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1.  METODYKA BADAŃ 

 
1.1. Cel badania 

Zrealizowane badanie było odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane 
na poziomie ustalania przebiegu projektu, którego głównym celem było 

spojrzenie na kompetencje przekrojowe z dwóch perspektyw: edukacji wyższej 
i rynku pracy w kontekście wykorzystania praktycznych metod nauczania 
w szkolnictwie wyższym czterech krajów Unii Europejskiej. Obszarem 

prezentowanym w tym raporcie będzie spojrzenie przedsiębiorców 
na problematykę kompetencji przekrojowych u absolwentów szkół wyższych. 

Celem głównym badań jest ocena zapotrzebowania na wybrane 
kompetencje przekrojowe wśród przedsiębiorców w wybranych krajach Unii 
Europejskiej. 

 
 

1.2. Cele szczegółowe badania 

 Cel główny ze względu na jego złożoność podzielono na cztery cele 
szczegółowe biorąc pod uwagę przedmiot badań: 

1. Ocena zapotrzebowania na kompetencję przedsiębiorczość. 
2. Ocena zapotrzebowania na kompetencję kreatywność. 

3. Ocena zapotrzebowania na kompetencję komunikatywność. 
4. Ocena zapotrzebowania na kompetencję współpraca w grupie. 
 

 
1.3. Przedmiot badań 

Przedmiotem badań są cztery wybrane na drodze konsultacji eksperckich 
kompetencje, uznane za szczególnie pożądane u absolwentów szkół wyższych 
wchodzących na rynek pracy. Zaliczono do nich: 

- przedsiębiorczość, 
- kreatywność, 

- komunikatywność, 
- współpraca w grupie. 

Na potrzeby współpracy w realizowanym projekcie opracowano jednolitą 

terminologię, ułatwiającą komunikacje między badaczami z różnych ośrodków 
akademickich w Europie i zawarto ją w pierwszej części raportu dla zadania 

O1.  

Badane kompetencje należy rozumieć jako1: 

Przedsiębiorczość: to zespół wiedzy, umiejętności i postaw pozwalających na 
adaptowanie się do zmian, dostrzeganie nowych możliwości rozwoju  
i krytycznej ich oceny, przewidywania, i kreowania nowych, twórczych 

rozwiązań, zdolność racjonalnego podejmowania ryzyka, wdrażania pomysłów 
i konsekwentnej ich realizacji. 

Kreatywność: to zespół wiedzy, umiejętności i postaw praktycznego 
wykorzystywania technik twórczego myślenia w celu tworzenia oryginalnych  

                                                 

1 Terminologia słownika zawartego w raporcie zadania O1 
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i użytecznych rozwiązań problemów, wypracowania nowych koncepcji lub 

nowych powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. 

Komunikatywność: to zespół wiedzy, umiejętności i postaw rzetelnego 

przekazu i odbioru informacji oraz nawiązywania i podtrzymywania właściwych 
relacji międzyludzkich będących podstawą efektywnych działań zawodowych, 

jasnego i zrozumiałego wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów 
i opinii w mowie i piśmie, odczytywania komunikatów niewerbalnych, słuchania 
i respektowania opinii innych, negocjowania, występowania publicznego  

i autoprezentacji. 

Współpraca w grupie: to zespół wiedzy, umiejętności i postaw pozwalający 

na pracę opierającą się na aktywności i zaangażowaniu w zadania realizowane 
grupowo oraz na dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu, dostarczaniu 
rozwiązań usprawniających pracę, przyjmowania współodpowiedzialności za 

zadania, efektywnej wymianie wiedzy i doświadczeń, odbieranie informacji 
zwrotnych, wspólne rozwiązywanie problemów oraz wspieranie się wzajemne 

w trakcie realizacji zadań. 
 
 

1.4. Populacja i podmiot badań  

Populację badaną należy rozumieć jako skończony zbiór jednostek, 

charakteryzujących się określonymi, wspólnymi cechami, o którym badacz 
pozyskuje w procesie badań określone informacje. Populację w tym przypadku 
stanowią przedsiębiorstwa o dowolnej formie prawnej, w dowolnej branży 

i dowolnej wielkości na terenie wskazanych krajów europejskich. Ich 
liczebność ogólną szacuje się na 3,5 mln.  

Wielkość populacji wskazuje na skalę istotności podejmowanego tematu 
badań. 

Przedsiębiorstwa w Polsce, Słowacji, Słowenii i Finlandii. Łącznie w badaniu 

wzięło udział 135 przedsiębiorstw. 
 

 
1.5. Próba badana 

Próba badawcza stanowi wybrany w metodyczny sposób fragment 

populacji badanej.  
Ze względu na jakościowy, nowatorski i eksploracyjny charakter badań 

ustalono ją na niższym niż wymagania statystyczne poziomie. Wstępną 
liczebność w projekcie oceniono na 100 przedsiębiorstw w 4 krajach. Badania 

zaś zrealizowano w 135 przedsiębiorstwach. 
Chcąc jednak zachować reprezentatywność próby na minimalnym poziomie 

zachowano wewnętrzną strukturę populacji. 

