereg opracowań i dostępnych danych na temat sytuacji 

rynku żywności, z ostatnich 10 lat. Podsumowując to szerokie opracowanie, wskazać można 

następujące kluczowe wyzwania stojące przed polskim rynkiem producentów żywności: 

1. Produkcja żywności musi - jako priorytet - traktować ograniczenie degradacji 

środowiska naturalnego, w tym emisję gazów i pozostawienie możliwie najmniejszego 

śladu węglowego (np. związanego z transportem). Konieczne będzie zwiększenie 

wydajności procesów produkcyjnych i zrównoważone wykorzystanie zasobów 

naturalnych, a także generowanie mniejszej ilości odpadów poprodukcyjnych. 

Pojawianie się nowych potrzeb, wynikających z uwarunkowań rynkowych, stanowi 

główny bodziec innowacji. Już kilka miesięcy pandemii pokazuje, że klienci mają nieco 

inne oczekiwania niż przed pandemią (więcej informacji w dalszej części raportu). 

Dlatego w najbliższym czasie podejście producentów żywności najprawdopodobniej 

będzie musiało ulec zmianie, by odpowiedzieć na nowe potrzeby odbiorców. 

2. Producenci muszą być otwarci na nowe potrzeby klientów 4.07. Konsumenci coraz 

częściej szukają „wartości dodanej” w żywności. Mowa tu między innymi o żywności 

funkcjonalnej, produktach ekologicznych, czy nowych rozwiązaniach w obszarze 

wykorzystania resztek poprodukcyjnych. Zdrowie, technologia i odżywianie to 

kluczowe pojęcia dla sektora w najbliższych latach. Jako istotnych aktorów 

zaangażowanych w proces rozwoju produktów żywnościowych, wskazuje się: 

naukowców, technologów żywności oraz dietetyków. Łączenie i współpraca środowisk 

kluczowych dla rozwoju innowacyjnych produktów, a zwłaszcza dla rozwoju żywności 

 
5 Choć, jak wskazano w tabeli dotyczącej szans, zanotowano spadek rozdrobnienia sektora. 
6 Za 1. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji żywność wysokiej jakości 
7 Klient 4.0 działania on-line, ale także off-line, chce podejmować elastyczne decyzje, kupuje bo szanuje lub 
lubi markę, żąda dwustronnej komunikacji – cały czas, szuka autorytetów przy decyzjach zakupowych, 
świadomie szuka efektywności – wnioski z debaty nt. Klienta 4.0 w Krynicy 4.09.2019 w której udział wzięli 
Przemysław Gdański (prezes BNP), Piotr Korycki (prezes TVN Discovery), Marzena Rudnicka (prezes KIGS), 
Przemysław Staroń (Nauczyciel Roku z II LO w Sopocie) oraz Jacek Wasilewski (socjolog). 
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funkcjonalnej, będzie także zadaniem producentów żywności oraz środowisk 

działających w jego obszarze: ekspertów, szkół. Producenci żywności powinni zacząć 

kreować nisze i nowe mody oraz je rozwijać, nie tylko podążać za nowymi trendami8.  

3. W najbliższych latach, siłą napędową, wynikającą ze wspominanych wyżej potrzeb 

konsumentów, będzie rozwój  innowacyjności branży. Innowacyjne produkty 

funkcjonalne często muszą spełniać wyższe standardy jakościowe niż te 

konwencjonalne. Powinny być nie tylko równie smaczne, ale mieć bardziej korzystny 

wpływ na zdrowie i samopoczucia konsumentów, niż ten oferowany przez tradycyjne 

pożywienie. Analiza dostępnych danych pokazuje, że kluczowym elementem w 

testowaniu i wprowadzaniu na rynek nowatorskich rozwiązań jest akceptacja 

konsumentów. Zwraca się uwagę, że podejście do ryzyka (związanego z nowymi 

produktami i technologiami) może znacząco różnić konsumentów od ekspertów. 

Producenci nowych technologii produkcji żywności oraz opakowań muszą umieć 

przekonać konsumentów, że wprowadzane zmiany dają korzyści także odbiorcom 

(a nie tylko samym producentom). Akceptację nowych rozwiązań przez klientów 

można osiągnąć przez dostarczenie wiedzy na temat produkcji, korzyści jakie klient 

odnosi, czy ewentualnych kosztów. Niezbędne będzie wzmocnienie rzetelnego 

i czytelnego informowania i zwiększenie poziomu zaufania między producentem 

(wprowadzającym innowacyjne rozwiązanie) a konsumentem.  

4. Rosnącą konkurencję wskazuje się jako wyzwanie, które nasili się w najbliższych 

latach. Walka cenowa oraz wyzwania związane z dystrybucją będą stawiały przed 

przedsiębiorcami konieczność posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego, 

udoskonalania funkcjonujących linii technologicznych, aby sprostać konkurencji. 

Jakość produktów oraz specyfika oferowanego asortymentu (produkcja wyrobów 

niszowych, specjalizacja w określonym asortymencie) będzie stanowiła o sile 

konkurencyjnej firm. Przewagę konkurencyjną będzie dawała także umiejętność 

szybkiego odczytywania trendów w branży i potrzeb konsumentów, a także zdolność 

przewidywania  zachowań konsumentów na rynku. Wątkiem, który pojawia się 

w cytowanym opracowaniu wielokrotnie i należy go wspomnieć przy okazji 

konkurencji, jest promocja. Poza oczywistą promocją oferowanych produktów (która 

także jest wskazywana jako niewystarczająca do sprostania konkurencji), podkreśla się 

potrzebę wzmacniania działań promujących współpracę (również w ramach inicjatyw 

klastrowych) jako to działanie, które umacnia pozycję konkurencyjną (lub może ją 

stworzyć). Potrzebne są trwałe, oparte na zaufaniu, relacje międzyorganizacyjne 

z różnorodnymi partnerami zewnętrznymi.  

5. Wyzwaniem, które jest szczególnie istotne w obliczu wielości podmiotów działających 

na rynku, jest zaangażowanie przedsiębiorstw we współpracę z otoczeniem 

zewnętrznym. Oznacza to nie tylko nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 

z dostawcami surowców - co zwykle ma miejsce - ale także z krajowymi firmami 

 
8 Wnioski z debaty „FUTURE FOODS. Polska Doliną Krzemową branży spożywczej”, która odbyła się w 2019 w 
Warszawie podczas XII Forum Rynku Spożywczego i Handlu.  
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konkurencyjnymi oraz zagranicznymi. Wyzwaniom związanym z ekspansją 

producentów można odpowiadać poprzez techniki takie jak rozwój open source 

i otwarte innowacje9, wspólne działania badawczo-rozwojowe i rozwój sieci 

współpracy (z udziałem różnych uczestników: przedsiębiorców, instytutów 

badawczych i dostawców surowców/składników). Przy przyjęciu otwartych modeli 

innowacji zasadnicze znaczenie ma określenie, które z kompetencji powinny być 

rozwijane wewnątrz przedsiębiorstwa, a które należy oprzeć na outsourcingu 

umiejętności i zasobów (ludzkich, technologicznych oraz narzędziowych). Przyjęcie 

nowego modelu innowacji, a następnie określenie strategii poszukiwania 

odpowiedniej wiedzy i zasobów, będą najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw 

branży produktów wysokiej jakości. Rozwój w tym obszarze może być jednak 

uzależniony od przystąpienia do grupy kapitałowej i współpracy z sektorem badań 

i rozwoju, na co wiele firm prawdopodobnie nie jest gotowych. 

Powyższe wyzwania zostały wskazane na początku 2020 roku, zanim  świat ogarnęła 

pandemia COVID-19, która w znaczący sposób wpłynęła na wszystkie sektory gospodarki. 

W dostępnych opracowaniach (listopad 2020) pojawiają się następujące informacje 

dotyczące wyzwań, przed którymi staje branża żywności w związku z wirusem: 

• Istnieje konieczność spełnienia dodatkowych zaleceń sanitarnych antyCOVID-19 – 

związanych z  tym wymagań dotyczących  bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. 

• Wzrastają oczekiwania klientów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, 

zapotrzebowanie na produkty wysokiej jakości, produkty o specjalnych 

właściwościach, mających „potencjał odpornościowy”10. 

• Szczegółowe procedury i kwalifikacje pracowników na każdym szczeblu zarządzania 

odgrywają kluczową rolę w walce z pandemią. Zmieniają się (lub będą się zmieniać) 

wymagania dotyczące podniesienia kwalifikacji przez pracowników odpowiedzialnych 

za bezpośrednie kontakty z odbiorcami i dostawcami, oraz pracowników z działów 

obsługi klientów.  

• Kluczowym zadaniem, podnoszącym poziom kwalifikacji kadr przemysłu 

żywnościowego w związku z pandemią, jest szeroki i szybki transfer wiedzy oraz 

procedur dotyczących przeciwdziałania skutkom wirusa. 

 
9 Otwarte innowacje, to koncepcja zarządzania firmą oparta na bliskiej i rzeczywistej współpracy organizacji z 
jej bezpośrednim otoczeniem. Współpraca zakłada bliski kontakt, wymianę wiedzy i współdzielenie 
krytycznych zasobów z klientami, dostawcami i odbiorcami. Ponieważ innowacje są zwykle tworzone przez 
osoby z zewnątrz i założycieli w start-upach, a nie istniejące organizacje, główną ideą otwartych innowacji jest 
to, że w świecie szeroko rozpowszechnionej wiedzy firmy nie mogą sobie pozwolić na całkowicie poleganie 
na własnych badaniach, ale zamiast tego powinny kupować lub licencjonować procesy lub wynalazki innych 
firm. (Przychodząca otwarta innowacja). Ponadto wynalazki wewnętrzne, które nie są wykorzystywane w 
działalności firmy, powinny być wyprowadzane poza firmę (np. Poprzez licencje, joint venture lub spin-off ). 
(Otwarta innowacja wychodząca). Za: https://pl.qaz.wiki/wiki/Open_Innovation oraz Karolkrol.pl  
10 Za: opinie przedstawicielek autorów Raportu wyjściowego. Na ten temat także tu 
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/en/ 

https://pl.qaz.wiki/wiki/Open_Innovation%20oraz%20Karolkrol.pl
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/en/
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• Wymagania w zakresie bezpieczeństwa najprawdopodobniej przełożą się na 

zapotrzebowania dotyczące technologii cyfrowych – dających możliwość śledzenia 

i lepszej kontroli łańcucha dostaw i zdobywania odpowiednich kwalifikacji cyfrowych. 

• Ważnym wątkiem poruszanym w dostępnych opracowaniach jest bezpieczeństwo 

żywnościowe i utrzymanie łańcucha dostaw żywności. Polski przemysł spożywczy 

bazuje głównie na krajowych surowcach, dostarczanych przez polskich rolników. 

W rezultacie pandemia koronawirusa w Europie oraz na świecie nie przerwała 

łańcuchów dostaw surowców dla polskich firm. Jest to istotne z punktu widzenia 

bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Kryzys żywnościowy jest jednak możliwy, 

chyba, że zostaną podjęte szybkie działania w celu ochrony najbardziej wrażliwych 

kwestii, utrzymania globalnych łańcuchów dostaw żywności i złagodzenia skutków 

pandemii w całym systemie żywnościowym. Produkcja surowców rolnych oraz 

artykułów żywnościowych jest w Polsce wyższa od konsumpcji wewnętrznej, co daje 

bezpieczeństwo, ale też coraz bardziej uzależnia sytuację polskiego sektora od 

sytuacji na rynku europejskim i światowym. Dla wielu firm dużym wyzwaniem było 

silne, czasowe ograniczenie działalności sektora HoReCa11 – ważnego odbiorcy 

polskiej branży żywności. W obliczu utrzymującej się wysokiej niepewności co do 

perspektyw rynku, a także ujawnionych słabych ogniw w ramach łańcucha dostaw 

‒  firmy z sektora przetwórstwa żywności w najbliższym czasie będą starały 

przebudować swoje strategie, kładąc większy nacisk na stabilność rynków zbytu oraz 

zapewnienie ciągłości dostaw12.  

Pojawiły się już działania w postaci szkoleń związanych z bezpieczeństwem w czasie 

pandemii13:  

• Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii; 

• Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii; 

• Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii; 

• Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii; 

• Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie. 

Więcej takich działań będzie możliwych do zaproponowania dzięki badaniu.  

Oprócz szans dla rozwoju sektora żywności wysokiej jakości, można wskazać także 

zagrożenia dla dotychczasowego funkcjonowania firm oraz ich przyszłości. Wśród zagrożeń 

związanych z rozwojem kompetencji warto wymienić: 

 
11 Określenie sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego (ang. Hotel, Restaurant, Catering/Café), używane 
w krajach Beneluksu, spotykane także w innych krajach.  
12 Za: https://foodfakty.pl/wplyw-pandemii-koronawirusa-na-sektor-zywnosciowy-i-rolnictwo-q-a-wg-fao 
oraz https://alebank.pl/dzien-polskiej-zywnosci-jak-branza-radzi-sobie-w-czasie-pandemii-covid-19/ 
13 Za: https://invest.zagan.pl/dofinansowanie-uslug-szkoleniowo-doradczych-dla-przedsiebiorstw-sektora-
zywnosci/ 
 

https://foodfakty.pl/wplyw-pandemii-koronawirusa-na-sektor-zywnosciowy-i-rolnictwo-q-a-wg-fao
https://alebank.pl/dzien-polskiej-zywnosci-jak-branza-radzi-sobie-w-czasie-pandemii-covid-19/
https://invest.zagan.pl/dofinansowanie-uslug-szkoleniowo-doradczych-dla-przedsiebiorstw-sektora-zywnosci/
https://invest.zagan.pl/dofinansowanie-uslug-szkoleniowo-doradczych-dla-przedsiebiorstw-sektora-zywnosci/
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1. bardzo zróżnicowany poziom kapitału własnego przedsiębiorstw, w wielu firmach zbyt 

niski, by możliwe było planowanie rozwoju,  

2. niedostateczne dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb branży i niedobory 

pracowników dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,  

3. trendy związane z masową produkcją żywności (nacisk na ujednolicenie i skrócenie 

procesów produkcyjnych oraz napływ i upowszechnienie żywności genetycznie 

modyfikowanej),  

4. konkurencję między regionami w przyciąganiu młodych, zdolnych pracowników, 

a także odpływ tych kadr za granicę.  

Przedsiębiorstwa, które będą chciały mierzyć się z wyzwaniami najbliższych lat, by 

produkować żywność wysokiej jakości, powinny liczyć się z następującymi inwestycjami:  

• kapitałowymi, które wynikają z potrzeby modernizacji lub zakupu parku 

maszynowego i rozbudowy linii produkcyjnej firm,  

• technologicznymi, które w znaczący sposób ograniczają możliwość rozwoju w innych 

obszarach, takich jak poszukiwanie nowych rynków zbytu, czy rozszerzania zakresu 

działalności, 

• kompetencyjnymi, które pozwolą obsłużyć nowe linie technologiczne i innowacyjne 

rozwiązania wdrożone w firmach14.  

