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WSTĘP 

 

 

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest realizowany przez 

powiatowy urząd pracy od roku 2005. Sporządzane są cykliczne raporty powiatowe, 

 w tym o charakterze diagnostycznym – raporty półroczne.  

 

Niniejszy ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma charakter 

diagnostyczny. Podstawowym celem raportu jest opracowanie kompleksowej  

i aktualnej informacji na temat kształtowania się popytu i podaży pracy na sokólskim 

rynku pracy w I półroczu 2009 roku. Porównanie struktury zawodowej strony 

popytowej (ofert pracy zgłaszanych do urzędu pracy) i podaży pracy 

(zarejestrowanych bezrobotnych) pozwolił na: 

 

• określenie obszarów nierównowagi między popytem a podażą siły roboczej 

(wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych), 

 

• utworzenie rankingu zawodów wg wskaźników: intensywności 

nadwyżki/deficytu zawodów, szansy uzyskania oferty, długotrwałego 

bezrobocia, 

 

• określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-

kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, 

 

• stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-

kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, regionalnym i krajowym. 
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Ponadto wyniki z monitoringu posłużą do: 

 

• określenia kierunków szkoleń osób bezrobotnych, odpowiadających potrzebom 

lokalnego rynku pracy, 

 

• ewentualnej korekty poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego 

(dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół), 

 

• usprawnienia poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych, 

 

• realizacji programów aktywizacji osób znajdujących się w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy, w tym długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich 

ponownego zatrudnienia. 

 

 

 Podstawowym źródłem informacji wykorzystanych do opracowania Raportu 

były dane liczbowe dotyczące struktury zarejestrowanych bezrobotnych i wolnych 

miejsc pracy, zawarte w załącznikach do sprawozdania MIPS-01 o rynku pracy: 
 

• załączniku nr 2 „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca 

pracy oraz oferty pracy” za I półrocze 2009 r., 

 

• załączniku nr 3 „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności” 

za I półrocze 2009r. 
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I. ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE SOKÓLSKIM WEDŁUG 

ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) 

na podstawie zał. T-I/P-1, T-I/P-1a, T-I/P-2, T-I/P-2a 

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce oraz w Filii Powiatowego Urzędu 

Pracy w Dąbrowie Białostockiej na koniec I półrocza 2009 roku zarejestrowanych 

było  3 968 osób bezrobotnych, w tym 1 707 kobiet. 

Liczba osób bezrobotnych sklasyfikowanych według zawodu wynosiła 

odpowiednio  3 036, w tym 1 287 kobiet. Osoby bezrobotne bez zawodu stanowili 

odpowiednio 932 osoby ogółem i 420 kobiet. 

   

Wykres nr 1 przedstawia strukturę bezrobotnych wg grup zawodowych  

w powiecie sokólskim. Stan w końcu I-półrocza 2009 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 1.
 Struk tura bezrobotnych wg grup zawodowych 
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Wśród ogółu bezrobotnych najliczniej reprezentowaną od lat grupą zawodową 

są:  

• „Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń” (442 osoby),  

• „Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” (341 osób),  

• „Średni personel techniczny” (281 osób), Górnicy i robotnicy budowlani” (232 

osoby),  

• „Rolnicy” (205 osób),  

• „Pracownicy pozostałych specjalności” (182 osoby), 

•  „Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia” (177 

osób),  

• „Pracownicy usług osobistych i ochrony” (145 osób),  

• „Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach” (145 osób), 

• „Pozostali specjaliści” (144 osoby),  

• „Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie” 

(135 osób),  

• „Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy” (127 osób),  

• „Kierowcy i operatorzy pojazdów” (126 osób). 

 

Pozostałe grupy zawodowe reprezentowane przez osoby bezrobotne w liczbie 

poniżej 100 osób: 

• „Operatorzy i monterzy maszyn”, 

• „Pracownicy obsługi biurowej”, 

• „Specjaliści szkolnictwa”, 

• „Ogrodnicy”, 

• „Leśnicy i rybacy”, 

• „Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych”, 

• „Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych”, 

• „Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów”, 

• „Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów”, 

• „Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia”, 

• „Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni”, 
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• „Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów 

galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni”, 

• „Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy”, 

• „Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby”. 