Przy doborze jednostek populacji do próby zabezpieczono następujące 
zmienne: wielkość przedsiębiorstwa liczoną liczbą zatrudnionych oraz struktury 

działalności. 
Jako metodę doboru próby obrano metodę doboru jednostek typowych. 

Przebieg identyfikacji przedsiębiorstw był zgodny z założeniami poczynionymi 

w opisie próby.  
Ustalono wskaźnik „respons rate” na 30% (finalna próba na poziomie 385 

przedsiębiorstw, wysłano ankiety do blisko1300 przedsiębiorstw). Rzeczywisty 
wskaźnik po realizacji badania wyniósł ok 12%. 
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1.5.1. Wielkość przedsiębiorstw 

Wielkość przedsiębiorstw jako zmienna strukturyzująca próbę stanowi 
podstawę różnicowania zapotrzebowania na kompetencje. Założono 

następujący podział próby badawczej: 

 60% mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób) 

 30% przedsiębiorstw małych (zatrudniających od 10 do 49 osób) 
 8% przedsiębiorstw średnich (zatrudniających od 50 do 249 osób) 
 2% przedsiębiorstw dużych (zatrudniających od 250 osób) 

Rozkład liczebności przedsiębiorstw biorących udział w badaniu 
z podziałem na kraje przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1: Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu wg wielkości zatrudnienia 

– w podziale na poszczególne kraje 

 
Ujęcie procentowe przedstawionych liczebności przedstawiono na rysunku 

1. Ostateczna struktura próby przedstawiała się następująco: 

– Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób): 37,3% 
– Małe przedsiębiorstwa (10-49 osób): 32,8% 

– Średnie przedsiębiorstwa (50-249 osób): 18,7% 
– Duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób): 11,2% 

Zgodnie z założeniami sektor MSP stanowił dominującą grupę badanych 
podmiotów i obejmował 88,8% badanych.  

 

Rysunek 1: Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu wg wielkości 

zatrudnienia – ujęcie procentowe 

Państwo 
Do 9 
pracowników 

10-49 50-249 
Powyżej 
250 

Razem 

Polska 16 9 11 8 44 

Słowacja 18 8 6 1 33 

Słowenia 15 14 3 3 35 

Finlandia 2 13 5 3 23 

Razem 51 44 25 15 135 
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Jak można odczytać z powyższych danych: zabezpieczenie liczebności 

mikroprzedsiębiorstw w badanej próbie nie powiodło się.  

Mocną stroną jednak tej struktury próby jest zwiększony udział 

przedsiębiorstw dużych:  

– których zapotrzebowanie na pracowników jest wyższe,  

– firmy te posiadają dobrze rozwinięte działy HR, 
– posiadają plany zatrudnienia, 
– jasno zdefiniowane oczekiwania kompetencyjne. 

 
 

1.5.2. Struktura działalności 

Równie ważne z punktu ostatecznego wnioskowania było wzięcie pod uwagę 
ocen i opinii przedsiębiorstw z różnych branż. Ta zmienna została 

zabezpieczona w próbie i jej rozkład przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rysunek 2: Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu wg profilu działalności - 

ujęcie procentowe 

Legenda: PHU: produkcja – handel – usługi ; HU: handel – usługi ; PH: 
produkcja – handel ; PU: produkcja – usługi. 

Działalnością najczęściej reprezentowana w badaniach były usługi (45,1%) 
co odpowiada strukturze tej działalności w populacji badanej, profil 
produkcyjny zadeklarowało 23,3% badanych. Ponad 8% przedsiębiorstw 

zajmuje się handlem a pozostałe przedsiębiorstwa prowadzą działalność 
wielobranżową. 
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1.5.3. Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez badane 

przedsiębiorstwa 

 

 

Rysunek 3: Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu wg czasu 

funkcjonowania – ujęcie procentowe 

Struktura badanych podmiotów ze względu na czas funkcjonowania 

na rynku pozwala zauważyć przewagę tych funkcjonujących powyżej 10 lat. 
Stanowią one większą część badanych (57,4%). Dzięki takiemu rozkładowi 

próby pozyskane wyniki noszą znamiona opinii eksperckich.  
Szczegółowy rozkład próby ze względu na wiek przedsiębiorstw 

przedstawia się następująco: 

– przedsiębiorstwa działające do 1 roku: 0,7% 
– przedsiębiorstwa działające 1-5 lat: 18,5% 

– przedsiębiorstwa działające 5-10 lat: 13,3% 
– przedsiębiorstwa działające 10-25 lat: 39,3% 
– przedsiębiorstwa działające powyżej 25 lat: 28,1%  