Część ze wskazanych wyzwań i barier branży żywności wynika z faktu, że sektor jest 

zróżnicowany i bogaty w małe firmy, zaspokajające popyt na rynkach lokalnych. 

Jednocześnie - w porównaniu do coraz silniejszych, dużych firm z kapitałem zagranicznym - 

polski rynek spożywczy charakteryzuje niska konsolidacja. Eksperci podkreślają15, że kluczem 

do sukcesu jest podejmowanie przez firmy działalności innowacyjnej i profesjonalne 

inwestowanie w kapitał ludzki i marketing. Badanie w ramach Branżowego Bilansu Kapitału 

Ludzkiego II, dzięki temu, że zakłada bardzo różnorodną grupę respondentów, pozwoli na 

pokazanie, które z wyzwań są szczególnie ważne w obecnej sytuacji niepewności na rynku 

spowodowanej pandemią. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod (jakościowych 

i ilościowych) będzie możliwe poznanie potrzeb i oczekiwań przedstawicieli sektora 

w obszarze nowych kompetencji. Zespół uzyska również wiedzę o tym, jakiej pomocy i 

w jakim zakresie potrzebują przedsiębiorcy, by odpowiadać na wyzwania, ale także by móc 

perspektywicznie myśleć o rozwoju firm i rynku.  

 
14 Za: Raport przygotowany przez Geoprofit Wojciech Dziemianowicz i ECORYS Polska Sp. z o.o. pod redakcją 
Dziemianowicz i wsp. [2015], w: Raport wyjściowy…. 
15 Na podstawie danych z newslettera Sektorowej Rady ds. Kompetencji żywność wysokiej jakości, nr 3. 
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II. Obszary badania 

W rozdziale zaprezentowano logikę badania w odniesieniu do celów. Aby uporządkować opis 

procesu badawczego zostały wyróżnione 4 obszary badawcze. Każdy z nich zawiera opis 

zakresu merytorycznego, pytania kluczowe oraz rezultaty w postaci pozyskanej wiedzy.  

Obszary badawcze mają charakter sekwencji i następują po sobie w czasie oraz jako kolejne 

porcje wiedzy. Schemat prezentuje to podejście.  

 

Poniżej szczegółowo opisano każdy obszar. 

II.1. Procesy biznesowe 

Zakres merytoryczny obszaru I  

Punktem wyjścia są procesy, które wyszczególniono na podstawie analizy dostępnych 

dokumentów. Są nimi: 

1. Przygotowanie produkcji 

2. Zarządzanie zamówieniami na wytwarzane produkty 

3. Planowanie produkcji 

4. Realizacja produkcji 

5. Sprzedaż 

6. Obsługa klienta 

7. Zarządzanie zapasami produktów 

8. Zarządzanie finansami 

9. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Powyższe procesy są uniwersalne dla przedsiębiorstw z wielu sektorów, dlatego konieczne 

jest uszczegółowienie ich i doprecyzowanie pod kątem specyfiki branży żywnościowej. 

Doprecyzowanie to będzie miało miejsce podczas pierwszych wywiadów  z ekspertami (etap 

diagnostyczny opisany dalej). 

I. PROCESY 
BIZNESOWE

II.  
STANOWISKA I 
KOMPETENCJE

III. TRENDY

•KOMPETENCJE

•STRUKTURA 
ZATRUDNIENIA

IV. WYZWANIA
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Na podstawie powyższej listy respondenci będą wskazywali i opisywali procesy lub 

uzupełniali je o elementy specyficzne dla branży. Aby pogłębić i uszczegółowić wiedzę, 

a następnie ustalić hierarchię procesów – zastosowane będą następujące kryteria: 

• ważność procesu biznesowego dla branży/podsektora – im ważniejszy proces, 

tym większa szansa na wybór,  

• zasięg (skala) procesu biznesowego dla branży/podsektora,  

• specyfika procesów biznesowych w branży/podsektorze – im bardziej proces jest 

specyficzny dla danej branży/podsektora (mierzony wyłącznością tego procesu 

w porównaniu do procesów obecnych w innych branżach), tym większa szansa na 

wybór. Jest to ważne kryterium, ponieważ na tym etapie na podstawie zebranego 

materiału dokonane zostanie oznaczenie, czy w głównych procesach biznesowych 

istnieją elementy/części, które mogą funkcjonować także w innych branżach.  

Pytania badawcze dla obszaru I 

1. Jakie procesy biznesowe można wskazać w branży żywności wysokiej jakości? 

Które z nich są kluczowe? 

2. Jakie sekwencje czynności i zadania zawodowe wynikają z głównych procesów 

biznesowych? 

3. Które z procesów są specyficzne i unikalne dla branży żywności lub poszczególnych 

podsektorów, a które są uniwersalne? Czy w ramach głównych procesów 

biznesowych istnieją elementy/części, które mogą funkcjonować także w innych 

branżach? 

Metody i grupy rozmówców obszaru I 

1. Wywiady pogłębione z ekspertami  

Efekty prac w obszarze I 

Realizacja działań badawczych w tym obszarze pozwoli na uzyskanie: 

1. zweryfikowanej listy procesów biznesowych, które mają miejsce w branży. 

2. wskazanie kluczowych procesów biznesowych w branży żywności wysokiej jakości. 

3. wiedzy, które procesy są unikalne dla branży (lub jej podsektorów) a które 

uniwersalne.  

II.2. Stanowiska i przypisane do nich kompetencje 

Zakres merytoryczny obszaru II 

Drugi obszar badania obejmuje dwa zagadnienia: wskazanie stanowisk i właściwych dla nich 

kluczowych kompetencji.  

Pierwsza cześć badania (część wyłącznie jakościowa, zakończona raportem cząstkowym)  
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W toku wywiadów z ekspertami (ekspertami branżowymi, pracodawcami, przedstawicielami 

firm rekrutacyjnych), zostaną wyodrębnione kluczowe stanowiska (8-12) w ramach 

wymienionych procesów, a także ich rola i znaczenie dla efektywności danego procesu 

biznesowego. W dalszej kolejności będą zadawane pytania o cechy pożądanego pracownika 

zajmującego dane stanowisko – pożądane kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności, 

kompetencji społecznych oraz innych wymagań dla wybranych stanowisk. W ten sposób 

wyodrębnionych zostanie szereg kompetencji istotnych do samodzielnego i efektywnego 

wykonywania zadań na tych stanowiskach. Kolejnym krokiem będzie stworzenie wstępnych 

profili kompetencyjnych. Po akceptacji wyboru kluczowych stanowisk przez Sektorową Radę 

ds. Kompetencji żywność wysokiej jakości, etap ten będzie zakończony panelami eksperckimi 

oraz panelem z Sektorową Radą ds. Kompetencji, podczas których zostaną zweryfikowane 

przygotowane profile kompetencyjne.  

2. Druga część badania (część ilościowa i jakościowa, po oddaniu raportu cząstkowego, 

przed raportem końcowym). 

Aby uzyskać jednolite rozumienie, które kompetencje są najważniejsze dla danego 

stanowiska, opracowanie profili kompetencyjnych powinno odbywać się przy zaangażowaniu 

i aktywnym uczestnictwie osób reprezentujących stanowiska kluczowe dla branży -  

zdefiniowane na wcześniejszym etapie badania. To osoby wykonujące zadania oraz ich 

przełożeni/pracodawcy będą najlepszymi ekspertami; znającymi zasady i wyzwania związane 

ze swoją pracą. W tym celu przeprowadzone zostanie badanie ilościowe CAPI 

z pracodawcami i pracownikami. Udzielać oni będą  m.in. odpowiedzi, które z opisanych 

w profilach kompetencje są ich zdaniem najistotniejsze z punktu widzenia skuteczności 

realizowanych zadań na danym stanowisku, a także jakie są zasoby i niedobory 

kompetencyjne w branży. 

Działania zaplanowane w tym obszarze badawczym obejmują także realizację metod 

dodatkowych – IDI z pracownikami i interesariuszami branży oraz warsztaty kompetencyjne 

on-line, które pozwolą na uzyskanie informacji z różnych poziomów, od różnych 

interesariuszy, na temat trafności zaproponowanych kompetencji, adekwatności językowej, 

przyjętego nazewnictwa, a także znaczenia każdej kompetencji z profilu. 

Pytania badawcze dla obszaru II 

1. Jakie stanowiska w ramach tych najważniejszych i unikalnych procesów należy 

określić jako kluczowe? 

2. Jakie kompetencje  powinna posiadać osoba pracująca na danym stanowisku? 

3. Które z nich mają kluczowe znaczenie dla skuteczności i efektywności pracy na 

danym stanowisku? 

4. Jakie czynniki wpływają na rozwój zasobów ludzkich sektora? 

5. Czy i jak sektor dostosowuje się do wyzwań w zakresie dostosowania kompetencji 

pracowników? 



 
17 

 

   
 

6. Jakich pracowników brakuje a na jakich stanowiskach jest nadwyżka? 

7. Jakimi kompetencjami (czyli wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami 

społecznymi) powinien charakteryzować się pracownik na tym stanowisku lub 

pełniący określoną rolę?  

8. Jakich kompetencji brakuje w sektorze z punktu widzenia potrzeb pracodawców? 

9. Jakich pracowników, o jakich kompetencjach jest za dużo? 

Metody i grupy rozmówców obszaru II 

1 część (tylko jakościowa) 

1. Wywiady pogłębione z ekspertami  

2. Panele eksperckie  

3. Panel podsumowujący z Radą ds. Kompetencji żywność wysokiej jakości 

2 część (jakościowa i ilościowa)  

1. Badanie ilościowe wśród pracodawców i pracowników 

2. Wywiady z pracownikami i klientami  

3. Warsztaty kompetencyjne z ekspertami praktykami, przedsiębiorcami  

Efekty prac w obszarze II 

Realizacja działań badawczych w tym obszarze pozwoli na uzyskanie: 

1. Listy kluczowych stanowisk adekwatnych do procesów biznesowych 

2. Opis kompetencji dla każdego stanowiska (wiedzy, umiejętności, kompetencji 

społecznych) – do dalszej weryfikacji podczas realizacji metod dodatkowych 

3. Informacje o tym, jaka jest podaż/popyt na dane stanowiska w branży. 

4. Wskazania, jakich stanowisk brakuje w branży i tych, których jest nadmiar (zasoby 

i niedobory kompetencyjne). 

 

II.3. Trendy 

Zakres merytoryczny obszaru III 

Na podstawie dostępnych danych można wskazać trendy, które już teraz są określane jako 

przyszłościowe (np. mikrokapsułkowanie16). Na potrzeby opracowania przyjęto jednak dwie 

zasadnicze grupy trendów, które implikują zarys obszaru badawczego, są to trendy: 

biznesowe, związane z czynnikami rynkowymi i społecznymi, dotyczące zarządzania 

przedsiębiorstwami oraz technologiczne, dotyczące szeroko pojętych technologii 

 
16 Polega na osłonięciu małych cząstek stałych, kropelek cieczy lub pęcherzyków gazów w powłoce, w oparciu 
o efekty osadzania matrycy polimerowej, dzięki wytworzeniu kapsułki dochodzi do oddzielenia zamkniętej w 
niej substancji przed wpływem środowiska zewnętrznego; technika stosowana do produkcji nutraceutyków, 
składników wysokowartościowych. Za: Raport wyjściowy…. (strona 95) 



 
18 

 

   
 

i produktów, których nowe formuły wynikają z potrzeb odbiorców. Powyższe zasadnicze 

trendy łączą się z dwoma podobszarami, które będą wyznaczały zakres zbierania danych: 

a. rozwój kompetencji 

b. struktura zatrudnienia 

Rozwój kompetencji 

Konieczność podnoszenia kompetencji, by móc wdrażać wyznaczane przez rynek trendy, 

oznacza potrzebę dokształcania. W badaniu planowane jest uwzględnienie ważnego głosu 

przedstawicieli środowisk edukacyjnych, ale równie ważne są aspekty podnoszenia 

kompetencji w samych przedsiębiorstwach czy – o ile badanie to potwierdzi – samodzielnie 

przez pracowników.  

Struktura zatrudnienia 

Konieczność, czy potrzeba, reagowania na zmiany, mogą powodować zmiany w strukturze 

zatrudnienia -  tworzenie nowych, rezygnację z dotychczasowych stanowisk, ale także 

wywoływać zmiany w strukturze wiekowej lub płci pracowników. Zespół badawczy będzie 

starał się wskazać w jakim stopniu – w wyniku jakich czynników zewnętrznych i 

wewnętrznych branży - zmieni się struktura zatrudnienia i zapotrzebowanie na kompetencje 

w sektorze (zarówno w odniesieniu do wyodrębnionych już stanowisk kluczowych jak 

i innych, które dopiero mogą się pojawić).  

Zbieranie danych oraz ich analiza w ramach tych podobszarów będzie miała miejsce podczas 

całego badania. Pierwsze informacje będą zbierane podczas wywiadów eksperckich. Istotne 

będzie także badanie prospektywne przeprowadzone metodą delficką, gdzie eksperci 

odniosą się do sformułowanych na potrzeby tej metody tez. W pierwszym etapie badania 

(do raportu cząstkowego), w ramach panelu podsumowującego z Sektorową Radą ds. 

Kompetencji żywność wysokiej jakości, dokonane będzie podsumowanie i ocena zebranych 

danych.  

W drugiej części badania, tematyka podnoszenia kompetencji oraz wynikających z trendów 

zmian w strukturze zatrudnienia, będzie objęta badaniem ilościowym. 

Pytania badawcze dla obszaru III 

a. Rozwój kompetencji 

1. Na jakie kompetencje i stanowiska będzie największe zapotrzebowanie, gdzie widać 

będzie malejące zapotrzebowanie? 

2. Czy pojawią się nowe stanowiska? W odpowiedzi na jakie wyzwania? Z jakimi 

kompetencjami będzie związane ich wprowadzenie do firm? 

3. Jakie działania edukacyjne (formalne/poza formalne) będą potrzebne, aby rozwijać 

kompetencje pracowników?  

