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WST� P 

 

 

Na podstawie opracowanych przez MGiP zalece�  metodycznych do 

prowadzenia Monitoringu sporz� dzane s�  cykliczne raporty powiatowe w tym o 

charakterze diagnostycznym – raporty pó
roczne.  

 

Niniejszy ranking zawodów deficytowych i nadwy� kowych ma charakter 

diagnostyczny. Podstawowym celem raportu jest opracowanie kompleksowej i 

aktualnej informacji na temat kszta
towania si�  popytu i poda� y pracy na sokólskim 

rynku pracy w I pó
roczu 2008 roku. Porównanie struktury zawodowej strony 

popytowej (ofert pracy zg
aszanych do urz� du pracy) i poda� y pracy 

(zarejestrowanych bezrobotnych) pozwoli
 na: 

- okre� lenie obszarów nierównowagi mi� dzy popytem a poda��  si
y roboczej 

(wskazanie zawodów deficytowych i nadwy� kowych), 

- utworzenie rankingu zawodów wg wska� ników: intensywno� ci 

nadwy� ki/deficytu zawodów, szansy uzyskania oferty, d
ugotrwa
ego 

bezrobocia. 

- okre� lenie kierunków i nat�� enia zmian zachodz� cych w strukturze zawodowo-

kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, 

- stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przysz
ych struktur zawodowo-

kwalifikacyjnych w uk
adzie lokalnym, regionalnym i krajowym, 

 

Ponadto monitoring pomocny b� dzie w: 

- okre� leniu odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, odpowiadaj� cym 

potrzebom lokalnego rynku pracy, 

- bie�� c�  korekt�  poziomu, struktury i tre� ci kszta
cenia zawodowego (dotyczy 

w
adz o� wiatowych oraz dyrekcji szkó
), 
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- usprawnieniu poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów 

deficytowych i nadwy� kowych, 

- realizacji programów aktywizacji osób znajduj� cych si�  w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy, w tym d
ugotrwale bezrobotnych w celu promowania ich 

ponownego zatrudnienia. 

 

 

 Podstawowym � ród
em informacji wykorzystanych do opracowania Raportu 

by
y dane liczbowe dotycz� ce struktury zarejestrowanych bezrobotnych i wolnych 

miejsc pracy, zawarte w za
� cznikach do sprawozdania MIPS-01 o rynku pracy: 

- za
� czniku nr 3 „Bezrobotni oraz oferty pracy wed
ug zawodów i specjalno� ci” 

za I pó
rocze 2008r., 

- za
� czniku nr 2 „Bezrobotni wed
ug rodzaju dzia
alno� ci ostatniego miejsca 

pracy oraz oferty pracy” za I pó
rocze 2008 r. 
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I. ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE SOKÓLSKIM WED	UG 

ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) 

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

 

W Powiatowym Urz� dzie Pracy w Sokó
ce oraz w Filii Powiatowego Urz� du 

Pracy w D� browie Bia
ostockiej na koniec I pó
rocza 2008 roku zarejestrowanych 

by
o  3 447 osoby bezrobotne, w tym 1 684 kobiety. 

Liczba osób bezrobotnych sklasyfikowanych wed
ug zawodu wynosi
a 

odpowiednio  2 738, w tym 1 319 kobiet. 

   

Wykres nr 1 przedstawia struktur�  bezrobotnych wg grup zawodowych w 

powiecie sokólskim. Stan w ko� cu I-pó
rocza 2008 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 1.
 Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych 
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Spo� ród ogó
u bezrobotnych z powiatu sokólskiego wed
ug stanu na dzie�  

30.06.2008 roku najwi� ksza ich liczba znajdowa
a si�  w grupie „Robotnicy obróbki 

metali i mechanicy maszyn i urz� dze� ” - udzia
 tej grupy w liczbie osób nale�� cych do 

wszystkich grup zawodowych stanowi
 13,26% i wynosi
 363 osoby, a najwi� ksz�  

liczb�   bezrobotnych generowa
y  grupy zawodów: 