 
1.5.4. Lokalizacja badanych przedsiębiorstw 

Kolejną cechą, którą badacze wzięli pod uwagę to miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej. Lokalizacja przedsiębiorstw uczestniczących 
w badaniu przedstawia się następująco: 

– wieś: 12,7% 
– miasto do 20 tys. mieszkańców: 20,1% 

– miasto 20-50 tys. mieszkańców: 9,7% 
– miasto 50-100 tys. mieszkańców: 19,4% 
– miasto powyżej 100 tys. mieszkańców: 38,1% 
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Rysunek 4: Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu wg lokalizacji – ujęcie 

procentowe 

 

Dominującą grupą wśród ankietowanych przedsiębiorstw były 
przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie dużych miast, powyżej 100 tys. 
mieszkańców. W lokalizacjach „duże miasto” pojawiają się szczególnie wysokie 

wymagania wobec pracowników i posiadanych przez nich kompetencji. W tych 
ośrodkach działają instytucje podnoszące kwalifikacje i rozwijające 

kompetencje.  
 
 

1.5.5. Rodzinność badanych przedsiębiorstw 

W badanej próbie ustalono także pochodzenie przedsiębiorstwa, biorąc pod 

uwagę rodzinność pochodzenia biznesu. 

 

Rysunek 5: Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu wg rodzinności – ujęcie 

procentowe 
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W badanej próbie zidentyfikowano: 

– 44,4% przedsiębiorstw rodzinnych 
– 55,6% przedsiębiorstw nierodzinnych 

Uzyskany rozkład odpowiada średniej deklarowanej przez badane kraje 
liczebności przedsiębiorstw rodzinnych w populacjach analizowanych państw.  

 
1.6. Jednostka próby 

Menedżer szczebla zarządzającego/właściciel związany identyfikacją 

potrzeb kompetencyjnych w przedsiębiorstwie 
 

 
1.7. Metoda badania  

Ze względu na duży rozrzut badanych wybrano metodę najczęściej 

stosowaną w takich przypadkach: metodę sondażu pośredniego. W grupie 
pośrednich badań sondażowych dominują metody ankietowe, wykorzystujące 

między innymi nowości informatyczno-technologiczne, takie jak poczta 
elektroniczna czy internetowe platformy dyskusyjne. Bez względu na to, w jaki 
sposób ankieta dociera do respondenta, jej celem jest pozyskanie pisemnych 

odpowiedzi na zestaw pytań zawartych w kwestionariuszu.  
Dobór metody ankietowej związany był z zaletami jej zastosowania. Nie udało 

się jednocześnie uniknąć wad (por. tabelę 2). 

Tabela 2: Zalety i wady stosowania metody ankietowej 

Metoda badawcza Zalety Wady 

Kwestionariusz  (pośredni) 

wysyłany  pocztą, 

Internetem, ogólny, 

prasowy itp. 

– Niski koszt 

– Szeroki zasięg 

– Szybkość i łatwość 

dotarcia do 

poszczególnych grup 

społecznych 

– Eliminacja wpływu 

ankietera 

– Niski procent zwrotów 

wypełnionych 

kwestionariuszy 

– Niepełna 

reprezentatywność próby 

– Możliwość niezrozumienia 

odpowiedzi 

 

  
1.8. Narzędzie badawcze 

Wykorzystywanym instrumentem do zbierania  informacji w badaniu jest 

kwestionariusz. Jako elastyczne narzędzie pozwalające na stosowanie  różnych 
form formułowania pytań wykorzystano je w badaniu zapotrzebowania 

na kompetencje przekrojowe wśród przedsiębiorców.  
Jako medium pozwalające na realizacje badań w czterech krajach 

europejskich w tym samym czasie wybrano Internet, zaś sam kwestionariusz 

opracowano na formularzu Google. 
 

 
1.9. Logika konstruowania kwestionariusza 

Głównym celem skonstruowania kwestionariusza było takie opracowanie 

kolejności i konstrukcji pytań, które pozwoli przedsiębiorcom z różnych państw 
europejskich taka samą interpretację ich treści. Podstawą było  wyróżnienie 

wskaźników dla każdej kompetencji przekrojowej i poddanie jej ocenie. 



 

13 
 

Do oceny zapotrzebowania na kompetencje przekrojowe wykorzystano 

skalę ocen w ujęciu pięciostopniowym.  
Do skali dołączono instrukcję :  

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna;  
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie),  

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko,  
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana, 
5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie. 

Po przeprowadzeniu ocen zostało zadane pytanie otwarte dla każdej 
z czterech kompetencji przekrojowych o wskazanie działań, w których badana 

kompetencja jest wykorzystywana w badanym przedsiębiorstwie.  
  