4. Jakie potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji zgłaszają przedsiębiorstwa? 
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b. Struktura zatrudnienia 

1. Jak będzie kształtowała się struktura zatrudnienia w najbliższych latach? 

2.  Jakie czynniki będą szczególnie wpływać na strukturę zatrudnienia w firmach? 

Metody i grupy rozmówców obszaru III 

Dla podobszaru a – trendy kompetencje: 

• Wywiady pogłębione z ekspertami  

• Badanie foresight – Delphi  

• Panel podsumowujący z Radą ds. Kompetencji żywność wysokiej jakości 

• Badanie ilościowe – przedsiębiorcy  

• Badanie ilościowe – pracownicy 

Dla podobszaru b – trendy struktura zatrudnienia: 

• Wywiady pogłębione z ekspertami  

• Badanie foresight – Delphi 

• Panel podsumowujący z Radą ds. Kompetencji żywność wysokiej jakości 

• Badanie ilościowe – przedsiębiorcy  

• Badanie ilościowe – pracownicy  

Efekty prac w obszarze III 

Realizacja działań badawczych w tym obszarze pozwoli na uzyskanie: 

1. Wiedzy o podaży/popycie na stanowiska i kompetencjach w sektorze żywności  

2. Informacji o nowych stanowiskach  

3. Informacji o tym, jakie jest zapotrzebowanie na ofertę edukacyjną, aby odpowiadała 

nowym trendom i wyzwaniom rynku w branży żywności. 

4. Wiedzy o czynnikach mających wpływ na zmiany w strukturze zatrudnienia firm 

w branży żywności. 

II.4. Wyzwania 

Zakres merytoryczny obszaru IV 

W tym obszarze zespół będzie poszukiwał odpowiedzi na pytania dotyczące szans i zagrożeń 

stojących przez firmami branży żywności wysokiej jakości. Fakt istnienia zagrożenia lub 

szansy dla konkretnego przedsiębiorstwa może oznaczać podjęcie różnorodnych działań, 

które wynikają z wielkości firmy, kapitału którym dysponuje, kompetencji właścicieli 

i pracowników, koniunktury na rynku i wielu innych czynników. Poznanie możliwych 

sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania pojawiających się szans, będzie 

odpowiedzią na zarysowany tu obszar badawczy. 

Podczas pierwszej – jakościowej - części badania, zostaną zebrane informacje pozwalające na 

rozpoznanie wyzwań, przed jakimi stoi branża żywności.  
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Pytania badawcze dla obszaru IV 

1. Jakie kluczowe wyzwania stoją przed sektorem żywności wysokiej jakości w Polsce?  

2. Jaki wpływ będą one miały w firmach na zapotrzebowanie na kompetencje, 

konkretną wiedzę i umiejętności? 

3. Jakie działania powinny podjąć firmy, by odpowiedzieć na te wyzwania w zakresie 

dostosowania kadry? 

Metody i grupy rozmówców obszaru IV 

1. Wywiady pogłębione z ekspertami  

2. Badanie foresight – Delphi 

3. Panel podsumowujący z Radą ds. Kompetencji żywność wysokiej jakości 

Efekty prac w obszarze IV 

Realizacja działań badawczych w tym obszarze pozwoli na uzyskanie: 

1. Katalogu wyzwań, jakie stoją przed branżą żywności w najbliższych 3-5 latach 

2. Katalogu działań, jakie powinny podjąć firmy w tym sektorze, aby adekwatnie 

odpowiadać na aktualne trendy 

3. Informacji o tym, jakie działania edukacyjne należy podjąć aby sprostać wskazanym 

wyzwaniom 

Poniżej przedstawiono tabelę, która w syntetyczny sposób przedstawia całą strukturę 

badania. 

Zawiera cele główne, cele szczegółowe, sformułowane pytania badawcze, metody, które 

zostaną zastosowane oraz grupy respondentów. 



II.5. Tabela cele/metody/rozmówcy 

Cele szczegółowe Pytania badawcze Obszar Metody Respondenci 

CEL 1: Określenie stanu i kierunków rozwoju kadr w branży żywności wysokiej jakości i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje. 

• Określenie głównych 
procesów biznesowych dla 
branży,  

• Wskazanie, czy w 
głównych procesach 
biznesowych istnieją 
elementy/części, które 
mogą funkcjonować także 
w innych branżach (np. 
działania marketingowe).  

• Jakie procesy biznesowe 
można wskazać w branży 
żywności wysokiej 
jakości? 

• Jakie sekwencje czynności 
i zadania zawodowe 
wynikają z głównych 
procesów biznesowych? 

• Które z procesów są 
specyficzne i unikalne dla 
branży żywności lub 
poszczególnych 
podsektorów, a które są 
uniwersalne? Czy w 
ramach głównych 
procesów biznesowych 
istnieją elementy/części, 
które mogą funkcjonować 
także w innych branżach? 

•  

I. Procesy 
Biznesowe 

• Wywiady eksperckie. Zakładamy, 
że poświęcone temu tematowi 
będzie pięć wywiadów z 
ekspertami (E1, E2) 
 
 

• E1 Eksperci – analitycy 
branżowi, przedstawiciele 
ciał doradczych 

• E2 Eksperci – 
przedsiębiorcy z branży 
 

• Wskazanie kluczowych 
stanowisk pracy (8-12 
stanowisk) dla 
wytypowanych procesów 
biznesowych 

• Określenie profili 
kompetencyjnych dla 
kluczowych stanowisk, w 
tym ocena ważności 

• Jakie stanowiska można 
zidentyfikować w ramach 
tych najważniejszych i 
unikalnych procesów 
należy określić jako 
kluczowe? 

• Jakie kompetencje 
najlepiej opisują wskazane 
stanowiska? 

II. Stanowiska 
i 
kompetencje 

• Wywiady eksperckie (E1, E2, E3) 

• Panele eksperckie (E1, E2, E3) 

• Panel podsumowujący z Radą 

• Warsztaty kompetencyjne  

• E1 Eksperci – analitycy 
branżowi, przedstawiciele 
ciał doradczych 

• E2 Eksperci – 
przedsiębiorcy z branży  

• E3 Eksperci – rynek pracy 

• Praktycy, przedsiębiorcy z 
branży 
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Cele szczegółowe Pytania badawcze Obszar Metody Respondenci 

poszczególnych 
kompetencji. 

• Które z nich mają 
kluczowe znaczenie dla 
skuteczności i 
efektywności pracy na 
danym stanowisku? 

• Analiza popytu i podaży 
dla określonych 
kluczowych stanowisk. 

• Jakie czynniki wpływają na 
rozwój zasobów ludzkich  
sektora? 

• Czy i jak sektor 
dostosowuje się do 
wyzwań w zakresie 
dostosowania 
kompetencji 
pracowników? 

• Jakich pracowników 
brakuje a na jakich 
stanowiskach jest 
nadwyżka? 

• Wywiady eksperckie (E1, E2) 

• Badanie ilościowe  - 
przedsiębiorcy C1 
 

• E1 Eksperci – analitycy 
branżowi, przedstawiciele 
ciał doradczych 

• E2 Eksperci – 
przedsiębiorcy z branży 

• C1 - przedsiębiorcy 
 

• Ocena kompetencji 
pracowników na 
kluczowych stanowiskach 
– analiza poziomu 
niedopasowania 
kompetencyjnego w opinii 
pracodawców (strona 
popytowa) i pracowników 
(strona podażowa).  

• Jakimi kompetencjami 
(czyli wiedzą, 
umiejętnościami i 
cechami) powinien 
charakteryzować się 
pracownik na tym 
stanowisku lub pełniący 
określoną rolę?  

• Jakich kompetencji 
brakuje w sektorze z 
punktu widzenia potrzeb 
pracodawców? 

• Wywiady eksperckie  (E2) 

• Panele eksperckie  

• Wywiady z pracownikami 

• Wywiady z klientami  
 

• E2 Eksperci – 
przedsiębiorcy z branży 

• Pracownicy 

• Klienci 
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Cele szczegółowe Pytania badawcze Obszar Metody Respondenci 

• Jakich pracowników, o 
jakich kompetencjach jest 
za dużo? 

• Analiza działań/praktyk 
skierowanych na 
podnoszenie kompetencji 
kadr w toku edukacji 
nieformalnej (aktywność 
pracodawców, instytucji 
otoczenia biznesu, w tym 
instytucji 
reprezentujących branżę, 
aktywność własna 
pracowników). 

• Jakie działania edukacyjne 
podnoszące lub 
zmieniające kompetencje 
pracowników można 
wskazać (formalne/poza 
formalne?) 

• Czy w ostatnich latach 
miały miejsce jakieś 
zmiany na rynku szkoleń i 
dokształcania? 

• Wywiady eksperckie (E2, E3) 

• Panele eksperckie  

• Warsztaty kompetencyjne  

• Wywiady z klientami 

• E2 Eksperci – 
przedsiębiorcy z branży 

• E3 Eksperci – środowiska 
edukacyjne, szkoleniowe 

• Klienci 

• Praktycy, przedsiębiorcy z 
branży 

Cel 2. Określenie krótko i średnioterminowych wyzwań przed jakimi stoi branża żywności wysokiej jakości w wymiarze kompetencyjnym 

• Określenie potencjalnych 
zmian w strukturze 
zatrudnienia w 
perspektywie 3/5 lat. 

• Jak będzie kształtowała 
się struktura zatrudnienia 
w najbliższych latach? 

• Od jakich czynników 
szczególnie będzie zależeć 
struktura w firmach 
(wielkość 
przedsiębiorstwa, 
podsektor) 

III. b Trendy – 
struktura 
zatrudnienia 
 

• Wywiady eksperckie (E1,E2) 

• Badanie foresight – Delphi  

• Panel podsumowujący z Radą 

• Badanie ilościowe – 
przedsiębiorcy C1 

• Badanie ilościowe – pracownicy 
C2 
 

• E1 Eksperci – analitycy 
branżowi, przedstawiciele 
ciał doradczych 

• E2 Eksperci – 
przedsiębiorcy z branży 

• Przedsiębiorcy – C1 

• Pracownicy – C2 

• Członkowie Rady 

• Określenie kompetencji, 
których znaczenie będzie 
rosło/malało w ramach 
wskazanych kluczowych 
stanowisk, w tym nowych 
kompetencji lub 

• Na jakie kompetencje i 
stanowiska będzie 
największe 
zapotrzebowanie, gdzie 
widać będzie malejące 
zapotrzebowanie? 

III. a Trendy – 
kompetencje 

• Wywiady eksperckie (E1,E2) 

• Badanie foresight – Delphi  

• Panel podsumowujący z Radą 

• Badanie ilościowe – 
przedsiębiorcy C1 

• Badanie ilościowe – pracownicy 
C2 

• E2 Eksperci – 
przedsiębiorcy z branży 

• Przedsiębiorcy – C1 

• Pracownicy – C2 

• Członkowie Rady 

• Praktycy, przedsiębiorcy z 
branży 
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Cele szczegółowe Pytania badawcze Obszar Metody Respondenci 

poszerzenia zakresu już 
wymaganych. 

 

• Określenie potencjalnych 
nowych stanowisk w 
branży, w tym zawodów, 
które mogą przeniknąć z 
innych branż (np.: w 
obszarze ICT) oraz 
kompetencji wymaganych 
dla tych stanowisk.  

 

• Czy pojawią się nowe 
stanowiska? Z jakimi 
kompetencjami będzie 
związane ich 
wprowadzenie do firm? 

• Z jakimi wyzwaniami dla 
firm będzie wiązało się ich 
wprowadzenie?  

III. a Trendy - 
kompetencje 

• Wywiady eksperckie (E1,E2) 

• Badanie foresight – Delphi  

• Panel podsumowujący z Radą 

• Badanie ilościowe – 
przedsiębiorcy C1 

• Badanie ilościowe – pracownicy 
C2 
 

• E1 Eksperci – analitycy 
branżowi, przedstawiciele 
ciał doradczych 

• E2 Eksperci – 
przedsiębiorcy z branży 

• Przedsiębiorcy – C1 

• Pracownicy – C2 

• Członkowie Rady 

• Praktycy, przedsiębiorcy z 
branży 
 

• Określenie wyzwań przed 
jakimi stoi branża 
(społeczne, gospodarcze, 
technologiczne, prawne 
itd.) i ocena ich wpływu na 
rozwój kadr w branży. 

• Jakie kluczowe wyzwania 
stoją przed sektorem 
żywności wysokiej jakości 
w Polsce?  

• Jaki wpływ będą one 
miały w firmach na 
zapotrzebowanie na 
kwalifikacje, konkretną 
wiedzę i umiejętności? 

• Jakie działania powinny 
podjąć firmy, by 
odpowiedzieć na te 
wyzwania w zakresie 
dostosowania kadry? 

IV. Wyzwania  • Wywiady eksperckie 

• Badanie foresight – Delphi  

• Panel podsumowujący z Radą 
 

• E2 Eksperci – 
przedsiębiorcy z branży 

• E3 Eksperci – środowiska 
edukacyjne, szkoleniowe 

• Członkowie Rady 
 

 



II.6. Hipotezy badawcze 

Na podstawie dostępnych danych sformułowano następujące hipotezy badawcze, których 

trafność będzie analizowana podczas pierwszej, jakościowej części badania. Ostateczne 

brzmienie hipotez znajdzie się w raporcie cząstkowym. Ostateczne hipotezy będą 

weryfikowane podczas badań ilościowych, w drugiej części badania. 

H1.     Zwiększająca się automatyzacja produkcji będzie wpływała na wzrost 
kompetencji…(konkretne kompetencje zostaną wskazane po części jakościowej). 

W raporcie wyjściowym „Kompetencje w branży spożywczej”, wielokrotnie zwracana 

jest uwaga na wyzwania w zakresie otwartości na innowacje a także aspekt ich 

implementacji w przedsiębiorstwach. Producenci sektora muszą na bieżąco reagować 

i dostosowywać produkcję do trendów i oczekiwań konsumentów a także wymagań 

prawnych. Dlatego potrzebna jest większa automatyzacja procesów, wsparcie 

zarządzania produkcją w oparciu o specjalistyczne oprogramowania oraz rozwiązania 

do pozyskiwania danych i nadzoru. Duże przedsiębiorstwa stosują z powodzeniem 

automatyzację produkcji. Wyzwaniem jest wprowadzenie takich rozwiązań w 

mniejszych firmach, a dzięki temu optymalizowanie procesów produkcji. Jak zwracają 

uwagę autorzy raportu: „Automatyzacja umożliwia budowę inteligentnych maszyn 

i linii produkcyjnych, nie tylko bezpiecznych w użytkowaniu, ale także chronionych 

przed atakami hakerów i szkodliwym oprogramowaniem, o lepszej łączności z siecią 

oraz usprawnionej  komunikacji z różnymi systemami, umożliwiających szybsze 

zmiany formatów i zadań”17. 

H2.     W perspektywie krótkookresowej wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów w 
zakresie produkcji ekologicznej i recyklingu. 

