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Wstęp
Opracowywanie analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyŜkowych, jest jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki
rynku pracy. Zadanie to wynika z zapisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art.9, ust.1 pkt 9) oraz Krajowego Planu Działania na
Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok ( wytyczna 3, zadanie 3.6).
W związku z tym Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu w ramach prowadzonego
„Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych” opracował raport o charakterze
diagnostycznym za I półrocze 2007r., dla miasta Nowego Sącza.
Podstawą opracowania są dane z zakresu załącznika 3 („Bezrobotni oraz oferty pracy
według zawodów i specjalności”) i załącznika 2 („Bezrobotni według rodzaju działalności
ostatniego miejsca pracy i oferty pracy”) do sprawozdania MGiP-01 o rynku pracy za
I półrocze 2006 roku.
W oparciu o wyŜej wymienione źródła informacji, za pomocą aplikacji „Monitoring
zawodów” wygenerowanych zostało 15 tablic wynikowych, stanowiących integralną część
raportu.
Raport sporządzono zgodnie z „Zaleceniami metodycznymi do prowadzenia
monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych” opracowanymi w 2003r. przez
Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Monitoring dotyczy 30 duŜych grup zawodowych (kod 2 - cyfrowy), 392 grup
elementarnych (kod 4 - cyfrowy) oraz 1707 zawodów i specjalności (kod 6 - cyfrowy)
wprowadzonych

do

stosowania

Rozporządzeniem

Ministra

Gospodarki

i

Pracy

z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku
pracy oraz zakresu jej stosowania.
W monitoringu zastosowano następujące mierniki:
-

średnia miesięczna nadwyŜka (deficyt) podaŜy siły roboczej w zawodzie k

-

wskaźnik intensywności nadwyŜki (deficytu) zawodów k

-

wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie k

-

wskaźnik długotrwałego bezrobocia w zawodzie k

-

wskaźnik struktury bezrobotnych według zawodów (grup zawodów)

-

wskaźnik struktury bezrobotnych według PKD

-

wskaźniki struktury ofert pracy według zawodów (grup zawodów )

-

wskaźniki struktury ofert pracy według PKD
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PoniŜej podajemy kilka wielkości charakteryzujących lokalny rynek pracy.
Na dzień 30.06.2007r. liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Nowym Sączu wyniosła 4 679 osób.
Stopa bezrobocia w Nowym Sączu w czerwcu 2007r. wyniosła 11,1%

Podstawowym problemem lokalnego rynku pracy jest zbyt mała liczba powstających
miejsc pracy. Liczba ofert pracy zgłoszona do SUP