 

1.10. Badane kompetencje i ich wskaźniki 

Przeprowadzenie badań eksperckich w pierwszych miesiącach działania 

projektu doprowadziło do wyróżnienia cech kształtujących odpowiednie 
kompetencje. Niżej omówiono i wskazano te wykorzystane w konstrukcji 
kwestionariusza ankiety. 

 

1.10.1. Przedsiębiorczość 

Z przedsiębiorczość przyjęto zespół wiedzy i umiejętności pozwalających 

na adaptowanie się do zmian, dostrzeganie nowych możliwości rozwoju 
i krytycznej ich oceny, przewidywania, planowania, organizowania i kreowania 
nowych, twórczych rozwiązań, zdolność racjonalnego podejmowania ryzyka, 

wdrażania pomysłów i konsekwentnej ich realizacji. 

Za wskaźniki przedsiębiorczości uznano: 

– Zdolność do wywoływania i akceptacji zmian,  
– Zdolność do dostrzegania oraz krytycznej oceny przedsiębiorczych 

możliwości,  

– Zdolność do planowania kreatywnych rozwiązań, 
– Zdolność do kreowania nowych, twórczych rozwiązań, 

– Zdolność racjonalnego podejmowania ryzyka,  
– Zdolność do przełożenia pomysłów na konkretne działania.  
 

1.10.2. Kreatywność  

Za kreatywność uznano: zespół wiedzy i umiejętności wykorzystywania 

technik twórczego myślenia, tworzenia oryginalnych i użytecznych rozwiązań 
problemów, wypracowania nowych koncepcji lub nowych powiązań 
z istniejącymi już ideami i koncepcjami.  

Za wskaźniki kreatywności uznano: 

– Zdolność do wykorzystywania technik twórczego myślenia, 

– Zdolność do tworzenia oryginalnych i użytecznych rozwiązań problemów, 
– Zdolność do wypracowania nowych koncepcji lub nowych powiązań  

z istniejącymi ideami i koncepcjami. 
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1.10.3. Współpraca w grupie  

Współpracę w grupie uznaje się zespół wiedzy i umiejętności wzajemnej 
współpracy członków grupy opierającej się na aktywności i zaangażowaniu 

w zadania oraz dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu, dostarczania rozwiązań 
usprawniających pracę i przyjmowania współodpowiedzialności za zadanie 

grupy, pozwalającej na efektywną wymianę wiedzy, doświadczeń, odbieranie 
informacji zwrotnych, wspólne rozwiązywanie problemów oraz wspieranie się 
wzajemne pracowników w trakcie realizacji zadań.  

 
Za wskaźniki współpracy w grupie uznano: 

– Zdolność do  aktywności i zaangażowania w zadania, 
– Zdolność do budowania miłej atmosfery i pozytywnych relacji, 
– Zdolność do rozwiązywania konfliktów w grupie, 

– Zdolność motywowania innych do działania,  
– Zdolność zachęcania innych do realizacji wspólnego celu,  

– Zdolność do respektowania norm i zasad grupy oraz zdania i pomysłów 
innych,  
– Zdolność efektywnego przekazywania informacji.   

 
1.10.4. Komunikatywność  

Za komunikatywność przyjęto zespół wiedzy i umiejętności rzetelnego 
przekazu i odbioru informacji oraz nawiązywania i podtrzymywania właściwych 
relacji międzyludzkich będących podstawą efektywnych działań zawodowych, 

jasnego i zrozumiałego wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów 
i opinii w mowie i piśmie, odczytywania komunikatów niewerbalnych, słuchania 

i respektowania opinii innych, negocjowania, występowania publicznego 
i autoprezentacji.  

Za wskaźniki komunikatywności uznano: 

– Zdolność do rzetelnego przekazu i odbioru informacji, 
– Zdolność do nawiązywania i podtrzymywania właściwych relacji 

międzyludzkich, 
– Zdolność do jasnego i zrozumiałego wyrażania i interpretowania pojęć, 
myśli, opinii, w mowie i piśmie, 

– Zdolność odczytywania komunikatów niewerbalnych,  
– Zdolność do słuchania i respektowania opinii innych,  

– Zdolność negocjowania,  
– Zdolność do wyrażania i obrony własnego zdania,  

– Zdolność do występowania publicznie, umiejętności autoprezentacji. 
 
 

1.11. Budowa kwestionariusza ankiety 

W ankiecie zastosowano 24 pytania zamknięte i 1 pytanie otwarte. Ankieta 

zawierała także część metryczną. 

Pytania zamknięte odnosiły się do oceny przydatności niżej 
przedstawionych kompetencji przekrojowych, w podziale na zdolności, na skali 

od 1 do 5. 
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1.11.1. Obszar kompetencji: przedsiębiorczość 

Pytanie 1. Zdolność elastycznego dostosowywania się do zmieniających się 
warunków pracy. 

Pytanie 2. Zdolność do inicjowania i akceptacji zmian.  
Pytanie 3. Zdolność do kreowania i wdrażania nowych, twórczych rozwiązań. 