Ten obszar wyzwań ma kilka elementów. Z jednej strony ogólnoświatowy trend 

dbałości o naturę i mniej ekstensywne użytkowanie dostępnych zasobów dotyczy 

wielu branż. Szczególnie dotyka to branży żywności, gdyż znaczna nadprodukcja 

żywności (w połączeniu z marnotrawstwem) oraz braki żywności w niektórych 

grupach, powodują niezgodę społeczną, ale też idące za tym wymagania prawne. 

Z drugiej strony obecnie, jak nigdy wcześniej, wzrasta świadomość konsumentów, 

którzy bacznie monitorują hodowlę zwierząt, uprawę roślin oraz ich dalsze 

przetwórstwo. Pojawia się coraz więcej produktów dla grup o szczególnych 

potrzebach: produkty premium, żywność funkcjonalna, czy wyzwania dotyczące np. 

wykorzystania „niejadalnych" komponentów.  

Dieta wegetariańska i wegańska stają się ogromnie popularne. Jak podaje portal 

infovege.pl: popyt na żywność bezmięsną wzrósł w 2017 roku o 987% i 

 
17 Raport wyjściowy… strona 88 
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przewidywano, że przejście na weganizm będzie najpopularniejszym trendem 

żywieniowym w 2018 r (dane za: https://www.just-eat.ie/blog/healthy/plant-based-

diet-2018). O trendzie wegetarianizmu, weganizmu, czy fleksitarianizmu18 mówią też 

autorzy raportu wyjściowego „Kompetencje w branży spożywczej”, jako o trendzie 

który w najbliższych latach zmieni branżę.  

H3.   Przedsiębiorcy, którzy dotychczas prowadzili sprzedaż jedynie w sposób bezpośredni 
będą dodatkowo rozwijać sprzedaż w handlu internetowym.  

Stanowisko Sektorowej Rady ds. Kompetencji żywność wysokiej jakości wskazuje szereg 
negatywnych konsekwencji dla firm branży żywności w związku z pandemią. Rada wskazuje 
iż: 

1. Spadek zamówień (między innymi z sektora turystyki) wyniósł około 95%. 

2. Skutkiem spadku popytu ze strony innych sektorów (turystyka, branża eventowa), jak 
również lepszych warunków pogodowych w 2020 r. w porównaniu do ubiegłego, były 
też drastyczne spadki cen żywności, w tym owoców i warzyw. 

3. Pandemia uderzyła w eksport polskich produktów żywnościowych, który stanowi 
ponad 30% całej produkcji żywności w Polsce. 

4. Znacząco wzrosły również koszty transportu ze względu na wprowadzone na 
granicach ograniczenia. 

Jednocześnie podkreśla się znaczenie branży dla gospodarki  i konieczność zapewniania jej 

stabilnego funkcjonowania, dostosowanego do nowych wymagań. Zalecenia Komisji 

Europejskiej z dnia 30.03.2020 r. wskazywały między innymi na konieczność specjalnego 

traktowania pracowników zakładów przetwórczych, w tym umożliwienia im swobodnego 

dostępu do zakładów przetwórczych, przy jednoczesnej konieczności spełnienia 

dodatkowych zaleceń antyCOVID-19 wydawanych na poziomie krajowym. Szukając nowych 

sposobów dotarcia do odbiorcy (poza bezpośrednim poprzez sklepy) w najbliższym czasie 

wzrosnąć może potrzeba przeniesienia sprzedaży do internetu. Z danych pochodzących z 

CBOS19 wynika, że wzrasta gotowość konsumentów do kupowania żywności przez internet. 

Obecnie odsetek deklarujących kupowanie żywności w internecie wynosi 7% (dla 

porównania: w roku 2019 – 3%, 2018 – 2%). Choć od lat żywność jest jednym z najrzadziej 

kupowanych produktów w internecie, to widać tendencję wzrostową. Będzie wiązało się to 

z podniesieniem kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za dotarcie do klienta, 

stworzenie oferty w internecie i obsługę tych kanałów.   

 
18 Fleksitarianizm to sposób odżywiania, w którym bazuje się na warzywach i innych produktach roślinnych, 
jednak od czasu do czasu dopuszcza się spożywanie mięsa i ryb. Taka dieta pomaga ochronić się przed 
chorobami układu krążenia, cukrzycą i nowotworami. 
19 Korzystanie z internetu, Komunikat z badan nr 85/2020. Strona 12 

https://www.just-eat.ie/blog/healthy/plant-based-diet-2018
https://www.just-eat.ie/blog/healthy/plant-based-diet-2018


III. Metody badawcze 

Badanie zakłada połączenie metod jakościowych i ilościowych. Wszystkie zastosowane 

metody zostały opisane w dalszej części w podziale na metody podstawowe (wymagane 

przez Zamawiającego) oraz metody dodatkowe (zaproponowane przez Wykonawcę). 

Scenariusze narzędzi realizowanych w pierwszej (jakościowej) części badania znajdują się 

w załącznikach. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju badania jakościowe będą prowadzone 

zdalnie. Więcej na temat poszczególnych badań znajduje się w rozdziale Realizacja 

badania.  

III.1. Metody podstawowe 

III.1.1. Wywiady indywidualne 

Do tej grupy metod zaliczamy wywiady eksperckie (w sumie 30), które w pierwszym etapie 

badania zostaną przeprowadzone z następującymi rozmówcami: 

1. Ekspertami:  

a. Analitykami branży  

b. Naukowcami (przedstawicielami instytucji zajmujących się lub 

współpracujących z sektorem produkcji żywności) 

c. Specjalistami działającymi w instytucjach zrzeszających przedstawicieli branży 

(w tym członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji) 

2. Praktykami:  

a. Właścicielami firm (różnej wielkości i skali działania) oraz osobami 

reprezentującymi firmy, zorientowane w zakresie tematyki badania np. 

kierownicy działów, kadra zarządzająca, dyrektorzy. 

3. Przedstawicielami: 

a. środowisk edukacyjnych,  

b. firm rekrutacyjnych,  

c. analityków trendów w obszarze rynku pracy. 

Zakładamy, że liczebności respondentów w powyższych kategoriach będą do siebie zbliżone 

– po ok. 10 respondentów w każdej grupie. Wywiady te będą miały na celu wyodrębnienie 

głównych procesów biznesowych w branży, głównych zadań zawodowych i kluczowych 

stanowisk, kompetencji właściwych dla wyłonionych stanowiskom jak również 

zdiagnozowanie wyzwań dla branży. 

Ze względu na bardzo ograniczony opis procesów biznesowych specyficznych dla branży 

żywnościowej w udostępnionej na potrzeby badania analizie desk resarch, Wykonawca 

podczas pierwszych wywiadów doprecyzuje, jakie są zdaniem ekspertów kluczowe procesy 

biznesowe specyficzne dla branży żywnościowej (scenariusze uzupełnione o część „wersja 
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diagnostyczna”). Dzięki temu, podczas kolejnych wywiadów, zespół badawczy będzie 

dysponował już konkretnymi procesami biznesowymi, o które będzie dopytywał kolejnych 

respondentów.  

W kolejnych wywiadach Wykonawca będzie też pytał o wyzwania i trendy. Zidentyfikowane 

wyzwania i trendy zostaną następnie wykorzystane w nadaniu Delphi.  

III.1.2.Panele eksperckie 

Panele będą miały na celu weryfikację i ewentualne uzupełnienie przygotowanych przez 

zespół badawczy wyników, dotyczących stanowisk i profili kompetencyjnych. Eksperci 

odpowiedzą podczas nich na dwie zasadnicze kwestie: 

1. Poddanie dyskusji listy kluczowych stanowisk w branży.  

2. Ocena i weryfikacja opracowanych wstępnie profili kompetencyjnych dla wybranych 

stanowisk. 

Profile kompetencyjne, przed weryfikacją podczas paneli, zostaną zaakceptowane przez 

Sektorową Radę ds. Kompetencji żywność wysokiej jakości.  

Przeprowadzone będą cztery panele. W każdym weźmie udział od 8 do 10 ekspertów. 

Szczegóły realizacji zostały opisane w dalszej części raportu.  

III.1.3. Badanie Delfickie 

W przypadku badania BBKL II,  badanie Delfickie dotyczyć będzie trendów w rozwoju 

stanowisk i kompetencji (w tym ich podnoszenia) w branży żywności wysokiej jakości.  

Metoda dotyczy wyzwań i trendów, co do których wiedza jest niekompletna i niepewna. 

Mimo wszystko jednak, w metodzie tej przyjmuje się, że właściwie wybrani eksperci, są 

zdolni do wydawania kompetentnych ocen i mają możliwość ponownej analizy tez w oparciu 

o materiał zgromadzony w pierwszym cyklu badania. 

Głównym narzędziem wykorzystywanym w czasie badania będzie ankieta elektroniczna 

CAWI. Metoda polega, na dwukrotnym ankietowaniu tej samej grupy ekspertów. Wypełniają 

oni kwestionariusz, który zawiera tezy i szczegółowe pytania do każdej z nich. Różnica 

pomiędzy pierwszą turą badania (I iteracja) i drugą (II iteracja) będzie polegała na: 

1. Wyłączeniu z drugiej tury tez, co do których w 60% przypadków eksperci będą zgodni. 

Zostaną one uznane za uzgodnione. 

2. Dostarczeniu ekspertom zbiorczych wyników z pierwszej rundy. Ten zabieg ma za 

zadanie osadzić sąd ekspertów w szerszym kontekście, który pomoże im swoje zdanie 

zmodyfikować albo je podtrzymać. 

Taka procedura pozwala na uzyskanie bardziej jednoznacznych sądów. Unika się w ten 

sposób wad jakie niesie ze sobą efekt dyskusji grupowych (np. panel ekspertów) takich jak 

np.: dominacja lidera, niechęć do podważania wcześniej wyrażonych opinii w obecności 
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innych osób (konformizm), czy rozmowa nie na zadany temat. Zaletą tej procedury jest 

uzyskanie spójnego sądu dużej grupy ekspertów. Schemat prezentuje kolejne etapy badania. 

 

III.1.4. Panel podsumowujący z Radą ds. Kompetencji żywność wysokiej jakości   

Panel z członkami Sektorowej Rady ds. Kompetencji żywność wysokiej jakości ma na celu 

omówienie wniosków płynących z dotychczas przeprowadzonych badań. Elementem panelu 

będzie również wypracowanie rekomendacji dla systemu edukacji i rynku pracy, ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracodawców.  

W panelu będzie uczestniczyć od 8 do 10 członków Rady. 

III.1.5. Badanie ilościowe  

Główną techniką realizacji badań ilościowych wśród pracodawców i pracowników będzie 

technika CAPI (Computer Associated Personal Interview), czyli wywiadów bezpośrednich, 

w miejscu pracy respondenta. Badanie tą metodą pozwoli na weryfikację postawionych 

hipotez oraz pozwoli wyznaczyć ilościowe wskaźniki zjawisk zaobserwowanych w badaniach 

jakościowych. Badanie będzie reprezentatywne dla wielkości zatrudnienia wśród firm 

z wpisaną działalnością PKD C.10. W badaniu nie będą uwzględnieni samozatrudnieni.   

Metoda CAPI idealnie nadaje się do skomplikowanego doboru respondenta, sprawdza się 

w badaniach ze skomplikowanym algorytmem doboru próby. W przypadku respondentów, 

którzy preferują ankietę internetową, ankieter będzie mógł udostępnić taką jej wersję 

podczas rozmowy telefonicznej po podaniu bezpośredniego adresu email przez respondenta. 

W zależności od preferencji rozmówcy, ankieter może pozostać „na linii”, by asystować przy 

wypełnianiu ankiety CAWI albo rozłączy się, pozostawiając respondentowi dowolność co do 

terminu wypełnienia ankiety. W sytuacji, gdy w ciągu tygodnia ankieta nie zostanie 

wypełniona, nastąpi ponowny kontakt ze strony tego samego ankietera.  

Mimo trwającej pandemii, tradycyjne CAPI, jest nadal najlepszą metodą badawczą, ponieważ 

nie ogranicza populacji tylko do firm opisanych poprawnymi danymi kontaktowymi. 

1. 
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grupy 40 

ekspertów

3. 
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ankiety (I 
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Realizując wywiady wśród pracodawców dane kontaktowe (telefon, mail) często są niepełne 

albo niepoprawne, przez co badanie reprezentatywne realizowane tylko technikami 

zdalnymi, może być utrudnione. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja związana z pandemią 

jest dynamiczna i inne metody badawcze, zdalne, mogą być wykorzystane w większej mierze 

niż obecnie założone. Badanie CAPI zostanie przeprowadzone w drugiej części badania, po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu cząstkowego z jakościowej części badania. 

Realizacja badania CAPI 

W raporcie cząstkowym (po badaniach jakościowych) zostanie przedstawiony kwestionariusz 

do badania ilościowego. Zostanie on skonstruowany tak, by odpowiadał na cele badania oraz 

hipotezy doprecyzowane po badaniach jakościowych. 

Pierwszym działaniem będzie przeprowadzenie pilotażu na grupie pracodawców i grupie 

pracowników z branży żywności wysokiej jakości (po 50 osób). Badanie pilotażowe powinno 

pozwolić na określenie ewentualnych trudności związanych ze zrozumieniem pytań 

i udzieleniem na nie odpowiedzi, tak by kwestionariusz do badania zasadniczego - który 

w znacznej mierze będzie opierał się na kwestionariuszu z badania pilotażowego - był 

rzetelnym narzędziem. Na podstawie rozkładów odpowiedzi oraz informacji zwrotnej od 

respondentów i ankieterów w kwestionariuszu do badania zasadniczego zostaną 

wprowadzone zmiany uwzględniające: 

• modyfikację pytań o bardzo skośnym rozkładzie lub z wariancją bliską zera, 

• modyfikację treści pytań z wysokim (ok. 30%) odsetkiem odpowiedzi nieważnych, tj. 

typu „nie wiem, trudno powiedzieć”, 

• modyfikację poszczególnych części kwestionariusza, 

• dostosowanie treści pytań, 

• poprawienie opisu kategorii odpowiedzi, 

• modyfikację kategorii/skali, 

• stworzenie/uzupełnienie kategorii w pytaniach otwartych lub półotwartych.  

III.2. Metody dodatkowe   

Metody dodatkowe zaproponowane przez Wykonawcę (wywiady z pracownikami, 

klientami, warsztaty kompetencyjne) nie podlegają one rygorom badawczym dotyczącym 

metod obligatoryjnych (tj. kodowaniu, transkrypcjom, notatkom technicznym, akceptacji 

respondentów przez Radę etc.). 

