O PROJEKCIE
Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to badanie, służące monitoringowi zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, które prowadzone jest przez PARP we
współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku. Pierwszy BKL realizowany był w latach 2009-2015. Od 2016 roku rozpoczęła się realizacja kolejnego
wydania badania. W jego ramach przeprowadzone zostaną łącznie:
a) 3 edycje badań przekrojowych (badania sondażowe na dużych próbach), które dadzą ogólny wgląd w sytuację na rynku pracy oraz
b) po 2 edycje badań branżowych (łączone badania jakościowe i ilościowe), które dostarczą pogłębionych informacji dla następujących 3 branż/sektorów:
finanse, turystyka i IT.
Przeprowadzenie badań branżowych we współpracy z przedsiębiorcami i ekspertami skupionymi w sektorowych radach ds. kompetencji i przy zastosowaniu
tej samej metodologii, zwiększy wiedzę w zakresie obecnych potrzeb w poszczególnych sektorach i umożliwi antycypowanie zapotrzebowania na kompetencje
i kwalifikacje w przyszłości.
Badania przekrojowe i branżowe we wszystkich edycjach prowadzone są według jednolitej metodologii. Dzięki temu wyniki badań realizowanych
w poszczególnych latach będą porównywalne.
Proces zbierania danych podlega stałej kontroli ze strony ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego, co jest gwarantem rzetelności i wiarygodności badań.
Proces badawczy jest transparenty. Na portalu internetowym www.power.par.p.gov.pl/RadyKompetencji zamieszczane są wszystkie informacje na temat
realizowanych badań, w tym dokumentacja metodologiczna i narzędzia badawcze.
Wyniki badań to użyteczne narzędzie, pozwalające odpowiednio planować rozwój kapitału ludzkiego na poziomie państwa, a także firm.
Zebrane dane udostępniane będą na portalu po zakończeniu każdego cyklu badań przekrojowych lub edycji badań branżowych. Dzięki temu wszyscy
zainteresowani będą mogli z nich korzystać bez ograniczeń i bezpłatnie na potrzeby własnych analiz.

Ogólne założenia
Badania przekrojowe

EDYCJA I

EDYCJA II

EDYCJA III

(2017-2018)

(2019-2020)

(2021-2022)

• BADANIA GŁÓWNE
w 2017 r.
• BADANIA PANELOWE
w 2018 r.

• BADANIA GŁÓWNE
w 2019 r.
• BADANIA PANELOWE
w 2020 r.

• BADANIA GŁÓWNE
w 2021 r.
• BADANIA PANELOWE
w 2022 r.

BADANIE GŁÓWNE LATA: 2017, 2019, 2021
PRACODAWCY
Wielkość próby:
3 500 pracodawców

LUDNOŚĆ W WIEKU 18-69 LAT
Wielkość próby:

SEKTOR SZKOLENIOWOROZWOJOWY

4 000 osób

Wielkośc próby:
1 000 podmiotów

BADANIE PANELOWE LATA: 2018, 2020, 2022
PRACODAWCY
Wielkość próby:
1 000 pracodawców

LUDNOŚĆ W WIEKU 18-69 LAT
Wielkość próby:
1 500 osób

Ogólne założenia
Badania branżowe

EDYCJA I w latach
2017-2018

EDYCJA II w latach
2020-2021

• BRANŻE: finanse, turystyka,
IT

• BRANŻE: finanse, turystyka,
IT

BADANIA JAKOŚCIOWE
SEKTOR FINANSOWY
SEKTOR TURYSTYKI
Wielkość próby:
SEKTOR IT
30 pogłębionych
wywiadów
indywidualnych
(IDI)

Wielkość próby:

30 pogłębionych
wywiadów
indywidualnych
(IDI)

Wielkość próby:
30 pogłębionych
wywiadów
indywidualnych
(IDI)

BADANIA ILOŚCIOWE
SEKTOR FINANSOWY
SEKTOR TURYSTYKI
W I edycji nie nie
SEKTOR IT
zaplanowano
badania
ilościowego

Wielkość próby:
1 400
pracodawców

Wielkość próby:

i

1 400
pracodawców

800
pracowników

i

800
pracowników

Obszary badawcze
BADANIE PRZEKROJOWE

BADANIE BRANŻOWE
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