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	 Jesteśmy	 największą	 firmą	 na	 polskim	 rynku	 pracoserwisu,	 
czyli	rynku	wszystkich	usług	związanych	z	pracą.	Tworzymy	jedną	z	wiodących	
polskich	grup	kapitałowych	–	Grupę	Work	Service	–	nowoczesną	i	dynamicznie	
rozwijającą	 się	 organizację,	 eksperta	 w	 dziedzinie	 doradztwa	 personalnego,	
zarządzania	zasobami	ludzkimi	i	outsourcingu	funkcji.

	 Działamy	od	1999	roku.	Tworzyliśmy	rynek	pracy	tymczasowej	w	Polsce,	
dziś	kreujemy	szeroki	rynek	pracoserwisu,	wyznaczając	 jego	nowe	standardy.	
Jesteśmy	już	obecni	w	ponad	dziesięciu	krajach	Europy.	Długoletnia	współpraca	
z	największymi	pracodawcami	w	kraju	i	za	granicą	umożliwiła	nam	zdobycie	
pełnej	wiedzy	na	temat	rynku	pracy	i	kompleksowych	rozwiązań	wspomagają-
cych	zarządzanie.

	 Ponad	1200	firm	wybrało	właśnie	nas	na	swojego	partnera	w	biznesie,	
doceniając	 nasze	 doświadczenie,	 profesjonalizm	 i	 indywidualne	 podejście.	 
Każdego	 roku	 dzięki	 naszej	 firmie	 zatrudnienie	 znajduje	 blisko	 100	 tysięcy	
osób.

	 Doradcy	Work	Service	to	grupa	specjalistów	z	różnych	obszarów	zarzą-
dzania.	 Właśnie	 dlatego	 jesteśmy	 w	 stanie	 znaleźć	 dla	 Państwa	 właściwych	 
ludzi	i	zaproponować	najskuteczniejsze	rozwiązania,	niezależnie	od	tego,	czy	
jesteście	Państwo	małą	firmą,	czy	międzynarodowym	przedsiębiorstwem.

	 Oddajemy	w	Państwa	 ręce	 kolejny	 raport	 z	 serii	Work	Service	Reports.	
Tym	 razem	 analizujemy	 branżę	 automotive	 oraz	 kwestię	 zatrudnienia	 w	 tym	 
sektorze.	Raport	przedstawia	obecną	sytuację	branży	motoryzacyjnej	w	Europie	
i	 w	 Polsce	 oraz	 określa	 perspektywy	 rozwoju	 i	 wyzwania	 stojące	 przed	 
pracodawcami.
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Branża motoryzacyjna w Europie

Przemysł motoryzacyjny odgrywa kluczową rolę 
w gospodarce europejskiej ze względu na swój udział 
w wielu innych dziedzinach przemysłu, takich jak 
produkcja części i podzespołów, elektronika, 
informatyka, telekomunikacja i logistyka. Poprzez 
zapewnienie wysokich wpływów z handlu zagranicz-
nego, podatków oraz wdrażania najnowszych 
technologii, wpływa na umocnienie pozycji Europy 
i zwiększenie jej konkurencyjności na światowych 
rynkach. 

W ostatnich latach szczególnie region centralnej 
i wschodniej Europy stał się celem zagranicznych 
inwestycji branży motoryzacyjnej, co pozytywnie 
wpływa na jego stały rozwój. Sytuacja w krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej objawia się zmiana-
mi poziomu mocy produkcyjnych. Bazując na danych 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, można 
zaobserwować jak obecne zdolności produkcyjne 
w wysokości 2,4 mln aut w tych krajach, osiągną 
w roku 2010 wielkość 5 mln szt. Wolne moce grupy 
Ford, VW, Opel/Saab, Renault i Fiat w krajach 
Europy Zachodniej wynoszą obecnie 3,5 mln szt.
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Sprzedaż nowych aut w  państwach "nowej" UE  w  2007 r.

Źródło: ACEA, Jato Dynamics („Gazeta Wyborcza”)

Polska i Rumunia liderami

Większość europejskich rynków motoryzacyjnych 
odnotowała wzrost sprzedaży. Jak podaje Instytut 
Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w 2007 roku 
na Starym Kontynencie przybyło prawie 16 milionów 
nowych aut osobowych. To o 1,1 proc. więcej niż rok 
wcześniej. Łączna sprzedaż nowych samochodów 
osobowych w Europie Zachodniej wyniosła 
14 794 207 sztuk (+0,2 proc.). Zdecydowanie więk-
sze tempo wzrostu wykazują natomiast w 2007 roku  
rynki nowych państw członkowskich. Rynek polski  
i rumuński są największymi w tej części Europy.  
Choć w ostatnim czasie zainteresowanie nowymi  
autami na rynkach rozwiniętych spada, ten rok w całej 
UE może być lepszy niż zeszły. 

Europejski przemysł motoryzacyjny jest także najwięk-
szym pracodawcą na kontynencie. W branży tej 
bezpośrednio znajduje zatrudnienie 2,3 miliona ludzi, 
co stanowi prawie 7 proc. całego zatrudnienia  
w sektorze produkcyjnym, a dodatkowe 10  
milionów pracuje w powiązanych z nią gałęziach  
gospodarki.



Work Service Reports 5

Branża motoryzacyjna w Polsce

Branża motoryzacyjna jest jedną z najdynamiczniej 
rozwijających się branż w Polsce. Jak ważna jest to 
dziedzina gospodarki uzmysławia fakt, że wartość 
produkcji przemysłu motoryzacyjnego w 2006 roku 
wyniosła 67 405 mln złotych, a więc od 2000 roku 
podwoiła się. Rok 2007 był kolejnym, w którym 
osiągnięto rekordowe wyniki zarówno produkcji, 
jak i eksportu samochodów osobowych i dostawczych. 