- mechanicy-monterzy maszyn i urz� dze�  – 103 osoby, 

- � lusarze i pokrewni – 89 osób, 

- mechanicy pojazdów samochodowych – 85 osób, 
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„Pozostali robotnicy przemys
owi i rzemie� lnicy” to druga pod wzgl� dem 

liczebno� ci bezrobotnych du� a grupa. Skupia si�  w niej 12,27% ogó
u 

zarejestrowanych (336 osób), a dominuj� ce grupy zawodowe:  

-  krawcy, kapelusznicy i pokrewni – 117 osób 

- stolarze i pokrewni – 76 osób 

- piekarze, cukiernicy i pokrewni – 43 osób 

 

 

 

 

 

Jest to grupa, która generuje 17,05% bezrobotnych kobiet, a sama grupa elementarna 

„Krawcy, kapelusznicy i pokrewni” tworzy blisko 9-procentowe bezrobocie w� ród 

kobiet.  
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Grupa „� redni personel techniczny” stanowi
a w powiecie sokólskim 8,1% 

ogó
u zarejestrowanych, w tym 4,85% wszystkich bezrobotnych kobiet. 

Znaczn�  cz���  bezrobotnych skupia
a tu grupa zawodów „Technicy gdzie indziej 

niesklasyfikowani” (technik technologii drewna, technik technologii odzie� y)– 73 

osób tj. prawie 32,88% ogó
u bezrobotnych tej grupy, technicy mechanicy – 52 osób – 

23,42% ogó
u bezrobotnych  tej grupy, a tak� e technicy budownictwa, ochrony 

� rodowiska i pokrewni – 16,2%  bezrobotnych z grupy. 
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Grup�  „Górnicy i robotnicy budowlani” ( 7,52% ogó
u bezrobotnych) tj. 206 

osób. Dominuj� ce grupy zawodów to: 

- murarze i pokrewni – 76 osób, 

- malarze budowlani i pokrewni – 31 osób. 

- cie� le, stolarze budowlani i pokrewni – 30 osób. 

 

 

 

Kolejna grupa to „Rolnicy” stanowi�  7,34 % bezrobotnych powiatu 

sokólskiego, tj. 201 osób. Dominuj� ce grupy zawodów to: rolnik produkcji ro� linnej i 

zwierz� cej – 137 osób oraz pozostali rolnicy produkcji ro� linnej – 61 osób. 

 

Ponad 6% bezrobocie tworzy grupa „� redni personel w zakresie nauk 

biologicznych i ochrony zdrowia” - 6,2% zarejestrowanych. 

W grupie tej dominuj� c�  grup�  zawodów s� : technicy rolnicy, le� nicy i pokrewni – 

127 osób, Technicy technologii � ywno� ci – 23 osoby. 

Grup�  „Pracownicy pozosta
ych specjalno� ci” (6,17%) stanowi
o 169 osób. Jest to 

grupa generuj� ca 11,14% kobiet. A dominuj� c�  grup�  zawodów s�  pracownicy do 

spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani, tj. 106 osób. 
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Kolejna grupa „Pracownicy przy pracach prostych w handlu i us
ugach” si� ga 5,58% 

bezrobotnych tj. 153 osoby w szczególno� ci: pomoce i sprz� taczki biurowe, hotelowe i 

podobne – stanowi� ce 95 osób. 

Jest to grupa generuj� ca ponad 7,28% wszystkich bezrobotnych kobiet, zw
aszcza w 

zawodzie sprz� taczka. 

Grup�  „Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy” stanowi
o 137 osób (tj. 5,0%). Jest to 

grupa, w której 9,7% stanowi�  kobiety. Dominuj� c�  grup�  zawodów s�  sprzedawcy i 

demonstratorzy, tj. 136 osób. 

W pozosta
ych grupach zawodowych udzia
 bezrobotnych nie przekracza 5%, a 

mianowicie: 

- pracownicy us
ug osobistych i ochrony – 4,97% 

-  kierowcy i operatorzy pojazdów – 4,05% 

- robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemy� le, budownictwie i transporcie  - 

3,79% 

- pozostali specjali� ci – 3,58% 

- operatorzy i monterzy maszyn – 3,14% 

- pracownicy obs
ugi biurowej – 1,83% 

-  specjali� ci szkolnictwa – 1,28% 

- operatorzy maszyn i urz� dze�  wydobywczych i przetwórczych – 1,28% 

-  ogrodnicy – 1,02%  

oraz poni� ej 1% : 