Pytanie 4. Zdolność do przełożenia pomysłów na konkretne działania.   
Pytanie 5. Zdolność rzetelnej analizy czynników mających wpływ na podjęcie 
decyzji. 

Pytanie 6. Zdolność ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji. 
Pytanie 7. Zdolność racjonalnego podejmowania ryzyka.  

 
1.11.2. Obszar kompetencji: kreatywność 

Pytanie 8. Zdolność do tworzenia użytecznych rozwiązań problemów. 

Pytanie 9. Zdolność do wykorzystywania twórczego myślenia 
i wypracowywania nowych koncepcji. 

Pytanie 10. Zdolność do generowania oryginalnych pomysłów. 
 
1.11.3. Obszar kompetencji: współpraca w grupie 

Pytanie 11. Zdolność do  aktywności i zaangażowania w zadania. 
Pytanie 12. Zdolność do budowania miłej atmosfery i pozytywnych relacji. 

Pytanie 13. Zdolność do nawiązywania i podtrzymywania właściwych relacji 
międzyludzkich. 
Pytanie 14. Zdolność do rozwiązywania konfliktów w grupie. 

Pytanie 15. Zdolność motywowania innych do działania.  
Pytanie 16. Zdolność dzielenia się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Pytanie 17. Zdolność do respektowania norm i zasad grupy.  
Pytanie 18. Zdolność do słuchania oraz respektowania zdania i opinii innych.  
 

1.11.4. Obszar kompetencji: komunikatywność 

Pytanie 19. Zdolność efektywnego i rzetelnego przekazywania informacji. 

Pytanie 20. Zdolność do jasnego i zrozumiałego wyrażania i interpretowania 
pojęć, myśli, opinii, w mowie i piśmie. 
Pytanie 21. Zdolność odczytywania mowy ciała.  

Pytanie 22. Zdolność negocjowania.  
Pytanie 23. Zdolność do wyrażania i obrony własnego zdania.  

Pytanie 24. Zdolność do występowania publicznie, umiejętności 
autoprezentacji. 

 
 
1.11.5. Pytanie otwarte  

Pytanie otwarte zawierało prośbę o komentarz i propozycje rozszerzenia listy 
wskaźników kompetencji. Ponadto uznano, że należy dać możliwość 
wypowiedzi otwartej w zakresie wskazania działań, w których badana 

kompetencja jest wykorzystywana w badanym przedsiębiorstwie. Liczono się 
z możliwością braku odpowiedzi w pytaniu otwartym, co jest częstą praktyką 
respondentów w realizowanych badaniach internetowych, nie mniej 

zamieszczono je chcąc mieć pewność, że oddano respondentom możliwość 
pełnej wypowiedzi. 
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Należy dodać, że podłożem tej decyzji był fakt dostrzeżenia różnic zarówno 

w branżach badanych przedsiębiorstw jak i ich kulturze. Pytanie nie stanowiło 
clou badania a jedynie miało charakter uzupełniający.  

 
 

1.11.6. Część metryczna  

Część metryczna ankiety obejmowała pytania o następujący zakres 
danych: 

- nazwa przedsiębiorstwa, 
- czas funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

- profil działalności przedsiębiorstwa, 
- branża, w której działa przedsiębiorstwo według EKD, 
- forma organizacyjno-prawna (dostosowana do uregulowań w danym 

kraju), 
- wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie, 

- lokalizacja przedsiębiorstwa, 
- zasięg działania (obsługiwany rynek), 
- rodzinność przedsiębiorstwa. 

Pytania w części metrycznej miały konstrukcję pytań zamkniętych - 
wyjątek stanowiło pytanie o nazwę przedsiębiorstwa oraz o branżę, w której 

działa przedsiębiorstwo według EKD. 
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2. PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA ZAPOTRZEBOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW NA KOMPETENCJE PRZEKROJOWE 

U PRACOWNIKÓW 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rysunek 6: Wyniki badania zapotrzebowania na poszczególne zdolności w ramach 4 obszarów kompetencji przekrojowych – ujęcie procentowe
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2.1. Analiza udzielonych odpowiedzi dla poszczególnych kompetencji 
przekrojowych 

 
2.1.1.  Obszar kompetencji : przedsiębiorczość 

Zdolności w obszarze przedsiębiorczości uzyskały następujące oceny: 

Pytanie 1. Zdolność elastycznego dostosowywania się do zmieniających się 
warunków pracy 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0,7% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 1,5% odpowiedzi 
3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 11,1% odpowiedzi 

4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 36,3% odpowiedzi 
5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 50,4% 

odpowiedzi 

Pytanie 2. Zdolność do inicjowania i akceptacji zmian  

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0% odpowiedzi 

2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 1,5% odpowiedzi 
3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 8,9% odpowiedzi 

