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1.Wstęp 

1.1 Cele opracowania. 
Celem opracowania rankingu zawodów deficytowych jest  obserwowanie zjawisk zachodzących na 

rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i  podaży 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. 

Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych pozwala 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, (dotyczy władz oświatowych 

oraz dyrekcji szkół), 

• usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok 

przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów. 



1.2 Podstawa opracowania. 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy ( art.8, ust.1 pkt. 3 i art. 9, ust. 1 pkt 9) opracowanie analiz 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 Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2011 r. 

1.3 Metodologia opracowania

Źródła informacji niezbędne do opracowania niniejszego raportu zostały pobrane ze strony internetowej 

https://mz.praca.gov.pl 

Monitoring dotyczy  30 dużych  grup  zawodowych,  392 grup  elementarnych  oraz  1707 zawodów i 

specjalności  określonych  w  „Klasyfikacji  zawodów  i  specjalności”  wprowadzonej  do  stosowania 

Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  8  grudnia  2004  roku.  Ponadto  przy  monitoringu 

uwzględniono  również  poziom  i  strukturę  bezrobotnych  oraz  zgłoszonych  ofert  pracy  według  Polskiej 

Klasyfikacji Działalności. 

2. Analiza bezrobocia według zawodów / grup zawodów. 

2.1 Analiza bezrobocia według zawodów. 
Analizę bezrobocia według zawodów dokonano w oparciu o dane statystyczne za rok 2010 

Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodów, w których występowało największe bezrobocie w roku 

2010. 

Nazwa zawodu Ilość osób bezrobotnych 

Ogółem Kobiety 

Sprzedawca 775 710

Krawiec 330 321

Murarz 315 0

Górnik eksploatacji podziemnej 262 0

Ślusarz 237 5

Szwaczka 207 200

Ekonomista 170 140

Robotnik budowlany 168 3

Robotnik gospodarczy 162 87

Sprzątaczka biurowa 151 145

Kucharz 146 126

Technik mechanik 142 8

Technik prac biurowych 134 115



Pozostali robotnicy przy pracach prostych w 

przemyśle
120 62

Magazynier 118 44

Technik ekonomista 97 87

Piekarz 91 20

Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 88 0

Pedagog 87 79

Stolarz 85 7

Technik budownictwa 83 22

Tokarz w metalu 81 3

Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych 79 71

Cukiernik 76 41

Technik administracji 76 66

Kelner 72 65

Pakowacz 71 60

Mechanik samochodów osobowych 70 0

Salowa 66 64

Fryzjer 65 60

Tkacz 62 56

Pomoc kuchenna 61 55

Robotnik drogowy 60 3

W 2010 r. największe bezrobocie występowało wśród osób z zawodem sprzedawcy oraz krawca. 

Przeważającą część tych osób stanowiły kobiety. Dużą grupę bezrobotnych tworzy także grupa zawodowa 

szwaczek, murarzy oraz górników eksploatacji podziemnej. Wśród mężczyzn największe bezrobocie panuje w 

zawodach murarza oraz ślusarza. Jednak największą grupą osób bezrobotnych stanowiły osoby bez zawodu, 

do grupy tej zaliczało się 2303 osób, w tym 1345 kobiety. 

Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie wałbrzyskim w 2010 r. największy liczbowo był w 

n/w zawodach: 

Nazwa zawodu 
Ilość osób bezrobotnych 

Ogółem Kobiety 
Sprzedawca 588 531

Krawiec 253 243

Murarz 225 0

Ślusarz 184 1

Górnik eksploatacji podziemnej 173 0

Szwaczka 159 152

Robotnik budowlany 153 3
Pozostali robotnicy przy pracach prostych w 

przemyśle
141 48



Robotnik gospodarczy 134 67

Ekonomista 134 110

Technik mechanik 133 3

Kucharz 113 79

Stolarz 103 4

Technik ekonomista 101 89

W badanym okresie  najwięcej  do  urzędu  pracy  napłynęło  osób  bezrobotnych  z  kwalifikacjami  w 

zawodach  :sprzedawcy,  krawca,  murarza  oraz  szwaczki.  Najwięcej  bezrobotnych  kobiet  napłynęło  w 

zawodach:  sprzedawcy,  krawca  oraz  szwaczki.  Wśród  mężczyzn  największą  grupę  stanowili  murarze, 

ślusarze oraz górnicy eksploatacji podziemnej. Jednak największą grupą w tej kategorii analizy są osoby bez  

zawodu, w której mieści się 6007 osób bezrobotnych, w tym 2903 kobiet. 

