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RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 

W  POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2008r

WSTĘP

Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania

Celem  opracowania  rankingu  zawodów  deficytowych  i  nadwyżkowych  jest 

obserwowanie zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na 

pracę i podaż zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym oraz formułowania na 

tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Zgodnie 

z  zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy ( art.8, ust.1 pkt 3 i art. 9, ust 1 pkt 9) opracowanie analizy rynku pracy, w tym 

prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i  nadwyżkowych jest  jednym z zadań 

samorządu  powiatu  w  zakresie  polityki  rynku  pracy  oraz  zadaniem  umieszczonym  w 

Krajowym Polanie Działań na Rzecz Zatrudnienia.

Źródłem informacji do opracowania w/w Raportu są:

– załącznik  3  do  sprawozdania  MPiPS-  01  -  „Bezrobotni  oraz  oferty  pracy  według 

zawodów i specjalności za I półrocze roku kalendarzowego”,

– załącznik 2 do sprawozdania  MPiPS – 01 - „Bezrobotni według rodzaju działalności, 

ostatniego miejsca pracy oraz  oferty  pracy. Stan za I  Półrocze roku kalendarzowego”.

Monitoring dotyczy 30 dużych grup zawodowych, 392 grup elementarnych oraz 

1707  zwodów  i  specjalności  określonych  w  „  Klasyfikacji  zawodów  i  specjalności” 

wprowadzonej do stosowania Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z 

dnia 8 grudnia 2004r. Ponadto przy monitoringu uwzględniono również poziom i strukturę 

bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Zakres  zgromadzonych  informacji  rozszerzony  został  o  strukturę  zawodową 

absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów.

Wdrożenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych pozwoli na:

– określenie  kierunków  i  natężenia  zmian  zachodzących  w  strukturze  zawodowo- 

kwalifikacyjnej na lokalnym,  regionalnym i  krajowym rynku pracy,

– stworzenie  bazy  informacji  dla  opracowania  przyszłych  struktur  zawodowo  – 



kwalifikacyjnych  w  układzie  lokalnym,  regionalnym  i  krajowym,  określenie 

odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniając większą  efektywność 

organizowanych szkoleń,

– bieżącą  korektę   poziomu,  struktury  i  treści  kształcenia  zawodowego  (dot.  władz 

oświatowych oraz dyrekcji szkół),

– usprawnienia pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach 

pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie  absolwentów według zawodów.

ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW/GRUP ZAWODÓW

Analizę bezrobocia wg zawodów dokonano w oparciu o dane statystyczne za I 

półrocze  2008r.  ze  sprawozdań  MPiPS–01  wygenerowane  dzięki  programowi 

komputerowemu.  

Na  podstawie  szczegółowych  zestawień  tabelarycznych  zawierających  n/w  dane 

statystyczne:

– bezrobotni wg zawodów w powiecie wałbrzyskim / stan w końcu I półrocza 2008r.

– struktura bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie wałbrzyskim / stan j.w

– napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie wałbrzyskim w I półroczu 2008r.

– struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie wałbrzyskim w I 

półroczu 2008r.

Wyodrębniono liczbowo największe dane, które poddano analizie.

Najwięcej osób bezrobotnych było w n/w zawodach:

542 sprzedawca

236 krawiec

202 murarz

156 górnik eksploatacji 
podziemnej

150 pedagog

144 robotnik budowlany 

139 ślusarz

138 ekonomista

125 kucharz



125 pracownik biurowy

123 robotnik gospodarczy

118 konstruktor odzieży

116 asystent ekonomiczny

115 technik mechanik

97 sprzątaczka

75 stolarz

64 pozostali mechanicy 
pojazdów 

samochodowych

64 pracownik administracyjny

62 fryzjer

61 technik budownictwa

61 piekarz

58 kelner

Struktura bezrobotnych wg podziału na grupy zawodowe największa była

w n/w grupach zawodów ( kod 2- cyfrowy)