4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 36,3% odpowiedzi 
5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 53,3% 
odpowiedzi 

Pytanie 3. Zdolność do kreowania i wdrażania nowych, twórczych rozwiązań 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0,7% odpowiedzi 

2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 2,2% odpowiedzi 
3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 12,6% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 30,4% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 54,1% 
odpowiedzi 

Pytanie 4. Zdolność do przełożenia pomysłów na konkretne działania   

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 3,7% odpowiedzi 

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 8,1% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 39,3% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 49% 
odpowiedzi 

Pytanie 5. Zdolność rzetelnej analizy czynników mających wpływ na podjęcie 
decyzji 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0% odpowiedzi 

2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 3,7% odpowiedzi 
3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 16,3% odpowiedzi 

4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 40,7% odpowiedzi 
5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 39,3% 
odpowiedzi 

Pytanie 6. Zdolność ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0% odpowiedzi 
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2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 0,7% odpowiedzi 

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 14,1% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 27,4% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 57,8% 
odpowiedzi 

Pytanie 7. Zdolność racjonalnego podejmowania ryzyka  

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0,7% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 2,2% odpowiedzi 

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 15,6% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 40% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 41,5% 
odpowiedzi 

Powyższe zdolności uzyskały zbliżone oceny zapotrzebowania. Najwięcej 

wskazań (57,8%) jako kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana 
systematycznie (ocena 5) uzyskała „zdolność ponoszenia konsekwencji 

podjętych decyzji”. 
Ocena kompetencji "przedsiębiorczość" – wyrażona poprzez uśrednioną 

wartość ocen poszczególnych zdolności – wygląda następująco: 

 Ocena 5: 49,3% odpowiedzi 
 Ocena 4: 35,8% odpowiedzi 

 Ocena 3: 12,4% odpowiedzi 
 Ocena 2: 2,2% odpowiedzi 
 Ocena 1: 0,3% odpowiedzi 

 
 

2.1.2.  Obszar kompetencji: kreatywność 

Zdolności w obszarze kreatywności uzyskały następujące oceny: 

Pytanie 8. Zdolność do tworzenia użytecznych rozwiązań problemów 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 0,7% odpowiedzi 

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 10,4% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 29,6% odpowiedzi 
5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 59,3% 

odpowiedzi 

Pytanie 9. Zdolność do wykorzystywania twórczego myślenia  

i wypracowywania nowych koncepcji 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0% odpowiedzi 

2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 5,9% odpowiedzi 
3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 13,3% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 38,5% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 42,2% 
odpowiedzi 

Pytanie 10. Zdolność do generowania oryginalnych pomysłów 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 7,4% odpowiedzi 

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 26,7% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 32,6% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 33,3% 
odpowiedzi 
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W obszarze "kreatywność" można zaobserwować dosyć zróżnicowany 

poziom oceny poszczególnych zdolności. Ankietowani jako najbardziej 
potrzebną kompetencję wskazali "zdolność do tworzenia użytecznych 

rozwiązań problemów"  (59,3% wskazań). 
Ocena kompetencji "kreatywność" – wyrażona poprzez uśrednioną wartość 

ocen poszczególnych zdolności – wygląda następująco: 

 Ocena 5: 45% odpowiedzi 
 Ocena 4: 33,6% odpowiedzi 

 Ocena 3: 16,8% odpowiedzi 
 Ocena 2: 4,7% odpowiedzi 

 Ocena 1: 0% odpowiedzi. 
 
 

2.1.3.  Obszar kompetencji: współpraca w grupie 

Zdolności w obszarze współpracy w grupie uzyskały następujące oceny: 

Pytanie 11. Zdolność do  aktywności i zaangażowania w zadania 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 2,2% odpowiedzi 

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 17% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 37,8% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 43% 
odpowiedzi 

Pytanie 12. Zdolność do budowania miłej atmosfery i pozytywnych relacji 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0,7% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 2,2% odpowiedzi 

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 18,5% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 33,3% odpowiedzi 
5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 45,2% 

odpowiedzi 

Pytanie 13. Zdolność do nawiązywania i podtrzymywania właściwych relacji 

międzyludzkich 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 1,5% odpowiedzi 

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 11,1% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 40,7% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 46,7% 
odpowiedzi 

Pytanie 14. Zdolność do rozwiązywania konfliktów w grupie 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 1,5% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 4,4% odpowiedzi 

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 17,8% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 41,5% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 34,8% 
odpowiedzi 

Pytanie 15. Zdolność motywowania innych do działania  

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0,7% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 2,2% odpowiedzi 

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 14,8% odpowiedzi 
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4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 35,6% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 46,7% 
odpowiedzi 

 
Pytanie 16. Zdolność dzielenia się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0,7% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 2,2% odpowiedzi 
3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 17% odpowiedzi 