- specjali� ci nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia,  

-  le� nicy i rybacy, 

- specjali� ci nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, 

 

- pracownicy obrotu pieni�� nego i obs
ugi klientów, 

- robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybo
ówstwie i pokrewni, 

-   robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych,  

- nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy, 

- kierownicy du� ych i � rednich organizacji, 

-  rolnicy i rybacy pracuj� cy na w
asne potrzeby, 

-  si
y zbrojne. 
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W ko� cu czerwca 2008 roku w Powiatowym Urz� dzie Pracy w Sokó
ce 

zarejestrowanych by
o 127 osób z powiatu sokólskiego b� d� cych w okresie do 12 

miesi� cy od dnia uko� czenia nauki, czyli 4,64% ogó
u zarejestrowanych. Kobiety 

stanowi
y 65,35% tej kategorii bezrobotnych. 

W� ród bezrobotnych absolwentów szkó
 bezrobocie generowane jest przede 

wszystkim w dwóch du� ych grupach zawodowych, które skupiaj�  ponad 55% 

wszystkich osób. S�  to: 

- „Pozostali specjali� ci” – 45,45% bezrobotnej m
odzie� y, w� ród których 

przewa� aj�  pozostali specjali� ci do spraw ekonomicznych i zarz� dzania gdzie 

indziej niesklasyfikowani, archeolodzy, socjolodzy i pokrewni, specjali� ci 

administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani, ekonomi� ci. 

- „Specjali� ci nauk fizycznych, matematycznych i technicznych”, w tej grupie 

znajduje si�  11,36% bezrobotnej m
odzie� y. 

 

Te grupy zawodowe generuj�  ponad 62 % bezrobocia w� ród kobiet b� d� cych w 

okresie do12 miesi� cy od uko� czenia nauki. 

 

Na szczególn�  uwag�  zas
uguj�  osoby poprzednio pracuj� ce, figuruj� ce w 

ewidencji urz� du pracy ponad 12 miesi� cy od dnia rejestracji. Osoby te stanowi
y w 

ko� cu czerwca 2008 roku 43,83% ogó
u zarejestrowanych z powiatu sokólskiego, a 

ich liczba wynosi
a 1 200 osób ( w tym 615 kobiet). 

Bezrobotni pozostaj� cy bez pracy powy� ej 12 miesi� cy skupiaj�  si�  przede 

wszystkim w nast� puj� cych grupach zawodowych: 

- „Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urz� dze� ” – 12,53%  

-  „Pozostali robotnicy przemys
owi i rzemie� lnicy” – 11,75% 

-  „Górnicy i robotnicy budowlani” – 9,49% 

-  „Pracownicy przy pracach prostych w handlu i us
ugach” – 8,36% 

- „Rolnicy” – 7,22%  

- „ � redni personel techniczny” – 6,53% 

- „ � redni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia” – 5,3%  

- „Pracownicy pozosta
ych specjalno� ci” – 5,22% 

- „Kierowcy i operatorzy pojazdów” – 5,14% 
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- „Pracownicy us
ug osobistych i ochrony” – 4,96% 

- „Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemy� le, budownictwie i transporcie – 

4,96% 

-  „Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy” – 4,79% 

 

Na przestrzeni I pó
rocza br. w Powiatowym Urz� dzie Pracy w Sokó
ce 

zarejestrowa
o si�  2 167 osób bezrobotnych z powiatu sokólskiego, w tym 951 kobiet. 

Kobiety stanowi
y 43,89% rejestruj� cych si�  od pocz� tku roku 2008. 

Najwi� ksz�  liczb�  stanowi
y osoby bez zawodu – 585 osób, w tym 281 kobiet. 

Spo� ród wszystkich zawodów reprezentowanych przez osoby bezrobotne najwi� ksza 

liczba wyst� pi
a w nast� puj� cych zawodach: 

- asystent ekonomiczny ( zawód szkolny: technik ekonomista) – 83 osoby, w tym 73 

kobiety, 

- sprzedawca – 72 osoby, w tym 63 kobiety, 

- technik rolnik – 68 osób, w tym 34 kobiety, 

- rolnik produkcji ro� linnej i zwierz� cej – 64 osoby, w tym 30 kobiet, 

- krawiec – 52 osoby, w tym 51 kobiet, 

- � lusarz – 49 osób, 

- technik mechanik – 47 osób,  

- technik technologii drewna – 40 osób, w tym 2 kobiety, 

- stolarz – 36 osób, w tym 9 kobiet, 

- ekonomista – 31 osób, w tym 20 kobiet, 

- mechanik samochodów osobowych – 30 osób. 