Produkcja aut trzykrotnie wyższa od sprzedaży

Jak podaje Polska Izba Motoryzacyjna w roku 
ubiegłym wyprodukowano ponad 779 tys. aut 
– o ponad 10 proc. więcej niż w 2006 r. Produkcję 
uzupełniło ponad 80,7 tys. zestawów montażowych. 
Równie dobre wyniki odnotowuje się w kolejnych 
miesiącach 2008 roku. 

Wg danych Instytutu SAMAR od początku tego roku 
wyprodukowano w sumie 370,2 tys. samochodów 
osobowych i dostawczych, prawie o 32 proc. więcej 
niż przed rokiem. Od lat największym producentem 
aut w Polsce pozostaje Fiat Auto Poland. W 2007 roku 
w tyskich zakładach zjechało z taśmy produkcyjnej 
prawie 362 tys. samochodów, o 17,35 proc. więcej 
niż w roku ubiegłym. Do Fiata należy 45,85 proc. 
rynku produkcji samochodów w Polsce. Drugim 
producentem jest General Motors Manufacturing 
Poland, z  roczną produkcją na poziomie ponad  
187 tys. sztuk, do którego należy 23,73 proc. rynku 
produkcji. Na trzecim miejscu uplasował się VW - Po-
znań – 167 tys. pojazdów (21,2 proc. rynku).  Czwar-
te miejsce należy do FSO, która zanotowała najwyż-
szy wzrost produkcji – o 41,44 proc. więcej niż rok 
wcześniej. Do FSO należy 9,2 proc. udziału produkcji 
aut w Polsce.
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Rynek produkcji samochodów w Polsce W 2007 r. 
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RAZEM w mln euro udział w %

Unia Europejska 12 677,00 86,03%

Eksport poza UE 2 058,27 13,97%

Razem 14 735,27 100%

Eksport całego przemysłu motoryzacyjnego 
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RAZEM w mln euro udział w %

Unia Europejska 4 518,19 86,10%

Eksport poza UE 729,17 13,90%

Razem 5 247,36 100%

Eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych 
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Źródło: PIM, dane za okres I-XI 2007

Źródło: PIM, dane za okres I-XI 2007

Najbardziej masowo produkowanym w Polsce 
samochodem pozostaje Fiat Panda z wynikiem 
260 695 egzemplarzy rocznie  - co trzeci schodzący 
z taśmy samochód to ten popularny model. Do aut 
produkowanych w Polsce dołączył Fiat 500,  
Opel Astra Sedan, Volkswagen Caddy Maxi  
i Chevrolet Aveo. To dzięki tym samochodom 
prognozy na 2008 r. są jeszcze bardziej optymistycz-
ne od wyniku ubiegłorocznego – wg planów 
produkcja zbliży się do 1 miliona sztuk. Do produkcji 
będą wdrażane też następne modele, m.in. nowy 
Ford Ka w tyskiej fabryce Fiata. Ostatnie wyniki 
są bardzo dobre. W kwietniu tego roku ustanowiono 
miesięczny rekord produkcji samochodów w Polsce. 
Po raz pierwszy produkcja przekroczyła 100 tys. 
pojazdów – podał Samar. Wynik 102 244 aut osobo-
wych i dostawczych jest większy o 11,2 proc. 
niż w poprzednim miesiącu i o 53,1 proc. niż 
rok wcześniej.

Eksport przede wszystkim

Sprawdziły się prognozy co do dalszego wzrostu 
eksportu, który jest już od lat podstawą egzystencji 
wszystkich producentów pojazdów w Polsce i nieustan-
nie rośnie. W 2007 roku wyeksportowano 767,4 tys. 
samochodów. Stanowiło to 97,2 proc. wyprodukowa-
nych pojazdów, o 1,51 proc. więcej niż przed rokiem. 
Kolejność eksporterów pokrywa się z listą 
producentów pojazdów. Pierwsze miejsce należy 
do Fiata, dalej plasuje się General Motors, i z trzecim 
wynikiem Volkswagen - Poznań. 

Zdecydowana większość polskiej produkcji motoryza-
cyjnej trafiła na rynki zagraniczne. Największym 
odbiorcą są kraje Unii Europejskiej. Wydaje się 
jednak, że rynek krajowy będzie coraz ważniejszy dla 
branży motoryzacyjnej, szczególnie w obliczu 
umacniającej się konsumpcji wewnętrznej. 
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Źródło: PIM, dane za okres I-XI 2007

Źródło: PIM, dane za okres I-XI 2007

Wyniki sprzedaży marek w Polsce 
w 2007 r.

33 848

32 965

27 817Fiat

Skoda

Toyota

Źródło: PZPM

Milion z importu

Od wejścia do Unii Europejskiej, kiedy to zniknęły 
praktycznie wszystkie bariery w imporcie aut 
używanych, sprowadzono do Polski blisko 3,5 miliona 
pojazdów. W ostatnim roku prawie milion, a w pierw-
szym kwartale 2008 roku około 250 tys., z czego 
prawie połowa to auta starsze niż 10-letnie. Tutaj 
jesteśmy ewenementem na skalę europejską. Sprzyja 
temu brak ograniczeń podatkowych w tym zakresie, 
jakie skutecznie wprowadziła na przykład Rumunia. 
Nadal nie ma też jasnych regulacji podatkowych 
dotyczących leasingu dla klientów indywidualnych 

(tzw. leasing konsumencki),  który jak pokazuje 
przykład Hiszpanii, mógłby być silnym bodźcem 
zwiększenia popytu na nowe auta wśród Polaków. 
Tak masowy import aut używanych z jednej strony 
obniża ceny i sprzedaż nowych samochodów, 
z czego nie są zadowoleni ani producenci, ani 
dealerzy. Ale z drugiej - zwiększa się grono 
użytkowników samochodów, których nie byłoby stać 
na samochód nowy, i rośnie w ten sposób cały 
rynek motoryzacyjny, a w szczególności rynek części 
zamiennych.