4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 31,8% odpowiedzi 
5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 48,1% 

odpowiedzi 

Pytanie 17. Zdolność do respektowania norm i zasad grupy  

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 1,5% odpowiedzi 

2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 2,2% odpowiedzi 
3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 20% odpowiedzi 

4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 34,8% odpowiedzi 
5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 41,5% 
odpowiedzi 

Pytanie 18. Zdolność do słuchania oraz respektowania zdania i opinii innych  

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 1,5% odpowiedzi 

2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 2,2% odpowiedzi 
3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 16,3% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 36,3% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 43,7% 
odpowiedzi 

Powyższe zdolności uzyskały zbliżone oceny zapotrzebowania. Najwięcej 
wskazań (48,1%) jako kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana 
systematycznie (ocena 5) uzyskała „zdolność dzielenia się z innymi swoją 

wiedzą i doświadczeniem”. 
Ocena kompetencji "współpraca w grupie" – wyrażona poprzez uśrednioną 

wartość ocen poszczególnych zdolności – wygląda następująco: 

 Ocena 5: 43,7% odpowiedzi 
 Ocena 4: 36,5% odpowiedzi 

 Ocena 3: 16,6% odpowiedzi 
 Ocena 2: 2,4% odpowiedzi 

 Ocena 1: 0,8% odpowiedzi. 
 

 
2.1.4.  Obszar kompetencji: komunikatywność 

Zdolności w obszarze komunikatywności uzyskały następujące oceny: 

Pytanie 19. Zdolność efektywnego i rzetelnego przekazywania informacji  

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0% odpowiedzi 

2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 0,7% odpowiedzi 
3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 8,9% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 34,8% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 55,6% 
odpowiedzi 
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Pytanie 20. Zdolność do jasnego i zrozumiałego wyrażania i interpretowania 

pojęć, myśli, opinii, w mowie i piśmie 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0% odpowiedzi 

2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 0% odpowiedzi 
3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 18,5% odpowiedzi 

4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 34,1% odpowiedzi 
5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 47,4% 
odpowiedzi 

Pytanie 21. Zdolność odczytywania mowy ciała  

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 3% odpowiedzi 

2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 15,6% odpowiedzi 
3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 37% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 30,4% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 14,1% 
odpowiedzi 

Pytanie 22. Zdolność negocjowania  

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 3,7% odpowiedzi 

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 20% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 31,1% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 45,2% 
odpowiedzi 

Pytanie 23. Zdolność do wyrażania i obrony własnego zdania  

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 0% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 3,7% odpowiedzi 

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 18,5% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 37,8% odpowiedzi 
5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 40% 

odpowiedzi 

Pytanie 24. Zdolność do występowania publicznie, umiejętności 

autoprezentacji 

1 – kompetencja zupełnie nie potrzebna: 3% odpowiedzi 
2 – kompetencja potrzebna bardzo rzadko (incydentalnie): 5,9% odpowiedzi 

3 – kompetencja potrzebna ale wykorzystywana rzadko: 29,6% odpowiedzi 
4 – kompetencja potrzebna i często wykorzystywana: 34,1% odpowiedzi 

5 – kompetencja bardzo potrzebna i wykorzystywana systematycznie: 27,4% 
odpowiedzi 

W obszarze "komunikatywność" można zaobserwować dosyć zróżnicowany 
poziom oceny poszczególnych zdolności. Ankietowani jako najbardziej 
potrzebną kompetencję wskazali "zdolność efektywnego i rzetelnego 

przekazywania informacji"  (55,6% wskazań). Ocena przydatności wypadła 
najsłabiej dla zdolności odczytywania mowy ciała oraz dla zdolności 

do występowania publicznie, umiejętności autoprezentacji. 
Ocena kompetencji "komunikatywność" – wyrażona poprzez uśrednioną 

wartość ocen poszczególnych zdolności – wygląda następująco: 

 Ocena 5: 38,3% odpowiedzi 
 Ocena 4: 33,7% odpowiedzi 

 Ocena 3: 22,1% odpowiedzi 
 Ocena 2: 4,9% odpowiedzi 
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 Ocena 1: 1,0% odpowiedzi 

 
 

2.2. Zagregowane wyniki dla poszczególnych kompetencji 

 

Rysunek 7: Zagregowane wyniki badań dla poszczególnych kompetencji 

przekrojowych (uśrednione wartości ocen dla poszczególnych zdolności – w ramach 

wskazanych kompetencji przekrojowych) 

Uśrednione wyniki poszczególnych zdolności – zdefiniowanych w ramach  

4 kompetencji przekrojowych – wyglądają następująco: 

