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Zatrudnienie w sektorze farmaceutycznym

Tab. 1. Zmiany zatrudnienia w bran ży farmaceutycznej

Źródło: Raport „Pracujący w gospodarce narodowej w 2012 r.” GUS Warszawa 2013 str. 24.

Liczba zatrudnionych w branży farmaceutycznej

ogółem kobiety mężczyźni

2010 rok 23 912 13 615 (57%) 10 297

2012 rok 22 156 12 699 (57%) 9 457



Kwalifikacje i kompetencje w sektorze farmaceutycznym 
– wyniki badań (1/3)

• Podział na kwalifikacje i kompetencje specyficzne oraz transferowalne w sektorze 
farmaceutycznym nie jest oczywisty, a granica jaką można postawić jest granicą
nieostrą.

• Kwalifikacje i kompetencje specyficzne: cały szereg cech wynikających 
z obowiązującego prawa (np. znajomość prawa farmaceutycznego, czy regulacji UE 
dotyczących przemysłu farmaceutycznego).

• Do kompetencji i kwalifikacji specyficznych można zaliczyć te cechy pracowników, 
które stanowią podstawę merytorycznego funkcjonowania sektora farmaceutycznego.

• Wśród kwalifikacji i kompetencji transferowalnych występują takie, które mogą być
cenne dla wszystkich sektorów gospodarki (prawo jazdy, czy dyplom ukończenia 
studiów wyższych z kierunków gwarantujących nie tyle posiadanie cennej wiedzy 
zawodowej, ile zdolność do szybkiego pozyskiwania cennej dla pracodawców wiedzy 
i umiejętności). 



Kwalifikacje i kompetencje w sektorze farmaceutycznym 
– wyniki badań (2/3)

• Inną grupą łatwo transferowanych kompetencji są umiejętności podstawowe 
pracowników takie, jak: komunikowanie się w języku polskim, czy angielskim, 
umiejętności prezentacji, analizy danych oraz umiejętności wykorzystania powszechnie 
stosowanego (także poza przedsiębiorstwami) oprogramowania np. Ms Office.

• Wśród kompetencji łatwo transferowalnych znajdują się też wszystkie zidentyfikowane 
w ramach badań kompetencje społeczne , ponieważ ich rozwój wynika z:

- konieczno ści uzyskiwania sprawno ści (ważnej także poza życiem zawodowym),
- funkcjonowania w grupie (ważnej także poza życiem zawodowym), 
- konieczno ści działania z my ślą o klientach (ważnej dla wszystkich przedsiębiorstw),
- konieczno ści działania w oparciu o procedury (ważnej dla wszystkich pracowników 

wykonawczych niezależnie od sektora gospodarki), 
- samodzielno ści (ważnej dla wszystkich pracowników zajmujących stanowiska 

specjalistyczne niezależnie od sektora gospodarki i obszaru specjalizacji), 
- kierowania innymi (ważnej dla wszystkich pracowników zajmujących stanowiska 

menedżerskie niezależnie od sektora gospodarki i obszaru specjalizacji stanowiska).



Kwalifikacje i kompetencje w sektorze farmaceutycznym 
– wyniki badań (3/3)

• Generalizując można powiedzieć, że wszystkie grupy respondentów uczestniczących 
w badaniach podawały podobne zestawy cennych umiej ętności, wiedzy 
i kompetencji społecznych. 

• Istotnym wyzwaniem na przyszłość będzie zatem opracowanie takiego systemu, który 
zapewni nie tylko odpowiednią wiedzę, czy umiejętności uczniom, czy studentom, ale 
przede wszystkim pracownikom już zatrudnionym w branży farmaceutycznej.

Grupa wiedza - potrzeby ciągłego doskonalenia wynikają na przykład ze 
zmieniającego się prawa, czy dobrych praktyk biznesowych.

Grupa umiej ętności - źródłem potrzeb mogą być na przykład zmiany 
technologiczne i nieustanny rozwój dostępnych dla sektora 
farmaceutycznego technologii.

Grupa kompetencje społeczne - źródłem potrzeb (np. w zakresie 
współpracy) mogą być zmiany organizacyjne i zmiany realizowanych 
koncepcji zarządzania i generowania wartości.
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