III.2.1. Wywiady indywidualne  

Indywidualne wywiady pogłębione w drugiej części badania będą przeprowadzone z: 

1. Pracownikami 

2. Klientami (interesariuszami) 
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Ad 1. Ze względu na cele badania i poznanie pełnego spectrum zagadnienia, niezbędne jest 

dotarcie do osób, które zajmują stanowiska pracy wskazane w pierwszej części badania jako 

kluczowe. Tacy rozmówcy mają doświadczenie wyzwań i trudności, mogą skonsultować 

i zweryfikować zebrane informacje. Dlatego w drugiej części badania zespół dotrze do 

pracowników podmiotów gospodarczych, uwzględniając zróżnicowanie tych podmiotów 

(więcej w części dotyczącej realizacji badania). 

Ad 2. W przypadku klientów (interesariuszy), którzy stanowią ostatnie ogniwo opisywanych 

w badaniu procesów biznesowych, na tym etapie badania (czyli etapie raportu 

metodologicznego), można wskazać dwie potencjalne podkategorie: 

1. Klienci, którzy mają bezpośredni kontakt z przedstawicielem danego stanowiska. 

Zakładamy, że w tej grupie znajdą się osoby, które korzystają z produktów danej 

firmy/producenta jednocześnie znają charakterystykę ról/stanowisk osób biorących 

udział w ich wytwarzaniu. 

2. Klienci, którzy nie mają kontaktu z przedstawicielem danego stanowiska. W tej grupie 

znajdą się np. właściciele sklepów. Jest to bardzo cenna dla badania grupa, gdyż 

z jednej strony mają wiedzę o potrzebach indywidualnych klientów ostatecznych 

(kupujących), z drugiej zaś będą potrafili wypowiedzieć się o różnych dostawcach, ich 

sposobach dotarcia do klientów, obsługi a być może także produkcji, gdyż wielu 

właścicieli z sklepów z tzw. zdrową żywnością jest bardzo świadomych 

i kompetentnych w zakresie sprzedawanych przez siebie produktów, ich pochodzenia 

i procesu produkcji.   

III.2.2. Warsztaty kompetencyjne 

Opracowywanie profili kompetencyjnych jest procesem długotrwałym, w którym konieczne 

jest uwzględnienie kilku iteracji oraz opinii różnych grup mających wiedzę dziedzinową i 

zrozumienie danego obszaru działalności firm. Kolejne spotkanie z różnorodnymi grupami 

interesariuszy pozwoli na ocenę trafności przygotowanych opisów kompetencji na danych 

stanowiskach. Warsztat będzie zawierał w sobie metody prowadzenia zogniskowanego 

wywiadu grupowego, z uwzględnieniem metod warsztatowych, umożliwiających dyskusję 

uczestników i wspólne wypracowanie rozwiązań.  

Proponujemy, by uczestnikami warsztatów kompetencyjnych byli praktycy, przedstawiciele 

firm, eksperci HR, znający sektor żywności, ale też dobrze znający warunki działania polskich 

firm (różnej wielkości).  

*** 

Całość zaproponowanych w badaniu metod badawczych przedstawia poniższy schemat: 
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Rysunek 1: Uzupełnianie się metod jakościowych i ilościowych w dwóch ścieżkach badania 

 

Źródło 5: Opracowanie własne 

III.3. Dobór respondentów i próby badawcze 

Całe badanie - w części jakościowej i ilościowej - przed którym stoi zespół, zakłada 

zaangażowanie dużego grona ekspertów z obszaru producentów żywności i jego 

podsektorów, a także pracowników oraz odbiorców ostatecznych (klientów). Będą oni brali 

udział zarówno w wywiadach pogłębionych, panelach/warsztatach, czy warsztatach 

kompetencyjnych, jak i prognozie przeprowadzonej metodą delficką. Co zatem oczywiste, od 

odpowiedniego doboru tego grona zależy powodzenie badania.  

 

Do wywiadów indywidualnych, paneli eksperckich (w tym panelu podsumowującego) oraz 

badania metodą Delphi, zaproszeni zostaną respondenci z następujących kategorii:  

Eksperci, do których zalicza się:  

Badania jakościowe – metody podstawowe  
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• Osoby specjalizujące się w analizie branży lub działający w instytucjach 

zrzeszających przedstawicieli branży (w tym członkowie Sektorowej Rady ds. 

Kompetencji żywność wysokiej jakości20), 

• przedsiębiorcy (pracodawcy) reprezentujący branżę żywność. W przypadku 

badania jakościowego do pracodawców będziemy zaliczać przedstawicieli mikro, 

małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

• przedstawiciele środowisk edukacyjnych, firm rekrutacyjnych, analityków 

trendów w obszarze rynku pracy,  przedstawicieli szkół (średnich i wyższych). 

W pierwszej kolejności do wywiadów zostaną zaproszone osoby zarekomendowane przez 

Sektorową Radę ds. Kompetencji. Kolejne osoby do listy zostaną dołączone przez 

Wykonawcę, w wyniku prowadzonego rozpoznania branży. W przypadku praktyków, będą 

oni poszukiwani poprzez stowarzyszenia pracowników i pracodawców (np. Polska Federacja 

Producentów Żywności, Krajowa Unia Producentów Soków, Stowarzyszenie Producentów 

Żywności Metodami Ekologicznymi, związki zawodowe pracowników sektora HQF) 

Szczególnie istotne będą tu osoby biorące udział w dyskusji publicznej na temat stanu 

sektora, w tym stanu kadr (angażujące się w prace legislacyjne, współtworzące dokumenty 

strategiczne itp.).  

W przypadku przedstawicieli świata nauki poszukiwani będą eksperci zaangażowani w 

działalność publiczną pozostającą w sferze zainteresowania badania. Kolejnym 

mechanizmem dotarcia do respondentów będzie metoda kuli śnieżnej. Każdy ekspert 

skutecznie włączony do badania, zostanie poproszony o wytypowanie kolejnych osób, które 

powinny w nim wziąć udział. W ten sposób Wykonawca będzie tworzył bazę ekspertów, 

którą wykorzysta nie tylko na potrzeby tego etapu, lecz także kolejnych.  

Zapraszając ekspertów na wywiady zastosowane będą następujące kryteria:  

a. wewnętrzne zróżnicowanie sektora (np. według skali działania – wielkości produkcji, 

rynku, na którym operują).  

b. zakres wiedzy. W badaniu potrzebne są zarówno osoby mające szeroki, całościowy 

ogląd danego sektora, jak i osoby posiadające szczegółową wiedzę na temat 

zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w wybranym podsektorze 

(a nawet dziale danego sektora). Eksperci o szerokiej perspektywie konieczni będą do 

wyodrębnienia w ramach branży, kluczowych procesów i obszarów oraz do 

zarysowania scenariuszy zmian, jakim w najbliższym czasie będzie podlegać sektor, 

a wraz z nim także jego kadry. Eksperci o bardziej specjalistycznej wiedzy związanej 

z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży (przedstawiciele pracodawców) oraz 

z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, będą brali udział w określeniu głównych 

zadań zawodowych i wyborze kluczowych stanowisk w ramach wyodrębnionych 

 
20 Maksymalnie 6 członków Rady w ramach metod jakościowych (poza panelem podsumowującym, który jest 
tylko z członkami Rady). Dodatkowo osoby z Rady, które wezmą udział w IDI, panelach eksperckich lub delphi 
nie mogę brać udziału w panelu podsumowującym.  
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procesów, a także w przewidywaniu zapotrzebowania na kompetencje dla tych 

stanowisk w bliskiej przyszłości.  

c. zróżnicowany rodzaj aktywności zawodowej. Do badania zaproszeni zostaną 

przedstawiciele świata nauki, analizujący branżę, jak i praktycy. Szczególnie pożądane 

będą tu także osoby zaangażowane w działalność publiczną w ramach różnego rodzaj 

ciał/rad oraz organizacji przedstawicielskich. 

 

Pracownicy 

Na początku Wykonawca sporządzi listę 12 firm, w których występują wytypowane 

stanowiska. Do wywiadów pogłębionych z pracownikami zaproszone zostaną osoby 

pracujące na kluczowych stanowiskach pracy, wybranych do opracowania profili 

kompetencyjnych. Będą to osoby z różnym stażem i doświadczeniem, pracownicy większych 

i mniejszych firm, spółdzielni producentów żywności, operujących na rynkach o 

zróżnicowanej wielkości – lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W celu 

określenia katalogu kompetencji, przeprowadzone zostaną po 3 wywiady dla każdego 

wybranego stanowiska z reprezentantami tych stanowisk.   

Wywiady z pracownikami będą częściowo ustrukturyzowane i będą trwać do 20 minut.  

Tabela 4 Główne typy respondentów - respondenci w ramach wywiadów z pracownikami 

Wytypowane stanowisko w  
branży 

• Rola w procesie 
 

Lokalizacja 
 

• Wielkość miejscowości 
• Wielkość firmy 

Rola w procesie 
 

• Pracownicy 
• Odbiorcy ostateczni produktów: klienci 
• Eksperci, interesariusze 

Źródło 6: opracowanie własne 

Klienci (interesariusze) 

Klienci w badaniu definiowani są zarówno jako interesariusze i odbiorcy pośredni (tacy jak 

przedstawiciele sklepów, dystrybutorzy, przedstawiciele różnych kanałów sprzedaży) jak 

również obiorcy bezpośredni – klienci indywidualni, konsumenci końcowi. Klienci będą 

dobierani do badania w odniesieniu do specyfiki typu stanowiska wybranego do opisu. 

Wywiady będą częściowo ustrukturyzowane i będą trwać około 10 minut.  

Tabela 5 Wielkość prób z uwzględnieniem poszczególnych typów respondentów – wywiady z klientami 
(interesariuszami)  

 
 

Wywiady z 
pracownikami 

 (Lp.)          

Wywiady z  klientami 
(Lp.) 

Warsztaty 
kompetencyjne  

(Lp.) 

Typ eksperta:    

Badania jakościowe – metody  dodatkowe 
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Wytypowane 
stanowisko 

8-12 8-12 8-12 

Rola w procesie    

Pracownik 3 na stanowisko (24-36) X 2*(3 osoby) 

Klient x 2 na stanowisko (16-24) X 

Ekspert, interesariusz x X 2*(5 osób) 

Źródło 7. Opracowanie własne 

 

 

Planowane jest przeprowadzenie czterech paneli eksperckich, podczas których konsultacji 

zostanie poddanych od 8 do 12 profili kompetencyjnych wskazanych w badaniu stanowisk.  

Osoby, które będą uczestniczyć w panelach (między 8 a 10 osób na każdym z nich) powinni: 

1. Być praktykami znającymi branżę żywności wysokiej jakości  

2. Reprezentować firmy różnej wielkości oraz zróżnicowane podsektory. Zakłada się, że 

podsektory i wielkości firm będą bezpośrednio wynikały ze wskazanych kluczowych 

stanowisk oraz profili. 

3. Mieć wiedzę dotyczącą kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach, 

by móc ocenić trafność zaproponowanych opisów.  

Wykonawcy od początku badania tworzą bazę potencjalnych rozmówców, spełniających już 

powyższe wymagania. Listy z propozycjami rozmówców będą przesyłane Zamawiającemu w 

miarę pozyskiwania wiedzy dotyczącej stanowisk.  

Przestrzegany będzie wymóg, iż min. 30% ekspertów uczestniczących w panelach 

eksperckich muszą stanowić eksperci, którzy nie brali udziału w wywiadach eksperckich.  

 

W badaniu weźmie udział minimum 40 ekspertów z branży żywności i będą to praktycy – 

przedsiębiorcy, przedstawiciele działów szkoleń oraz osób mających wiedzę dotyczącą kadr.  

Metoda dotarcia do respondentów będzie tu podobna do tej z poprzednich etapów. Z jednej 

strony do badania zostaną włączeni szczególnie wartościowi eksperci z poprzednich etapów. 

Z drugiej wykorzystany zostanie mechanizm kuli śnieżnej, polecania kolejnych ekspertów 

przez osoby już biorące udział w badaniu. Równocześnie Wykonawca będzie prowadził sam 

poszukiwania kolejnych respondentów. Wykonawca będzie dążyć do tego, by istotnie 

poszerzyć grono osób biorących udział w badaniu w stosunku do tego, które było 

zaangażowane na wcześniejszych etapach. Przestrzegany będzie wymóg iż min. 30% 

ekspertów uczestniczących w badaniu Delphi muszą stanowić eksperci, którzy nie brali 

udziału w wywiadach eksperckich oraz w panelach eksperckich.  

Badanie delfickie 

Panele eksperckie 
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Lista ekspertów zaproszonych do badania zostanie opracowana przez Wykonawcę i przed 

przystąpieniem do realizacji badania uzgodniona z Zamawiającym oraz Sektorową Radą 

ds. Kompetencji. 

 

Warsztaty kompetencyjne zakładają udział osób, które będą potrafiły odnieść opisane profile 

i stanowiska do swojej praktyki – zarówno osobistej (pracownicy) jak i wynikającej z zakresu 

zadań w przedsiębiorstwach (właściciele, przedstawiciele HR). 

Przeprowadzone zostaną 4 warsztaty. W trakcie sesji warsztatowych, po wprowadzeniu do 

kontekstu badania, uczestnicy otrzymają opisy kompetencji opracowane dla każdego 

stanowiska. Następnie w podgrupach moderowanych przez badaczy, odbędzie się dyskusja 

na temat adekwatności zaproponowanych kompetencji, ich definicji oraz znaczenia dla 

skutecznej realizacji zadań pracowników. 

III.3.1. Próby badawcze - badanie ilościowe 

Oficjalnym i jedynym źródłem danych o badanych firmach jest informacja z bazy REGON. 

Niestety, dane GUS zawierają informacje o różnych podmiotach zarejestrowanych, w tym 

także instytucjach trzeciego sektora oraz nie zawierają informacji o liczbie i strukturze 

podmiotów samozatrudnionych, traktując tę grupę jako część przedsiębiorstw „mikro” (tj. od 

0 do 9 zatrudnionych). Co za tym idzie, w GUS nie znajdują się dane potrzebne do 

wyznaczenia struktury dla firm zatrudnionych od 1 do 9 pracowników. Ponadto, baza ta 

zawiera podmioty zarejestrowane, bez informacji czy nadal prowadzą działalność.  

Choć w 2016 r. podjęto w GUS próbę wykreślania nieaktywnych firm, to ostatecznie z 

rejestru usunięto ich jedynie 70 tys. Nawet po tej operacji nadal jest ich dużo więcej21 niż 

wskazują na to statystyki ZUS. Oznacza to, że na potrzeby badania prezentowanie przez GUS 

informacje nie są wystarczające. Zaletą danych gromadzonych przez GUS jest natomiast to, 

że zawierają informacje o głównym przedmiocie działalności firm w powiązaniu z wielkością 

zatrudnienia w firmie oraz lokalizacją (województwo). 

