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W PR O W A DZE N IE
Elementarną podstawą utrzymania społeczeństwa i determinantem rozwoju jego
dobrobytu jest praca zarobkowa. W stosunku do skali rozwoju społeczno-gospodarczego
danego kraju może ona nie zawsze zagwarantować miejsca pracy jednostkom w wieku
produkcyjnym. Odsetek tych osób, które z różnych przyczyn nie podjęły pracy
zarobkowej w konsekwencji formuje grupę bezrobotnych. Biorąc pod uwagę źródło
utrzymania społeczeństwa demografowie rozróżniają ludność na aktywną (czynną)
zawodowo, która wykonuję pracę zawodową i bierną zawodowo, która posiada inne
źródła utrzymania, w tym niezarobkowe.
Wymagania aktualnego rynku pracy generują konieczność nieustannej adaptacji rodzaju
zawodów i specjalności do dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Niektóre z zawodów
i specjalności są bardziej pożądane z powodu dużego zapotrzebowania na nie
w określonym czasie na rynku pracy podczas gdy inne nie są w danej chwili niezbędne.
Wzrost innowacyjności firm i przedsiębiorstw dodatkowo wpływa na rozwój
zapotrzebowania na nowe zawody i specjalności, natomiast inne ulegają modyfikacji pod
kątem użyteczności lub też w ogóle przestają być potrzebne.
Mając na uwadze progres technologiczny oraz bezustanną ewolucję potrzeb rynku pracy
ważnym jest ustawiczne doskonalenie zawodowe, przekwalifikowanie lub też nabywanie
nowej wiedzy i umiejętności, na które istnieje popyt na rynku pracy. Niewystarczającym
wydaje się przyuczenie do jednego zawodu, na które dodatkowo nie istnieje duże
zapotrzebowanie. Ważnym jest, aby jednostka pragnąca długotrwale podjąć pracę była
elastyczna kompetencyjnie, otwarta na nowe doświadczenia, rozwój zawodowy, mobilna
zawodowa, gdyż taka postawa zwiększa szansę na stałe zatrudnienie. Adaptacyjna do
wymogów rynku pracy postawa nie tylko potęguje możliwości na znalezienie stałej pracy,
ale także buduje poczucie mocnej pozycji jako kandydata na rynku pracy. Osoba
z optymalnym poczuciem własnej wartości, świadoma swoich możliwości, kompetentna
w danym zawodzie lub specjalności, elastyczna zawodowa z pewnością ma duże szanse na
stałe i satysfakcjonujące zatrudnienie.
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Fachowa wiedza na temat zapotrzebowań lokalnego rynku pracy na zawody i specjalności
pozwala ocenić swoje możliwości oraz dokonać zmian w swoim życiu zawodowym, aby
utrzymać pracę, znaleźć nową lub też przygotować się na nieprzewidziane zmiany jakie
może postawić ewoluujący rynek pracy. Niniejsze opracowanie ma za zadanie stanowić
źródło wiedzy na temat zawodów i specjalności, na jakie aktualnie istnieje
zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, które będzie przydatne w opracowywaniu
kierunków szkoleń. Trafne ustalenie potrzeb szkoleniowych pozwoli na skuteczne
przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub
naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia osób uprawnionych do
szkoleń. Ponadto umożliwi zrozumieć specyfikę dynamiki rynku pracy pod kątem
własnego rozwoju zawodowego, pozwoli ocenić zasadność szkolenia osób uprawnionych
w danym kierunku szkolenia.

