
 

Szóste coroczne międzynarodowe badanie zatrudnienia w 
przemyśle farmaceutycznym. 
 
Pomimo globalnych problemów ekonomicznych przez ostatnie 2 lata i ciągłych zwolnień w 
sektorze przemysłowym, liczba osób zatrudnionych w p.f. wzrasta w sposób powolny, lecz 
równomierny. Pracownicy wydają się być obecnie mniej pewni  niŜ kiedykolwiek stałości 
swojego miejsca zatrudnienia. 
 
Szósty coroczny przegląd zatrudnienia obejmuje sprawy bezpośrednio dotyczące zatrudnienia 
w p.f., włączając podział demograficzny, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, płace i 
korzyści, a takŜe tendencje wobec bieŜącego zatrudnienia. Dodatkowo, uczestnicy ankiety 
byli proszeni o wskazanie zaplecza naukowego, jak i zdolności oraz kwalifikacji branych pod 
uwagę u nowo zatrudnianych kandydatów. Rezultaty ankiety zostały dostarczone przez 
pracowników pracujących w USA, włączając Puerto Rico, jak i tych pracujących w Europie. 
RównieŜ pracownicy p.f. zatrudnieni równieŜ w innych krajach brali udział w ankiecie. 
Jednak tylko ankiety przysłane z Kanady były w wystarczającej ilości (27) , by obliczyć 
średnie płace pracowników. 
 
Podczas porównywania informacji o zarobkach i korzyściach, czytelnicy powinni brać pod 
uwagę czynniki takie jak: koszty zakwaterowania w poszczególnych regionach, ekonomię i 
przeliczniki walutowe wyraŜone w dolarach. Dodatkowo, powinni zwracać uwagę na : obszar 
geograficzny, lata doświadczenia zawodowego, funkcje, jaką sprawują i poziom 
wykształcenia.  
 
1.Metodologia i statystyki 
 
Kwestionariusz został wysłany przez Internet w dniach od 1 sierpnia-30 września 2003. 
Wyniki były rozesłane i rozdzielone pod względem rozmieszczenia geograficznego ( USA, 
Puerto Rico, Europa). Otrzymano 1619 odpowiedzi. Z czego 1251 pochodziło od osób 
zatrudnionych w USA , 262 z Europy i 106 z innych regionów. Tabela 1 przedstawia ogólne 
wnioski.  
 
Wyniki są przedstawione jako wartości średnie lub procenty uwzględniając wszystkie 
odpowiedzi na dane pytanie. Ten artykuł jest równieŜ dostępny on-line www.pharmtech.com. 
Wydawcy zachęcają czytelników do składania uwag dotyczących artykułu. 
 
2.Podział demograficzny 
 
      A.Płeć 
Wśród osób, które odpowiedziały na pytania 1501 (69%) stanowią męŜczyźni. Rycina 1 
wskazuje, Ŝe stosunek zatrudnionych w p.f stanowi 2:1 (m:k) w USA i 4:1 (m:k) w Europie. 
     B. Wiek 
Średni wiek zatrudnienia w  USA i Europie to 42 lata. Ten wynik pozostaje niezmieniony od 
wielu lat. 
     C . Miejsce pracy 
Z 249 osób, odpowiadających na ankietę, 71 (28%)pracuje w Wielkiej Brytanii. Ilość 
odpowiedzi otrzymanych z innych krajów jest następująca: 
 



 

Austria             2 
 
Belgia               13 
 
Dania                 8 
 
Państwa Europy Wschodniej         7 
 

Francja              13 
 
Finlandia            6 
 
Niemcy                21 
 
Grecja                 3 
 
Irlandia               17 
 
Włochy                18 
 
Holandia              13 
 
Norwegia              2 
 
Portugalia             4 
 
Hiszpania              16 
 
Szwecja                 18 
 
Szwajcaria             17 
   
 
 
 
 
 



 
Dodatkowo, 27 respondentów pracuje w Kanadzie. Jak juŜ wcześniej powiedziano 1251 
odpowiedzi pochodziło od osób pochodzących z USA. Znów, czytelnicy powinni brać pod 
uwagę ilość odpowiedzi, które napłynęły z róŜnych regionów świata. 
 
3. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe 
 
Tabela 2 pokazuje, Ŝe większy procent osób zatrudnionych w p.f w Europie nabyło wyŜsze 
wykształcenie i nie poprzestało na licencjacie, w przeciwieństwie do swoich kolegów zza 
oceanu. 49% = 1244 osób pracujących w USA zakończyło swoją edukację ukończeniem 
licencjatu, w porównaniu z 26% = 251 z Europy. Prawie 1/3 (31%) Europejczyków uzyskało 
doktorat, a w USA procent ten stanowił 22%. 
 
Najbardziej rozpowszechnionym kierunkiem studiów podstawowych w USA była chemia 
analityczna.14% ankietowanych podało ten kierunek jako główny. Dla Europejczyków 
podstawowe dziedziny studiów to farmacja i technologie farmaceutyczne. 
21% osób, które uzyskały wykształcenie szkoliło się właśnie w tych 2 dziedzinach.DuŜa ilość 
odpowiadających ( 23% USA i 9% E ) zaznaczyła, Ŝe kształciła się w innych dziedzinach niŜ  
wyŜej wymienione. NaleŜały do nich :biotechnologia, biologia, chemia i dziedziny pokrewne, 
inni podkreślali, Ŝe maja podwójną specjalizacje. Pytani zarówno z USA jak i Europy maja 
odpowiednio 16.4 i 18.0 lat doświadczenia zawodowego, włączając studia doktoranckie. 
 
4. Zatrudnienie 
 

A. Rodzaj pracodawcy  
W przewaŜającej ilości osoby, które udzieliły odpowiedzi zatrudnione są w prywatnych 
zakładach (89% z kaŜdej grupy). Ci, którzy są zatrudnieni w szkolnictwie wyŜszym stanowią 
4% E i 3% USA. Pozostali pracują w ośrodkach lokalnych i rządowych. Dlatego tez 
informacje dostarczone w tym artykule, włączając zarobki i stosunek do bieŜącego 
zatrudnienia, jasno wskazuje ze większość osób pracuje w sektorze prywatnym. 
    B. Zatrudnienie w szkolnictwie wyŜszym. 
 78 osób z USA i 22 z E. pracuje w instytutach naukowych. 17 osób z USA i 9 E. pracuje na 
pełnym etacie, na stanowisku profesora lub asystenta. Większość zatrudnionych w 
szkolnictwie nie pełni Ŝadnych funkcji administracyjnych, jak np. szefa katedry lub dziekana. 
    C. Zatrudnienie w rządzie i sektorze prywatnym. 
Z 1124 osób zatrudnionych w sektorze prywatnym w USA, 82% pracuje przy produkcji 
leków, inni w usługach, diagnostyce, obszarach niewytwórczych i chemii. Podobnie, 84% 
osób z E. pracuje przy produkcji leków (230). Mimo, Ŝe otrzymano tylko 36 odpowiedzi od 
osób pracujących w placówkach rządowych okazało się ,Ŝe i wśród nich 21 USA i 2 E. 
pracuje w sektorze ściśle farmaceutycznym. 
   D.Opis pracy/zajęć 
Tabela obok przedstawia najbardziej popularne funkcje. W przeciągu 5 ostatnich lat kontrola i 
zapewnienie jakości (QA/QC)  była najpowszechniejszym obszarem wiedzy (18 i 20% USA i 
E.) a rozwój przemysłu farm. był drugą najpopularniejszą dziedziną rozwoju zawodowego (13 
i 12%). 10%  z USA pracuje nad rozwojem metod analitycznych, 8% w inŜynierii i budowie 
maszyn oraz zarządzaniu a 6% zajmuje się walidacją. % najpopularniejszych dziedzin w 
Europie to: inŜynieria i zarządzanie 7%, biofarmaceutyki i po 5% doradztwo i konsulting. 
Zarówno w USA jak i w E. pracownicy pracują w podobnym trybie. 97% USA i 96% E.jest 
zatrudnionych na pełen etat. Średnio liczba godzin przepracowanych powinna wynosić 38-40 



tygodniowo, a w praktyce wynosi około 45-46h. 91%USA i 85%E. twierdzi, Ŝe nie otrzymuje 
dodatkowej pensji za nadgodziny. 
 
W USA średni czas pracy u jednego pracodawcy wynosił 6.8 lat, w E około 10.6 lat. Po raz 
pierwszy ujawniono, Ŝe 53 % US  zmieniło swój tytuł zawodowy w ciągu ostatnich 2 lat. 
Większość tych zmian (64%) nie była rezultatem fuzji, zakupu, czy zmniejszania się firmy. 
Wśród E.(42%) zmieniło swoje stanowiska lub firmę przez ostatnie 2 lata. 
 