w okresie I półrocza 2007r. jest

relatywnie niska w stosunku do liczby osób zarejestrowanych – w I półroczu wyniosła ona
1 231, natomiast na koniec czerwca liczba ofert będących w dyspozycji SUP wynosiła 359, co
w porównaniu z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych na koniec czerwca 2007r. tj. 4679
dawało 13 bezrobotnych tj 13 potencjalnych kandydatów do pracy na 1 ofertę pracy.
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1. Analiza bezrobocia w mieście Nowy Sącz według zawodów
(grup zawodów)
W tabeli T-I/P-1 przedstawiono strukturę osób bezrobotnych w liczbach bezwzględnych
wg poszczególnych zawodów (kod 6-cyfrowy), w tym: kobiet, osób do 12 miesięcy od dnia
ukończenia szkoły oraz osób zarejestrowanych powyŜej 12 miesięcy (stan na 30.06.2007r.).
Liczba osób bezrobotnych, ogółem w Nowym Sączu wynosi 4 679 osób. Bezrobotnych
kobiet jest 2 932 osób, co stanowiło prawie 63% zarejestrowanych. Osób do 12 miesięcy od
dnia ukończenia szkoły - 142 a osób zarejestrowanych powyŜej 12 miesięcy – 1 997, w tym
kobiet – 1 378. Jest to wskaźnik naprawdę niepokojący, bo w tej grupie tj długotrwale
bezrobotnych kobiety stanowią juŜ 69%
Struktura bezrobotnych wg duŜych grup zawodowych (kod 2-cyfrowy) oraz grup
elementarnych (kod 4-cyfrowy) wyraŜona w % w Mieście Nowy Sącz przedstawia się
następująco ( tabela T-I/P-1a).
Najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie,
stanowią osoby zaliczone do duŜej grupy zawodowej (kod 2-cyfrowy) – „modelki,
sprzedawcy i demonstratorzy” (wielkość wskaźnika – 12,9591). Nieco mniejsza liczba osób
bezrobotnych (10,1205) to „pracownicy usług osobistych i ochrony”. W tej kategorii,
szczególnie liczni są przedstawiciele takich grup elementarnych (kod 4-cyfrowy) jak:
„sprzedawcy i demonstratorzy” oraz „kucharze” i „kelnerzy i pokrewni”. W dalszej
kolejności zanotowano następujące grupy zawodów (kod 2-cyfrowy): „robotnicy obróbki
metali i mechanicy maszyn i urządzeń” – 9,8694 (tu najliczniejszymi zawodami są „ślusarze i
pokrewni (2,2602)” oraz „mechanicy pojazdów samochodowych” – 2,593), następni(wg 2cyfr. kodu) „pracownicy pozostałych specjalności” – 9,1914, gdzie dominują „pracownicy do
spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani”(4,7966) oraz pracownicy
administracyjni, sekretarze i pokrewni – 1,1050, w dalszej kolejności wg 2-cyfr.kodu znajduje
się grupa „średni personel techniczny” – 7,8857 z dominacją „techników mechaników” oraz
„techników budownictwa, ochrony środowiska i pokrewnych”. Na dalszych pozycjach
notowane są takie grupy zawodów jak: „pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”
(7,6843), „pracownicy obsługi biurowej” – 6,9311, „pracownicy przy pracach prostych w
handlu i usługach” – 6,6298 – wśród nich najliczniejszą grupę stanowią „pomoce i
sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne” i „gospodarze budynków”, kolejną znaczną grupą
wg 2-cyfr. kodu są „górnicy i robotnicy budowlani” -6,1525, „pozostali specjaliści” – 4,5455,
„średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia” – 3,5408, „kierowcy i
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operatorzy pojazdów” – 2,4611, „robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle,
budownictwie i transporcie” – 2,4109, „specjaliści szkolnictwa” – 1,7580, „specjaliści nauk
fizycznych, matematycznych i technicznych” – 1,6825 i „specjaliści nauk przyrodniczych i
ochrony zdrowia” – 1,6574 . Pozostałe grupy były reprezentowane juŜ znacznie mniej licznie,
ich wskaźnik był mniejszy od 1,0000. NajniŜsze wskaźniki odnotowano w takich grupach jak
„przedstawiciele władz publicznych, wyŜsi urzędnicy, zawodowi działacze” – 0,0000,
„leśnicy i rybacy” - 0,0251, „robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni” 0,0502 oraz „kierownicy małych przedsiębiorstw”- 0,1004 i „nauczyciele praktycznej nauki
zawodu i instruktorzy” – 0,1005.
Jeśli chodzi o kobiety, mieszkanki Nowego Sącza, zarejestrowane w SUP , to najliczniej
są one reprezentowane w następujących grupach zawodowych: „modelki, sprzedawcy
i demonstratorzy” (19,0017), „pracownicy pozostałych specjalności” (11,9327), „pozostali
robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” (10,0847) oraz „pracownicy obsługi biurowej”
(9,3612). Bardzo rzadko spotyka się kobiety wśród bezrobotnych „kierownicy małych
przedsiębiorstw” (0,0402), „nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy” (0,0804),
z kolei nie spotyka się kobiet wśród bezrobotnych: „przedstawicieli władz publicznych,
wyŜszych urzędników i zawodowych działaczy, „leśników i rybaków”, „robotników
pomocniczych w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewnych” (0,0000).
Osoby bezrobotne do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, zasilają zwłaszcza takie
grupy zawodowe jak: „pozostali specjaliści” - 30,7693 (w tej kategorii szczególnie liczni są:
„specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani oraz
„specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani”), „specjaliści nauk
fizycznych, matematycznych i technicznych” – 19,7802 (wśród nich najliczniejsza grupa to
„inŜynierowie mechanicy” oraz „informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani”) oraz
„pracownicy pozostałych specjalności” - 8,7912, w tym najliczniejszą grupę stanowią
„pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani”.
Dość znaczną grupę wśród zarejestrowanych absolwentów (wg 2-cyfrowego kodu)
stanowią teŜ: „specjaliści szkolnictwa” (6,5934), „średni personel techniczny” (6,5934) oraz
„pracownicy obsługi biurowej” (5,4945) i „modelki, sprzedawcy i demonstratorzy” (5,4945).
W 15 duŜych grupach zawodów nie zanotowano ani jednej osoby bezrobotnej do 12
miesięcy od dnia ukończenia nauki. Są to min.- „przedstawiciele władz publicznych”,
kierownicy duŜych i średnich organizacji”, „kierownicy małych przedsiębiorstw”,
„nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy”, „rolnicy”, „ogrodnicy”, „leśnicy i
rybacy”, „pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”, „górnicy i robotnicy budowlani”.
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Najwięcej osób bezrobotnych powyŜej 12 miesięcy (wg 2-cyfrowego kodu) znalazło się
wśród takich grup zawodowych jak: „modelki, sprzedawcy i demonstratorzy” (16,2670),
„pracownicy usług osobistych i ochrony” (9,6592), „robotnicy obróbki metali i mechanicy
maszyn i urządzeń” (9,2977) oraz „pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach”
(8,2646). W tych samych równieŜ grupach dominują bezrobotne kobiety. W ich jednak
przypadku nieco inne są wysokości wskaźników. I tak np. wysokość wskaźnika dla
bezrobotnych kobiet w grupie „modelek, sprzedawców i demonstratorów” wynosi (22,1235),
„pracowników usług osobistych i ochrony” – (13,0792), „pracownicy przy pracach prostych
w handlu i usługach” – (10,0896). Najmniej, bo 0,0000 natomiast było osób zarejestrowanych
powyŜej 12 m-cy w takich grupach zawodowych jak: „przedstawiciele władz publicznych,
wyŜsi urzędnicy, zawodowi i działacze”, a w przypadku kobiet oprócz tej grupy, wskaźnik
(0,0000) występował teŜ w grupie „leśnicy i rybacy”oraz „robotnicy pomocniczy w
rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni”.