 

Według najliczniej reprezentowanych zawodów struktura bezrobotnych na 

koniec czerwca 2009 roku w ujęciu graficznym przedstawia się następująco: 
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Wykres nr 2.

 

 

 

Powyższy wykres wyraźnie uwidacznia, iż największą liczbą zarejestrowanych 

bezrobotnych stanowią osoby nieposiadające zawodu ponad 23% wśród 

zarejestrowanych , o zawodach: rolnik i technik rolnik ok. 7%, sprzedawcy – ponad 

3%, ślusarz, krawiec po ponad 2,5%. 
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Analiza zawodów sklasyfikowanych w najliczniejszych grupach zawodowych 

wskazuje, że: w grupie „Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń” - 

udział tej grupy w liczbie osób należących do wszystkich grup zawodowych stanowił 

14,56% i wynosił 442 osoby, a największą liczbę  bezrobotnych generowały  grupy 

zawodów: 

- mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń – 127osób, 

- ślusarze i pokrewni – 115 osób, 

- mechanicy pojazdów samochodowych – 102 osoby, 
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„Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” to druga pod względem 

liczebności bezrobotnych duża grupa. Skupia się w niej 11,23% ogółu 

zarejestrowanych (341 osób), a dominujące grupy zawodowe:  

-  krawcy, kapelusznicy i pokrewni – 115 osób 

- stolarze i pokrewni – 84 osoby 

- piekarze, cukiernicy i pokrewni – 53 osoby 
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Wykres nr 4.
Najliczniejsze zawody z grupy "Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy"

 

 

 

Jest to grupa, która generuje 16,63% bezrobotnych kobiet, a sama grupa elementarna 

„Krawcy, kapelusznicy i pokrewni” tworzy blisko 9-procentowe bezrobocie wśród 

kobiet.  

 

 

 

7 
 



 

Grupa „Średni personel techniczny” stanowiła w powiecie sokólskim 9,26% 

ogółu zarejestrowanych (281 osób), w tym 5,52% wszystkich bezrobotnych kobiet. 

Znaczną część bezrobotnych skupiała tu grupa zawodów „Technicy mechanicy” – 96 

osób, grupa „Technicy gdzie indziej niesklasyfikowani” (technik technologii drewna, 

technik technologii odzieży)– 91 osób, a także „Technicy budownictwa, ochrony 

środowiska i pokrewni” – 38 osób. 
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Grupę „Górnicy i robotnicy budowlani” ( 7,64% ogółu bezrobotnych) tj. 232 

osoby. Dominujące grupy zawodów to: 

- murarze i pokrewni – 84 osoby, 

- malarze budowlani i pokrewni – 28 osób, 

- cieśle, stolarze budowlani i pokrewni – 27 osób. 
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Wykres nr 6. 
Najliczniejsze zawody z grupy "Górnicy i robotnicy budowlani" 

 

 

 

Kolejna grupa to „Rolnicy” stanowią 6,75 % bezrobotnych powiatu 

sokólskiego, tj. 205 osób. Dominujące grupy zawodów to: rolnik produkcji roślinnej i 

zwierzęcej – 140 osób oraz pozostali rolnicy produkcji roślinnej – 62 osoby. 

 

Grupę „Pracownicy pozostałych specjalności” (6,13%) stanowiło 182 osoby. 

Jest to grupa generująca 11,65% kobiet. A dominującą grupą zawodów są pracownicy 

do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani, tj. 112 osób. 
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Prawie 6% bezrobocie tworzy grupa „Średni personel w zakresie nauk 

biologicznych i ochrony zdrowia” – 5,83% zarejestrowanych. 

W grupie tej dominującą grupą zawodów są: „Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni – 

144 osób, „Technicy technologii żywności” – 12 osób. 