ANALIZA POPYTU NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA
PODSTAWIE ZEBRANYCH INFORMACJI
Niniejsza analiza zawodów i specjalności została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z
2010 r., nr 82, poz. 537 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia
usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193 z późn, zm.) na podstawie niżej
wymienionych informacji:
1. Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2012 oraz Lubuska Strategia
Zatrudnienia na lata 2011-2020;
2. Wyniki badań popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na podstawie „Badania
i analizy rynku pracy na terenie powiatu słubickiego. Diagnoza stanu aktualnego
i prognoza na lata 2010-2013”;
3. Analiza ofert pracy i informacji o wolnych miejscach pracy zgłaszanych przez
pracodawców oraz zamieszczanych w prasie i Internecie;
4. Wyniki analiz i prognoz rynku pracy, w tym monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyżkowych, prowadzonych przez samorząd województwa i samorząd powiatu;
5. Zgłoszenia pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych;
6. Analiza efektywności i skuteczności organizowanych szkoleń w roku 2012 przez
Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.
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STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO W ZAKRESIE
ZATRUDNIENIA
Lubuska Strategia Zatrudnienia w swoich założeniach stanowi uszczegółowienie celów
Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Za horyzont czasowy przyjęto rok 2020.
W toku konstrukcji Strategii posiadano świadomość, że w okresie jej realizacji mogą
wystąpić zjawiska i zmiany istotne z punktu widzenia sytuacji na regionalnym rynku
pracy. Stąd założenia zawarte w Strategii winno się traktować jako wyznaczenie głównych
kierunków polityki zatrudnienia samorządu województwa, realizującego inicjatywy
w ścisłej współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi. Jak wskazano w w/w
dokumencie operacjonalizacja celów Strategii następować będzie w rocznych planach
działań, ściśle dostosowanych do bieżących potrzeb i możliwości.
Lubuski Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia określa 4 priorytety, mające na celu rozwój
aktywnej polityki rynku pracy i budowanie spójności w regionie:
1) poprawa zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności;
2) dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy;
3) promocja włączenia zawodowego i społecznego;
4) wzmacnianie efektywności podejmowanych działań.
W ramach pierwszego priorytetu działania zmierzać będą do wsparcia przedsiębiorstw
w realizowaniu inwestycji i w procesie tworzenia nowych miejsc pracy, co skutkować
będzie zwiększeniem liczby nowych, trwałych miejsc pracy. W celu zwiększania
wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstw ważnym elementem wsparcia będzie
wdrażanie w przedsiębiorstwach nowoczesnych metod zarządzania i tworzenia
możliwości elastycznego zatrudnienia. Wspierane będą również procesy dostosowawcze
i restrukturyzacyjne, w tym w przemyśle i rolnictwie. Będą podejmowane działania
zmierzające do wsparcia osób poszukujących nowej lub lepszej pracy poprzez świadczenie
różnego rodzaju usług. Ich efektem będzie zwiększenie podaży pracy. Wspierana będzie
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez formy zatrudnieniowe (prace
interwencyjne, środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie
miejsc pracy). Świadczone będzie pośrednictwo pracy, w tym w zakresie migracji
zarobkowej.

Prowadzenie

profesjonalnego

pośrednictwa

do

pracy

za

granicą,

wzmocnienie funkcjonowania sieci EURES oraz realizacja zadań z zakresu koordynacji
zabezpieczeń społecznych z tytułu bezrobocia zmierzać będzie do wsparcia legalnego
uzyskiwania zatrudnienia za granicą i minimalizację zjawiska nielegalnego zarobkowania.
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Realizacja drugiego priorytetu podejmowane będą inicjatywy zmierzające do rozwoju
sytemu edukacji na wszystkich jej szczeblach oraz minimalizacji skutków niedopasowania
podaży i popytu w zakresie kwalifikacji. Osoby posiadające trudności w poruszaniu się na
rynku pracy będą mogły skorzystać zarówno z podstawowych, jak i specjalistycznych
usług poradnictwa i informacji zawodowej. Wsparcie będzie ukierunkowane również na
podwyższanie 5 kwalifikacji zawodowych i rozwijanie nowych umiejętności. Istotnym
elementem realizacji celu będą programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które
obejmą m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów. Realizowany
będzie program szerokich konsultacji w zakresie lepszego dostosowywania kierunków
kształcenia do wymogów rynkowych (na poziomie szkół ponadgimnazjalnych oraz
wyższych). Prowadzone będą działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji kadr
szkolnictwa.
W ramach priorytetu trzeciego szczególna uwaga zostanie skierowana na osoby
posiadające największe trudności z uzyskaniem zatrudnienia, zwłaszcza osoby młode,
niepełnosprawne i osoby powyżej 45 roku życia. Wzmocnione zostaną działania na rzecz
promocji integracji społecznej, zmierzające do minimalizacji zjawiska wykluczenia
społecznego osób i całych grup społecznych.
W ramach priorytetu czwartego dążyć się będzie do swoistej koordynacji zadań,
realizowanych przez służby zatrudnienia, pomocy społecznej, ochotniczych hufców pracy
i innych partnerów społeczno-gospodarczych. Planuje się również podejmowanie działań
w celu poprawy jakości świadczonych usług, w tym poprzez poprawę informacji o rynku
pracy oraz organizację i finansowanie szkoleń kadry służb zatrudnienia. Powyższe cele
bardzo ściśle łączą się z działaniami urzędu pracy oferując bezrobotnym możliwość
podwyższenia, zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, usługi EURES czy też
przyznawania środków na działalność gospodarczą.
Szkolenia