Liczbę osób nowozarejestrowanych (napływ) w I półroczu analizowanego okresu
wg poszczególnych zawodów (kod 6- cyfrowy) przedstawiono w tabeli T-I/P-2.
Ogółem takich osób jest 2 667 , w tym 1 307 kobiet oraz 363 osób do 12 miesięcy od
dnia ukończenia szkoły (absolwentów) , a wśród nich było 209 kobiet tj. ok. 58%.
Strukturę

napływu

bezrobotnych

według

grup

zawodowych

(kod

2-cyfrowy

i 4 -cyfrowy), wyraŜoną w procentach, w mieście Nowy Sącz w I półroczu 2007 roku
przedstawia tabela T-I/P-2a.
DuŜymi grupami zawodów, do których zanotowano największy napływ są: „ robotnicy
obróbki metali i mechanicy maszyn” (11,6823), „modelki, sprzedawcy i demonstratorzy”
(10,3745), „pracownicy usług osobistych i ochrony” (8,9252), „średni personel techniczny”
(8,6915) oraz „pracownicy pozostałych specjalności” (8,5980) i„górnicy i robotnicy
budowlani” (8,4112). W dwóch grupach zawodowych nie zanotowano napływu osób; są to
„leśnicy i rybacy” oraz „robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni”
natomiast w zawodach: „przedstawiciele władz publicznych”, „nauczyciele praktycznej nauki
zawodu i instruktorzy” oraz „ogrodnicy” napływ był bardzo niewielki (0,0467).
Analizując napływ bezrobotnych absolwentów w I-półroczu 2007r. naleŜy stwierdzić, Ŝe
najwięcej absolwentów zarejestrowało się w takich grupach zawodowych jak; „pozostali
specjaliści” (24,7850), a wśród nich najwięcej było: specjalistów administracji publicznej
(8,1180) i specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania (6,4103). Drugą znaczną grupę
stanowili „ specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych” (13,6755), w tym
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najwięcej zarejestrowało się informatyków i inŜynierów mechaników - wskaźnik po (2,9915)
i inŜynierów budownictwa i środowiska (2,1368). Kolejną grupę stanowili „pracownicy
pozostałych specjalności” (8,5471), a wśród nich najliczniej reprezentowaną grupą byli
pracownicy ds. finansowych i handlowych (3,4188) i pracownicy administracyjni, sekretarze i
pokrewni (2,9915). W 12 z 29 duŜych grup o 2-cyfrowym kodzie zawodów nie zanotowano
w I półroczu 2007r. ani jednego noworejestrującego się absolwenta. Są to m.in.
przedstawiciele władz publicznych, kierownicy duŜych i średnich organizacji, kierownicy
małych przedsiębiorstw, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, rolnicy, ogrodnicy, leśnicy,
rybacy, robotnicy zawodów precyzyjnych, operatorzy i monterzy maszyn, pracownicy przy
pracach prostych w handlu i usługach, robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i
pokrewni.
PoniŜej przedstawiono ranking zawodów (wg kodów 6-cyfrowych), w których
zanotowano największą ilość osób zarejestrowanych w mieście Nowy Sącz w I półroczu
2007r. oraz wg stanu na k. czerwca 2007r.
TABELA 1
Zawód

Liczba
zarejestrowanych
os. bezrob. w
ciągu półrocza

Bez zawodu

527

Liczba
zarejestrowanych
os. bezrob.na
koniec czerwca
2007
697

Sprzedawca

220

511

Asystent ekonomiczny

90

187

Krawiec

71

148

Kucharz

70

139

Pracownik biurowy

65

145

Ślusarz

61

86

Murarz

56

63

Technik mechanik

56

94

Technik budownictwa

41

73

Robotnik gospodarczy

36

86

Cukiernik

32

38

Magazynier

26

40

Kierowca samoch.
cięŜarowego

22

47
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2. Analiza ofert pracy w mieście Nowy Sącz według zawodów
(grup zawodów)
Szczegółowe dane dotyczące liczby zgłoszonych ofert pracy wg zawodów (kod
6-cyfrowy), przedstawiono w tabeli T-I/P-3.
Liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2006r. wynosi 1 231, natomiast stan ofert
pracy na koniec I półrocza to 359. PoniŜej przedstawiono tabelaryczne zestawienie zawodów
najczęściej reprezentowanych przez zarejestrowanych bezrobotnych oraz ofert pracy w tych
zawodach:
w końcu czerwca 2007r.
TABELA 2
Zawód