Sprzedaż nowych aut 

W ubiegłym roku Polacy kupili 292 tys. nowych 
samochodów. Oznacza to wzrost o 22,9 proc.  
w porównaniu z rokiem 2006. W 2008 roku spodzie-
wany jest ok. 15 proc. wzrost sprzedaży – prognozy  
przewidują ok. 330 tys. sprzedanych aut. W podsu-
mowaniu pierwszego kwartału bieżącego roku na  
europejskich rynkach – opublikowanego przez ACEA 
– polski rynek awansował o jedno miejsce, z 10 na 9, 
gdzie sprzedano od początku roku prawie 87 tys.  
samochodów. Polska osiągnęła najwyższe w czołowej 
dziesiątce tempo wzrostu sprzedaży sumarycznej 
+19,5 proc. Mamy co nadrabiać - Polska zajmuje  
jedną z końcowych pozycji w Europie na liście 
uwzględniającej sprzedaż nowych samochodów na 
1000 mieszkańców. O ile średnia dla Europy wyniosła 
na koniec roku 33 auta, dla Polski jest to 8 aut. 

Od lat na rodzimym rynku motoryzacyjnym pod 
względem sprzedaży rządzi tzw. wielka piątka: 

Toyota, Skoda, Opel, Fiat i Ford. Tymczasem marki,  
które dotychczas zajmowały odległe pozycje 
w rankingu gonią liderów i grożą im detronizacją. 
Po pierwszym kwartale tego roku, liderem polskiego 
rynku aut nowych pozostaje Toyota (10 598 sprzeda-
nych aut; 12,2-procentowy udział w rynku). Drugie 
miejsce z niewielką przewagą ma Skoda (8 612 
- 9,9 proc.), a trzeci jest Opel. Za Fiatem, 
niegdysiejszym liderem sprzedaży, obecnie tuż za 
podium, uplasował się Volkswagen, szósty w rankingu 
jest Ford. W 2003 roku wielka piątka miała 
60 proc. udziału w rynku. Dziś ten udział wynosi 
mniej niż 50 procent. Szacunki producentów wymie-
nionych marek na najbliższy rok zakładają 
zazwyczaj kilkunastoprocentowe wzrosty. Tymczasem 
Kia i Hyundai, po ostatnich sukcesach sprzedażowych, 
zakładają wzrosty na poziomie od 40 aż do  
100 proc. Może się okazać, że ambicją producentów 
z Korei stosunkowo szybko stanie się nie pierwsza 
dziesiątka, ale pierwsza piątka wyników sprzedaży 
samochodów w Polsce. 
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Hossa na rynku części zamiennych

Według szacunków Polskiego Związku Przemysłu 
Motoryzacyjnego w Polsce jest zarejestrowanych 
około 15 milionów aut osobowych. Jak obliczono,  
tylko na wszelkiego rodzaju podzespoły do bieżących 
napraw silników, zawieszenia czy karoserii posiada-
cze samochodów wydali w ubiegłym roku ponad 
12 mld złotych. Kolejne 2 mld to wydatki na opony, 
a pół miliarda pochłonęły wydatki na oleje i smary. 
Łącznie daje to kwotę 14,5 mld zł – o 1,3 mld więcej 
niż w roku poprzednim. Rynek ten będzie dalej 
rosnąć, a Polska już dziś jest potęgą, jeśli chodzi 
o produkcję części.

 

Choć na pierwszy rzut oka podstawę krajowej branży 
motoryzacyjnej stanowi produkcja aut, jej wielkość 
jest niewiele wyższa od produkcji komponentów. 
Polska stała się liczącym eksporterem komponentów 
i części samochodowych, sytuując się w środku 
lokalnego systemu produkcyjnego Europy Środkowej 
i Wschodniej. W naszym kraju działa 300 fabryk 
światowych koncernów i ponad 1000 polskich 
producentów. Dostarczają oni elementy do wielu 
światowych marek. Polska jest potęgą w produkcji 
m.in. takich komponentów jak ogumienie, fotele 
samochodowe i tapicerka, elektronika samochodowa, 
przewody elektryczne, elementy układów hamulco-
wych oraz słynne już silniki.

 

Wprawdzie rzemieślników i specjalistów brakuje  
praktycznie we wszystkich branżach zajmujących się 
produkcją, niemniej liczba inwestycji w przemyśle  
motoryzacyjnym spowodowała ich szczególny deficyt 
w tym właśnie sektorze. 

Dzięki otwarciu rynków pracy krajów Unii Europej-
skiej, nasiliła się emigracja zarobkowa. Pracownicy, 
którzy chcą zarabiać w Polsce zwiększyli intensywność  
żądań płacowych.  

Pracodawcy zaś muszą mieć coraz bardziej na wzglę-
dzie fakt, że kandydat na linię produkcyjną nieusatys-
fakcjonowany proponowanym wynagrodzeniem ma 
możliwość, odmówić i kupić bilet tanich linii do Irlandii 
czy Włoch. Rzecz jasna, taka decyzja nie jest prosta  
i powszechna, ale świadomość takiej możliwości  
sprawia, że negocjując swoją gażę, pracownik czuje 
się jednak pewniej.