dla

osób

bezrobotnych

organizowane

przez

urzędy

pracy

bywają

niejednokrotnie jedyną szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz znalezienie
zatrudnienia. Profesjonalne wsparcie doradców zawodowych i dostęp do informacji
zawodowej wpływa korzystnie na postawę oraz motywację beneficjentów do aktywnego
uczestnictwa w rynku pracy.
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Realizacja działań na obszarze powiatu słubickiego ma wykreować sprawny rynek, który
pozwoli wykorzystać w pełni istniejące zasoby pracy, zapewni ich płynną i efektywną
alokację oraz spowoduje rozwój zasobu ludzkiego. Poprawa warunków dla podejmowania
działalności gospodarczej ma przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy. Wszelkie
działania urzędu powinny skupić się na ułatwieniu powrotu na rynek pracy biernym
zawodowo oraz dostosowaniu cech kwalifikacyjno – zawodowych bezrobotnych do
potrzeb szybko zmieniającego się zapotrzebowania na pracę.

WYNIKI BADAŃ POPYTU NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI
ZAWODOWE
Z „Badania i analizy lokalnego rynku pracy na terenie powiatu słubickiego. Diagnoza
stanu aktualnego i prognoza na lata 2010-2013” przygotowanego na zlecenie PUP
w Słubicach wynika, iż ze względu na przygraniczne położenie powiatu i jego specyficzny
charakter zdecydowana większość przedsiębiorców wskazuje zapotrzebowanie na
pracowników w zawodzie: sprzedawca, pracownik produkcyjny, kasjer, magazynier,
kierowca, opiekun klienta oraz sprzątaczka. Generalnie zauważalnym trendem wśród
poszukiwanych stanowisk są zawody polegające na bezpośredniej pracy z klientem jak też
wymagające wykonywania prostych prac fizycznych. Takie wymagania zgodne są
z profilem przedsiębiorczości w powiecie słubickim. Poza kwestią stanowiska, w analizie
rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy poruszono także aspekt wykształcenia
poszukiwanych pracowników. Największa liczba pracodawców wskazywała na osoby
z wykształceniem średnim (46,7%) oraz zawodowym (26,7%). Osoby z wykształceniem
wyższym, czy to zawodowym (licencjat) czy też magisterskim lub lekarskim uzyskały
odpowiednio 13,3% oraz 8,3%. 3,3% respondentów wskazał na wykształcenie
podstawowe, a 1,7% na inne, wymieniając dyplomy szkoły policealnej. Żaden z badanych
podmiotów wśród mile widzianego wykształcenia u poszukiwanych pracowników nie
wskazał na tytuł inżyniera.
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W trakcie prowadzonego wywiadu osoby badane wskazały także czego oczekują od
przyszłych

pracowników.

Kwestie

umiejętności,

doświadczenia

i

wykształcenia

zdominowały temat przyszłego zatrudnienia osób obecnie pozostających bez pracy.
Odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i przygotowanie zawodowe były podstawowym
elementem wpływającym na ocenę merytoryczną osoby ubiegającej się o pracę
w przedsiębiorstwie badanych. Precyzując – czynnik „wykształcenie” nie padał
w potocznym rozumieniu „im wyższe tym lepsze”, ale kierunkowym tj. np. zawodowe
w dziedzinie budownictwa, ekonomiczne, itd. Nadmienić należy, iż w skład grupy „inne”
wchodzą jednostkowe kompetencje poszukiwane przez samych przedsiębiorców, m.in.
wykształcenie medyczne, obsługa interesantów, obsługa sprzętu barowego/kuchennego,
piekarnicze oraz związane z pracą z dziećmi.
Wśród osób bezrobotnych ogólny poziom zainteresowania szkoleniami, które znalazłyby
się w ofercie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach nie jest zbyt wysoki. Na pytanie czy
osoba ankietowana jest zainteresowana uczestnictwem w tego typu szkoleniach
pozytywnie odpowiedziało 58,8% respondentów, natomiast odpowiedzi negatywnej
udzieliło 28,8% bezrobotnych. 12,4% rozmówców nie wyraziło jednoznacznej opinii w tej
kwestii. Zainteresowanie udziałem w szkoleniach jest nieco wyższe w grupie mężczyzn
niż wśród kobiet. Istotnym w tym aspekcie wydaje się być również kwestia wieku osób
bezrobotnych. Zainteresowanie szkoleniami najczęściej wyrażane było przez osoby
w wieku 30-50 lat.