 

W pozostałych grupach zawodowych udział bezrobotnych nie przekracza 5%, a 

mianowicie:  

- Pracownicy usług osobistych i ochrony       -4,78 

- Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach    -4,78 

- Pozostali specjaliści         -4,74 

- Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie -4,45 

- Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy       -4,18 

- Kierowcy i operatorzy pojazdów       -4,15 

- Operatorzy i monterzy maszyn        -2,87 

- Pracownicy obsługi biurowej        -1,52 

- Specjaliści szkolnictwa         -1,45 

- Ogrodnicy           -1,25 

- Leśnicy i rybacy          -1,05 

- Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych   -1,05 

 

oraz poniżej 1% : 

- Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych; 

- Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów; 

- Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia; 

- Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni; 

- Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, 

robotnicy poligraficzni i pokrewni; 

- Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy; 

- Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby. 
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W końcu czerwca 2009 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce 

zarejestrowanych było 171 osób z powiatu sokólskiego będących w okresie do 12 

miesięcy od dnia ukończenia nauki, czyli 4,31% ogółu zarejestrowanych. Kobiety 

stanowiły 65,5% tej kategorii bezrobotnych. 

Wśród bezrobotnych absolwentów szkół bezrobocie generowane jest przede 

wszystkim w dwóch dużych grupach zawodowych, które skupiają ponad 55% 

wszystkich osób. Są to: 

- „Pozostali specjaliści” – 48,49% bezrobotnej młodzieży, wśród których 

przeważają specjaliści administracji publicznej, ekonomiści, pedagodzy. 

- „Pracownicy pozostałych specjalności” w tej grupie znajduje się 9,43% 

bezrobotnej młodzieży. 

 

Te grupy zawodowe generują ponad 77 % bezrobocia wśród kobiet będących w 

okresie do12 miesięcy od ukończenia nauki. 

 

Na szczególną uwagę zasługują osoby poprzednio pracujące, figurujące w 

ewidencji urzędu pracy ponad 12 miesięcy od dnia rejestracji. Osoby te stanowiły w 

końcu czerwca 2009 roku 27,87% ogółu zarejestrowanych z powiatu sokólskiego, a 

ich liczba wynosiła 1 106 osób ( w tym 488 kobiet). 

Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy skupiają się przede 

wszystkim w następujących grupach zawodowych: 

- „Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń”   – 15,04%  

-  „Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”    – 10,91% 

-  „Górnicy i robotnicy budowlani”       – 9,39% 

-  „Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach”   – 7,47% 

- „Rolnicy”          – 7%  

- „Średni personel techniczny”        – 6,8% 

- „Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transp. – 5,84% 

- „Pracownicy pozostałych specjalności”      – 5,27% 

- „Kierowcy i operatorzy pojazdów”       – 4,88% 

-   „Pracownicy usług osobistych i ochrony”      – 4,79% 

-  „Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia”  – 4,6%  
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Na przestrzeni I półrocza br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce 

zarejestrowało się 2 396 osób bezrobotnych z powiatu sokólskiego, w tym 1 016 

kobiet. Kobiety stanowiły 42,4% rejestrujących się od początku roku 2009. 

Największą liczbę stanowiły osoby bez zawodu – 698 osób, w tym 321 kobiet. 

Spośród wszystkich zawodów reprezentowanych przez osoby bezrobotne największa 

liczba wystąpiła w następujących zawodach:  

- Sprzedawca - 85 osób, w tym 81 kobiet, 

- Technik rolnik – 73 osoby, 

- Technik mechanik – 64 osoby,  

- Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej [zawód szkolny: Rolnik] – 63 osoby, 

- Ślusarz – 60 osób, 

- Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] – 53 osoby, 

- Technik technologii drewna – 46 osób, 

- Krawiec – 43 osób, w tym 43 kobiety, 

- Stolarz – 39 osób, 

- Specjalista administracji publicznej – 35 osób, 

- Mechanik samochodów osobowych – 35 osób, 

- Ekonomista – 33 osoby, 

- Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – 33 osoby, 

- Murarz – 28 osób,  

- Pedagog – 27 osób 

 

Bezrobotni mężczyźni zdecydowanie przeważają w zawodach: ślusarz, technik 

mechanik, technik technologii drewna, mechanik samochodów osobowych. 
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II. ANALIZA OFERT PRACY POZYSKANYCH W POWIECIE SOKÓLSKIM 

WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) 

na podstawie zał. T-I/P-3, T-I/P-3a 

 

 

Bardzo ważnym elementem monitoringu rynku pracy jest analiza napływu ofert 

pracy, która pozwala na określenie skali nadwyżki i deficytu zasobów pracy w 

układzie zawodów i specjalności oraz grup zawodów.  