Bez zawodu

Liczba
zarejestrowanych
os. bezrob.na
koniec czerwca
2007
697

Liczba
zgłoszonych
ofert pracy na
koniec czerwca
2007
0

Sprzedawca

511

38

Asystent ekonomiczny

187

0

Kucharz

139

5

Pracownik biurowy

145

23

Ślusarz

86

4

Murarz

63

20

Technik mechanik

94

0

Technik budownictwa

73

0

Robotnik gospodarczy

86

17

Cukiernik

38

0

Magazynier

40

8

Kierowca samoch.
cięŜarowego
Robotnik budowlany

47

14

37

3
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Oraz wciągu całego półrocza 2007r
TABELA 3
Zawód

Bez zawodu

Liczba zarejestr.
os. bezrob. w ciągu
I półrocza
2007
527

Liczba
Ofert zgłoszonych
w ciągu I półrocza
2007
0

Sprzedawca

220

189

Asystent
ekonomiczny
Krawiec

90

0

71

12

Kucharz

70

27

Pracownik biurowy

65

109

Ślusarz

61

18

Murarz

56

26

9

Technik mechanik

56

1

Technik
budownictwa
Robotnik
gospodarczy
Cukiernik

41

1

36

25

32

11

27

6

26

51

22

26

Robotnik
budowlany
Magazynier
Kierowca samoch.
cięŜarowego

Strukturę ofert pracy według grup zawodowych (kod 2 - cyfrowy i 4 - cyfrowy)
w mieście Nowy Sącz w I-półroczu 2007r., wyraŜoną w procentach ilustruje tabela T-I/P-3a.
Najwięcej ofert pracy zgłoszono w takich duŜych grupach zawodów jak: „modelki,
sprzedawcy i demonstratorzy” –15,3547 (wszystkie oferty skierowane były do sprzedawców),
Nieco mniej bo 14,7847 było ofert dla „pracowników obsługi biurowej”, a w tej grupie
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najwięcej bo 9,2608 stanowiły oferty dla „pracowników obsługi biurowej gdzie indziej
niesklasyfikowani” oraz „magazynierzy i pokrewni” - 4,1430. W dalszej kolejności,

z

mniejszymi juŜ wskaźnikami występują takie grupy zawodów jak: „pracownicy pozostałych
specjalności”- 8,4486 m.in. „agenci do spraw sprzedaŜy (handlowcy)” – 2,1121, „pracownicy
administracyjni, sekretarze i pokrewni” – 1,5435, „górnicy i robotnicy budowlani” – 7,8796, a
niej najwięcej było ofert dla „murarzy i pokrewnych” – 2,1121. Ponad 7 procent stanowiły teŜ
oferty dla: „pracowników przy pracach prostych w handlu i usługach” – 7,4735 (najwięcej
ofert w tej grupie było dla „pomocy i sprzątaczek biurowych, hotelowych i podobnych”)
„robotników obróbki metali i mechaników maszyn i urządzeń - 7,2298, „pracowników usług
osobistych i ochrony” – 7,1486, w nich najwięcej było ofert dla kelnerów i kucharzy.
W sześciu duŜych grupach zawodów nie zanotowano Ŝadnych ofert pracy. Są to:
„przedstawiciele władz publicznych, wyŜsi urzędnicy”, „rolnicy”, „ogrodnicy”, „leśnicy i
rybacy”, „rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby”, a takŜe „robotnicy pomocniczy w
rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni”.

PoniŜej przedstawiono ranking zawodów (wg kodów 6-cyfrowych) w których zanotowano
największą ilość ofert pracy w mieście Nowy Sącz w I półroczu 2007r. oraz stan na
k. I półrocza 2007r.

TABELA 4
Zawód

Liczba ofert pracy
w ciągu
I półrocza 2007

Liczba ofert
aktualnych na
dzień 30.06.2007r.

Sprzedawca

189

38

Pracownik biurowy

109

23

Magazynier

51

8

Robotnik pomocniczy
w przemyśle
przetwórczym
Muzealnik

41

8

31

0

Kucharz

27

5

Murarz

26

20

Kierowca sam.cięŜar.