12,8334 pozostali robotnicy 
przemysłowi i 
rzemieślnicy

9,5875 robotnicy obróbki metali i 
mechanicy maszyn i 

urządzeń

9,4867 górnicy i robotnicy 
budowlani

9,0825 modelki, sprzedawcy i 
demonstratorzy

8,7946 pracownicy przy pracach 
prostych w handlu i 

usługach

7,7003 średni personel 
techniczny 

6,2028 pracownicy usług 
osobistych i ochrony 

5,6241 pozostali specjaliści

5,3096 robotnicy pomocniczy w 
górnictwie, przemyśle, 

budownictwie i 



transporcie

5,3095 pracownicy pozostałych 
specjalności

4,3786 pracownicy obsługi 
biurowej

2,6802 robotnicy zawodów 
precyzyjnych, ceramicy, 

wytwórcy wyrobów 
galanteryjnych, robotnicy 
poligraficzni i pokrewni

1,8748 operatorzy i monterzy 
maszyn 

1,7865 kierowcy i operatorzy 
pojazdów

1,4720 operatorzy maszyn i 
urządzeń wydobywczych i 

przetwórczych

1,3211 średni personel w zakresie 
nauk biologicznych i 

ochrony zdrowia

Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie wałbrzyskim w I półroczu 

2008r.

największy liczbowo był w n/w zawodach:

2609 bez zawodu

542 sprzedawca

236 krawiec

202 murarz

156 górnik eksploatacji 
podziemnej

150 pedagog

144 robotnik budowlany 

139 ślusarz

138 ekonomista

125 kucharz

125 pracownik biurowy

123 robotnik gospodarczy 

118 szwaczka



116 asystent ekonomiczny 

115 technik mechanik 

Struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie 

wałbrzyskim 

w I półroczu 2008r największa była w n/w grupach zawodowych 

(kod 2-cyfrowy) 

11,6725 robotnicy obróbki metali i 
mechanicy maszyn i 

urządzeń

11,2963 pozostali robotnicy 
przemysłowi i 
rzemieślnicy

10,4562 górnicy i robotnicy 
budowlani 

8,1826 średni personel 
techniczny 

7,9067 modelki, sprzedawcy i 
demonstratorzy

7,6032 pozostali specjaliści

6,8065 pracownicy przy pracach 
prostych w handlu i 

usługach

6,4880 robotnicy pomocniczy w 
górnictwie, przemyśle, 

budownictwie i 
transporcie

6,0391 pracownicy usług 
osobistych i ochrony

5,8511 pracownicy pozostałych 
specjalności 

3,6785 pracownicy obsługi 
biurowej

2,1144 robotnicy zawodów 
precyzyjnych, ceramicy, 

wytwórcy wyrobów 
galanteryjnych, robotnicy 
poligraficzni i pokrewni

1,6800 kierowcy i operatorzy 
pojazdów



1,6655 operatorzy i monterzy 
maszyn

1,5496 operatorzy maszyn i 
urządzeń wydobywczych i 

przetwórczych

1,3036 średni personel w 
zakresie nauk 

biologicznych i ochrony 
zdrowia

ANALIZA  OFERT  PRACY  WG  ZAWODÓW/GRUP  ZAWODOWYCH

W I  półroczu 2008r. najwięcej ofert pracy wpłynęło w n/w  zawodach:

760 robotnik gospodarczy

371 sprzedawca

232 pracownik biurowy

156 konstruktor odzieży

153 murarz

148 robotnik budowlany 

146 kasjer handlowy 

138 pozostali robotnicy przy 
pracach prostych w 

przemyśle

105 magazynier 

97 sprzątaczka

91 betoniarz zbrojarz

85 pozostali operatorzy 
maszyn gdzie indziej 

niesklasyfikowani

83 cieśla

81 robotnik drogowy

71 kierowca samochodu 
ciężarowego

67 kucharz

63 kelner

60 dekarz

59 kierowca samochodu 
osobowego



58 opiekunka domowa

57 pracownik 
administracyjny 

52 wulkanizator

52 tynkarz

49 ekonomista

48 ślusarz

45 robotnik leśny

43 pracownicy usług 
osobistych gdzie indziej 

niesklasyfikowani

39 bufetowy 

38 przedstawiciel handlowy 

36 ogrodnik terenów zieleni

36 mechanik pojazdów 
samochodowych

35 recepcjonistka

34 demonstrator wyrobów 

31 księgowy 

Najwięcej ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie wałbrzyskim

       wg dużych grup zawodowych ( kod 2-cyfrowy)

w I półroczu 2008r. wpłynęło w n/w zawodach:

19,2666 pracownicy przy pracach 
prostych w handlu i 

usługach

10,8559 górnicy i robotnicy 
budowlani

8,3411 pracownicy obsługi 
biurowej

7,6715 robotnicy pomocniczy w 
górnictwie, przemyśle, 

budownictwie i 
transporcie

7,6533 modelki, sprzedawcy i 
demonstratorzy

7,4907 pracownicy usług 
osobistych i ochrony

5,6090 pozostali robotnicy 



przemysłowi i 
rzemieślnicy

5,5729 robotnicy obróbki metali i 
mechanicy maszyn i 

urządzeń

5,3920 pracownicy pozostałych 
specjalności

3,9082 pracownicy obrotu 
pieniężnego i obsługi 

klientów

3,7272 kierowcy i operatorzy 
pojazdów

3,3653 operatorzy i monterzy 
maszyn 

2,9132 pozostali specjaliści

1,5923 średni personel 
techniczny 

1,2305 operatorzy maszyn i 
urządzeń wydobywczych i 

przetwórczych

1,0856 robotnicy zawodów 
precyzyjnych, ceramicy, 

wytwórcy wyrobów 
galanteryjnych, robotnicy 
poligraficzni i pokrewni

1,0132 leśnicy i rybacy

Zawody deficytowe w I półroczu 2008 :

(kod 6- cyfrowy)

1. wulkanizator

2. pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

3. tynkarz

4. pozostali magazynierzy i pokrewni

5. zbrojarz

6. zaopatrzeniowiec

7. pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni

8. archiwista

9. kierowca operator wózków jezdniowych

10.posadzkarz



11.Monter / składacz okien

12.recepcjonistka

13.opiekunka domowa

14.kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej gdzie indziej 

niesklasyfikowany

15.operator maszyn do szycia

16.robotnik gospodarczy

17.pracownik kancelaryjny

18.grafik komputerowy

19.kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie

20.kasjer handlowy

21.operator koparek i zwałowarek

22.operator obrabiarek sterowanych numerycznie

23.sekretarz sądowy

24.pozostali operatorzy gdzie indziej niesklasyfikowani

25.pozostali blacharze

26.operator maszyn urabiających i ładujących

27.kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany

28.monter sieci gazowych

29.odlewnik wyrobów ceramicznych

30.pozostali zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

Zawody nadwyżkowe w I półroczu 2008 :

(kod 6- cyfrowy)

1. technik mechanik

2. fizjoterapeuta

3. asystent ekonomiczny

4. tkacz

5. specjalista administracji publicznej

6. krawiec

7. przędzarz

8. palacz pieców zwykłych

9. konwojent



10.pielęgniarka

11.technik budownictwa

12.rozbieracz – wykrawacz 

13.stolarz

14.cukiernik

15.kontroler jakości wyrobów

16.technik elektronik

17.pilarz

18.muzyk

19. lakiernik samochodowy

20.technik informatyk

21.zdobnik ceramiki

22.robotnik górniczy dołowy

23.fotograf

24.technik technologi odzieży

25.technik elektryk

26. listonosz

27.agent reklamy

28.pozostali pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

29.palacz kotłów c.o. gazowych

30.palacz kotłów parowych

WNIOSKI 

W analizowanym okresie największa liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w tut. Urzędzie zaobserwowano wśród robotników przemysłowych i rzemieślników. Drugą 