Informacje o aktywnych podmiotach z uwzględnieniem aktualnej wielkość zatrudnienia 

(liczba zatrudnionych jest pochodną liczby opłacanych składek) udostępnia ZUS. Struktura 

prezentowana przez ZUS pozwala stworzyć strukturę firm bez samozatrudnionych, ale z 

uwagi na znaczące braki danych na poziomie działów PKD nie jest możliwa wiarygodna 

struktura w podziale na podsekcje. Wynika z tego, że mamy tylko pewne informacje na 

temat populacji firm, obciążone opisanymi mankamentami, co skutkuje potrzebą szacowania 

rozkładu podmiotów.  

 
21 https://msp.money.pl/wiadomosci/gdzie-sie-podzialy-2-mln-polskich-firm-rozbieznosc-w-bazach-to-nie-
efekt-kryzysu-6541564805252737a.html  

Warsztaty kompetencyjne 

https://msp.money.pl/wiadomosci/gdzie-sie-podzialy-2-mln-polskich-firm-rozbieznosc-w-bazach-to-nie-efekt-kryzysu-6541564805252737a.html
https://msp.money.pl/wiadomosci/gdzie-sie-podzialy-2-mln-polskich-firm-rozbieznosc-w-bazach-to-nie-efekt-kryzysu-6541564805252737a.html
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Tabela 6 i Tabela 7 przestawiają struktury populacji z oficjalnie dostępnych źródeł (GUS, 

ZUS). Liczebność próby firm proponujemy oprzeć na strukturze ZUS. 

Tabela 6: Liczba podmiotów wg GUS (31.12.2019) oraz liczba płatników składek zdrowotnych wg ZUS (II 
kwartał 2019).  

PKD C.10 GUS ZUS Próba 

Wielkość zatrudnienia 
Liczba 

podmiotó
w 

Udział w 
populacj

i 

Liczba 
podmiotów 

Udział w 
populacj

i 

Proponowan
a liczebność 

Szacowan
e 

odchyleni
e 

Między 0 a 9 pracowników  24 026  14 999    

W tym między 1 a 9 
pracowników  

8 793* 61% 5 489 45% 362 +/-8% 

Między 10 a 49 
pracowników 

4 530 31% 5 132 42% 339 +/-8% 

Między 50 a 249 
pracowników 

973 7% 1 219 10% 80 +/-15% 

Powyżej 250 pracowników 207 1% 278 2% 18 +/-20% 

RAZEM 29 736 100% 12 118 100% 800  

* Liczba podmiotów bez samozatrudnionych przeliczona na podst. udziału samozatrudnionych w ZUS. 

Źródło 8: GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-
strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-
regon-rok-2019,7,7.html. Próba, ZUS: opracowanie własne. 

Najwięcej podmiotów z branży żywności wysokiej jakości jest zarejestrowanych w regionie 

południowym (6 310) (Tabela 7) a najmniej w południowo-zachodnim (2 828).  

Tabela 7. Liczebność firm z branży żywności w podziale na wielkość zatrudnienia. 

MAKROREGION 
Między 0 a 9 
pracowników  

Między 10 a 49 
pracowników 

Między 50 a 249 
pracowników 

Powyżej 250 
pracowników 

RAZEM 

CENTRALNY 2 461 518 91 20 3 090 

POŁUDNIOWO-ZACHODNI 2 379 389 49 11 2 828 

POŁUDNIOWY 5 093 994 190 33 6 310 

PÓŁNOCNO-ZACHODNI 4 182 857 242 37 5 318 

PÓŁNOCNY 2 891 589 156 34 3 670 

MAZOWIECKI 4 163 665 118 51 4 997 

WSCHODNI 2 857 518 127 21 3 523 

RAZEM 24 026 4 530 973 207 29 736 

Źródło 9:https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-
strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-
regon-rok-2019,7,7.html 

Jeśli chodzi o podział na województwa, to województwo mazowieckie wyraźnie dominuje nad 

pozostałymi województwami.  

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
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Mapa 1. Liczba przedsiębiorstw z branży żywności wysokiej jakości 

 

Źródło 10: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-
strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-
regon-rok-2019,7,7.html 

Badanie ilościowe, planowane od maja 2021, obejmuje podmioty gospodarcze i 

pracowników z branży żywności, których sytuacja - z uwagi na pandemię - może ulec 

zmianie. W związku z tym struktura podmiotów w momencie realizacji badania (maj 2021) 

może odbiegać od zaprezentowanej tutaj. Dlatego opisany niżej operat będzie aktualizowany 

z wykorzystaniem API GUS Regon oraz CEiDG tuż przed losowaniem próby do badania. 

Operat 
Spis podmiotów użyty do losowania pochodzi z krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej (Rejestr Gospodarki Narodowej) bazy REGON. 

Zastosowanie bazy REGON, jako źródła danych, pozwala na dobór próby zgodny z 

założeniami dotyczącymi docelowej populacji, zapewniając odpowiednią jakość wyników. 

Informacje, na podstawie których zbudowana zostanie struktura populacji oraz próby, nie są 

tożsame z operatem, z którego losowana będzie próba. Operat jest uzupełniany o dostępne 

internetowe źródła informacji (GUS, REGON API – nowe firmy i zmiany statusu pozostałych, 

portale internetowe – dane kontaktowe i opisowe). Operat ten, podobnie jak inne, 

obciążony jest błędem ze względu na dezaktualizację części danych (np. kontaktowych) oraz 

jego zawartości (likwidacja firm) w szczególności w warstwie przedsiębiorstw najmniejszych. 

Warto podkreślić, że fakt dużej rotacji w segmencie przedsiębiorstw powoduje, iż 

praktycznie niemożliwe jest posiadanie aktualnego operatu do losowania. W związku z tym 

planowana jest aktualizacja operatu o dostępne dane elektroniczne publikowane na 

oficjalnych stronach. To może nie wystarczyć i niezbędna będzie korekta próby o informacje 

gromadzone w trakcie realizacji badania terenowego.  

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
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Dobór próby 
Aby pozyskać jak najwięcej informacji od firm najmniej licznych w operacie (zatrudniających 

50 i więcej pracowników) proponuje się ująć je wszystkie w próbie. Oznacza to, że 

prawdopodobnie z każdą z firm będzie nawiązany kontakt telefoniczny lub osobisty 

(przynajmniej jednokrotny). Ujęcie całej populacji w próbie pozwoli na efektywne pozyskanie 

wywiadów. Udział tych firm w zbiorze wynikowym będzie zgodny z zakładanym rozkładem 

próby (Tabela 6: Liczba podmiotów wg GUS (31.12.2019) oraz liczba płatników składek 

zdrowotnych wg ZUS (II kwartał 2019). 

Jako dopełnienie próby do planowanych min. 800 wywiadów, zostaną wykonane wywiady w 

grupach 1-9 i 10-49 proporcjonalne do ich udziału w populacji (odpowiednio ok. 52% do 

48%, ZUS). Takie działanie pozwoli na sprawniejszą pracę ankieterów i całego badania 

ilościowego (uniknięcie próby rezerwowej i wydłużający się czas kontaktu).  

Przy doborze próby (tj. firm zatrudniających do 1 do 49 osób) wykorzystany zostanie 

schemat prosty losowania w warstwach. Dla uzyskania optymalnego rozkładu próby 

badawczej zastosowane zostaną następujące zmienne warstwujące: 

• województwo, 

• grupy w ramach PKD C.10, 

• kategoria wielkości zatrudnienia (1-9, 10-49). 
 

Dla każdej z warstw (przekrojów) ustalona zostanie liczba wywiadów do wylosowania. 

Alokacja próby jest proporcjonalna do szacunkowego rozkładu warstw (na podstawie danych 

GUS oraz ZUS) badanej populacji, by liczba zrealizowanych wywiadów w warstwach była 

proporcjonalna do frakcji, jaką dana warstwa stanowi w populacji. Następnie wylosowane 

zostaną powiaty – dobór odbywać się będzie z wykorzystaniem schematu systematycznego z 

prawdopodobieństwem wyboru proporcjonalnym do wielkości populacji. W kolejnym kroku 

doboru, wylosowane zostaną podmioty (pracodawcy).  

Dobór realizowany będzie niezależnie dla każdej z warstw, w każdym z wylosowanych 

wcześniej powiatów, z wykorzystaniem schematu prostego z jednakowym 

prawdopodobieństwem wyboru. 

Taka struktura doboru próby powinna pozwolić na otrzymanie reprezentatywnych wyników 

także na poziomie dziewięciu grup PKD, chociaż nie ma gwarancji otrzymania idealnego 

rozkładu identycznego jak w Tabela 8 z uwagi na inne obiektywne trudności realizacyjne 

(trudność dotarcia, odmowy).  

Tabela 8. Liczebność firm z branży żywności i ich udział w podziale na grupy PKD, wraz z szacowną 
liczebnością próby. 

Grupa Opis grupy Liczba firm 
Udział w 
populacji 

Rozkład 
próby 

b.d. Brak danych 38 0,1% 1 



 
40 

 

   
 

10.1  
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz 
produkcja wyrobów z mięsa 

5 547 18,7% 149 

10.2  
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków 
i mięczaków 

589 2,0% 16 

10.3  
Przetwarzanie i konserwowanie owoców i 
warzyw 

2 305 7,8% 62 

10.4  
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego 

385 1,3% 10 

10.5  Wytwarzanie wyrobów mleczarskich 1 700 5,7% 46 

10.6  
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i 
wyrobów skrobiowych 

1 213 4,1% 33 

10.7  Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 13 287 44,7% 357 

10.8  Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 3 732 12,6% 100 

10.9  Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 940 3,2% 25 

  RAZEM 29 736 100% 800 
Źródło 11: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-
strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-
regon-rok-2019,7,7.html 

W wylosowanych podmiotach, poza wywiadem z przedsiębiorcą, zostaną przeprowadzone 

także wywiady z pracownikami. Maksymalna liczba pracowników z jednego zakładu nie 

przekroczy wielkości: 

• dla firm do 9 pracowników – 1 osoba, 

• w firmach zatrudniających 10 do 49 pracowników – 2 osoby, 

• w firmach zatrudniających więcej niż 50 pracowników – 3 osoby. 

W zależności od sytuacji epidemicznej, badanie może być poszerzone o kilka rozwiązań, tak 

by zwiększyć responsywność wśród pracowników, a tym samym zwiększyć minimalną 

wymaganą liczebność.  

1. Jednym z nich jest wręczenie pracownikom, którzy nie mają czasu na wywiad 

kwestionariuszowy z ankieterem w miejscu pracy, wizytówki z kodem do ankiety 

internetowej z instrukcją logowania oraz identyfikatorem, połączonym z wylosowaną 

próbą, tak by można było zidentyfikować firmę. Zapewni to kontrolę nad liczbą 

efektywnych wywiadów z jednego zakładu pracy. Jeśli pula wywiadów w 

wylosowanym zakładzie pracy będzie uzupełniona, to podczas logowania na 

wskazany identyfikator, pracownik otrzyma od razu informację o braku możliwości 

kontunuowania wywiadu z uwagi na osiągnięty limit wywiadów. Nie zakładamy 

wskaźnika zwrotu dla tej metody realizacji wywiadów, ponieważ zależy on od wielu 

czynników, jednak uniknie się nadreprezentatywności jakiegoś zakładu pracy, z uwagi 

na automatyczną kontrolę kwot w systemie do zbierania ankiet.  

2. Kolejnym rozwiązaniem jest rekrutacja pracowników branży żywności przez własny 

panel internetowy poznaj.to. Rekrutacja będzie odbywać się na bieżąco, przez okres 

trwania projektu do zakończenia badań ilościowych (również w II edycji). Po 

dokładnej weryfikacji spełnienia kryteriów wejścia do badania, respondent otrzyma 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
http://www.poznaj.to/
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zaproszenie z linkiem do wywiadu. Ankietę może wypełnić w dowolnym czasie w 

terminie zaplanowanym w harmonogramie.  

Ważenie próby 
W celu skompensowania niejednakowych prawdopodobieństw wejścia jednostek populacji 

do próby, wynikających z przyjętego planu losowania, odmów udziału w badaniu oraz 

możliwych nierównomiernych poziomów zwrotów w warstwach, po zakończeniu badania 

może okazać się, że otrzymana baza wyników będzie wymagała ważenia. Jest to zabieg 

niwelujący różnice między przyjętą strukturą populacji a próbą.  
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IV. Realizacja badania  

Zasadniczą kwestią, którą należy poruszyć dotyczącą realizacji badania jest sytuacja 

wynikająca z panującego wirusa COVID-19. Teren całego kraju stanowi czerwoną strefę.  

Szczególnie należy wziąć po uwagę bezpieczeństwo respondentów.  

Dlatego badania jakościowe będą przeprowadzone w trybie zdalnym (online) - poprzez 

komunikatory, z możliwością nagrania prowadzonych rozmów. Badania ilościowe, z uwagi 

na relatywnie odległy termin i jeśli stan epidemiczny na to pozwoli, będzie prowadzone 

osobiście, w miejscu pracy respondenta.  

Badanie opisane wyżej będzie złożone z następujących po sobie kolejnych kroków: 

Kroki Czas realizacji Działanie 

1 część badania 

1 Do 26.01.2020 Wywiady indywidulane z ekspertami  

2 Do 12.02.2021 Panele z ekspertami 

3 Do 28.02.2021 Badanie delphi.   

4 Do 05.03.2021 
 

Panel podsumowujący z przedstawicielem Sektorowej 
Rady ds. Kompetencji żywność wysokiej Jakości 

5 Do 12.03.2021 
 

I wersja Raportu cząstkowego 
Raport zostanie przygotowany zgodnie z opisem w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia 

2 część badania 

6 Do 06.07.2021 Badanie ilościowe 

7 Do 04.06.2021 Wywiady z pracownikami i klientami 

8 Do 4.6.2021 Warsztaty kompetencyjne 

9 Do 22.07.2021 
 

I  wersji Raportu końcowego z badania 
Proces badawczy zakończony zostanie raportem końcowym 
spełniającym wymagania OPZ 

Szczegółowy harmonogram badania znajduje się w załączniku. 
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V. Metody analizy 

V.1. Analiza jakościowa 

Z uwagi na rozbudowany zakres badania, w szczególności bogactwo materiału 

zgromadzonego w ramach badań jakościowych, analiza transkrypcji zostanie wykonana z 

wykorzystaniem oprogramowania do analizy tekstów i przeprowadzona przez 

przeszkolonych badaczy. Pozwoli to nie tylko na gruntowną analizę obszernych jakościowych 

danych,  ale również na odkrycie współzależności pomiędzy różnymi partiami materiału (np. 

podobieństwa w opiniach pomiędzy osobami reprezentującymi podobne profile społeczno-

demograficzne). 