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: 4,32 
 KREATYWNOŚĆ: 4,19  

 WSPÓŁPRACA W GRUPIE: 4,2 
 KOMUNIKATYWNOŚĆ: 4,03 

W opinii ankietowanych kluczową kompetencją przekrojową jest 
„przedsiębiorczość” – kompetencja ta uzyskała najwyższą liczbę wskazań jako 
bardzo potrzebna i wykorzystywana często lub systematycznie. Najniższy 

poziom wskazań odnotowano przy kompetencji „komunikatywność”. 
Kompetencje „kreatywność” i „współpraca w grupie” uzyskały zbliżony wynik. 
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2.3. Zagregowane wyniki dla poszczególnych kompetencji  - uzyskane 

w poszczególnych krajach uczestniczących w badaniu 

 

 

Rysunek 8: Zagregowane wyniki badań dla poszczególnych kompetencji 

przekrojowych (uśrednione wartości ocen dla poszczególnych zdolności – w ramach 

wskazanych kompetencji przekrojowych), uzyskane w poszczególnych krajach 

uczestniczących w badaniu 

FINLANDIA 

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: 4,29 
 KREATYWNOŚĆ: 3,85 
 WSPÓŁPRACA W GRUPIE: 4,39  

 KOMUNIKATYWNOŚĆ: 3,98 
 

POLSKA 

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: 4,42 
 KREATYWNOŚĆ: 4,37 

 WSPÓŁPRACA W GRUPIE: 4,2  
 KOMUNIKATYWNOŚĆ: 4,15 

 
SŁOWACJA 

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: 4,22 

 KREATYWNOŚĆ: 4,24 
 WSPÓŁPRACA W GRUPIE: 4,03 

 KOMUNIKATYWNOŚĆ: 3,86 
 
SŁOWENIA 

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: 4,28 
 KREATYWNOŚĆ: 4,11 

 WSPÓŁPRACA W GRUPIE: 4,21 
 KOMUNIKATYWNOŚĆ: 4,06 
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2.4. Zagregowane wyniki dla poszczególnych kompetencji 

przekrojowych – w odniesieniu do branż gospodarki 

 

3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

4
4,1
4,2
4,3
4,4

handel

produkcja

usługi

dział. wielobranżowa

 

Rysunek 9: Zagregowane wyniki badań dla poszczególnych kompetencji 

przekrojowych (uśrednione wartości ocen dla poszczególnych zdolności – w ramach 

wskazanych kompetencji przekrojowych), uzyskane w odniesieniu do branż gospodarki 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: 

 Handel: 4,33 

 Produkcja: 4,22 
 Usługi: 4,34 

 Dział. wielobranżowa: 4,33 
 
KREATYWNOŚĆ: 

 Handel: 4,22 
 Produkcja: 4,05 

 Usługi: 4,25 
 Dział. wielobranżowa: 4,17 

 

WSPÓŁPRACA W GRUPIE: 

 Handel: 4,2 

 Produkcja: 4,14 
 Usługi: 4,21 
 Dział. wielobranżowa: 4,22 

 
KOMUNIKATYWNOŚĆ: 

 Handel: 4,15 
 Produkcja: 3,73 
 Usługi: 4,16 

 Dział. wielobranżowa: 4,03 
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2.5.  Zagregowane wyniki dla poszczególnych kompetencji 

przekrojowych – w odniesieniu do wielkości przedsiębiorstw 

 

Rysunek 10: Zagregowane wyniki badań dla poszczególnych kompetencji 

przekrojowych (uśrednione wartości ocen dla poszczególnych zdolności – w ramach 

wskazanych kompetencji przekrojowych), uzyskane w przedsiębiorstwach wg ich 

wielkości 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: 

 Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób): 4,28 
 Małe przedsiębiorstwa (10-49 osób): 4,38 

 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 osób): 4,29 
 Duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób): 4,34 

 
KREATYWNOŚĆ: 

 Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób): 4,09 

 Małe przedsiębiorstwa (10-49 osób): 4,1 
 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 osób): 4,33 

 Duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób): 4,11 
 
WSPÓŁPRACA W GRUPIE: 

 Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób): 4,26 
 Małe przedsiębiorstwa (10-49 osób): 4,23 

 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 osób): 4,09 
 Duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób): 4,29 

 

KOMUNIKATYWNOŚĆ: 

 Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób): 3,96 

 Małe przedsiębiorstwa (10-49 osób): 4,05 
 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 osób): 4,09 
 Duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób): 3,97 
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3. PODSUMOWANIE 

 
Przeprowadzone badanie pozwoliło zrealizować cel jakim była ocena 

zapotrzebowania przedsiębiorców z Polski, Finlandii, Słowacji i Słowenii 
na wybrane kompetencje przekrojowe. 

Uzyskane dane wezmą udział w konstruowaniu macierzy wpływu 
wykorzystania metod kształcenia praktycznego na kompetencje przekrojowe. 
Ponadto dane finalne i zbiorcze mogą być podstawa do postawienia problemów 

badawczych w innych obszarach. 

4. MATERIAŁY Z BADAŃ  

Materiały z badań dostępne są u Koordynatora Projektu. 