ANALIZA OFERT PRACY I INFORMACJI O WOLNYCH MIEJSCACH
PRACY ZGŁASZANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW ORAZ
ZAMIESZCZANYCH W PRASIE I INTERNECIE
W I półroczu 2012 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach zgłoszono 843 ofert
pracy w 406 zawodach. Analiza posiadanych danych statystycznych przedstawia się
następująco:
Grupa pierwsza wielka – Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy
i kierownicy: zgłoszono 15 oferty pracy, co stanowi 1,78% ogółu – poszukiwano

kierownika działu sprzedaży, główny technolog, kierownika hurtowni.
Grupa druga wielka – Specjaliści: w grupie tej zgłoszono 20 ofert pracy, co stanowi 2,37%
ogółu ofert. Najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli: nauczyciele przedszkola –
4 oferty, organizator transportu drogowego – 3 ofert, doradca finansowy – zgłoszono
2 oferty pracy.
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zgłoszono 63 oferty pracy,

co stanowi 7,47% ogółu. W grupie tej najczęściej poszukiwano: spedytorów – 11 ofert,
asystent osoby niepełnosprawnej - 7 ofert, technik administracji – 6 ofert,

zaopatrzeniowiec – 5 ofert pracy.
Grupa czwarta wielka - Pracownicy biurowi: zgłoszono 95 oferty pracy, co stanowi
11,27% ogółu. Najliczniej poszukiwani byli: technik prac biurowych – 34 ofert, pozostali
magazynierzy i pokrewni- 20 ofert, recepcjonista i magazynier zgłoszono po 9 ofert,

sekretarka – 7 ofert.
Grupa piąta wielka - Pracownicy usług osobistych i sprzedaży: w grupie tej zgłoszono 332
zapotrzebowań na pracowników, co stanowi 39,38% ogółu. Najwięcej ofert pracy
wpłynęło w zawodach: robotnik gospodarczy – 94 ofert, sprzedawca – 55 ofert, bukieciarz
– 41 ofert, , barman – 25 ofert oraz kucharz – 23 ofert.
Grupa szósta wielka - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy: w tej grupie zgłoszono 30 ofert
pracy, co stanowi 3,56% ogółu. Najczęściej poszukiwano: robotników leśnych - 20 ofert,
ogrodnik terenów zieleni – 4 oferty, drwal/pilarz drzew – 3 oferty.
Grupa siódma wielka- Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy: w tej grupie zgłoszono 101
ofert pracy, co stanowi 11,98% ogółu. Najczęściej poszukiwano: elektryków - 21 ofert,

zgłoszono po 5 ofert pracy na murarza, rzeźnika – wędliniarz, tapicer meblowy.
Grupa ósma wielka - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń: zgłoszono 84 ofert pracy,
co stanowi 9,96% ogółu. W grupie tej najczęściej zgłaszano zapotrzebowanie na:

kierowców samochodu ciężarowego – 54 ofert, kierowców samochodu osobowego –
9 ofert oraz kierowca samochodu dostawczego – 6 ofert .
Grupa dziewiąta wielka - Pracownicy przy pracach prostych: zgłoszono 105 ofert, co
stanowi 12,46% ogółu. Najczęściej poszukiwano : pomoc kuchenna - 19 ofert, robotnik

budowlany - 18 ofert, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 16 ofert,
operator myjni - 13 ofert.
Grupa dziesiąta wielka – Siły zbrojne: w tej grupie nie zgłoszono żadnych ofert pracy.
Zestawienie najczęściej pojawiających się ofert pracy w I półroczu 2011 roku zawarte jest
w poniższej tabeli.
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Tabela nr 1. Zestawienie najczęściej pojawiających się ofert pracy
pracy w I półroczu 2012 r.
Nazwa zawodu