26

14

Robotnik gospodarczy

25

17

11

Pracownik
administracyjny
Ślusarz

18

0

18

4

Sortowacz surowców
wtórnych
kelner

17

2

15

2

Handlowiec

14

6

Księgowy

14

4

Kierowca samochodu
osobowego

14

3

3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŜkowych
W tabeli T-I/P-4 podano w układzie wg zawodu (kod 6 - cyfrowy), informację dotyczącą
średniej miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych w I półroczu br. oraz średniej miesięcznej
liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Na ich podstawie zostały wyliczone 2 podstawowe
mierniki stosowane w monitoringu zawodów, tj. średnia miesięczna nadwyŜka (deficyt)
podaŜy siły roboczej w I półroczu i wskaźnik intensywności nadwyŜki (deficytu) zawodów.
W oparciu o przyjęte wartości wskaźnika intensywności nadwyŜki (deficytu) zawodów (<
0,9 - zawód nadwyŜkowy; 0,9 - ≤1,1 - zawód zrównowaŜony; > 1,1 - zawód deficytowy )
moŜna stwierdzić następujący rozkład: 404 zawody i specjalności to zawody nadwyŜkowe,
19 – zrównowaŜone, natomiast 110 – deficytowe.

Zestawienie zawodów deficytowych oraz zrównowaŜonych
w mieście Nowy Sącz w I półroczu 2007r. (kod 6 –cyfrowy)
Zawody deficytowe w mieście Nowy Sącz
Lp.
1

Kod
zawodu
122601

2
3
4
5
6
7
8
9

123301
131301
212102
213105
213201
214101
214203
214301

Nazwa zawodu
Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej
w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności
Kierownik działu marketingu i sprzedaŜy
Kierownik małego przedsiębiorstwa w budownictwie
Matematyk
Projektant systemów komputerowych
Programista
Architekt
InŜynier budownictwa – budownictwo ogólne
InŜynier elektryk
12

10
11
12
13
14
15
16
17
18.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

214506
214914
223163
224101
224203
232106
232108
241302
241401
243101
243102
244505
245101
245107
311801
312201
312202
313113
313116
315101
321401
322704
322904
331101
331190
341501
341503
341901
342204
342904
343190
343201
346102
347101
347601
348101
348202
411101
411301
413103
414101
419101
419190
421202
422104
422201
422202
511303

InŜynier mechanik – technologia mechaniczna
InŜynier technologii drewna
Lekarz – zdrowie publiczne
Pielęgniarka
PołoŜna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
Nauczyciel historii
Nauczyciel języka obcego
Doradca personalny
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Archiwista
Muzealnik
Wychowawca w jednostkach penitencjarnych
Dziennikarz
Redaktor wydawniczy
Grafik komputerowy
Operator sprzętu komputerowego
Technik teleinformatyk
Realizator dźwięku
Realizator światła
Inspektor budowlany
Dietetyk
Technik elektroradiolog
Protetyk słuchu
Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
Pozostali nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy
Handlowiec (technik handlowiec)
Przedstawiciel handlowy
Asystent bankowości
Spedytor
Organizator widowni
Pozostali pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni
Księgowy
Opiekun w domu pomocy społecznej
Florysta
Animator kultury
Archiwista zakładowy
Bibliotekarz
Sekretarka
Operator wprowadzania danych
Magazynier
Listonosz
Pracownik biurowy
Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowany
Kasjer walutowy
Pracownik informacji turystycznej
Recepcjonista
Rejestratorka medyczna
Przewodnik turystyczny miejski
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

512390
515905
712204
712401
712901
712902
713101
713302
713490
713501
713601
713602
721202
721203
722303
723304
724103
724104
724105
724212
725108
734601
741103
741104
741105
742306
743204
743390
743501
743604
743702
811102
812202
813201
823205
825102
832301
832302
833313
833314
833401
913203
913210
913290
913302
913303
915105
915203

Pozostali kelnerzy i pokrewni
Ratownik wodny
Zbrojarz
Brukarz
Konserwator budynków
MontaŜysta dekoracji
Dekarz
Tynkarz
Pozostali monterzy izolacji
Monter/składacz okien
Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
Monter instalacji gazowych
Spawacz ręczny gazowy
Spawacz ręczny łukiem elektrycznym
Szlifierz metali
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
Elektromechanik urządzeń chłodniczych
Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
Monter elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej
Drukarz sitodrukowy
Rozbieracz - wykrawacz
Rzeźnik wędliniarz
Ubojowy
Tartacznik
Plecionkarz
Pozostali krawcy, kapelusznicy i pokrewni
Krojczy
Szwaczka
Tapicer
Operator koparek i zwałowarek
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych
Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
Maszynista maszyn offsetowych
Kierowca ciągnika siodłowego
Kierowca samochodu cięŜarowego
Operator Ŝurawia jezdniowego
Operator Ŝurawia wieŜowego
Kierowca operator wózków jezdniowych
Pokojowa
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
Praczka
Prasowaczka ręczna
Goniec
Parkingowy
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106
107
108
109
110

916102
916103
916202
932104
932105

Ładowacz nieczystości stałych
Sortowacz surowców wtórnych
Zamiatacz
Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
Robotnik przy myciu części i zespołów

Zawody zrównowaŜone w mieście Nowy Sącz
0,9<1,1
Lp
1

Kod
zawodu
122401

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

214908
221102
241912
313104
322303
322503
422301
513202
712202
713401
713901
714303
725104
734502
744202
828502
832201
913204