Stopa bezrobocia rejestrow anego w  Polsce
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Źródło: GUS

Branża motoryzacyjna a rynek pracy

Branża automotive ma więc pełne ręce roboty oraz 
kłopot jak te ręce do pracy zdobyć, gdyż z miesiąca 
na miesiąc coraz trudniej sprostać coraz większemu 
zapotrzebowaniu na pracowników. 

Dane GUS z marca 2008 mówią o spadku rejestrowa-
nego bezrobocia do poziomu 11,1 proc. (w analo-
gicznym okresie 2007 r. było na poziomie 14,3 proc.). 
Z jednej strony spada bezrobocie, z drugiej strony  
firmy mają coraz poważniejsze problemy ze znalezie-
niem pracowników.

Brak odpowiedniej liczby szkół zawodowych i techni-
ków skutkuje ograniczoną liczbą pracowników  
wykwalifikowanych. Istnieje rozdźwięk pomiędzy  
tym kto opuszcza polskie szkoły, a tym kogo potrzeba 
na krajowym rynku pracy. 
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Niekiedy nie trzeba wyjeżdżać z kraju, by skorzystać 
z atrakcyjnych finansowo ofert zagranicznych  
pracodawców. Coraz więcej osób z przygranicznych 
miejscowości, np. Podbeskidzia znajduje zatrudnienie 
i dojeżdża do pracy w Czechach i na Słowacji,  
gdzie szczególnie intensywnie poszukiwani są  
w ostatnim okresie pracownicy do branży motoryza-
cyjnej. 

 

Niezależnie od braków na rynku zatrudnienia, 
sytuacja zdaje się powoli dojrzewać do tego, aby 
w perspektywie kilku lat zaczął się ruch powrotny  
- z emigracji do kraju. Pierwszym sygnałem takiego 
trendu, zdają się być, sygnalizowane przez związki 
zawodowe działania np. niektórych brytyjskich  
pracodawców opracowujących systemy premiowania 
polskich specjalistów po to, aby nie wracali do  
ojczyzny. 

Zatrudnienie w branży 
motoryzacyjnej

Przemysł motoryzacyjny od kilku lat należy do  
najważniejszych sektorów, napędzających polską  
gospodarkę. W 2007 roku produkcja wzrosła do  
blisko 800 tys. samochodów osobowych, a wartość 
eksportu całej branży samochodowej przekroczyła  
16 mld euro, stając się niekwestionowanym liderem 
polskiego eksportu. Zmiany w zatrudnieniu są zazwy-
czaj odzwierciedleniem dobrej lub złej kondycji  
danego sektora gospodarki. Wzrost zatrudnienia  
w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce zaczął się  
od końca 2003 r. dzięki rozbudowie istniejących  
zakładów (m.in. VW-Poznań, Fiat Auto Poland, GMMP 
w Gliwicach) oraz kolejnym inwestycjom w sektorze 
poddostawczym. W ostatnich dwóch latach zatrudnie-
nie zwiększyło się o co najmniej 26 tys. nowych miejsc 
pracy. Według PIM zatrudnienie sektora w całym roku 
2007 wzrosło nawet o 18 tys. osób i wynosi  
ponad 186 tys., co stanowi ok. 4,2 proc. wszystkich 
osób pracujących w przemyśle.

Struktura zatrudnienia

Jak wynika z analiz PIM, największymi pracodawcami 
w branży motoryzacyjnej są producenci komponentów 
i części – zatrudniają około 81 proc. wszystkich osób 
związanych z tym przemysłem. Druga grupa to produ-
cenci pojazdów (prawie 16 proc.), a trzecia – produ-
cenci przyczep i naczep (prawie 3 proc.). 

Ostatnie wzrosty zatrudnienia były możliwe dzięki 
uruchomieniu produkcji modelu 500 w fabryce Fiat 
Auto Poland (do 2009 r. w Tychach będzie powstawa-
ło pół miliona samochodów rocznie), modelu  
Chevrolet Aveo w warszawskim FSO i zwiększeniu 

 

produkcji przez pozostałych producentów pojazdów, 
ale przede wszystkim w wyniku kolejnych inwestycji 
poddostawców. Jeden etat w zagranicznej firmie  
przekłada się na powstanie od 5 do 7 miejsc pracy 
wśród jego dostawców i podwykonawców. Inwestorzy 
zagraniczni w latach 2000 – 2006 zainwestowali  
w Polsce ponad 12 522 mln złotych.
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Wybrane inwestycje w przemyśle motoryzacyjnym 
w latach 2006 – 2008 

Firma  Lokalizacja  zatrudnienie  

American Axle 
Manufacturing

 Stanowice min. 250 osób 

Autocam Poland Kamienna Góra dodatkowe 200 osób

 

Bridgestone 
Stargard 
Szczeciński 800 osób (do 2008)

Dr. Schneider Automotive 
Poland Radomierz 450 osób 

Hoermann Krzywa 240 osób 
Johann A. Krause Polska Gdańsk 300 osób 
Nord Nowa Sól 200 osób 

Metalis Polska Wałbrzych 60 osób

Magneti Marelli 
Suspension Systems   Bielsko-Biała min. 400 osób

MAN  Poznań  500 osób
MAN  Niepołomice 650 osób

 

Movena Polska Świebodzice 100 osób
Nifco Poland Wałbrzych min. 100 osób

 

Sanden  Polkowice 310 osób 

TRW Częstochowa 250 osób
 

Ulmer Polska Pole Gołkowice min. 42 osoby
 

UWE Polska Oława min. 95 osób
 

Volvo Wrocław 800 osób
Wirthwein Łódź 110 osób 

Źródło: PIM
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Wynagrodzenia w branży 
motoryzacyjnej

 

Wynagrodzenia w sektorze motoryzacyjnym

I-X 2007

3 634

2 600

3 254

4 938

6 186

14 700

wszyscy pracownicy /średnia/

pracownik szergowy

specjalista

starszy specjalista

średni szczebel

kadra zarządzająca

brutto złotych

Źródło: Sedlak & Sedlak

Planowane podwyżki 
w przemyśle motoryzacyjnym w 2008 r.