Liczba ofert zgłoszonych w I półroczu 2012 roku

robotnik gospodarczy

94

sprzedawca

55

kierowca samochodu ciężarowego

54

bukieciarz

41

technik prac biurowych

34

barman

25

elektryk

21

robotnik leśny

20

pomoc kuchenna

19

robotnik budowlany

18

robotnik pomocniczy w przemyśle
przetwórczym

16

operator myjni

13

Źródło: opracowanie własne PUP Słubice

Jak wynika z powyższej tabeli wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy w I półroczu
2012 roku dominowało zapotrzebowanie na przedstawicieli następujących zawodów:
robotnik gospodarczy, sprzedawca, kierowca samochodu ciężarowego, bukieciarz, technik
prac biurowych, barman, elektryk, robotnik leśny oraz pomoc kuchenna i robotnik
budowlany.
W poniższej tabeli zostały przedstawione zanotowane przez pośredników pracy
najczęściej pojawiające się oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach
w 2012 roku w zestawieniu z rokiem 2011.
Tabela nr 2. Najczęściej zgłaszane oferty pracy w roku 2012
Nazwa zawodu

Liczba ofert zgłoszonych Liczba ofert zgłoszonych
w 2012
w 2011

bukieciarz

152

95

kasjer i kasjer- sprzedawca

109

91

kierowca samochodu ciężarowego

104

66

68

48

robotnik gospodarczy

9|Strona

LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI,
NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY

PUP Słubice

kucharz

28

23

pracownik ogólnobudowlany

23

57

sprzątaczka

21

23

pracownik ochrony

20

42

robotnik leśny

20

22

barman

18

10

kierowca samochodu osobowego
i dostawczego

18

16

pomoc kuchenna

17

17

mechanik

15

20

operator myjni

15

16

fryzjer

14

8

kasjer walutowy

12

7

szwaczka

12

20

stolarz

11

14

magazynier, pracownik
magazynowy

9

16

pracownik administracyjnobiurowy

8

16

recepcjonista

8

5

kelner

7

7

tapicer

7

38

nauczyciel

5

5

agent celny/spedytor

3

19

brukarz

3

11

murarz

3

19

pokojowa

3

6

spawacz

3

12
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blacharz/lakiernik

2

5

cukiernik. pomocnik cukiernika

2

5

doradca klienta

2

5

kierowca ciągnika

2

5

księgowy

2

3

asystentka stomatologiczna

1

5

operator koparki

1

8

dozorca

0

16

glazurnik

0

5

instruktor nauki jazdy

0

2

operator maszyn do produkcji folii

0

14

operator wózka widłowego

0

11

pracownik centrum obsługi
telefonicznej

0

30

pracownik prac dorywczych

0

18

pracownik produkcji zwierzęcej

0

10

robotnik obróbki drzewnej

0

15

Źródło: opracowanie własne PUP Słubice

Monitorując oferty pracy z powiatu słubickiego niezgłaszane do Powiatowego Urzędu
pracy lecz do bazy ofert pracy w prasie i Internecie można zauważyć, że najczęściej
pojawiającymi się ofermami pracy m. in. na portalu www.słubice24.pl, www.regiopraca.pl
były oferty krajowe oraz zagraniczne na kucharza - pomoc kuchenną, kelnera, fryzjera,
kierowców międzynarodowych z prawem jazdy kategorii C + E, magazyniera. Najczęściej
występującymi ofertami pracy zamieszczanymi w lokalnej prasie „Gazeta Lubuska” były
oferty pracy w zawodzie: kucharza, opiekuna osób starszych, spedytora, fryzjera.
Położenie powiatu słubickiego w sąsiedztwie Niemiec, a także blisko przedsiębiorstw
produkcyjnych KSSSE (Kostrzyńsko-Słubickiej Strefie Ekonomicznej), hoteli oraz
licznych restauracji i punktów gastronomicznych na pewno znajduje swoje uzasadnienie
w rodzaju zgłaszanym przez słubickich pracodawców ofert pracy.
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WYNIKI ANALIZ I PROGNOZ RYNKU PRACY
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (art. 8 ust. 1. pkt 3 i art. 9 ust. 1 pkt 9) opracowywanie analiz
rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań samorządu województwa oraz
samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy.
Monitoring