Nazwa zawodu
Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu
hurtowym i detalicznym
InŜynier organizacji i planowania produkcji
Biolog
Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaŜy)
Fotograf
Technik dentystyczny
Technik weterynarii
Telefonistka
Pomoc dentystyczna
Betoniarz zbrojarz
Monter izolacji budowlanych
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
Kominiarz
Monter elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny
Introligator poligraficzny
Kaletnik
Monter wyrobów z drewna
Kierowca autobusu
Pomoc kuchenna

Pozostałe 404 zawody to zawody nadwyŜkowe, tj. takie w których występuje niedobór
ofert pracy w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŜkowych (wg duŜych grup zawodów –
kod 2 cyfrowy) przedstawia tabela T-I/P-5.
Zdecydowana większość grup zawodów (22 ze wszystkich 29grup) to zawody
nadwyŜkowe (wskaźnik<0,9), czyli takie, na które występuje na rynku pracy mniejsze
zapotrzebowanie, niŜ liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Są to następujące
grupy zawodów: „leśnicy i rybacy”, „ogrodnicy”, „rolnicy i rybacy pracujący na własne
potrzeby”, „rolnicy”, „robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni”,
„przedstawiciele władz publicznych, wyŜsi urzędnicy, zawodowi działacze”, „średni personel
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w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia”, „średni personel techniczny”, „specjaliści
nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia”, „pozostali specjaliści”, „specjaliści nauk
fizycznych, matematycznych i technicznych”, „robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn
i

urządzeń”,

„kierownicy

duŜych

i

średnich

organizacji”,

„robotnicy

zawodów

precyzyjnych…”, „pracownicy

usług osobistych i ochrony”, „pozostali robotnicy

przemysłowi i rzemieślnicy” „

operatorzy i monterzy maszyn”, „górnicy i robotnicy

budowlani”, „specjaliści szkolnictwa”, „pracownicy pozostałych specjalności”, „modelki,
sprzedawcy i demonstratorzy”, „pracownicy obrotu pienięŜnego i obsługi klientów”.

Grupami zawodów deficytowych (o 2-cyfrowym kodzie) ( wskaźnik >1,1), czyli
takimi na które występuje na rynku pracy wyŜsze zapotrzebowanie niŜ liczba osób
poszukujących pracy w tym zawodzie w I półroczu 2007 roku były: „pracownicy obsługi
biurowej”, „nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy”.
Pięć grup zawodów o 2-cyfrowym kodzie to grupy zawodów zrównowaŜonych
(wskaźnik pomiędzy 0,9 a 1,1). NaleŜą do nich następujące grupy: „kierowcy i operatorzy
pojazdów”,

kierownicy

małych

przedsiębiorstw”,

„operatorzy maszyn

i

urządzeń

wydobywczych i przetwórczych”, „pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach”,
„robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie”.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŜkowych wg grup elementarnych (kod
4- cyfrowy) przedstawiono w tabeli T-I/P-6.
Wśród 239 grup 4-cyfrowych jest :
57 grup deficytowych
19 grup zrównowaŜonych
163 grupy nadwyŜkowe

Grupy deficytowe to m.in. Ładowacze, Zamiatacze, Archiwiści, Robotnicy budowy
dróg, PołoŜne, Dekarze, Recepcjoniści, Praczki i prasowacze, Spawacze, Tynkarze,
Betoniarze, Tapicerzy, Szwaczki, Hafciarki i pokrewne, Kierowcy samochodów cięŜarowych,
Magazynierzy, księgowi i pokrewni…
W tabelach T-I/P-7 i T-I/P-8 podano ranking zawodów generujących długotrwałe
bezrobocie.
Grupami zawodów (wg 2-cyfrowych kodów) w najwyŜszym stopniu generującymi
długotrwałe bezrobocie w mieście Nowy Sącz są: „leśnicy i rybacy”, „operatorzy i monterzy
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maszyn”, „modelki, sprzedawcy i demonstratorzy”, „pracownicy przy pracach prostych w
handlu i usługach”, „pracownicy obrotu pienięŜnego i obsługi klientów”, kierownicy duŜych
i średnich organizacji”, „ kierowcy i operatorzy pojazdów”,„operatorzy maszyn i urządzeń
wydobywczych i przetwórczych” oraz „ pracownicy obsługi biurowej”, „robotnicy
pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie”, „nauczyciele praktycznej
nauki zawodów”, ogrodnicy”. Wskaźnik powyŜszych grup zawiera się pomiędzy 1,0000 a
0,5000. Z kolei grupami zawodów, najmniej zagroŜonymi bezrobociem są: „specjaliści nauk
fizycznych, matematycznych i technicznych”; „pozostali specjaliści”, „rolnicy i rybacy
pracujący na własne potrzeby”, „specjaliści szkolnictwa”. Nie są zagroŜeni bezrobociem
natomiast „przedstawiciele władz publicznych, wyŜsi urzędnicy, zawodowi działacze”.
(tabela T-I/P-7).
Tabela T-I/P-8 zawiera wykaz grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie
uszeregowanych odpowiednio wg 4 - cyfrowego kodu zawodów.
Struktura bezrobotnych i ofert pracy według PKD w mieście Nowy Sącz,
przedstawiona jest w tabeli T-I/P-9a. Podstawą jej opracowania były dane zestawione w tabeli
T-I/P-9 obrazujące liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2007r. oraz liczbę
zgłoszonych ofert pracy w analogicznym okresie.
Sekcjami PKD w których zanotowano najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych
w I-półroczu są: „handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
motocykli oraz