2.2 Analiza bezrobocia według grup zawodów 

Struktura podziału na grupy zawodowe największa była w n/w grupach zawodów ( kod 2-

cyfrowy). Niżej zamieszczone zestawienie jest ułożone malejąco. 

Kod 
grupy 

Nazwa grupy zawodowej Bezrobotni ogółem (udział procentowy) 

75

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, 

obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych 

i pokrewni

10,4367%

52
Sprzedawcy i pokrewni

9,6969%

72
Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i 

urządzeń i pokrewni
9,0247%

71
Robotnicy budowlani (z wyłączeniem 

elektryków)
7,9496%

93
Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle 

budownictwie i transporcie
6,8419%

31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i 

technicznych

6,7332%

51 Pracownicy usług osobistych 6,4510%

81
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i 

przetwórczych
5,6148%

73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 3,9096%

33
Średni personel do spraw biznesu i 

administracji
3,3123%

91 Pomoce domowe i sprzątaczki 2,9104%



26

Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin 

społecznych i kultury 2,8020%

74 Elektrycy i elektronicy 2,4436%

83 Kierowcy i operatorzy pojazdów 1,9440%

43
Pracownicy do spraw finansowo – 

statystycznych i ewidencji materiałowej
1,8571%

24
Specjaliści do spraw ekonomicznych i 

zarządzania
1,8137%

41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i 

pokrewni

1,7920%

23 Specjaliści nauczania i wychowania 1,7267%

96
Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy 

pracach prostych
1,6942%

32 Średni personel do spraw zdrowia 1,4879%

61 Rolnicy produkcji towarowej 1,1839%
42

Pracownicy obsługi klienta
1,1730%

21
Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i 

technicznych
0,9774%

22 Specjaliści do spraw zdrowia 0,8145%

54 Pracownicy usług ochrony 0,7819%

82 Monterzy 0,7277%

94 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,6625%
34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw 

społecznych, kultury i pokrewny

0,5648%

35 Technicy informatycy 0,5213%

62 Leśnicy i rybacy 0,4887%

53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,3910%

44 Pozostali pracownicy obsługi biura 0,3150%

12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,2064%

63 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,1738%

25
Specjaliści do spraw technologii informacyjno - 

komunikacyjnych
0,1738%

03 Żołnierze szeregowi 0,1520%

11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 

urzędnicy i dyrektorzy generalni

0,1412%

13 Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0435%
14 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i 

innych branżach usługowych

0,0327%

92
Robotnicy pomocniczy w leśnictwie i 

rybołówstwie
0,0217%

95
Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący 

usługi na ulicach
0,0109%



W analizowanym okresie największą liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie 

stanowili Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i 

pokrewni. Drugą grupę zawodową pod względem ilości osób zarejestrowanych są sprzedawcy i pokrewni. 

Pozostałymi grupami w których występuje znaczne bezrobocie są grupy : Robotnicy obróbki metali, 

mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, robotnicy budowlani (z wyłączeniem elektryków) oraz robotnicy 

pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie. 

Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie wałbrzyskim w 2010r. 

Największa była w n/w grupach zawodów : 

Kod grupy Nazwa grupy zawodowej Bezrobotni ogółem (udział procentowy) 