5.Płace i korzyści 
 
Ogólne rezultaty. Sugerowany średni dochód roczny wynosił 84477$, co stanowi wzrost o 
2.8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mimo, Ŝe ten wzrost płacy jest znacznie niŜszy niŜ w 
latach poprzednich, gdzie wynosił 4.5-5.9% w latach 1999-2002, jest on zgodny z 2.5% 
wzrostem zarejestrowanym przez urząd pracy na 2003 rok. Do tej średniej kwoty nie włącza 
się premii, nadgodzin, płacy z dodatkowych zajęć czy innych dodatkowych dochodów. 
Pracownicy z USA zanotowali, Ŝe średni dodatkowy dochód  od ich głównego pracodawcy to 
~ 8689$, włączając premię, pracę wakacyjną i dotacje,a dochód z innych dodatkowych zajęć 
to 1448$. 
 
Średnia płaca osób pracujących w Europie wynosiła 70131$, co stanowi wzrost o więcej niŜ 
17% w porównaniu z rokiem poprzednim (59918$). Ten wzrost jest największym 
zanotowanym do tej pory od 2000r. i nie wlicza on premii, nadgodzin, płacy z drugiej pracy i 
Ŝadnych dodatkowych dochodów. Pracownicy zanotowali teŜ średnio dodatkowy przychód od  
pracodawcy wynoszący 10189$, włączając premię, pracę wakacyjna, a średni dodatkowy 
dochód z dodatkowych zajęć stanowił 158$. 
 
Płace zgodnie z rejonem zamieszkania. Wykres 3 przedstawia roczne płace zgodnie z 
geograficznym rejonem zatrudnienia. Pierwszy raz średnia płaca mieszkańców pracujących w 
Kanadzie została włączona do ankiety. Dla mieszkańców Europy, zakres płac róŜni się od 
104812$ dla tych, co pracują w Szwajcarii do 23671$ dla tych pracujących w państwach 
Europy Wschodniej. Średnie zarobki we wszystkich państwach Europy, wyłączając państwa 
Europy Wsch. były wyŜsze niŜ w latach ubiegłych. Aczkolwiek, naleŜy równieŜ wziąć pod 
uwagę fakt, Ŝe w tym roku otrzymano znacznie mniej odpowiedzi z Europy niŜ w latach 
ubiegłych, co oznacza, Ŝe wyniki są mniej reprezentatywne niŜ w latach ubiegłych. 
 
Płace zgodnie z płcią. Wykres 4 wskazuje, Ŝe, średnio kobiety pracujące w USA na pełnym 
etacie zarabiają 81% pensji męŜczyzn piastujących to samo stanowisko. RóŜnica w płacach 
kobiet i męŜczyzn jest odrobinę większa niŜ w ubiegłym roku. To samo dotyczy k i m w 
Europie. Średnio Europejki zarabiają 82% tego, co ich koledzy. Interesujący jest fakt, Ŝe 
wartości te są  równe 79.8% wartości zarejestrowanym w trzeciej dekadzie 2003 r. przez 
urząd pracy. 
 
Płace w zaleŜności od pełnionych funkcji. 
Tabela 5 pokazuje średnie dochody w zaleŜności od pełnionych funkcji. Do pięciu najlepiej 
opłacanych specjalności naleŜą: doradztwo (consulting), zarządzanie produkcją, produkcja 
substancji leczniczych i postaci leków, oraz transfer technologii. Większość dziedzin 
zanotowała wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi. Najlepiej płatnym zawodem w Europie 
były stanowiska informatyczne ze średnią płacą wynoszącą 86250$, co stanowi więcej o 45% 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. W zaleŜności od funkcji średni dochód w Europie waha się 
od 60-70000$.  



 
Korzyści dodatkowe. 
Najpowszechniejsze korzyści dla pracowników to opłaty pracodawcy za: ubezpieczenia 
zdrowotne i składki emerytalne.  
Ponadto, respondenci z USA mają zagwarantowany 14-dniowy płatny urlop w ciągu roku. 
Zwykle jednak w latach ubiegłych korzystali zazwyczaj z 12-dniowego urlopu. W Europie  
naleŜy się 26-dniowy urlop w ciągu roku, podczas, gdy zazwyczaj pracownicy korzystali 
tylko z 23 dni w 2002r.  
 