 

W I półroczu 2009 roku z terenu powiatu sokólskiego do urzędu pracy 

wpłynęło 907 ofert pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy zostało zgłoszonych dla 

bezrobotnych z grupy „Pracownicy obsługi biurowej” – 208 tj. 22,9% wszystkich 

ofert pracy, a głównie w zawodzie pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie 

indziej niesklasyfikowani (96 ofert) oraz w zawodzie pracownik biurowy [Zawód 

szkolny: Technik prac biurowych] (78 ofert).  

Ponad 14% liczbę ofert pracy zanotowano także dla bezrobotnych z grupy 

„Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy” - 134 oferty, głównie dla sprzedawców – 

128 ofert. 

Znaczną część wszystkich ofert skierowanych zostało do bezrobotnych z grupy 

„Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach” (12,9% ogółu ofert), 

zwłaszcza dla sprzątaczki (55 ofert) oraz dla robotnika gospodarczego (19 ofert) . 
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Wykres nr 7
 Oferty pracy wg zawodów  w I półroczu 2009r.
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Dogłębna analiza wskazuje, że oferty w zawodach: sprzedawca oraz 

pracownicy biurowi w większości dotyczą subsydiowanych miejsc pracy. 

Zapotrzebowanie na pracowników biurowych wynika bardziej z dogodnej dla 

pracodawcy formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych, jaką jest staż, niż 

rzeczywistej liczby wolnych miejsc pracy. Warto przy tym zaznaczyć, że w 

większości napływających do urzędu pracy nie zawierało wymagań do wykonywania 

którego niezbędne było posiadanie wykształcenia wyższego. 
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III. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 

na podstawie zał. T-I/P-4, T-I/P-5, T-I/P-6, T-I/P-7, T-I/P-8, T-I/P-9, T-I/P-

9a, T-I/P-10, T-I/P-11 

 

Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć 

proces systematycznego obserwowania 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. 

Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku 

pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. 

Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na 

rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym 

zawodzie. 

 

Zawody deficytowe i nadwyżkowe określane są za pomocą średniej miesięcznej 

nadwyżki (deficytu) podaży siły roboczej, która stanowi różnicę między średnią 

miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w I półroczu 

bieżącego roku a średnią miesięczną liczbą zgłoszonych ofert pracy w tym zawodzie w 

I półroczu bieżącego roku. 

W analizowanym okresie wśród bezrobotnych powiatu sokólskiego nadwyżka 

podaży siły roboczej wystąpiła przede wszystkim w zawodach: 

 

 
Nazwa zawodu: 

Napływ osób 
bezrobotnych           w 

końcu I półrocza 2009r. 

Oferty pracy zgłoszone 
w I półroczu 2009r. 

Technik rolnik 73 0 
Stolarz 39 1 
Stolarz meblowy 12 0 
Specjalista administracji 
publicznej 

35 0 

Mechanik maszyn i urządzeń 10 1 
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przemysłowych 
Mechanik – operator pojazdów i 
maszyn rolniczych 

33 1 

Pozostali mechanicy – monterzy 
maszyn i urządzeń 

19 0 

Pedagog 27 1 
Palacz kotłów parowych 20 0 
Nauczyciel wychowania 
fizycznego 

10 1 

Technik budownictwa 14 1 
Pozostali ogrodnicy producenci 
warzyw, kwiatów i pokrewni 

15 0 

Ekonomista  33 2 
 

 Największy deficyt podaży siły roboczej, tj. ilość zgłoszonych ofert pracy była 

wyższa od liczby osób zarejestrowanych w I półroczu 2009 roku wystąpił w 

zawodach: 

 

 
Nazwa zawodu: 

Napływ osób 
bezrobotnych           w 

końcu I półrocza 2009r. 