artykułów uŜytku osobistego i domowego”, „przetwórstwo przemysłowe”,

„budownictwo”.

Jeśli chodzi o stan liczby osób bezrobotnych na koniec półrocza, to notuje się
dominację osób bezrobotnych, w tych samych sekcjach jak powyŜej.
NajniŜsze wartości wskaźnika (0,0000) określającego liczbę osób bezrobotnych
stwierdzono w takich sekcjach jak: górnictwo, organizacje i zespoły eksterytorialne,
rybactwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę.

W I półroczu 2007r. zgłoszono najwięcej ofert pracy w następujących sekcjach PKD:
„handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz
artykułów uŜytku osobistego i domowego”, „przetwórstwo przemysłowe”, „działalność
usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała” i „budownictwo”.
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W następujących sekcjach nie zanotowano Ŝadnych ofert pracy: rybactwo,
górnictwo, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, organizacje i zespoły
eksterytorialne, działalność nie zidentyfikowana.

Ranking zawodów (wg kodu dwucyfrowego) zgłoszonych w ofertach pracy w mieście
Nowy Sącz, w I półroczu 2007r. ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty przedstawia
tabela T-1/P-10.
Nie mają właściwie szansy na uzyskanie zatrudnienia osoby w następujących grupach
zawodów: „leśnicy i rybacy”, „ogrodnicy”, „rolnicy”, „rolnicy i rybacy pracujący na własne
potrzeby”, „robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni”, „przedstawiciele
władz publicznych, wyŜsi urzędnicy, zawodowi działacze”.
Niewielką szansę uzyskania oferty pracy mają teŜ: „średni personel w zakresie nauk
biologicznych i ochrony zdrowia” oraz „średni personel techniczny”.
Największe szanse na uzyskanie oferty mają: „ nauczyciele praktycznej nauki zawodu i
instruktorzy”, „pracownicy obsługi biurowej”, „kierowcy i operatorzy pojazdów”, „robotnicy
pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie”