8,8%

9,3%

8,9%

8,9%

8,6%

8,2%

wszyscy pracownicy

pracownik szergowy

specjalista

starszy specjalista

średni szczebel

kadra zarządzająca

Źródło: Sedlak & Sedlak
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W marcu 2008 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 144,41 zł,  
czyli o 10,2 proc. więcej niż w marcu ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę pierwszy kwartał 2008 roku  
i analogiczny okres 2007 roku wzrost jest jeszcze większy – 11,4 proc. – wynika z danych GUS. Eksperci  
przepowiadają, że rok 2008 będzie stał pod znakiem zmniejszającej się podaży siły roboczej, co wzmocni 
presję płacową. 
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Protesty w branży

Zmianę rynku pracodawcy na rynek pracownika  
i presję płacową z tym związaną branża motoryzacyj-
na odczuwa szczególnie dotkliwie. Obserwatorzy 
wydarzeń w branży zwracają uwagę na problemy  
jakie występują na linii pracownicy - pracodawcy  
w wielu firmach sektora. W ubiegłym roku miało 
miejsce ponad 40 protestów pracowników firm  
z branży auto-moto (najczęściej pikiety, akcje 
protestacyjne, strajki ostrzegawcze). Powodem 
zdecydowanej większości z nich były żądania 
płacowe, dochodzące nawet do 1000 zł netto  pod-
wyżki pensji zasadniczej, a także zwiększenia 
innych socjalnych dodatków. 

Przykładem może być zakończony pod koniec 
listopada 2007 r. spór zbiorowy w  fabryce Opla. 
Jego wynikiem jest zagwarantowanie podwyżki 
o 500 zł od stycznia 2008 r. (wysunięte żądanie 
to 1000 zł). I kolejno, 800 zł i 400 zł premii. Groźba 
związkowców – mogą stanąć wszystkie zakłady  
branży zatrudniające 100 tysięcy osób. 

Trzeba przy tym pamiętać o kilku kwestiach. Przez 
ostanie kilka lat pracownicy produkcyjni byli grupą 
pracowniczą, która odnotowywała najmniejsze 
przyrosty płac. Tak więc ich wzrost jest konsekwencją 
zmieniających się warunków otoczenia gospodarcze-
go, pod warunkiem przeanalizowania wszystkich 
możliwych czynników wraz z konkurencyjnością 
fabryki względem zakładów tej samej grupy 
w innych krajach, jak również rzeczywistym wzrostem 
wydajności pracy. 

Firmy motoryzacyjne konfrontowane są więc 
z dylematem, w jaki sposób utrzymać i motywować 
pracowników, jak również pozyskać nowych. 
Z wypowiedzi przedstawicieli firm branży wynika, 
iż zaskakujące jest dla nich tempo przedstawiania 
coraz to nowych żądań płacowych - nierzadko 
mimo podwyżek sięgających w ostatnim roku pułapu 
25-35 proc. pojawiają się kolejne żądania 
i groźby protestów.
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Rosnące koszty

Pomimo dobrych wskaźników dynamika wzrostu  
efektywności pracy jest mniejsza niż wzrost średniego 
wynagrodzenia, co w powiązaniu z rosnącymi  
kosztami utrzymania miejsc pracy może spowodować 
obniżenie przewagi konkurencyjnej Polski. Koszty  
pracy wzrosły w zeszłym roku o 14,5 proc. i obecnie 
wynoszą 6,70 Euro za godzinę (są o połowę wyższe 
niż w Rumunii). Istnieje ryzyko, iż w przypadku  
utrzymującej się zwiększonej presji na wzrost płac,  
firmy wykorzystujące niskie koszty pracy mogą  
zadecydować o relokacji swoich zakładów produkcyj-
nych do tańszych lokalizacji, właśnie w Rumuni  
czy na Ukrainie. Dotyczy to przede wszystkim poddo-
stawców, którzy mogą nie wytrzymać presji cen  
i redukcji kosztów odbiorców swojej produkcji. 

Z drugiej jednak strony, koszty pracy należy  
rozpatrywać w powiązaniu z jej jakością. Eksperci 
wskazują, iż koncerny międzynarodowe zachęcone 
pozytywnymi doświadczeniami w Polsce – przede 
wszystkim wysokimi kwalifikacjami pracowników oraz 
wysoką kulturą pracy – coraz chętniej lokują u nas 
działalności kapitałochłonne takie jak produkcja   
elementów z tworzyw sztucznych, kompletnych  
układów jak np. układów kierowniczych (Toyota),  
silników (VW, Toyota). Najbardziej optymalnym  
z punktu widzenia polskiej gospodarki jest jednak  
napływ inwestycji w centra badawczo-rozwojowe 
(TRW, Tenneco, Wabco), które mają najwyższą  
wartość dodaną.
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Produktywność pracy 2006 2007
Jest to wartość przychodu ze sprzedaży 
wypracowana przez jednego pracownika

Zysk/Pracownika
Jest to zysk brutto ze sprzedaży 
przypadający na jednego zatrudnionego

Rentowność pracy
Kwota zysku ze sprzedaży przypadająca na 1 zł 
zainwestowaną w wynagrodzenie pracownika

491 576 zł

28 571 zł

0,81

551 489zł

60 070 zł

1,32 zł

2006 2007

2006 2007

Produktywność pracy

Zysk/Pracownika

Rentowność pracy

Efektywność pracy w 2006 i 2007 roku.