 

 

W przypadku zawodu krawca zarejestrowane kobiety stanowi
y prawie 100%, 

zawód asystent ekonomiczny - 87,9% a zawód sprzedawcy - 87,5% reprezentowa
y 

bezrobotne kobiety.  

Bezrobotni m�� czy� ni zdecydowanie przewa� aj�  w zawodach: � lusarz, technik 

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

WED	UG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) 

na podstawie za
. T-I/P-3, T-I/P-3a 

 

W I pó
roczu 2008 roku z terenu powiatu sokólskiego do urz� du pracy 

wp
yn� 
o 1 018 ofert pracy. Najwi� cej wolnych miejsc pracy zosta
o zg
oszonych dla 

bezrobotnych z grupy „Pracownicy obs
ugi biurowej” – 179 tj. 17,58% wszystkich 

ofert pracy, a g
ównie w zawodzie pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac 

biurowych] (104 oferty) oraz w zawodzie pozostali pracownicy obs
ugi biurowej gdzie 

indziej niesklasyfikowani (50 ofert). 

Ponad 14% liczb�  ofert pracy zanotowano tak� e dla bezrobotnych z grupy 

„Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy” - 147 ofert, g
ównie dla sprzedawców – 138 

ofert.  

Znaczn�  cz���  wszystkich ofert skierowanych zosta
o do bezrobotnych z grupy 

„Pracownicy przy pracach prostych w handlu i us
ugach” (13,16% ogó
u ofert), 

zw
aszcza dla robotnika gospodarczego (50 ofert) jak równie�  sprz� taczki (41 ofert) 

oraz z grupy „Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemy� le, budownictwie i 

transporcie” – 11,69% ogó
u ofert (119 ofert), przede wszystkim dla robotników 

drogowych (60 ofert) oraz dla robotnika pomocniczego w przemy� le przetwórczym 

(25 ofert).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 7
 Oferty pracy wg zawodów  w I pó
roczu 2008r.
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III. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWY � KOWYCH 

na podstawie za
. 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 nadwy� kowych nale� y rozumie�  

proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodz� cych na rynku pracy 

dotycz� cych kszta
towania popytu na prac�  i poda� y zasobów pracy w przekroju 

terytorialno – zawodowym oraz formu
owania na tej podstawie ocen, wniosków i 

krótkotrwa
ych prognoz niezb� dnych dla prawid
owego funkcjonowania systemów: 

szkolenia bezrobotnych oraz kszta
cenia zawodowego. 

Przez zawód deficytowy nale� y rozumie�  zawód, na który wyst� puje na rynku 

pracy wy� sze zapotrzebowanie ni�  liczba osób poszukuj� cych pracy w tym zawodzie. 

Przez zawód nadwy� kowy nale� y rozumie�  zawód, na który wyst� puje na 

rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie ni�  liczba osób poszukuj� cych pracy w tym 

zawodzie. 

 

Zawody deficytowe i nadwy� kowe okre� lane s�  za pomoc�  � redniej miesi� cznej 

nadwy� ki (deficytu) poda� y si
y roboczej, która stanowi ró� nic�  mi� dzy � redni�  

miesi� czn�  liczb�  zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w I pó
roczu 

bie�� cego roku a � redni�  miesi� czn�  liczb�  zg
oszonych ofert pracy w tym zawodzie w 

I pó
roczu bie�� cego roku. 

W analizowanym okresie w� ród bezrobotnych powiatu sokólskiego nadwy� ka 

poda� y si
y roboczej wyst� pi
a przede wszystkim w zawodach: 

 

Nazwa zawodu 

Nap
yw osób bezrobotnych           
w ko� cu I pó
rocza 2008r. 

Oferty pracy zg
oszone 

w I pó
roczu 2008r. 