zawodów

jest

procesem

systematycznego

obserwowania

zjawisk

zachodzących na rynku pracy, formułowania ocen oraz wyciągania wniosków dla systemu
kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych. Statystyka z zakresu stosowania
zawodów i specjalności zarejestrowanych bezrobotnych sporządzana jest na podstawie
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010, poz. 537).
Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem
zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody
(specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy.
W końcowym efekcie struktura klasyfikacji obejmuje 10 grup wielkich, 43 grupy duże,
132 grupy średnie i 444 grupy elementarne, przy czym grupy elementarne obejmują 2360
zawodów i specjalności.
Wykorzystując dane statystyczne o osobach zarejestrowanych oraz zgłaszanych ofertach
pracy w I półroczu 2012 roku na podstawie Zaleceń metodycznych do przeprowadzenia

monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych wydanych przez Departament
Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Warszawa 2003,
prowadzony jest monitoring zawodów. W ramach monitoringu określa się rankingi
zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW
Do zawodów deficytowych zaliczyć należy wszystkie zawody, dla których wskaźnik
nadwyżki (stosunek średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym
zawodzie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym
zawodzie) jest większy od 1,1.
Zawody, które wykazują równowagę to zawody, dla których wskaźnik intensywności dla
danego zawodu zawiera się w przedziale od 0,9 do 1,1.
Zawody nadwyżkowe posiadają wskaźnik intensywności nadwyżki mniejszy od 0,9.
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Prowadzona analiza relacji liczby bezrobotnych według zawodów oraz ofert pracy daje
obraz sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim.
Na koniec grudnia 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach
pozostawało 2154
2154 osoby, w tym 1024 kobiety. W porównaniu do I półrocza 2012 roku
zauważalny jest wzrost liczby osób pozostających w ewidencji tutejszego urzędu o 20 osób
oraz spadek zarejestrowanych kobiet o 9 osób.
Struktura bezrobocia według kwalifikacji zawodowych w układzie grup wielkich
wskazuje, że najliczniejszą kategorię stanowią niemal już tradycyjnie osoby nie
posiadające żadnego zawodu: 603 osób (w tym 304 kobiety), co stanowi 28,25% ogółu
bezrobotnych.
Do grupy pierwszej wielkiej zwanej grupą przedstawicieli władz publicznych, wyższych

urzędników i kierowników obejmującej zawody, w których podstawowymi zadaniami są
planowanie, określanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki państwa,
formułowanie przepisów prawnych oraz kierowanie działalnością jednostek administracji
publicznej, a także sprawowanie funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich
wewnętrznych

jednostkach

organizacyjnych

w

końcu

I

półrocza

2012

roku

przyporządkowane było 12 osób (w tym 6 kobiet), co stanowi 0,56% ogółu bezrobotnych.
W

drugiej

grupie

wielkiej

(specjaliści)

obejmującej

przedstawicieli

zawodów

wymagających posiadania wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz
doświadczenia

w

zakresie

nauk

technicznych,

przyrodniczych,

społecznych,

humanistycznych i pokrewnych wyróżniono 50 osób (w tym34 kobiety), co stanowi
2,34% bezrobotnych. Podobnie jak w latach poprzednich najczęściej bez pracy pozostają
w tej grupie osoby posiadające zawód ekonomisty (12/11), pielęgniarki (4/4) nauczyciela

nauczania początkowego (3/3) oraz nauczyciela języka polskiego (3/3).
Grupę trzecią wielką stanowią technicy i inny personel średni. Obejmuje ona zawody
wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie
prac technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz
artystycznych koncepcji i metod działania. Do tej grupy należy 212 osób (w tym 127
kobiet), co stanowi 9,93% ogółu bezrobotnych.
Najliczniejszą grupą osób pozostających bez pracy są w tym przypadku technicy

ekonomiści (33/27), technicy rolnicy (24/14), technicy mechanicy (17/1), technicy
żywienia i gospodarstwa domowego (16/14), a także technicy spedytorzy( 12/7).
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Do grupy czwartej wielkiej (pracownicy biurowi), obejmującej zawody wymagające
wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do zapisywania, organizowania,
przechowywania i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych
i statystycznych oraz wykonywania obowiązków wobec klientów, szczególnie
związanych