grupą  zawodową  pod  względem  ilości  osób  zarejestrowanych  jest  grupa  górnicy  i 

robotnicy budowlani. Są to przede wszystkim murarze i robotnicy budowlani. Nieco niżej 

znalazła się grupa robotników obróbki metali i mechaników maszyn i urządzeń oraz grupa 

sprzedawców, demonstratorów  i pracowników zatrudnionych przy pracach prostych.

W badanym okresie najwięcej do urzędu pracy napłynęło osób bezrobotnych z 

kwalifikacjami  do  pracy  w  zawodach:  sprzedawca,  murarz,  krawiec  oraz  górnicy, 

ekonomiści,  asystenci  ekonomiczni,  szwaczki,  ślusarze,  technicy  mechanicy,  pozostali 

mechanicy, kucharze. Jednak najliczniejszą grupą w tej kategorii analizy jest grupa osób 



bez zawodu, w której mieści się aż 2609 osób bezrobotnych.  

         W 2008r. największa liczba ofert pracy  zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy 

w Wałbrzychu skierowana była do osób posiadających kwalifikacje niezbędne do pracy na 

stanowisku robotnika gospodarczego oraz w handlu zarówno detalicznym jak i hurtowym. 

Pracodawcy  w  tym  zakresie  najczęściej  zgłaszali  wolne  miejsca  pracy  na  stanowiska: 

sprzedawców, handlowców, kasjerów i przedstawicieli handlowych, oraz magazynierów i 

robotników magazynowych  z  uprawnieniami  na  wózki  widłowe.  Duże  zapotrzebowanie 

wystąpiło na pracowników biurowych  oraz pracowników administracyjnych, posiadających 

umiejętności  w zakresie obsługi komputera i urządzeń biurowych, fakturowanie oraz ze 

znajomością języków obcych co najmniej w stopniu komunikatywnym.

Od  początku  2007r.  obserwuje  się  również  wzmożone  zapotrzebowanie  na 

wykwalifikowanych pracowników w zawodach: ślusarzy,  spawaczy,  operatorów maszyn, 

elektryków kierowców wózków jezdniowych, magazynierów. 

Nowe inwestycje budowlane podjęte w ostatnim czasie spowodowały wzrost 

zapotrzebowania na techników budowlanych, robotników budowlanych, technologów robót 

wykończeniowych,  murarzy,  ogrodników  terenów  zielonych  i  robotników  drogowych 

elektryków. Nowe projekty budowlane oraz rozwój transportu międzynarodowego moją 

swoje  przełożenie  na  wzrost  zapotrzebowania  na  świadczenie  usług  transportowych, 

zwiększa się bowiem liczba ofert pracy dla kierowców i mechaników samochodowych.

Od pewnego czasu zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na pracowników 

przy pracach prostych w handlu i usługach w szczególności dla robotników gospodarczych 

i osób bez kwalifikacji zawodowych. 

Nastąpił  także  wzrost  zapotrzebowania  na  pracowników  w  sektorze 

gastronomicznym i  hotelarskim.  Wśród  zgłoszonych  ofert   pracy  pojawiają  się   wolne 

miejsca dla kelnerów,  kucharzy i recepcjonistów ze znajomością języków obcych.

Sprzedawcy,  murarze  i  krawcy  to  przedstawiciele  najliczniejszych  zawodów, 

którzy dokonywali pierwszej lub ponownej rejestracji w PUP w bieżącym roku. Dla tych 

zawodów  ilość  przypadających  ofert  jest  stosunkowo  duża  w  związku  z  powyższym 

nasuwa się wniosek o bardzo dużej rotacji pracowników na tych stanowiskach.