Oferty pracy 
zgłoszone w I 

półroczu 2009r. 

Pozostałe opiekunki dziecięce 0 26 
Pracownik biurowy [Zawód 
szkolny: Technik prac 
biurowych] 

15 78 

Pozostali pracownicy obsługi 
biurowej gdzie indziej 
niesklasyfikowani 

0 96 

Wychowawca w placówkach 
oświatowych, wychowawczych 
i opiekuńczych 

1 8 

Instruktor dyscypliny sportu 1 6 
Doradca rolniczy  0 6 
Robotnik drogowy 6 65 
Księgowy [samodzielny] 1 5 
Konserwator budynków 2 13 
Magazynier 2 9 
Wulkanizator 1 4 
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Zawody nadwyżkowe i deficytowe określa ponadto poziom wskaźnika 

intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów (stosunek średniej miesięcznej liczby 

zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w roku do średniej miesięcznej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych w tym zawodzie w roku), przy czym: 

- zawody o wskaźniku poniżej 0,9 to zawody nadwyżkowe, 

- zawody o wskaźniku >= 0,9 oraz <=1,1 to zawody zrównoważone, 

- zawody >1,1 to zawody deficytowe. 

W I półroczu 2009 roku było 26  deficytowych grup zawodowych, a mianowicie:  

- „Opiekunki dziecięce”, 

- „Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani”, 

- „Specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani”, 

- „Sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni”, 

- „Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni”, 

- „Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni”, 

- „Księgowi”, 

- „Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej 

niesklasyfikowani”, 

- „Magazynierzy i pokrewni”, 

- „Ogrodnicy terenów zieleni”, 

- „Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy”, 

- „Doręczyciele pocztowi i pokrewni”, 

- „Robotnicy budowy dróg i pokrewni”, 

- „Gospodarze budynków”, 

- „Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni”, 

- „Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle”, 

- „Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne”, 

- „Operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów”, 

- „Pracownicy domowej opieki osobistej”, 

- „Zamiatacze i pokrewni”, 

- „Sprzedawcy i demonstratorzy”, 

- „Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni”, 

- „Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych”, 
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- „Pomocniczy personel medyczny”, 

- „Asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych* (zawód szkolny: Technik 

usług pocztowych i telekomunikacyjnych - obejmuje grupę elementarną 4213) ”, 

- „Portierzy, woźni i pokrewni”. 

 

Oznacza to, iż liczba ofert pracy przewyższała liczbę rejestrujących się w tym czasie 

bezrobotnych. 

W rankingu zawodów deficytowych w powiecie sokólskim w I-półroczu 2009r. 

wskaźnik powyżej 1,1 osiągnęło 97 zawodów, w tym 69 zawodów osiągnęło wartość 

maksymalną.  
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Wykres nr 8. 
Zawody deficytowe w powiecie sokólskim w I półroczu 2009r.
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Grup zawodowych nadwyżkowych w powiecie sokólskim było 54, m. inn.: 

- „Nauczyciele szkół podstawowych”, 

- „Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych”, 

- „Kasjerzy i sprzedawcy biletów”, 

- „Kierowcy samochodów ciężarowych”, 

- „Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej 

niesklasyfikowani”, 

- „Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) ”, 

- „Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów”, 

- „Robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni”, 

- „Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów 

betonowych i kamiennych i pokrewni”, 

- „Spedytorzy i pokrewni”, 

- „Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej”, 

- „Robotnicy leśni i pokrewni”, 

- „Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej 

niesklasyfikowani”, 

- „Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani”, 

- „Szwaczki, hafciarki i pokrewni”, 

- „Betoniarze”, 

- „Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni”. 

 

W rankingu zawodów nadwyżkowych w I-półroczu 2009r. wskaźnik poniżej 

0,9 osiągnęło 41 zawodów tj. w tych zawodach było więcej osób zarejestrowanych niż 

zgłoszonych ofert pracy. 