Dynamika wzrostu efektywności pracy w latach 2006 i 2007.

12,19 %

110,25 %

62,69 %

Efektywność wynagrodzeń i pracy

Średnie wskaźniki dla branży motoryzacyjnej w okresach I-XII 2006 i I-X 2007 (mediana):

Produktywność pracy 2006 2007
Jest to wartość przychodu ze sprzedaży 
wypracowana przez jednego pracownika

Zysk/Pracownika
Jest to zysk brutto ze sprzedaży 
przypadający na jednego zatrudnionego

Rentowność pracy
Kwota zysku ze sprzedaży przypadająca na 1 zł 
zainwestowaną w wynagrodzenie pracownika

491 576 zł

28 571 zł

0,81

551 489zł

60 070 zł

1,32 zł

2006 2007

2006 2007

Produktywność pracy

Zysk/Pracownika

Rentowność pracy

Efektywność pracy w 2006 i 2007 roku.

Dynamika wzrostu efektywności pracy w latach 2006 i 2007.

12,19 %

110,25 %

62,69 %

Źródło: Sedlak & Sedlak
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Brakuję rąk do pracy na dole drabiny

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez  
Instytut Keralla Research na zlecenie firmy Work  
Service, 9 na 10 firm w branży motoryzacyjnej  
poszukuje pracowników. W 94 proc. firm rekrutacje 
prowadzone są nieustannie. Obecnie firmy potrzebują 
najwięcej pracowników na bezpośrednią produkcję. 
W tej grupie też - jak wskazywali badani - występuje 
największa fluktuacja. Liczba wakatów na bezpośred-
niej produkcji waha się miesięcznie od 10 do 60 osób. 
Zazwyczaj chodzi tu o pracowników tzw. liniowych, 
czyli tych, od których wymagane kwalifikacje  
są najmniejsze. W grupie osób pilnie poszukiwanych 
są również specjaliści obsługujący produkcję – elektry-
cy,  mechanicy, lakiernicy, spawacze, szwaczki i inni  
– w zależności od typu produkcji danego zakładu.   

Stosunkowo mniej wakatów jest dla kadry inżynierskiej 
– od 1 do 6 w zależności od zakładu. Zupełnie  
nie występuje problem z kadrą menedżerską – zapo-
trzebowanie na nią zgłaszała tylko jedna badana  
firma – co wynika z faktu, że w branży automotive  
rozpowszechniona jest praktyka awansowania ludzi  
z tzw. zasobów wewnętrznych, czyli bardzo dobrze 
wypracowana ścieżka wewnętrznej kariery. Stosuje  
ją 7 na każde 10 pytanych firm tej branży. 

 

Najbardziej poszukiwani pracownicy w  branży motoryzacyjnej

poszukiwani na 
produkcję 
specjaliści

23%

specjaliści
3%

poszukiwani na 
bezpośrednią 

produkcję
74%

Źródło: Keralla Research
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Potrzeby branży motoryzacyjnej

Marzenie HR’owca

Jeśli ktokolwiek z tej branży nie szuka dziś  
pracowników to albo zapadły już decyzje o przenie-
sieniu produkcji poza Polskę albo zakład ma  
wyjątkowe szczęście. Szczęście to skompletowany,  
w miarę stabilny zespół, w którym rotacja utrzymuje 
się na poziomie 7 proc., średnia wieku to 48 lat,  
idealnie jeśli zakład jest głównym pracodawcą w miej-
scowości i super szczęśliwie, gdy zakład nie graniczy  
z południową Polską. Bo wtedy fachowcy wolą pracę 
w branży automotive, ale w Czechach lub na Słowacji, 
a do kraju wpadają odpocząć na weekend. 

Ważna ilość i jakość

Wskazywano też, że problem rekrutacji pracowników 
należy rozpatrywać dwuwariantowo. Pierwszy doty-
czy potrzeb związanych z ilością – i tu chodzi  
o rekrutację na bezpośrednią produkcję, a drugi  
dotyczy rekrutacji kadry inżynieryjnej. Tej szuka  
się nawet kilka miesięcy. To dwa różne problemy,  
równie ważne i dolegliwe –  tak samo ciężko znaleźć 
kilkudziesięciu monterów jak jednego wykwalifikowa-
nego inżyniera. 

Dodatkowo, wg raportu, co czwarta firma twierdzi,  
że brak pracowników może wpłynąć na możliwość 
zrealizowania zadań związanych z produkcją  
komponentów czy samochodów; z kolei - i to jest  
pozytywne - 30 proc. badanych, chętnie zatrudniłoby  
pracowników, którzy wrócą z Wielkiej Brytanii czy  
Irlandii i chcieliby rozpocząć pracę w polskich  
przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej.  
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Agencja zatrudnienia 
w branży motoryzacyjnej

Gdyby jednego dnia zamknąć wszystkie agencje  
zatrudnienia, branża motoryzacyjna musiałaby  
mocno ograniczyć produkcję. Pracownicy czasowi  
stanowią bowiem w tych firmach nawet do 10 proc. 
całej załogi – wynika z badania IKR.

Ponad 60 proc. firm zatrudniających powyżej 500 
osób, na stałe i systematycznie korzysta z usługi  
outsourcingu personalnego. Mniejsze firmy (poniżej 
500 osób) pracują z agencją raczej sezonowo.  
Większość z badanych firm „oddaje” kilka procent 
pracowników produkcyjnych w obsługę agencji  
zatrudnienia, która jest w stanie zaspokajać ich  
potrzeby personalne stosując coraz bardziej wyszuka-
ne metody rekrutacji. Współpraca ta ma charakter 
ciągły – 6 na 10 badanych firm pracuje z daną  
agencją od ponad 2 lat, a weterani nawet 7-8 lat.
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Jak znaleźć pracownika

Badanie Instytutu Keralla Research pokazało, że firmy 
branży motoryzacyjnej najczęściej szukają pracowni-
ków poprzez ogłoszenia umieszczane w Internecie 
oraz współpracę z agencjami zatrudnienia.  