Do przeprowadzenia analiz wykorzystane zostanie oprogramowanie MAXQDA 

zaprojektowane do analizy danych jakościowych. Oprogramowanie to pozwala na 

zgromadzenie w jednym miejscu zbioru wszystkich transkrypcji wywiadów, które następnie 

analitycy czytają i poddają kodowaniu. Proces kodowania zgodnie z klasycznym 

podręcznikiem dla badaczy danych jakościowych opracowanym przez Saladnę (2009) 

to cykliczne narzędzie heurystyczne (…) pozwalające porządkować analizowany 

materiał (dane jakościowe), poddać je uporządkowanej, usystematyzowanej 

klasyfikacji i kategoryzacji (Saladana 2009: 8-10).   

Kodowanie wywiadów prowadzone będzie w 4 fazach. W pierwszej z nich stworzony 

zostanie model kodowania, składający się z kodów  głównych i subkodów. Model kodowania 

oparty będzie na celach i pytaniach badawczych, a także strukturze scenariusza wywiadów. 

Definicje poszczególnych kodów zostaną zapisane w formie notatek do kodów w 

oprogramowaniu MAXQDA. Ponadto model kodów i subkodów 

zostanie szczegółowo omówiony w trakcie procesu szkoleniowego .  
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Rysunek 2 Przykładowy model kodów w programie MAXQDA 

 

Źródło 12: Materiały producenta 

W fazie drugiej przeprowadzone zostanie kodowanie transkrypcji wybranego wywiadu na 

podstawie, którego przeprowadzony zostanie test rzetelności kodowania pomiędzy 

kodującymi. Po jego pozytywnym wyniku nastąpi faza trzecia, oznaczająca właściwe 

kodowanie transkrypcji materiałów z wywiadów pogłębionych oraz paneli dotyczących profili 

kompetencyjnych.   

Ostatnim etapem, będzie analiza zakodowanych transkrypcji. Wykorzystanie pakietu 

MAXQDA umożliwi oszacowanie częstości występowania zjawisk, o których będą mówili 

respondenci, oraz uporządkowanie ich w spójne kategorie analityczne. Formułowane na tej 

podstawie wnioski i hipotezy będą wynikiem spójnych procedur kodowania, dzięki czemu 

będą w większym stopniu zobiektywizowane. Systematyczne podejście do analizy i 

wykorzystanie pakietów komputerowych pozwoli uniknąć nadmiernej subiektywizacji 

wyników i opierania wniosków na indywidualnych przeczuciach badacza, zamiast na 

obiektywnych przesłankach.  

Co więcej, pakiet MAXQDA daje szerokie możliwości w zakresie wizualnej prezentacji 

wyników analiz. Przykładowa wizualizacja została przedstawiona poniżej.  
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Rysunek 3: Mapy podobieństw badanych rozmówców. Im większe podobieństwo między dwoma 
respondentami pod względem przypisanych im kodów, tym bliżej siebie znajdują się ich symbole okręgów; 
im mniej są do siebie podobni, tym dalej są od siebie 

 

Źródło 13: materiały producenta 

V.2. Analiza ilościowa 

Analiza badań ilościowych będzie zawierała podstawowe statystyki w zależności od typu 

zmiennej, stąd dla różnych typów zmiennych zostaną wyliczone odpowiednie statystyki: 

1. nominalnym (rozkłady, procent ważnych odpowiedzi), 

2. ciągłym (średnia, odchylenie standardowe średniej, mediana, dominanta, zakres). 

W przypadku II edycji badania tabele będą uwzględniały także dane z I edycji badania, tak by 

była możliwa analiza porównawcza wskaźników oraz statystyczna analiza zmian 

(odpowiednio dobrane do charakteru danych testy istotności np. test Chi2, test t, 

jednoczynnikowa analiza wariancji, testy nieparametryczne). Testy istotności będą wykonane 

dla kluczowych tablic wynikowych (o ile założenia danej analizy zostaną spełnione). 

Zakładany poziom istotności to p=0,05. 

Hipotezy badawcze określające związek między wskaźnikami/grupami często wymagają 

weryfikacji statystycznej z uwzględnieniem analizy korelacji, o ile nie ma ustalonego kierunku 

wpływu, tudzież analiz regresyjnych, gdzie taki kierunek jest znany. Dla zwizualizowania 

pewnych zależności zostaną wykorzystane, tam gdzie to zasadne, analizy wielozmiennowe.  

Konkretne propozycje analiz i płynące korzyści z ich przeprowadzania można opisać dopiero 

po przeprowadzeniu badań jakościowych i doprecyzowaniu hipotez badawczych wraz z 

określeniem pytań i skali odpowiedzi.  
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VI. Prezentacja wyników 

Poniżej zamieszczono wybrane formy prezentacji wyników badania dla części ilościowej.  

Podstawowe analizy będą prezentowane dla całej branży. Statystyki będą prezentowane w 

poddziale na kluczowe zmienne: makroregiony (NUTS1) oraz na płeć i w miarę możliwości na 

wielkość zatrudnienia w firmach. Wszystkie podziały będą prezentowane w raporcie 

tabelarycznym, zaś w raporcie WORD czy w PowerPoint tylko te wybrane. Poniżej 

przykładowe slajdy z badania ilościowego:  

 

Rysunek 4: Przykładowa prezentacja rozkładów.   
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Źródło 14: Opracowanie własne.  

Rysunek 5: Przykładowa prezentacja rozkładów.   

 

Źródło 15: Opracowanie własne.  

Rysunek 6: Przykładowa prezentacja rozkładów.   
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Źródło 16: Opracowanie własne.  

Rysunek 7: Przykładowa prezentacja rozkładów.   

 

Źródło 17: Opracowanie własne.  

Rysunek 8: Przykładowa prezentacja rozkładów i średnich.   
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Źródło 18: Opracowanie własne.  

Rysunek 9: Przykładowa prezentacja hipotez badawczych.   

 

Źródło 19: Opracowanie własne.  
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VII. Załączniki  

Poniżej przedstawiono propozycje narzędzi badawczych, które będą realizowane w pierwszej 
części badania. Tam, gdzie tylko jest to uzasadnione, scenariusz ma charakter 
ustrukturyzowany. Będzie to sprzyjało konkretyzacji rozmowy i jakości materiału uzyskanego 
z wywiadu. Ułatwi to także standaryzację jakości pracy pomiędzy moderatorami.  

VII.1. Scenariusz wywiadów eksperckich  

 Scenariusz wywiadu z ekspertem specjalizującym się w analizie branży lub działającym w 

instytucjach zrzeszających przedstawicieli branży - znawcy trendów branżowych 

dotyczących branży żywności wysokiej jakości oraz przedsiębiorcą/pracodawcą. 

 

Aranżacja wywiadu: Dzień dobry, nazywam się ….. i reprezentuję konsorcjum firm MCM 

Institute/EGO/ Ośrodek Ewaluacji/PBS. Nasz zespół ekspertów realizuje na zlecenie Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości projekt, którego celem jest rozpoznanie wyzwań 

związanych z kompetencjami w branży żywności. Wywiad potrwa około godziny. 

 

Uzyskanie zgody na nagrywanie wywiadu.  

1. Na początek proszę powiedzieć, którego z podsektorów branży żywności w 

największym stopniu dotyczy Pani/a doświadczenie. Jeśli kilku proszę je wskazać 

(poniższa lista jest pomocnicza dla badacza): 

• Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 

• Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 

• Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 

• Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 

• Wytwarzanie wyrobów mleczarskich 

• Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych 

• Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 

• Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 

• Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 

 

2. Jak ogólnie ocenia Pan/i sytuację w podsektorze/podsektorach?  

/moderator: poproś o wyrażenie opinii na poniższej skali oraz o uzasadnienie oceny/ 

1 – bardzo zła 2 – raczej zła 3 – trochę dobra, 
trochę zła 

4 – raczej dobrze 5 – bardzo dobra 

Uzasadnienie Uzasadnienie Uzasadnienie Uzasadnienie Uzasadnienie 

 

3. Proszę wymienić najważniejsze czynniki, które hamują lub sprzyjają rozwojowi 

sektora/podsektorów. Co sprzyja a co hamuje rozwój sektora?  

Moderator dąży do wymienienia czynników sprzyjających i hamujących w postaci 

punktów 



 
51 

 

   
 

Sprzyja 1-  
2 
3 
4 
5 

Hamuje 1 
2 
3 
4 
5 

 

4. Proszę wymienić najważniejsze trendy, które wpływają na przyszłość tego sektora. W 

jaki sposób oddziałują one na sektor? 

1………… 

2………… 

3………. 

W jaki sposób wpływają? Badacz dopytuje o każdy wymieniony 

5. Proszę wymienić  najważniejsze wyzwania, stojące przed branżą/podsektorami w 

Polsce. Mówiąc o wyzwaniach mamy na myśli zjawiska/zadania, które wpływają na 

rozwój tej branży w najbliższych latach. Na przykład: wyzwaniem dla branży może być 

np. konieczność przebranżowienia, redukcji produkcji wynikająca z wprowadzonej 

ustawy lub np. konieczność czasowego ograniczenia produkcji w wyniku zmniejszenia 

się popytu spowodowanego pandemią. 

6. A jaki wpływ mogą mieć te wyzwania na zapotrzebowanie na pracowników oraz 

wiedzę, umiejętności i inne wymagania stawiane pracownikom w tym podsektorze?                                               

 Wpływ na 
zapotrzebowani
e na 
pracowników 

Wpływ na 
zapotrzebowani
e na wiedzę  

Wpływ na 
zapotrzebowani
e na 
umiejętności 

Wpływ na 
inne 
wymagania 
(np. 
kompetencj
e społeczne) 

w jakim 
czasie 
może to 
nastąpi
ć (1 
rok/3 
lata/5 
lat/ nie 
wiem) 

WYZWANI
E 1  

 …    

WYZWANI
E 2 

     

WYZWANI
E 3 

     

  

7. Czy sektor produkcji żywności przygotowuje się do tych wyzwań? Jeśli tak – w jaki 

sposób?  

8. Chciałbym/chciałabym porozmawiać teraz o procesach biznesowych dotyczących 

branży żywności ze szczególnym uwzględnieniem podsektora/ów, który/re Pan/i 

wymienił/a.  
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• WERSJA „DIAGNOSTYCZNA” służąca uszczegółowieniu procesów biznesowych 

dla branży/ przedsiębiorstwa (w zależności od typu respondenta – eksperta 

branżowego lub przedsiębiorcy) 

Proszę wymienić najważniejsze procesy biznesowe, funkcjonujące w Pana/i 

przedsiębiorstwie. Proces biznesowy rozumiemy jako ciąg powiązanych ze sobą 

działań lub zadań, które prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. (Innymi słowy, 

proszę powiedzieć czym zajmuje się firma, jakie usługi są świadczone, co jest 

produkowane i w jaki sposób) 

 

• WERSJA POSTDIAGNOSTYCZNA dla pozostałych wywiadów: 

Proszę spojrzeć na procesy biznesowe, które poniżej pokazuję. Proces biznesowy 

rozumiemy jako ciąg powiązanych ze sobą działań lub zadań, które prowadzą do 

osiągnięcia określonego efektu. 

a) Które z nich są specyficzne i unikalne dla branży żywności ? 

b) Które z nich wskazałby/aby Pan/i jako najważniejsze dla sektora?  

c) Które z nich mają największy zasięg (mierzony liczbą pracujących w jego 

ramach osób)? 

d)  Które z nich są obecne także w innych branżach? 

Moderator pokazuje poniższe procesy na ekranie komputera (realizacja badania 

online) 

 

9. Czy można tę listę jeszcze jakoś uzupełnić, dodając inne ważne procesy biznesowe? 

Moderator dodaje nowe wymieniane procesy 

a) Które z nich są specyficzne i unikalne dla branży żywności lub poszczególnych 

jej podsektorów? 

b) Które z nich wskazałby/aby Pan/i jako najważniejsze dla branży lub jej 

podsektora? 

c) Które z nich mają największy zasięg (mierzony liczbą pracujących w jego 

ramach osób)?  

PROCESY KTÓRE SĄ 
SPECYFICZNE? 

KTÓRE SĄ 
NAJWAŻNIEJSZE? 

KTÓRE MAJĄ 
NAJWIĘKSZY 
ZASIĘG? 

1 X X X 

2 X X X 

3    

4 X   

… X X X 

N    

 

Dziękuję. Wybierzmy teraz maksymalnie 3 procesy biznesowe, które są najważniejsze pod 

względem omówionych kryteriów.  

10. Jakie są najważniejsze czynności/zadania wykonywane w ramach tych procesów? 
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Proces 1….jakie są najważniejsze czynności/zadania w tym procesie? 

Proces 2… jakie są najważniejsze czynności/zadania w tym procesie? 

Proces 3…. jakie są najważniejsze czynności/zadania w tym procesie? 

 

11. Jakie stanowiska/role zawodowe w ramach tych najważniejszych i unikalnych 

procesów określiłby Pan/i jako kluczowe z punktu widzenia działania firmy?  

a. Dlaczego akurat to/te stanowisko/a/rola/role jest/są kluczowa/e? 

12. Jakimi kompetencjami (czyli wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi) 

powinny charakteryzować się pracownik na tym stanowisku lub pełniący określoną 

rolę?  

a. Czy któreś kompetencje są szczególnie cenione, rzadkie? Z jakimi kompetencjami 

najtrudniej jest zdobyć  pracownika?  

NAJWAŻNIEJSZE PROCESY 
BIZNESOWE 

KLUCZOWE STANOWISKO / 
ROLA 

NAJWAŻNIEJSZE 
KOMPETENCJE (WIEDZA, 
UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY) 

1 … 1 
2 
3 
4 
5 

2 … 1 
2 
3 
4 
5 

3 … 1 
2 
3 
4 
5 

13. Jakich specjalistów brakuje w branży? A może brakuje jakichś konkretnych 

umiejętności, wiedzy? 

a. Z czego to wynika? Badacz dopytuje o czynniki zewnętrzne niezależne od sektora 

oraz wewnętrzne, w firmach. 

Jakich 
specjalistów/umiejętności  
brakuje 

Z czego to wynika? 

1  

2  

…  

14. Na jakie stanowiska najłatwiej znaleźć pracowników i kandydatów? 

a. Z czego to wynika? Badacz dopytuje o czynniki zewnętrzne niezależne od sektora 

oraz wewnętrzne, w firmach. 

Na jakich stanowiskach występuje nadwyżka 
pracowników i kandydatów? 

Z czego to wynika? 
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1  

2  

…  

15. Jak Pan/i sądzi, na jakie stanowiska będzie w przyszłości największe 

zapotrzebowanie? Na jakie stanowiska zmaleje zapotrzebowanie? 

STANOWISKO WZROŚNIE/ZMALEJE ZAPOTRZEBOWANIE 

1  

2  

3  

…  

a. Co będzie miało największy wpływ na te zmiany? 