 

 

 

 

 

19 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 9. 
Zawody nadwyżkowe w powiecie sokólskim w I półroczu 2009r.
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Grupy zawodowe zrównoważone, tzn. wykazujące równowagę na rynku pracy 

wystąpiły głównie w 15 grupach zawodów: 

- „Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy 

handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani”, 

- „Plastycy i pokrewni”, 

- „Informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani”, 

- „Monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych”, 

- „Monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych* (zawód szkolny: Monter sieci i 

urządzeń telekomunikacyjnych - obejmuje grupę elementarną 7252) ”, 

- „Robotnicy obróbki kamienia”, 

- „Operatorzy aparatury medycznej”, 

- „Operatorzy urządzeń do obróbki drewna”, 

- „Operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni”, 

- „Operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i 

pokrewni”, 

- „Praczki ręczne i prasowacze”, 

- „Pracownicy usług domowych i pokrewni”, 

- „Pracownicy bibliotek i informacji naukowej”, 

- „Asystenci i technicy dentystyczni”, 

- „Myjący pojazdy i szyby”. 

 

Analiza wskazuje, iż zawodami wykazującymi równowagę na rynku pracy 

okazało się 21 zawodów, tj. liczba zarejestrowanych osób była równa liczbie 

zgłoszonych ofert. Przedstawia to wykres Nr 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 10. 
Zawody zrównoważone w powiecie sokólskim w I półroczu 2009r.
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Operator maszyn leśnych
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W ramach dużych grup zawodowych najwyższy wskaźnik długotrwałego 

bezrobocia występował w grupach: 

- „Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy”, 

- „Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby”, 

- „Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów”, 

- „Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach”, 

- „Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni”, 

- „Operatorzy i monterzy maszyn”, 

- „Pracownicy obsługi biurowej”, 

 

Analizując długotrwałe bezrobocie w grupach elementarnych, stwierdza się, że 

20 zawodów osiągnęło wskaźnik = 1, co oznacza, że bezrobocie w tych zawodach 

generowały wyłącznie osoby będące bez pracy powyżej 12 miesięcy, ( m. inn: 

maszynistki i stenografowie, nauczyciele szkół specjalnych, sekretarki, ogrodnicy 

sadownicy i pokrewni, animatorzy kultury), natomiast w przypadku 69 zawodów 
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wskaźnik długotrwałego bezrobocia osiągnął wartość 0 ( nie występowały osoby 

długotrwale bezrobotne – m. inn: matematycy i pokrewni, fizjoterapeuci i pokrewni, 

inżynierowie elektrycy, inżynierowie mechanicy). 

 

 Ważnym źródłem informacji na temat zmian zachodzących na lokalnym rynku 

pracy jest statystyka wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. W I półroczu br. w PUP w 

Sokółce zarejestrowanych było 1 613 osób poprzednio pracujących będących 

mieszkańcami powiatu sokólskiego. Największa grupa pochodziła z sekcji PKD – 

„Przetwórstwo przemysłowe” – 459 osób (28,46% ogółu), „Handel hurt i detal, 

naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i 

domowego” - 331 osób stanowiących 20,52% ogółu. Znaczna liczba bezrobotnych 

pochodziła także z sekcji „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne ” – 186 osób 

(11,53% ogółu), „Budownictwo” – 154 osoby stanowiących 9,55% ogółu. 

 Natomiast sytuacja dotycząca ofert pracy zgłoszonych w poszczególnych 

sekcjach przedstawiała się następująco: najwięcej było zgłoszonych miejsc pracy w 

sekcji „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne” – 268 tj. 29,55%, „Handel hurt i 

detal, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku 

osobistego i domowego” – 171 tj. 18,85 %, oraz „Przetwórstwo przemysłowe” – 86 

osoby tj. 9,48%. 

 

Podstawowym miernikiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest 

wskaźnik szansy uzyskania oferty, który jest stosunkiem średniej miesięcznej liczby 

ofert pracy w danym zawodzie oraz średniego miesięcznego poziomu bezrobocia w 

tym zawodzie. 