z

operacjami

pieniężnymi,

organizowaniem

podróży,

informacjami

i spotkaniami w zakresie biznesu należy 68 osób (w tym 54 kobiety), co stanowi 2,53%
ogółu bezrobotnych. Grupa ta najliczniej jest reprezentowana przez techników prac

biurowych (15/14), magazynierów (12/3) oraz asystentów do spraw księgowości (5/5) oraz
kasjerów walutowych (5/5), ekspedytorów (5/5).
W grupie piątej wielkiej (pracownicy usług osobistych i sprzedawcy) obejmującej zawody
wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do świadczenia
usług ochrony, usług osobistych związanych m.in. z podróżą, prowadzeniem
gospodarstwa,

dostarczaniem

żywności,

opieką

osobistą

oraz

do

sprzedawania

i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych czy detalicznych wyróżniamy 394
osoby (w tym 298 kobiet), co stanowi 18,46% ogółu bezrobotnych. W grupie tej aż 229
osób (w tym 193 kobiet) to sprzedawcy. Kolejne licznie reprezentowane zawody stanowią

robotnicy gospodarczy (29/6), kucharze (25/21), barmani (23/21), pozostali pracownicy
ochrony mienia i osób (20/1).
Do grupy szóstej wielkiej (rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy) obejmującej zawody
wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uprawy i zbioru
ziemiopłodów, zbierania owoców lub roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów,
chowu i hodowli zwierząt, połowów lub hodowli ryb należy 47 osób (w tym 15 kobiet),
co stanowi 2,20% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Grupę tę najliczniej
reprezentują: drwale/pilarze leśni (12/0) robotnicy leśni (10/2), rolnicy (8/2) oraz

ogrodnicy terenów zieleni (5/3).
W grupie siódmej wielkiej (robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy) obejmującej zawody
wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do prowadzenia,
uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów oraz budowy,
konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn wyróżnia się 476 osób (w tym 117
kobiet), co stanowi 22,30% ogółu bezrobotnych. W grupie tej bez pracy pozostają
najliczniej szwaczki (76/74), murarze (48/0), ślusarze (37/1) oraz mechanicy samochodów

osobowych (32/0) .
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Do grupy ósmej wielkiej zwanej grupą operatorów i monterów maszyn i urządzeń
obejmującej zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do
prowadzenia pojazdów i innego sprzętu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji
pracy maszyn i urządzeń przemysłowych na miejscu lub przy pomocy zdalnego
sterowania oraz do montowania produktów z komponentów według ścisłych norm
i metod należy 111 osób (w tym 3 kobiety), co stanowi 5,20% ogółu bezrobotnych. Grupa
ta najliczniej jest reprezentowana przez kierowców ciągnika rolniczego (22/0), kierowców

samochodu ciężarowego (19/0), kierowców samochodu osobowego (15/0).
Grupa dziewiąta wielka (pracownicy przy pracach prostych), do której należą zawody
wymagające niskich lub podstawowych umiejętności i niewielkiej wiedzy teoretycznej
niezbędnych do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac, reprezentowana
jest przez 150 osób (w tym 75 kobiet), co stanowi 7,02% ogółu bezrobotnych. W grupie tej
bez pracy pozostają najliczniej: sprzątaczki biurowe (30/30), robotnicy budowlani (28/0)),

dozorcy (14/2), pomoce kuchenne (11/11).
W grupie dziesiątej wielkiej (siły zbrojne) klasyfikowani są żołnierze zawodowi. Grupa
ta liczy 11 mężczyzn, co stanowi 0,51% ogółu bezrobotnych.
Poniższa tabela przedstawia natomiast zestawienie zawodów dominujących wśród osób
bezrobotnych zarejestrowanych w końcu I półrocza 2012 roku.
Tabela nr 3. Zestawienie zawodów dominyjących wśród
zarejestrowanych w końcu I półrocza 2012 r.

osób

bezrobotnych

Bezrobotni
ogółem

Kobiety

Powyżej 12
miesięcy

bez zawodu

603

304

95

sprzedawca

229

193

78

szwaczka

76

74

15

murarz

48

0

12

ślusarz

37

1

10

technik
ekonomista

33

27

7

mechanik
samochodów
osobowych

32

0

9

sprzątaczka
biurowa

30

30

10

Nazwa zawodu
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robotnik
gospodarczy