75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, 

obróbce drewna, produkcji wyrobów 

tekstylnych i pokrewni

10,0895%

72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy 

maszyn i urządzeń i pokrewni

9,3622%

52 Sprzedawcy i pokrewni 8,9137%

71
Robotnicy budowlani i pokrewni (z 

wyłączeniem elektryków)
7,8956%

93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, 

przemyśle, budownictwie i transporcie

7,8698%

51 Pracownicy usług osobistych 6,9643%

31
Średni personel nauk fizycznych, 

chemicznych i technicznych
6,3778%

81 Operatorzy maszyn i urządzeń 

wydobywczych i przetwórczych

4,2857%

33 Średni personel do spraw biznesu i 

administracji
3,5206%

73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 3,4056%

26
Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin 

społecznych i kultury
3,2655%

74 Elektrycy i elektronicy 2,5638%

91 Pomoce domowe i sprzątaczki 2,4362%

24
Specjaliści do spraw ekonomicznych i 

zarządzania

2,3853%

23
Specjaliści nauczania i wychowania 2,3726%

83
Kierowcy i operatorzy pojazdów

1,7729%



43 Pracownicy do spraw finansowo – 

statystycznych i ewidencji materiałowej

1,7220%

96 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy 

przy pracach prostych 

1,6800%

32 Średni personel do spraw zdrowia 1,5307%

41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych 

i pokrewni

1,3010%

42 Pracownicy obsługi klienta 1,2119%

61 Rolnicy produkcji towarowej 1,1097%

21
Specjaliści nauk fizycznych, 

matematycznych i technicznych

1,0971%

22 Specjaliści do spraw zdrowia 0,9567%

35
Technicy informatycy

0,9312%

54 Pracownicy usług ochrony 0,8546%

34
Średni personel z dziedziny prawa, spraw 

społecznych, kultury i pokrewny
0,7780%

82
Monterzy

0,6760%

62
Leśnicy i rybacy

0,5357%

94 Pracownicy pomocniczy przygotowujący 

posiłki

0,4974%

44
Pozostali pracownicy obsługi biura 0,4082%

25 Specjaliści do spraw technologii 

informacyjno - komunikacyjnych

0,3317%

53
Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,2297%

12
Kierownicy do spraw zarządzania i handlu

0,2169%

03
Żołnierze szeregowi

0,2041%

63 Rolnicy i rybacy pracujący na  własne 

potrzeby
0,0638%

13
Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0638%

14 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i 

innych branżach usługowych
0,0511%

92 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, 

leśnictwie i rybołówstwie

0,0255%

11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 

urzędnicy i dyrektorzy generalni

0,0255%

95 Sprzedawcy uliczni i pracownicy 

świadczący usługi na ulicach

0,0128%



W 2010 roku największy napływ bezrobotnych do urzędu pracy zaobserwowano wśród grupy 

robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni oraz 

robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni . Dużą grupę w tej kategorii stanowią 

również: sprzedawcy i pokrewni, robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków), robotnicy 

pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie,  pracownicy usług osobistych oraz średni 

personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych. . 

3.Analiza ofert pracy według zawodów / grup zawodów. 

3.1.Analiza ofert pracy według grup zawodów 

Wyodrębniono wartości przekraczające lub równe 1% ogółu ofert pracy 

Nazwa zawodu 
Oferty pracy (udział procentowy) 

Sprzedawcy i pokrewni 17,7037%

Pracownicy usług osobistych 15,3550%

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 12,8110%

Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, 

budownictwie i transporcie

11,2966%

Gospodarze budynków 10,9583%

Średni personel do spraw biznesu i administracji 7,0799%
Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i 

pokrewni
5,6370%

Pracownicy obsługi biurowej 5,3439%
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i 

przetwórczych

5,1860%

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce 

drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

5,1407%

Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy 

pracach prostych

4,8028%

Kierowcy i operatorzy pojazdów 4,7575%

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem 

elektryków)

4,7124%

Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym
4,4645%

Pracownicy przy pracach prostych gnie indziej 

niesklasyfikowani

4,3067%

Przedstawiciele handlowi 4,2165%

Szwaczki, hafciarki i pokrewni
3,8331%



Kasjerzy i sprzedawcy biletów
3,6302%

Operatorzy innych maszyn i urządzeń 

przetwórczych, gnie indziej niesklasyfikowani

3,5175%

Pomoce domowe i sprzątaczki
2,8184%

Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie 

indziej niesklasyfikowani

2,7283%

Pracownicy do spraw finansowo – statystycznych i 

ewidencji materiałowej
2,3675%

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
2,3224%

Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, 

wodnym i pokrewni

2,1421%

Magazynierzy i pokrewni 2,0970%

Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i 

urządzeń i pokrewni

2,0743%

Pracownicy administracyjni i sekretarze biura 

zarządu

2,0293%

Pakowacze
1,9166%

Kierowcy samochodów ciężarowych
1,8489%

Kucharze 1,6685%

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
1,6234%

Murarze i pokrewni
1,5558%

Pracownicy obsługi klienta
1,1272%

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania
1,0597%

Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
1,0147%



3.2. Analiza ofert pracy według zawodów 

W 2010r. najwięcej ofert pracy wpłynęło w n/w zawodach: 