W I półroczu br. najmniejszą szansę zatrudnienia mieli bezrobotni sklasyfikowani w 

grupie dużej: 

- „Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby”  

- „Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni”,   

- „Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy wytwórcy wyrobów 

galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni”  
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Najwyższym wskaźnikiem szansy uzyskania oferty odznaczała się grupa „Pracownicy 

obsługi biurowej” oraz „Kierownicy dużych i  średnich organizacji”. 
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IV. PODSUMOWANIE 

W oparciu o wyniki monitoringu stwierdza się iż: 

1. Liczba ofert pracy wpływających do PUP w Sokółce w porównaniu do 

analogicznych okresów z lat 2006-2008, w I  półroczu 2009 zmalała.  

Spowodowane jest to aktualną sytuacja na rynku pracy, ograniczaniem 

zatrudnienia. 
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Liczba ofert pracy wpływających do PUP w Sokółce w ostatnich latach 
wynosiła:

Liczba ofert w I półroczu
Liczba ofert w roku

 

2. W analizowanym okresie najwięcej ofert pracy wpłynęło w zawodach: 

sprzedawca, pracownik biurowy, robotnik drogowy, sprzątaczka, pozostałe 

opiekunki dziecięce. W znacznej liczbie oferty zgłoszone przez 

pracodawców na ww. stanowiska dotyczyły okresowej aktywizacji osób 

bezrobotnych tj. możliwości odbycia stażu.  
 

3. Brak kompatybilności zawodów i specjalności, którą się posługuje 

szkolnictwo z tą, która powstała na potrzeby rynku pracy. Rozbieżności w 

nazewnictwie zawodów stanowi utrudnienie w przypisywaniu zawodów do 

określonych grup i dobieraniu ich do konkretnych stanowisk pracy. 
 

4. W rejestrach bezrobotnych uwidocznił się wzrost liczby zarejestrowanych 

osób bez zawodu. 
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5. Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych nadal bardzo licznie 

reprezentowaną grupą są osoby posiadające zawód rolnik produkcji 

roślinnej i zwierzęcej, technik rolnik oraz sprzedawca. 
 

6. Kategorią najbardziej nadwyżkową okazała się grupa bezrobotnych – bez 

zawodu oraz w zawodach: technik mechanik rolnik produkcji roślinnej i 

zwierzęcej, technik rolnik. 
 

7. Analizując dane dotyczące popytu na lokalnym rynku pracy należy 

wskazać, iż do zawodów prawdziwie deficytowych należy zaliczyć: pilarza, 

palacza kotłów wysokoprężnych, spawacza, mechanika samochodowego 

gdzie duża ilość wpływających do PUP ofert przypadła na śladową liczbę 

zarejestrowanych w tych zawodach bezrobotnych. 
 
8. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o statystykę 

rynku pracy nie określa rzeczywistej skali zjawiska. Nie jest 

odzwierciedleniem stanu panującego na zmieniającym się rynku pracy. 

Wynika to z faktu, iż nie wszystkie wolne miejsca pracy zgłaszane są przez 

pracodawców do urzędu pracy. Nie uwzględnia się ofert pracy zgłaszanych 

w ramach sieci EURES oraz pracy wykonywanej na „czarno”. Coraz więcej 

bezrobotnych posiada kilka zawodów, co daje im możliwość podjęcie pracy 

w tych zawodach. W momencie sporządzania sprawozdań statystycznych - 

ujęci są w systemie ewidencji komputerowej tylko pod jednym kodem 

zawodu. Duże zmiany zachodzące na rynku pracy mogą powodować, że 

dana osoba posiadająca kilka zawodów może w danym okresie czasu 

reprezentować zarówno zawód nadwyżkowy jak i deficytowy, z tym że 

tylko jeden z nich jest uwzględniony w statystyce rynku pracy i niniejszym 

opracowaniu.  

W związku z powyższym można stwierdzić, iż monitoring jest czysto 

statystycznym raportem i nie w pełni odzwierciedla rzeczywistą sytuację na 

rynku pracy. 

 
Sporz. Marta Kuźma, 

 Sokółka, 2009.10.09                                                 
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