Stosunek do zatrudnienia.  
Uczestnicy tegorocznej ankiety byli pytani czy zgadzają się czy teŜ negują następujące 
stwierdzenia: 
- pracodawca ceni ich pracę 
- ich obecne zatrudnienie jest ‘pewne’ 
- praca wykorzystująca maximum swoich moŜliwości 
- porzuciliby swoje obecne zatrudnienie, gdyby mieli inne oferty 
Wyniki przedstawiono w tabeli a. 
O ile respondenci z E. i USA byli zgodni, co do tego, Ŝe ich pracodawca ceni ich pracę i Ŝe 
pracują z maksymalna wydajnością, o tyle pytanie odnoście pewności swojej posady 
przyniosło kilka interesujących wniosków. W ankiecie zaobserwowano 2% wzrost 
niepewności, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa w stosunku do swojego zatrudnienia, 
wśród osób, dla których wcześniej nie był to powód do niepokoju. 
To jest tendencja, która pojawiła się w ostatnich 2 latach. Dla porównania, w ubiegłym roku 
był 5% wzrost liczby pracowników pracujących w Europie, którzy twierdzili, Ŝe nie muszą się 
obawiać zwolnienia z pracy. Rezultaty badań wskazują równieŜ, Ŝe mając sposobność 47% 
korespondentów korespondentów USA zmieniłoby swoją dotychczasową pracę, co jest 
znacznie większym odsetkiem w porównaniu do poprzedniego roku 43%. Podobnie, połowa 
respondentów z Europy zmieniłaby pracę mając sposobność, identycznie jak w latach 
poprzednich. Głównym czynnikiem motywującym ludzi do chęci zmiany pracy są lepsze 
zarobki. Ten powód jest dominujący od czasu przeprowadzenia pierwszej ankiety. Poza tym 
wśród innych wymienianych powodów znalazły się: dochód, moŜliwość pracy w innym 
miejscu, awans i pewność zatrudnienia. Aczkolwiek , problem obawy o pracę staje się coraz 
większym zmartwieniem wśród wszystkich pytanych. W USA i E. wskazano teŜ bardzo 
podobne czynniki mające najmniejszy wpływ na zmianę pracy. 
 
Preferowany pracodawca. 
Większość pytanych stwierdza, Ŝe jest bardzo małe prawdopodobieństwo zmiany przez nich 
pracy w nadchodzącym roku ( 61% USA i 58% E. ) Większość osób woli pozostać nadal u 
tego samego pracodawcy. 91% pytanych ma zamiar pozostać w prywatnym sektorze 
zatrudnienia. Drugim preferowanym miejscem są ośrodki rządowe.  
 
Ocena kandydatów na pracowników. 
Zapytano uczestników ankiety o wskazanie róŜnych czynników, jak zdolności czy stopień 
wykształcenia, branych pod uwagę przez pracodawcę podczas starania się o pracę. Tabela 
obrazuje, w jakim stopniu, róŜne cechy i umiejętności są cenione. Znajomość zasad GMPs i 
GLPs to najwaŜniejsze umiejętności brane pod uwagę podczas zatrudnienia. RównieŜ 
uczestnictwo w kursach dotyczących problemów regulacyjnych np. rejestracyjnych i  
znajomość chemii są wysoko cenione.  
 
Wnioski 



Mimo, Ŝe osoby wypełniające ankietę z obu kontynentów zanotowały wzrost zarobków, w 
USA był on niewielki w porównaniu z rokiem ubiegłym. ( średnio 2.8% ) . Dla porównania w 
E. wzrost wynosił średnio 17%. RównieŜ nie zmienia się tendencja, Ŝe kobiety zarabiają 
mniej niŜ ich koledzy na tych samych stanowiskach. Wszyscy zatrudnieni w przemyśle 
farmaceutycznym  wciąŜ nie martwią się za duŜo o miejsce swego zatrudnienia, mimo iŜ jest 
to tendencja malejąca. Większość ankietowanych twierdzi, Ŝe nie zmieni miejsca zatrudnienia 
w bieŜącym roku. Co więcej pracownicy spędzają coraz więcej godzin w pracy, nie 
otrzymując za nadgodziny dodatkowej opłaty, pobierają mniej dni urlopu niŜ im się naleŜy i 
mimo iŜ uwaŜają ze nie wykorzystują swoich umiejętności w pełnym stopni, pracodawcy są z 
nich zadowoleni i woleliby, aby pracownicy nadal pozostali w ich firmach. 
 