16. Czy Pana/i zdaniem w okresie 3 i 5 lat pojawią się nowe stanowiska lub zawody w 

obrębie branży?  

a. Jakie?  

b. Z czego to wynika? 

c. Jakich kompetencji będą wymagały (w zakresie wiedzy, umiejętności, 

kompetencji społecznych)? 

d. W jaki sposób branża mogłaby wspierać rozwój tych kompetencji?  

 

To wszystkie pytania, dziękuję serdecznie za rozmowę  

 

 Scenariusz wywiadu eksperckiego z przedstawicielem środowisk edukacyjnych, firm 

rekrutacyjnych, analityków trendów w obszarze rynku pracy 

 

Aranżacja wywiadu: Dzień dobry, nazywam się ….. i reprezentuję konsorcjum  firm MCM 

Institute/EGO/Ośrodek Ewaluacji/ PBS. Nasz zespół ekspertów realizuje na zlecenie Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości projekt, którego celem jest opracowanie wyzwań 

związanych z kompetencjami w branży żywności wysokiej jakości. Wywiad potrwa 40 minut. 

Uzyskanie zgody na nagrywanie wywiadu. 

  

1. Jak długo współpracuje  Pan/i z sektorem żywności? W jakim charakterze? 

2. Jak ogólnie ocenia Pan/i kondycję sektora? 

3. Czy w ciągu ostatnich lat pojawiły się jakieś trendy, które miały wpływ na poziom 

kompetencji w tej branży? Na czym polegał ten wpływ? 

4. Czy w ciągu ostatnich lat zauważył/a Pan/i szczególne zapotrzebowanie na jakieś 

kompetencje w sektorze żywności?  

a. Jeśli tak, jakie? 

b. Z czego to zapotrzebowanie wynika? 

5. Czy w ciągu ostatnich lat wzrosło lub zmalało zapotrzebowanie na pracowników o 

konkretnych umiejętnościach? Jeśli tak, to na jakich wzrosło a na jakich zmalało? 

6. Jak zapotrzebowanie na szkolenia dla tej branży zmieniło się w ostatnich latach? 

a. Jakie to były zmiany? 
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b. Z czego wynikały te zmiany?  

7. Czy cały sektor żywności jest jednolity pod tym względem? Czy można 

powiedzieć, że zapotrzebowanie różni się w zależności od podsektorów? 

a. A czy wielkość firmy kształtuje zapotrzebowanie na ofertę szkoleniową? 

Jeśli tak, to w jaki sposób? 

8. Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, że można wskazać kilka wyzwań dla 

sektora. Proszę spojrzeć na nie. Jaki wpływ mogą mieć te wyzwania na 

zapotrzebowanie na konkretnych pracowników oraz kompetencje w tym 

podsektorze? 

Moderator pokazuje ekspertowi kartę na ekranie komputera 

 Wpływ na zapotrzebowanie na pracowników 

WYZWANIE 1  …  

WYZWANIE 2  

WYZWANIE 3  
 

 Wpływ na zapotrzebowanie na kompetencje 

WYZWANIE 1  … 

WYZWANIE 2  

WYZWANIE 3  

 

Pytania dla eksperta z firmy rekrutacyjnej 

9. Jakich pracowników poszukuje najczęściej Pana/i firma obecnie? 

10. A jakich pracowników najbardziej brakuje w tym sektorze?  

a. Z czego to wynika? Badacz dopytuje o czynniki zewnętrzne niezależne od 

sektora oraz wewnętrzne, w firmach. 

Jakich specjalistów brakuje Z czego to wynika 

1  

2  

…  

11. Na jakie stanowiska najłatwiej znaleźć pracowników i kandydatów na konkretne 

stanowiska? 

Na jakich stanowiskach występuje nadwyżka pracowników i 
kandydatów? 

Z czego to wynika 

1  

2  

…  

12. Jak Pan/i sądzi, na jakie stanowiska będzie w przyszłości największe 

zapotrzebowanie? Na jakie stanowiska zmaleje zapotrzebowanie? 

 

STANOWISKO WZROŚNIE / ZMALEJE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

W OKRESIE 3 
LAT 

W OKRESIE 5 
LAT 

1    

2    

3    
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…    

a. Co będzie miało największy na te zmiany? 

 

Pytania dla eksperta ze świata nauki/edukacji  

13. Skąd czerpie Pan/i wiedzę na temat oczekiwań pracodawców w branży żywności 

jeśli chodzi o kompetencje pracowników? 

14. Jak ocenia Pan dostosowanie poziomu i programów nauczania do potrzeb firm z 

sektora żywności? 

15. Czy i w jaki sposób najnowsza wiedza naukowa o trendach, nowych rozwiązaniach, 

technologiach w branży jest transferowana do programów nauczania? 

16. Jakich kierunków kształcenia brakuje? 

17. A jakich elementów w programach nauczania brakuje?  

 

Pytania do wszystkich  

18. Jak ocenia Pan/i poziom wykształcenia i kompetencji absolwentów szkół i uczelni 

wyższych kształcących się w obszarze żywności? Czy uważa Pan/i, że są oni dobrze 

przygotowani do pracy? Moderator będzie dopytywał o ocenę dwóch etapów 

kształcenia 

Co ewentualnie można byłoby zmienić w systemie kształcenia aby poziom 

kompetencji absolwentów był lepiej dostosowany do potrzeb branży? Jakich 

elementów brakuje obecnie? 

19. Czy Pana/i zdaniem w najbliższych 3-5 latach pojawią się nowe stanowiska lub 

specjalizacje w obrębie branży?  

a. Jakie? 

b. Jakich kompetencji będą wymagały (w zakresie wiedzy, umiejętności, 

postaw)? 

c. W jaki sposób branża mogłaby wspierać rozwój tych kompetencji?  

 

To wszystkie pytania, dziękuję serdecznie za rozmowę. 

 

VII.2. Scenariusz panelu z ekspertami 

Panele eksperckie będą przeprowadzone w taki sposób, aby na każdym z nich można było 

poddać ocenie 2-3 profile kompetencyjne. W ten sposób, w trakcie 4 paneli będzie możliwe 

zweryfikowanie 8-12 profili.  

Głównym celem paneli eksperckich będzie weryfikacja zaproponowanych profili 

kompetencyjnych, stworzonych do listy stanowisk, zaakceptowanych uprzednio przez 

Sektorową Radę ds. Kompetencji. Uczestnicy otrzymają materiały z głównymi wnioskami z 

badań, zdiagnozowanymi procesami biznesowymi, propozycjami kluczowych stanowisk oraz 

profili kompetencyjnych - do zapoznania się przed spotkaniem. 

Ramowy scenariusz: 
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→ Przedstawienie celu spotkania i krótkie wprowadzenie uczestników w kontekst 

badania 

→ Krótkie omówienie zdiagnozowanych procesów biznesowych oraz przedstawienie 

propozycji kluczowych stanowisk dla branży wskazanych przez respondentów w 

trakcie badań 

→ Krótki wykład wyjaśniający zasady budowania profili kompetencyjnych (na podst. 

prezentacji ppt) 

→ Praca w podgrupach nad oceną zaproponowanych profili kompetencyjnych 

 

1. Jakie elementy w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

powinny znaleźć się we wskazanych przez nas opisach profili kompetencyjnych?  

a. Czy przedstawione opisy są kompletne? Jeśli nie - uczestnicy poproszeni 

zostaną o weryfikację i uzupełnienie profili. 

2. Czy brzmienie nazw kompetencji jest zrozumiałe? 

3. Proszę ocenić na ile ta kompetencja jest pożądana przez pracodawców? 

4. Proszę ocenić na ile ta kompetencja jest niezbędna do wykonywania zadań na tym 

stanowisku? 

5. Proszę ocenić stopień, w jakim dana kompetencja wpływa na wzrost efektywności 

pracy na danym stanowisku? 

6. Czy przedstawione profile kompetencyjne pozwolą lepiej przygotować się do 

wyzwań, jakie stoją przed branżą?  

 

VII.3. Wytyczne badania foresightowego z użyciem metodyki delphi (badanie delphi) 

Wykonawca stoi na stanowisku, iż na etapie RM nie ma możliwości, by postawić w pełni 

trafne tezy do badania trendów w metodzie Delphi. Początkowe wywiady pogłębione będą 

służyć eksploracji tematyki związanej z trendami.  

Dlatego poniżej zaprezentowano kształt i strukturę kwestionariusza. Tezy/wyzwania/trendy 

zaproponowane mają charakter roboczy i zostaną doprecyzowane na późniejszym etapie. 

Proponowane tezy: 

1. Zadaniem sektora „żywność wysokiej jakości” w najbliższych latach jest 

wprowadzanie rozwiązań produkcyjnych, które będą gwarantowały produkcję 

żywności o wysokiej wartości odżywczej, jak najbardziej naturalnej, mniej 

przetworzonej, umożliwiającej wspieranie zdrowia człowieka. 

2. W najbliższych latach udział gospodarstw ekologicznych i certyfikowanych 

gospodarstw ekologicznych w liczbie gospodarstw ekologicznych ogółem wzrośnie. 

3. Coraz częściej w branży żywności mierniki postępu rozumiane czysto 

ekonomicznie (maksymalizacja zysku) są podważane, gdyż nie uwzględniają 

czynnika etycznego (np. degradacji środowiska naturalnego). 

4. Branża żywności w najbliższych latach zwiększy udział wdrażanych innowacji (w 

roku 2019 to ok 20%) w przedsiębiorstwach, co oznacza wzrost zapotrzebowania 

na kompetencje związane z absorbowaniem rozwiązań z sektora B+R. 
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5. Trend w branży żywności, związany z automatyzacją i cyfryzacją procesów 

zarządzania i produkcji będzie się nasilał i wymagał uzupełniania przez 

pracowników kompetencji związanych z: obsługą inteligentnych maszyn i linii 

produkcyjnych, ochrony przed atakami hakerów i szkodliwym oprogramowaniem, 

obsługą sieci i różnych systemów, umożliwiających szybsze zmiany formatów i 

zadań. Będzie wzrastać zapotrzebowanie na kompetencje umożliwiające śledzenie 

danych, wizualizację rozwiązań za pośrednictwem chmury obliczeniowej, 

tworzenie wyciągów danych i raportów sytuacyjnych. 

6. Ze względu na wzrost znaczenia spożywania produktów mlecznych, będzie 

wzrastać zapotrzebowanie na stanowiska w tym podsektorze. 

7. W najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na stanowiska w 

przedsiębiorstwach produkujących zamienniki dla produktów mięsnych i 

mlecznych. 

8. W najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na kompetencje w zakresie 

wykorzystywania fermentacji jako alternatywy dla chemicznych środków 

konserwujących, a przez to utrzymanie czystej etykiety produktów spożywczych i 

zapobieganie psuciu się i marnowaniu żywności. 

9. W najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na kompetencje w zakresie 

wykorzystywania naturalnych barwników do produkcji żywności, np. pozyskiwanie 

barwników z roślin.  

10. Ze względu na rozwój oczekiwań konsumentów w zakresie opakowań produktów 

spożywczych, wzrośnie zapotrzebowanie na kompetencje z zakresu service design 

(projektowania opakowania i usługi dla klienta). 

 

Dzień dobry, 

Poniżej przedstawiono kilka kluczowych tez związanych z wyzwaniami kadrowymi 

i kompetencyjnymi stojącymi przed branżą żywności. Prosimy o odniesienie się do każdej z 

nich poprzez odpowiedź na ten sam zestaw pytań.  

Ankieta jest anonimowa. Po zakończeniu pierwszej tury badania otrzymają Państwo zbiorcze 

wyniki. 

Teza I: 

…………………………………………………………………. 

Uzasadnienie tezy: 

….. 

 1 Proszę wskazać, czy teza ma szansę realizacji. 

a. zdecydowanie tak, - prosimy wskazać kiedy to nastąpi  
i. za rok 

ii. za 3 lata 
iii. za 5 lat 

b. raczej tak,  
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c. - prosimy wskazać kiedy to nastąpi  
i. za rok 

ii. za 3 lata 
iii. za 5 lat 

 
d. raczej nie, 
e. zdecydowanie nie, 
f. nie wiem. 

2  Proszę wskazać dlaczego powyższa teza się spełni lub nie. 

a. tak, ponieważ … 
b. nie, ponieważ … (- przejście do kolejnej tezy) 
c. żadne z powyższych. 

6  Efekty, jakie realizacja tezy przyniesie branży żywności to (proszę wpisać 3 najważniejsze): 

a. ……… 
b. ……… 
c. ……… 

Dziękujemy serdecznie za udział w badaniu. Wyniki pierwszej tury prześlemy do (termin).  

Drugą turę badania planujemy na (termin). 

 

Dziękujemy serdecznie za udział w badaniu. 

 

VII.4. Scenariusz panelu podsumowującego z Sektorową Radą ds. Kompetencji – wstępna 

wersja. 

Głównym celem panelu z Sektorową Radą ds. Kompetencji będzie omówienie wniosków z 

dotychczas przeprowadzonych badań i wypracowanie rekomendacji, uwzględniających 

potrzeby pracodawców i rynku pracy. Uczestnicy – członkowie Rady otrzymają materiały z 

głównymi wnioskami z badań, zdiagnozowanymi procesami biznesowymi, propozycjami 

kluczowych stanowisk oraz profili kompetencyjnych, uwzględniające uwagi zgłoszone na 

wcześniejszych panelach - do zapoznania się przed spotkaniem. 

Ramowy scenariusz: 

→ Przedstawienie celu spotkania  

→ Krótkie omówienie wstępnych wyników badań jakościowych, trendów i wyzwań, 

prognoz dotyczących sektora, sformułowanych na podstawie badań. 

→ Praca w podgrupach nad weryfikacją trendów, wyzwań, prognoz według poniższego 

scenariusza: 

▪ Proszę ocenić, na ile zaprezentowane trendy, wyzwania i prognozy są trafnie 

sformułowane? Czy coś chcielibyście Państwo dodać lub uszczegółowić? 

▪ Proszę ocenić i zweryfikować w jaki sposób przedstawione trendy przekładają się na 

potrzeby w zakresie kompetencji pracowników w okresie 3 i 5 lat? Jakie nowe 

zawody mogą pojawić się w perspektywie 3 i 5 lat? 

▪ Proszę odpowiedzieć, w jaki sposób branża odpowiada na stojące przed nią 

wzywania? 
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▪ Proszę skomentować i rozwinąć przedstawione rekomendacje dla systemu edukacji, 

uwzględniając potrzeby pracodawców.  

▪ Proszę skomentować i rozwinąć przedstawione rekomendacje dla instytucji rynku 

pracy, uwzględniając potrzeby pracodawców. 

 

 