Przeprowadzając bardziej szczegółową analizę szans na uzyskanie oferty (wg kodu
4-cyfrowego), stwierdzić moŜna Ŝe najwięcej ofert pojawia się dla osób posiadających
następujące zawody: „ładowacze nieczystości”, „pracownicy archiwów”, „drukarze
sitodrukowi”, „archiwiści i muzealnicy”, „specjaliści ds. społecznych”, „operatorzy urządzeń
przemysłu ceramicznego”, „operatorzy wprowadzania danych”, a takŜe „animatorzy kultury”
( tabela T-I/P-11).
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Wnioski
.
Wyniki przeprowadzonej analizy zawodów nadwyŜkowych i deficytowych ( zgodnie
z „ Zaleceniami Metodycznymi”) obarczone są znacznym błędem, a na ich zniekształcenie
wpływ ma wiele czynników. PoniŜej podajemy kilka wybranych przyczyn, mających wpływ
na w/w sytuację.
Podstawowym problemem z którym boryka się urząd na co dzień, jest znaczna
niespójność pomiędzy stosowanym przez PUP nazewnictwem zawodów i specjalności dla
potrzeb rynku pracy ( „Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej
stosowania” ) a nazewnictwem stosowanym w praktyce przez szkoły i wyŜsze uczelnie.
Ponadto, zawody wskazywane przez pracodawców w świadectwach pracy znacznie
odbiegają od w/w klasyfikacji. Dlatego teŜ, dość często musimy nadawać kody o charakterze
pokrewnym, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanych prac. Większość pracodawców nie zna
„klasyfikacji zawodów i specjalności”. Część z nich spotyka się z tym problemem składając
dopiero wniosek o zorganizowanie staŜu czy przygotowania zawodowego ( dopiero się tego
uczą). Na pewno pomocnym byłoby wprowadzenie obowiązku stosowania kodów w
świadectwach pracy.
Uzyskane wyniki nie obrazują w pełni sytuacji na rynku pracy, poniewaŜ nie wszyscy
pracodawcy składają oferty pracy w Urzędzie Pracy, a takŜe nie wszyscy bezrobotni
podejmują pracę za pośrednictwem Urzędu, a wielu z nich podejmuje pracę nie zgłaszając
tego faktu do PUP i zostaje skreślonych z tytułu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie.
Ponadto analiza prowadzona jest odrębnie dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu
Nowosądeckiego, podczas gdy osoby z Miasta są kierowane do pracy równieŜ do zakładów
pracy mających siedzibę na terenie Powiatu, a zakłady z Miasta zatrudniają równieŜ i składają
oferty pracy zarówno w SUP, jak i PUP dla Powiatu Nowosądeckiego. Stąd teŜ, wskaźniki
zarówno dla Miasta, jak i dla Powiatu Nowosądeckiego mogą być zniekształcone i
wykazywać deficyt w niektórych zawodach, podczas gdy osoby znalazły pracę na terenie
działania innego urzędu pracy Koniecznym byłoby wprowadzenie technicznej moŜliwości
prowadzenia jednego monitoringu dla obu powiatów łącznie, co sygnalizowaliśmy juŜ
wcześniej.
Zniekształcenie wynika równieŜ z faktu, iŜ „klasyfikacja zawodów i specjalności” nie
jest do końca doskonała i zawiera szereg „luk”.
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Odchylenia mogą równieŜ powstawać np. z tego powodu, iŜ osoba posiadająca zawód
wyuczony „nauczyciel matematyki” jest kodowana zgodnie z zawodem wyuczonym
wskazanym w dyplomie wyŜszej uczelni. W momencie otrzymania przez PUP oferty
„nauczyciel matematyki w szkole średniej” – osoba kierowana jest do pracy wg kodu zawodu
wynikającego ze zgłoszonej oferty pracy.
Uzyskane wyniki nie obrazują w pełni sytuacji na rynku pracy, poniewaŜ w wielu
przypadkach absolwentów ze szkół o profilu technicznym np. Technikum samochodowe czy
elektryczne, absolwenci posiadają zawód o kodzie 000000 tj. „Bez zawodu”. Absolwenci są
więc rejestrowani w urzędzie pracy pod tym kodem, natomiast urząd nie dysponuje ofertami
pracy „Bez zawodu”, tylko w konkretnym zawodzie, a jak wynika z „rankingu” właśnie
takich osób bezrobotnych tj. „Bez zawodu” było w ciągu I półrocza 2007 roku najwięcej
zarejestrowanych.
UwaŜamy ponadto, iŜ ustalenie „ rankingu zawodów” wg 2- i 4 – cyfrowego kodu nie
spełnia oczekiwań i celów wymienionych w „ Zaleceniach metodycznych”.
Z punktu widzenia bezpośrednich odbiorców

wyników przeprowadzonej analizy,

duŜe znaczenie praktyczne będzie miała interpretacja Tabeli T-I/P-4. Zawiera ona katalog
wszystkich zawodów ( kod 6 - cyfrowy ), które są opisane za pomocą dwóch wskaźników:
średniej miesięcznej nadwyŜki ( deficytu) podaŜy siły roboczej w I półroczu 2007 roku oraz
wskaźnika intensywności nadwyŜki ( deficytu ) zawodów.
Warunkiem jednak spełnienia oczekiwań odbiorców, byłoby doprowadzenie do
ujednolicenia kodów stosowanych przez wszystkich uczestników rynku pracy tj. m.in. szkoły
i pracodawców.
Na lokalnym rynku pracy występuje znaczny deficyt ofert pracy w relacji do liczby
zarejestrowanych bezrobotnych, dlatego teŜ niektóre mierniki przyjmują wartości, które
zakłócają obraz stanu faktycznego.
Ponadto, przy tak znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą osób zarejestrowanych
reprezentujących konkretne zawody do liczby zgłaszanych ofert pracy, naleŜałoby ustalić inne
wartości „ wskaźników intensywności nadwyŜki ( deficytu) zawodów” np. w relacji do stopy
bezrobocia.
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Reasumując, pragniemy podkreślić, iŜ problem będący przedmiotem
prowadzonego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych, został dostrzeŜony
przez nasz urząd juŜ w 1999 roku.
Od tego teŜ czasu prowadzimy coroczną analizę pn. „Losy absolwentów
Sądecczyzny”, która jest dostępna na stronie internetowej PUP – www.pup.nowysacz.pl .
Analizę losów prowadzimy w oparciu m.in. o dane pozyskiwane z wszystkich szkół
Sądecczyzny (w tym wyŜszych uczelni) oraz danych statystycznych będących w dyspozycji
naszego urzędu. Podstawowym problemem, z którym borykamy się przy prowadzeniu tej
analizy, jest właśnie niespójność występująca pomiędzy klasyfikacją zawodów i specjalności
stosowaną dla potrzeb rynku pracy a stosowaną w szkolnictwie.

Opracowała:
Anna Cuper
Pośrednik pracy I stopnia
Nowy Sącz, dnia 21.09.2007r.

Zatwierdziła:
mgr Teresa Połomska
Zastępca Dyrektora
Sądeckiego Urzędu Pracy
Ds. Rynku Pracy
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