Nazwa zawodu Ilość ofert pracy 

Sprzedawca 536

Robotnik gospodarczy 480

Robotnik budowlany 198

Przedstawiciel handlowy 187
Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej 

niesklasyfikowani
183

Szwaczka 169

Kasjer handlowy 161
Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej 

niesklasyfikowani 
156

Technik prac biurowych 124

Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 114

Pozostali pracownicy obsługi biurowej 104

Magazynier 89

Pakowacz 85

Technik administracji 80

Kierowca operator wózków jezdniowych 72

Kucharz 71

Murarz 69

Robotnik drogowy 62

Kierowca samochodu ciężarowego 53

W  analizowanym  okresie  największa  liczba  ofert  pracy  zgłaszanych  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w 

Wałbrzychu skierowana była do sprzedawców. Duża ilość ofert skierowana była do robotników gospodarczych 

, robotników budowlanych oraz przedstawicieli handlowych .



4.Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 

4.1 Średnia miesięczna nadwyżka ( deficyt) podaży siły roboczej. 

Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzono o wskaźniki zawarte w zaleceniach 

metodycznych do prowadzenia monitoringu. 

Przez zawód deficytowy rozumiemy taki zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie 

niż liczba osób poszukujących pracę w tym zawodzie. 

W kontekście omawianej sytuacji monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych pozwoli w realny 

sposób  dopasować  profile  kształcenia  i  doskonalenia  zawodowego  osób  bezrobotnych  do  potrzeb  i  

możliwości  rynku pracy.  Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych wykazuje,  że największa średnia 

miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej w roku 2010 występowała w zawodach: 

• Ekonomista 

• Pedagog 

• Technik mechanik 

• Technik ekonomista 

• Górnik eksploatacji podziemnej 

• Ślusarz 

• Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 

• Piekarz 

• Stolarz 

• Krawiec 

• Fryzjer

• Murarz

• Tokarz w metalu

• Mechanik pojazdów samochodowych

• Mechanik samochodów osobowych

• Cukiernik

Jednak  najliczniejszą  w  tym  względzie  grupę  bezrobotnych  reprezentują  osoby  bez  kwalifikacji 

zawodowych. 

Natomiast największy średni deficyt podaży siły roboczej występował w zawodach: 

• Przedstawiciel handlowy 

• Pozostali pracownicy obsługi biurowej

• Kasjer handlowy 

• Robotnik gospodarczy

• Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani 



• Kierowca operator wózków jezdniowych

• Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

4.2 Wskaźnik intensywności nadwyżki ( deficytu) zawodów.

Jednym z podstawowych, według zaleceń metodycznych, mierników do prowadzenia monitoringu 

popytu i podaży na rynku pracy jest wskaźnik intensywności nadwyżki ( deficytu) zawodów wyrażony ilorazem 

średnie miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie zgłaszanych w danym roku oraz średniej 

miesięcznej napływu bezrobotnych w danym zawodzie w takim samym okresie. 

Przyjęto, że zawody o wskaźniku mniejszym od 0.9 określa się, jako zawody nadwyżkowe o 

wskaźniku większym lub równym 0.9 i mniejszym lub równym 1.1 to zawody zrównoważone ( wykazujące 

równowagę na rynku pracy), natomiast o wskaźniku większym niż 1.1 określa się, jako zawody deficytowe. 

Kolejnymi miernikami do prowadzenia monitoringu pozostaje wskaźnik szansy uzyskania oferty w 

danym zawodzie, średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w danym zawodzie i wskaźnik 

długotrwałego bezrobocia w zawodzie. 

Zawody o wskaźniku większym od 1.1, a więc zawody deficytowe to : 