Tam, gdzie nie korzysta się z usług agencji formą  
pozyskiwania ludzi do pracy są tradycyjne metody: 
ogłoszenia w lokalnych gazetach, wewnętrzna  
rekrutacja i z polecenia ze strony własnych pracowni-
ków. Tylko kilka badanych firm korzystało w procesie 
rekrutacji ze współpracy z urzędami pracy. Podkreśla-
no, że jakość i stosunek do pracy osób wysyłanych  
z urzędów pozostawia wiele do życzenia. Pracują  
niesolidnie i często porzucają pracę. 

Wyspecjalizowane agencje zapewniają głównie  
pracowników liniowych, kierowanych na bezpośred-
nią produkcję. Kadry na wyższe stanowiska firmy  
poszukują zazwyczaj samodzielnie, korzystając przy 
tym najczęściej z Internetu. Współpracują też  
z politechnikami i działającymi przy uczelniach  
biurami karier. Przyjmują młodych ludzi zaraz po  
studiach inwestując w ich szkolenie i rozwój. 

Poszukiwany, poszukiwana

Co ciekawe, dyrektorzy HR kłopoty na produkcji  
w niektórych przypadkach rozwiązywali nieszablono-
wo jak na branżę motoryzacyjną. Średnio 6 na 10 
ankietowanych dyrektorów wskazuje, że lekarstwem 
na rotacje jest zatrudnianie kobiet. Jak podkreślano, 
panie znakomicie sprawdzają się w branży:  
są precyzyjne, pracowite, bardzo dobrze zorganizo-
wane i – co ważne – nie porzucają tak łatwo pracy,  
jak mężczyźni. 

Z badań wynika, że kobiety nie są tak mobilne  
i raczej nie uciekają po zdobyciu doświadczenia  
za granicę. Można z ich udziałem skompletować  
trwały i skuteczny zespół. Dyrektorzy przyznali,  
że wszędzie tam, gdzie pozwalają na to przepisy BHP, 
lokowane są kobiety. Można już znaleźć w branży 
przedsiębiorstwa, w których panie stanowią nawet 
jedną czwartą załogi.
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W 94 proc. firm rekrutacje prowadzone są nieustannie, a do tego należy dodać, że liczba  
osób rotujących, dostarczanych przez agencje zatrudnienia każdego miesiąca, stanowi średnio od 7 do  
10 proc. całego zatrudnienia na produkcji. Biorąc pod uwagę, że mówimy o największych firmach sektora  
motoryzacyjnego, średnio ponad 1 tys. nowych pracowników miesiąc w miesiąc dostarczanych jest przez agencje 
zatrudnienia. 
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Źródła poszukiwania pracowników w branży automotive
wskazania dla dwóch i więcej źródeł, nie sumuje się do 100

internet (oferty na portalach z pracą)

internet oferty na własnych stronach

agencje zatrudnienia

zasoby własne (własne bazy)

agencje doradztwa personalnego

z polecenia swoich pracowników

head hunters

targi pracy

urzędy pracy

ogłoszenia w prasie

ogłoszenia w TV/radio

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Źródło: Keralla Research

Dyrektorzy HR dzielą podmioty z którymi współpracują na:

- agencje pracy tymczasowej - te dostarczają im głównie pracowników liniowych i specjalistów produkcyjnych

- agencje doradztwa personalnego 

- head hunterzy – rekrutują najczęściej managment, pracowników umysłowych, inżynierów.

Multisourcing wynika z chęci i potrzeby zabezpieczenia dla firmy stałej liczby pracowników produkcyjnych.
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Zagrożeniem dla firm motoryzacyjnych jest także  
brak stabilności produkcji związany z protestami  
pracowników. W sytuacji gdy agencja dostarcza  
pracowników, dla kluczowej działalności bierze na 
siebie odpowiedzialność za presje płacowe. Dodatko-
wo, firma korzystająca z usług agencji może w razie 
niezadowolenia wymagać wymiany pracowników. 
Istotną rolą agencji jest również wspieranie  
firmy w relokacji pracowników na terenie kraju,  
jak również oferowanie wykwalifikowanych pracow-
ników z zagranicy.

Atuty współpracy z agencją

Przy dużej rotacji pracowników podnosi się rola  
agencji rekrutujących. Dla branży automotive, charak-
teryzującej się wysoką fluktuacją kadr – sięgającą  
nawet do 30 proc. – agencje są gwarancją stałego 
„podsyłania” nowych pracowników i kimś w rodzaju 
administratora pracowników liniowych osób, których 
można „wyławiać” i po sprawdzeniu zaproponować 
stałe zatrudnienie. Rolę, jaką chętnie powierza 
się agencji jest też wstępna selekcja kandydatów do 
pracy – bez wchodzenia kandydatów na produkcję. 

Agencje są w stanie w krótkim czasie dostarczyć  
nawet kilkadziesiąt osób. W branży atomotive jest to 
szczególnie istotne w czasie tzw. peak’ów produkcyj-
nych, gdy zapotrzebowanie na dodatkowe ręce 
do pracy jest największe, a problemy rekrutacji są 
ogromnym ryzykiem - niewywiązanie się z terminów 
dostaw grozi wysokimi karami umownymi,  
a nawet zerwaniem kontraktu z producentem.