Asystent ekonomiczny [zawód 
szkolny: Technik ekonomista] 83 4 
Technik rolnik 68 0 
Rolnik produkcji ro� linnej i 
zwierz� cej [zawód szkolny: Rolnik] 64 2 
Krawiec 52 6 
� lusarz 49 6 
Technik mechanik 47 1 
Technik technologii drewna 40 0 
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Stolarz 36 16 
Ekonomista 32 0 
Mechanik samochodów osobowych 30 3 
Specjalista administracji publicznej 29 0 
Mechanik – operator pojazdów i 
maszyn rolniczych 29 1 
Murarz 27 5 
Kierowca samochodu ci�� arowego 23 11 
Pozostali rolnicy produkcji 
ro� linnej 20 0 
Piekarz 19 6 
Palacz kot
ów parowych 19 1 
Pedagog 17 1 
Technik budownictwa 14 0 
Tokarz 14 1 
 

 

 Najwi� kszy deficyt poda� y si
y roboczej, tj. ilo��  zg
oszonych ofert pracy by
a 

wy� sza od liczby osób zarejestrowanych wyst� pi
 w zawodach: 

 

Nazwa zawodu: 

Nap
yw osób bezrobotnych           
w ko� cu I pó
rocza 2008r. 

Oferty pracy zg
oszone 

w I pó
roczu 2008r. 

Sprzedawca 72 138 
Pracownik biurowy [Zawód 
szkolny: Technik prac biurowych] 10 104 
Robotnik drogowy 3 60 
Pozostali pracownicy obs
ugi 
biurowej gdzie indziej 
niesklasyfikowani 0 50 
Robotnik gospodarczy 8 50 
Sprz� taczka 9 41 
Robotnik pomocniczy w przemy� le 
przetwórczym 

6 25 

Doradca rolniczy  0 16 
Pozosta
e opiekunki dzieci� ce 1 15 
Pilarz 0 14 
Opiekunka dzieci� ca 0 11 
Wo� ny 2 11 
Magazynier 4 10 
Specjalista zastosowa�  informatyki 0 2 
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Zawody nadwy� kowe i deficytowe okre� la ponadto poziom wska� nika 

intensywno� ci nadwy� ki (deficytu) zawodów (stosunek � redniej miesi� cznej liczby 

zg
oszonych ofert pracy w danym zawodzie w roku do � redniej miesi� cznej liczby 

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

- zawody o wska� niku poni� ej 0,9 to zawody nadwy� kowe, 

- zawody o wska� niku >= 0,9 oraz <=1,1 to zawody zrównowa� one, 

- zawody >1,1 to zawody deficytowe. 

W I pó
roczu 2008 roku by
o 9 du� ych deficytowych grup zawodowych, a 

mianowicie:  

- „Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy”,  

-  „Pracownicy obs
ugi biurowej”, 

-  „Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemy� le, budownictwie i transporcie”, 

- „Pracownicy przy pracach prostych w handlu i us
ugach”, 

-  „Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy”, 

-  „Kierownicy du� ych i � rednich organizacji”,  

- „Pracownicy obrotu pieni�� nego i obs
ugi klientów”, 

- „Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów 

galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni”, 

- „Specjali� ci nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia”,  

 

Oznacza to, i�  liczba ofert pracy przewy� sza
a liczb�  rejestruj� cych si�  w tym czasie 

bezrobotnych. 

W rankingu zawodów deficytowych w powiecie sokólskim w I-pó
roczu 2008r. 

wska� nik powy� ej 1,1 osi� gn� 
o 122 zawodów, w tym 93 zawodów osi� gn� 
o warto��  

maksymaln� .  
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Grup zawodowych nadwy� kowych w powiecie sokólskim by
o 14, m. inn.: 

- „Operatorzy i monterzy maszyn” 

- „Kierowcy i operatorzy pojazdów” 

- „Pracownicy pozosta
ych specjalno� ci” 

- „Pozostali robotnicy przemys
owi i rzemie� lnicy” 

-  „Specjali� ci szkolnictwa” 

- „Operatorzy maszyn i urz� dze�  wydobywczych i przetwórczych” 

- „Górnicy i robotnicy budowlani” 