L.p. Nazwa zawodu (kod 6 cyfrowy) 
Wskaźnik intensywności 

deficytu zawodów 

1 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 18,5000

2 Kierowca ciągnika siodłowego 14,5000

3 Operator maszyn do szycia 14,0000

4 Kierowca operator wózków jezdniowych 12,0000

5
Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej 

niesklasyfikowani 
11,4375

6
Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie 

indziej niesklasyfikowani
11,1429

7 Operator koparko - ładowarki 11,0000

Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 11,0000

8 Pracownik kancelaryjny 9,0000

9 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 8,6667

10 Kurier 8,5000

11 Przedstawiciel handlowy 8,1304

12 Pracownik kolektury 7,0000

Zaopatrzeniowiec 7,0000

13 Operator myjni 6,0000

Sprzedawca w branży spożywczej 6,0000



Pracownik biura podróży 6,0000

14 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 5,2500

15 Pozostali ślusarze i pokrewni 5,0000
Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 

gdzie indziej niesklasyfikowani 
5,0000

16 Kasjer handlowy 4,8788

17 Demonstrator wyrobów 4,5000

18 Kierowca samochodu dostawczego 4,0000

Operator maszyn do obróbki skrawaniem 4,0000

Zbrojarz 4,0000

Archiwista 4,0000

19 Robotnik gospodarczy 3,5821

20 Czyściciel pojazdów 3,0000

21
Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 

gdzie indziej niesklasyfikowani
3,0000

Ekspedient w punkcie usługowym 3,0000

Spedytor 3,0000

Pozostali kreślarze 3,0000

Psycholog 3,0000

Specjalista do spraw sprzedaży 3,0000

Specjalista do spraw wynagrodzeń 3,0000

Doradca inwestycyjny 3,0000
Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych 

gdzie indziej niesklasyfikowani

3,0000

Główny księgowy 3,0000

22
Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, 

wodnym i pokrewni
2,4000

23 Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 2,3333

Rejestratorka medyczna 2,3333

24 Telemarketer 2,2857

25 Dostawca potraw 2,0000

Krajacz szkła 2,0000

Spawacz metodą MAG 2,0000

Ekspedient wypożyczalni 2,0000

Recepcjonista hotelowy 2,0000

Kasjer bankowy 2,0000

Sekretarka medyczna 2,0000

Opiekunka dziecięca 2,0000

Technik architekt 2,0000

Projektant wzornictwa przemysłowego 2,0000

Kierownik hotelu / motelu 2,0000

26
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej 

niesklasyfikowani

1,8000



27 Praczka 1,6667

Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych 1,6667

Blacharz 1,6667

28 Technik prac biurowych 1,5897

29
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 

chemicznych

1,5000

Elektromonter linii napowietrzanych niskich i średnich napięć 1,5000

Sprzedawca w branży mięsnej 1,5000

Pozostali kucharze 1,5000

30 Barman 1,4783

Zawody o wskaźniku mniejszym od 0.9, czyli zawody nadwyżkowe:

L.p. Nazwa zawodu (kod 6 cyfrowy) 
Wskaźnik intensywności 

nadwyżki zawodów 

1 Technik budownictwa 0,0175

2 Malarz budowlany 0,0217

3 Technik mechanik 0,0226

4 Pielęgniarka 0,0357

5 Technik informatyk 0,0465

6 Gospodarz domu 0,0526

7
Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, 

hotelarskich i turystycznych

0,0606

8 Ślusarz 0,0652

9 Ogrodnik terenów zieleni 0,0769

10 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 0,0870

11 Spawacz ręczny gazowy 0,0952

12 Specjalista administracji publicznej 0,0980

13 Laborant chemiczny 0,1111

14 Technik hotelarstwa 0,1250

15 Technik elektryk 0,1277

16 Operator obrabiarek zespołowych 0,1429

Kominiarz 0,1429

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 0,1429

Asystent do spraw księgowości 0,1429

Asystent usług pocztowych 0,1429

17 Lakiernik samochodowy 0,1667

Technik masażysta 0,1667



Technik dentystyczny 0,1667

18 Fryzjer 0,1739

19 Betoniarz 0,2000

Portier 0,2000

Pracownik do spraw statystyki 0,2000

20 Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 0,2059

21 Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne 0,2222

22 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 0,2500

Pracownik punktu sklepu 0,2500

Opiekun w domu pomocy społecznej 0,2500

Technik farmaceutyczny 0,2500

Nauczyciel języka angielskiego 0,2500

Architekt 0,2500

Inżynier elektryk 0,2500

Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 0,2500

23 Księgowy 0,2703

24 Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 0,2727

25 Monter konstrukcji budowlanych 0,2857

26 Stolarz budowlany 0,2860

27 Murarz 0,3067

28 Robotnik leśny 0,3200

29 Monter konstrukcji stalowych 0,3333

Lakiernik 0,3333

Pozostali magazynierzy i pokrewni 0,3333

Technik logistyk 0,3333

Dziennikarz 0,3333

Specjalista do spraw reklamy 0,3333

Nauczyciel przedszkola 0,3333

Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne 0,3333

30 Fizjoterapeuta 0,3529


