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Aby rozwijać 
swoją 

działalność 

Potrzebne są 
konkretne 

kompetencje 

Potrzebujemy 
wiedzieć jakie 

I skąd je wziąć 

Rolą Sektorowej Rady ds. Kompetencji jest 
określenie jakie kompetencje są potrzebne  

w sektorze, wywieranie wpływu na 
instytucje edukacyjne, aby ich pozyskanie 
było realne oraz motywowanie ludzi, aby 

chcieli je pozyskiwać 

Innowacyjność w 
sektorze 

Badania i analizy 

Osoby w trudnej 
sytuacji 

zawodowej 

Oferta 
edukacyjna  



Jakich kompetencji potrzebujemy w sektorze? 
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Badania własne Rady 

 Analiza oferty edukacyjnej formalnej i pozaformalnej i ich adekwatności do potrzeb 
pracodawców 

 

 Przegląd prowadzonych działań i projektów modernizacyjnych, inwestycyjnych  
i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą, zmian organizacyjnych związanych  
z gospodarką wodno-ściekową i rekultywacją oraz podmiotów w nie 
zaangażowanych 

 

 Badania pogłębione dotyczące pracowników znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia i/lub o niskich kwalifikacjach 
oraz innych grup zagrożonych dyskryminacją (w tym z niepełnosprawnościami) 

 



Zakres badań: 
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 3 analizy danych zastanych – łącznie kilkadziesiąt dokumentów źródłowych 
do przeglądu 

  6 studiów przypadków, w tym dwa krajowe i 4 zagraniczne, w których 
zostanie wykazany wpływ wdrażanych projektów innowacyjnych na zmianę 
struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie 

 40 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) 

 6 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) 

 łącznie min. 76 respondentów z 7 grup, m.in. osoby bezrobotne 
poszukujące pracy, przedstawiciele urzędów pracy, uczniowie  

 panele eksperckie, dyskusje 

 

 



Z czym kojarzy się branża „gospodarka wodno-ściekowa 
i rekultywacja”? 
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kanalizacja, 
oczyszczalnie 

ścieków ochrona 
środowiska 

z ostatnim szwindlem z awarią, że 
się odpowiedzialność rozmyła i nikt 

nie poniósł odpowiedzialności 

PWiK, oczyszczanie 
ścieków, może 

dostarczanie wody 

jak przyoszczędzić na 
wodzie, segregowanie 

śmieci 

oczyszczanie miasta, 
wywóz śmieci, 
zanieczyszczeń 

prawidłowe 
wykorzystanie wody, 

odpowiednie 
oczyszczanie ścieków, 

odpowiednie 
nawadnianie pól 

instytucja zajmująca się 
siecią kanalizacji 

ściekowych – jak jest 
awaria to reperuje, 

ewentualnie 
rozbudowuje 

ścieki 
spuszczane 

do Wisły 

duża gałąź 
przemysłowa 

brak tam i 
susza 

rzeki śmieci 



Czy branża kojarzy się pozytywnie czy negatywnie? 
Dlaczego? 
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Źle, z taką 
śmierdzącą pracą 

trochę 

…fajnie mieć czystą wodę w 
kranie, żeby nie były brudne rury 

i żeby rdza nie leciała, ale czy 
bym chciała pracować w takiej 

działce, to na pewno nie 

nie mam wyobrażenia, co tam 
się robi, ale jakoś wydaje mi 

się, że to jest mało 
komfortowa praca i ciężka  

Negatywnie, bo 
woda z ziemi 

ucieka 

pozytywnie, bo 
kontakt ze 

środowiskiem 

pozytywnie, bo 
raczej jest to nam 

potrzebne 

pozytywnie, dba o 
środowisko 



Praca w sektorze postrzegana jest jako: 
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stabilna,  

pewna,  

uporządkowana, 

przewidywalna, 

praca na miejscu, 

przedsiębiorstwa szkolą pracowników i jest szansa na awans. 



Z drugiej strony: 
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Pracę w takich firmach dostaje się po znajomości 

To jest budżetówka i większość ciekawych ofert jest rozdysponowana wśród rodziny 

Nikt nie zamieszcza ciekawych ogłoszeń 

Do normalnego obiegu trafiają te oferty, które nie są atrakcyjne 

Nie widać takich ofert pracy na portalach ani w UP 

Praca w sektorze wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, co najmniej na 

poziomie technika 



Podsumowując: 
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Podmioty sektora nie mówią o swoich pracownikach  

Występują bariery równości kobiet i mężczyzn - segregacja pozioma i stereotypy 

dotyczące płci. 

Praca w sektorze GWŚ kojarzona jest jako bardziej męska ze względu na jej 

„techniczny” i fizyczny charakter. 

Głównie ciężka praca fizyczna w zmiennych warunkach atmosferycznych i o dużej 

uciążliwości (wilgoć i nieprzyjemne zapachy) 

Sektor nie jest konkurencyjny pod względem wynagrodzeń 



Czy respondenci (osoby bezrobotne, aktywnie 
poszukujące pracy) szukały pracy w tym sektorze? 
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NIE 

Dlaczego? 

BO JAKOŚ NIE PRZYSZŁO IM 
TO DO GŁOWY 



Co zrobić, aby potencjalni pracownicy świadomie 
aplikowali do przedsiębiorstw GWŚiR? 
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Budowanie wizerunku 
pracodawcy – employer 

branding 

Wdrażanie narzędzi 
wspierających rozwój 

pracowników – zarządzanie 
potencjałem pracowników 

Porządkowanie 

 i komunikowanie potrzeb 
kompetencyjnych sektora przy 

pomocy narzędzi ZSK – 
kwalifikacje rynkowe 

 i Sektorowa Rama Kwalifikacji 
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