Wykres nr 8. 
Zawody deficytowe w powiecie sokólskim w I pó
roczu  2008r.
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W rankingu zawodów nadwy� kowych w I-pó
roczu 2008r. wska� nik poni� ej 

0,9 osi� gn� 
o 51 zawodów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 9. 
Zawody nadwy � kowe w powiecie sokólskim w I pó
roczu 2008r.
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Grupy zawodowe zrównowa� one, tzn. wykazuj� ce równowag�  na rynku pracy 

wyst� pi
y g
ównie w 2 grupach zawodów: 

- „Le� nicy i rybacy” 

- „Pracownicy us
ug osobistych i ochrony” 

Jednak� e zawody zrównowa� one wyst� powa
y w innych grupach zawodowych tj.: 

-  „Specjali� ci nauk fizycznych, matematycznych i technicznych” 

- „Specjali� ci szkolnictwa” 

- „ � redni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia” 

- „Pracownicy pozosta
ych specjalno� ci” 

- „Górnicy i robotnicy budowlani” 

- „Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urz� dze� ” 

- „Pozostali robotnicy przemys
owi i rzemie� lnicy” 

- „Operatorzy i monterzy maszyn” 

- „Kierowcy i operatorzy pojazdów”, 

- „Pracownicy przy pracach prostych w handlu i us
ugach”, 

Zawodami wykazuj� cymi równowag�  okaza
o si� , wi� c 16 zawodów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 10. 
Zawody zrównowa � one w powiecie sokólskim w I pó
roczu 2008r.
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Miernikiem zawodów generuj� cych d
ugotrwa
e bezrobocie w� ród osób 

zarejestrowanych w urz� dzie pracy jest wska� nik d
ugotrwa
ego bezrobocia w danym 

zawodzie (udzia
 bezrobotnych w danym zawodzie pozostaj� cych bez pracy powy� ej 

12 miesi� cy, wed
ug stanu w ko� cu I-pó
rocza danego roku w ogólnej liczbie 

bezrobotnych w tym zawodzie wed
ug stanu w ko� cu I-pó
rocza tego samego roku). 

W ramach du� ych grup zawodowych najwy� szy wska� nik d
ugotrwa
ego bezrobocia 

wyst� powa
 w grupach: 

- „Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy”,  

- „Pozostali robotnicy przemys
owi i rzemie� lnicy” 

- „ � redni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia” 

- „Górnicy i robotnicy budowlani” 

- „Rolnicy” 

- „Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urz� dze� ” 

 

Analizuj� c d
ugotrwa
e bezrobocie w grupach elementarnych, stwierdza si� , � e 

32 zawodów osi� gn� 
o wska� nik = 1, co oznacza, � e bezrobocie w tych zawodach 

generowa
y wy
� cznie osoby b� d� ce bez pracy powy� ej 12 miesi� cy, ( m. inn: 

bibliotekoznawcy i specjali� ci informacji naukowej, krojczowie, animatorzy kultury, 

robotnicy obróbki kamienia, pracownicy us
ug domowych i pokrewni), natomiast w 

przypadku 76 zawodów wska� nik d
ugotrwa
ego bezrobocia osi� gn� 
 warto��  0 ( nie 

wyst� powa
y osoby d
ugotrwale bezrobotne – m. inn: biolodzy, chemicy, po
o� ne, 

lekarze, architekci, urbani� ci i pokrewni). 

 

 Wa� nym � ród
em informacji na temat zmian zachodz� cych na lokalnym rynku 

pracy jest statystyka wg Polskiej Klasyfikacji Dzia
alno� ci. W I pó
roczu br. w PUP w 

Sokó
ce zarejestrowanych by
o 1 393 osoby poprzednio pracuj� cych b� d� cych 

mieszka� cami powiatu sokólskiego. Najwi� ksza grupa pochodzi
a z sekcji PKD – 

„Przetwórstwo przemys
owe” – 417 osób (29,93% ogó
u), „Handel hurt i detal, 

naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artyku
ów u� ytku osobistego i 

domowego” - 283 osoby stanowi� cych 20,32% ogó
u. Znaczna liczba bezrobotnych 

pochodzi
a tak� e z sekcji „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowi� zkowe 
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ubezpieczenia spo
eczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne ” – 172 osoby 

(12,35% ogó
u), „Budownictwo” – 109 osób stanowi� cych 7,82% ogó
u. 