Stopień wykorzystywania agencji zatrudnienia w branży automotive
podane dla 60% firm, które korzystają z agencji

korzystamy z trzech i więcej
agencji zatrudnienia

korzystamy z dwóch
agencji zatrudnienia

korzystamy z jednej
agencji zatrudnienia

0% 20% 40% 60%

Źródło: Keralla Research
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Ludzie i rozwiązania dla 
branży motoryzacyjnej

Factory Management

Mimo bezrobocia, są w Polsce obszary, gdzie  
występuje brak rąk do pracy. Dlatego inwestorzy,  
szukając rozwiązań, coraz częściej decydują się  
przenosić część produkcji w mniej uprzemysłowione 
rejony kraju (np. proste czynności montażowe). Coraz 
częściej też angażują do tego zadania agencje za-
trudnienia, które w ramach umów outsourcingowych 
otwierają produkcję, zatrudniają ludzi i przejmują  
na siebie organizację oraz obsługę takiej inwestycji. 

Po pierwsze jakość

Branża motoryzacyjna jest bardzo specyficzna.  
Wyróżnia ją silna standaryzacja i nacisk na jakość.  
To jeden z nielicznych sektorów, w których poddo-
stawcy mają aż taki wpływ na końcowy produkt. Stąd 
coraz większa rola firm zajmujących się preselekcją  
i kontrolą jakości części. To inny przykład zastosowa-
nia rozwiązań outsourcingowych w branży motoryza-
cyjnej. Jak wskazują doświadczenia Exact Systems,  
dostawcy usług kontroli, selekcji i naprawy komponen-
tów dla branży automotive, najniższy wskaźnik PPM 
(Parts Per Milion - karta przetargowa w motoryzacji),  
powoduje że dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na 
takie usługi, które stają się nieodzowne w procesie  
zarządzania ostatnimi ogniwami łańcucha logistycz-
nego. Czynnik ten jest nie bez znaczenia dla finansów  
i wiarygodności klienta. Wielu menadżerów uważa 
ten obszar za najważniejszy dla swojej misji. Stąd ten 
„częściowy outsourcing” wyszkolonych pracowników 
jest najskuteczniejszym sposobem prowadzenia  
biznesu, kiedy celem jest redukcja niepotrzebnych 
kosztów i poprawa jakości dostaw. Zaletą jest również 
możliwość uwolnienia sił na potrzeby innych zadań 
i przeniesienie odpowiedzialności. Czynnik ludzki jest 
tutaj nie do zastąpienia. To ludzie naprawiają to,  
co zepsuła technika lub niekontrolowany proces  
produkcyjny. Wydzielenie i przekazanie zewnętrznej 
wyspecjalizowanej firmie wybranej funkcji usprawnia 
i zwiększa efektywność, pozwala skupić się na  
kluczowej działalności i obniżyć koszty. Istotna jest  
optymalizacja realizowanych procesów zarówno dla 
producentów wyrobów gotowych, jak i dostawców 
komponentów. Chodzi głównie o zwiększenie produk-
tywności, ograniczenie kosztów produkcji oraz maga-
zynowania, jak również spełnienie norm jakościowych  
 

i ograniczenie liczby powstających braków. W sytua-
cji gdy wydajność rośnie wolniej niż płace, a ich  
podnoszenie jest koniecznością, redukcja kosztów  
staje się coraz bardziej istotnym elementem konkuren-
cyjności. Dlatego wydaje się, że outsourcing funkcji 
personalnych to przyszłość branży automotive. 

Sytuacja polskiej branży motoryzacyjnej wpisuje się  
w tendencje w dziedzinie globalnej produkcji, do  
których - jak podaje PAIiIZ – należy zaliczyć takie  
procesy jak: 
- rywalizacja i zarazem kooperacja; procesy M&A   
  (np. PSA i Toyota; VW i Mercedes),  
- wzrost znaczenia poddostawców na każdym etapie  
  powstawania pojazdów, 
- poszukiwanie poprawy efektywności procesów:  
  nowe techniki produkcji i zarządzania,  
- obniżanie kosztów produkcji: realokacja zakładów  
  bądź poszczególnych etapów produkcji (np. Porsche  
  Cayenne),
- wzrost natężenia sił konkurencyjnych - konkurencja  
  globalna (nowi gracze np.: Chiny i Indie).
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Przyszłość i wyzwania branży 
motoryzacyjnej w Polsce

Branżę motoryzacyjną czeka teraz bardzo ciekawy 
czas. Z jednej strony mamy optymistyczne prognozy 
wzrostu produkcji i perspektywy rozwoju całego  
przemysłu motoryzacyjnego, zwłaszcza w kontekście 
umacniającej się konsumpcji wewnętrznej i bliskiej 
perspektywy wejścia do strefy euro. Z drugiej strony 
wiele wyzwań takich jak: silny kurs polskiej waluty,  
a co za tym idzie mniejsza opłacalność eksportu; kon-
kurencja ze strony nowych członków Unii Europejskiej   
- Rumunii i Bułgarii; a także cała sfera związana  
z sytuacją na rynku pracy i dylematami jak  

pozyskiwać nowych pracowników oraz utrzymać
i motywować już pracujących. Dodatkowo pracodaw-
cy muszą radzić sobie z presją na podnoszenie  
wynagrodzeń w obliczu rosnących kosztów pracy.  
Licząc na zmiany w polityce podatkowej, poprawę  
infrastruktury oraz ograniczenie biurokratycznej  
administracji państwowej mamy nadzieję, że współ-
praca wszystkich podmiotów tworzących rynek  
motoryzacyjny w Polsce, umocni jeszcze bardziej  
pozycję branży automotive i pozwoli rok 2008  
nazwać rokiem sukcesu. 
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