 Natomiast sytuacja dotycz� ca ofert pracy zg
oszonych w poszczególnych 

sekcjach przedstawia
a si�  nast� puj� co: najwi� cej by
o zg
oszonych miejsc pracy w 

sekcji „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowi� zkowe ubezpieczenia 

spo
eczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne” – 264 tj. 25,93%, „Handel hurt i 

detal, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artyku
ów u� ytku 

osobistego i domowego” – 200 tj. 19,65 %, oraz „Przetwórstwo przemys
owe” – 174 

osoby tj. 17%. 

 

Podstawowym miernikiem zawodów deficytowych i nadwy� kowych jest 

wska� nik szansy uzyskania oferty, który jest stosunkiem � redniej miesi� cznej liczby 

ofert pracy w danym zawodzie oraz � redniego miesi� cznego poziomu bezrobocia w 

tym zawodzie. 

W I pó
roczu br. najmniejsz�  szans�  zatrudnienia mieli bezrobotni sklasyfikowani w 

grupie du� ej: 

- „Si
y zbrojne”  

- „Rolnicy i rybacy pracuj� cy na w
asne potrzeby”  

- „Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybo
ówstwie i pokrewni”,   

Najwy� szym wska� nikiem szansy uzyskania oferty odznacza
a si�  grupa „Pracownicy 

obs
ugi biurowej” oraz „Pracownicy obrotu pieni�� nego i obs
ugi klientów”. 
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IV. WNIOSKI 

W oparciu o wyniki monitoringu mo� na wysun��  nast� puj� ce wnioski: 

- liczba ofert pracy wp
ywaj� cych do PUP w Sokó
ce w ostatnich latach wynosi
a: w 

2006 r. – 2.185 ofert; w 2007 r. – 2.208 ofert; w pierwszej po
owie 2008 r. – 1.018 

ofert, jednak przy bezrobociu przekraczaj� cym 3.400 osób nadal jest 

niewystarczaj� ca. Poprawa sytuacji na rynku pracy bez w� tpienia jest procesem 

d
ugofalowym i pracoch
onnym zarówno ze strony samorz� du jak i polityki 

pa� stwa. 

 
- w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku w powiecie sokólskim najwi� ksz�  

grup�  osób bezrobotnych stanowi
y osoby nie posiadaj� ce zawodu. Kolejn�  pod 

wzgl� dem liczebno� ci grup�  by
y osoby bezrobotne w zawodzie rolnik produkcji 

ro� linnej i zwierz� cej, równie�  du��  grup�  stanowili sprzedawcy oraz technicy 

rolnicy. Nale� y te�  zaznaczy� , � e osoby bez zawodu, asystenci ekonomiczni oraz 

sprzedawcy stanowi�  najliczniejsze grupy osób rejestruj� cych si�  w 2008r.  

 
- w analizowanym okresie najwi� cej ofert pracy z
o� onych do urz� du zosta
o na 

pracowników w takich zawodach jak: sprzedawca, pracownik biurowy, robotnik 

drogowy, robotnik gospodarczy, sprz� taczka, robotnik pomocniczy w przemy� le 

przetwórczym.  

 
- opieraj� c si�  wy
� cznie na popycie lokalnego rynku pracy nale� y wskaza� , i�  do 

zawodów prawdziwie deficytowych nale� y zaliczy� : pilarza, robotnika drogowego, 

robotnika gospodarczego, robotnika pomocniczego w przemy� le przetwórczym, 

magazynier, gdzie du� a ilo��  wp
ywaj� cych do PUP ofert przypad
a na � ladow�  

liczb�  zarejestrowanych w tych zawodach bezrobotnych. 

 
- kategori�  najbardziej nadwy� kow�  okaza
a si�  grupa bezrobotnych – bez zawodu. 

Wyra� nie zarysowa
 si�  w I pó
roczu 2008 roku nadmiar zarejestrowanych 

bezrobotnych w zawodach: technik mechanik rolnik produkcji ro� linnej i 

zwierz� cej, technik rolnik 

DYREKTOR URZ	 DU 
Sporz. Renata Sawicka, 

 Sokó
ka, 2008.09.29                                                in� . Miros
aw Biernacki 