29

6

7

robotnik
budowlany

28

0

4

kucharz

25

21

4

barman

23

21

6

Źródło: opracowanie własne PUP Słubice

Z powyższych danych wynika, iż wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych
w słubickim urzędzie pracy dominują osoby posiadające kwalifikacje lub wykonujące
wcześniej zawód sprzedawcy, szwaczki, murarza, ślusarza, technika ekonomisty,
mechanika samochodów osobowych, sprzątaczki biurowej czy robotnika gospodarczego.
Na czele powyższej tabeli analogicznie jak w latach ubiegłych znajdują się osoby nie
posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych. Warto zauważyć, iż wśród osób
reprezentujących zawody najczęściej obserwowane i rejestrowane odsetek osób
widniejących w ewidencji ponad 12 miesięcy wynosi 24,08% (514 osób).
Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu I półrocza 2012 roku nie stwierdzono
figurowania m.in. osób o takich zawodach jak.:
·

główny technolog.

·

kierownik hurtowni,

·

chemik,

·

lekarz weterynarii,

·

kosmetolog,

·

specjalista do spraw kadr,

·

specjalista do spraw sprzedaży,

·

technik masażysta,

·

referent (asystent bankowości),

·

inspektor budowlany,

·

plastyk

·

listonosz,

·

pracownik solarium,

·

mechanik urządzeń chłodniczych,

·

mechanik maszyn rolniczych,

·

operator ładowarki,
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·

monter mebli,

·

robotnik placowy.
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ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
Wg raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze: „Ranking zawodów

deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim. Czerwiec 2012” wśród dużych
grup zawodów wyróżnić możemy (w nawiasach podano dwucyfrowy kod grupy zawodu):
I. trzy duże grupy zawodów deficytowych:

- (92) robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie – wskaźnik
2,2982,
- (41) sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni – wskaźnik 1,9933,
- (51) pracownicy usług osobistych – wskaźnik 1,3906;
II. dwie duże grupy zawodów zrównoważonych:

- (96) ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych – wskaźnik
1,0239,
- (34) średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewni –
wskaźnik 0,9444;
III. trzydzieści

siedem dużych grup zawodów nadwyżkowych, wśród których

najbardziej sprzyjający stosunek zgłoszonych propozycji pracy lub aktywizacji do
liczby osób rejestrujących się bezrobotnych występował w dużych grupach
zawodów takich jak:
- (54) pracownik usług ochrony – wskaźnik 0,8651,
- (14) kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych –
wskaźnik 0,7941,
- (94) pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki – wskaźnik 0,7500,
- (91) pomoce domowe i sprzątaczki – wskaźnik 0,7193,
- (44) pozostali pracownicy obsługi biura – wskaźnik 0,6862,
- (53) pracownicy opieki osobistej i pokrewni – wskaźnik 0,6807,
- (43) pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej –
wskaźnik 0,6433,
- (12) kierownicy do spraw zarządzania i handlu – wskaźnik 0,6000,
- (13) kierownicy do spraw produkcji i usług – wskaźnik 0,5857,
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- (83) kierowcy i operatorzy pojazdów – wskaźnik 0,5722;
najmniej korzystny stosunek zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej do liczby rejestrujących się bezrobotnych, występował w dużych
grupach zawodów:
- (01) oficerowie sił zbrojnych – wskaźnik 0,0000,
- (03) żołnierze szeregowi – wskaźnik 0,0000,
- (63) rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby – wskaźnik 0,0000,
- (31) średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych – wskaźnik
0,0682,
- (73) rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni – wskaźnik 0,0739,
- (26) specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury – wskaźnik
0,0940,
- (25) specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych – wskaźnik
0,1704,
- (35) technicy informatycy – wskaźnik 0,1810,
- (21) specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych – wskaźnik
0,1845,
- (95) sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach – wskaźnik
0,1875.
Wyszczególniając bezrobotnych z województwa lubuskiego według grup zawodów
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze podaje, iż w pierwszym półroczu 2012 r.
odnotowano 75 grup zawodów deficytowych, 22 grupy zawodów zrównoważonych oraz
319 grup zawodów nadwyżkowych.
W zbiorze zawodów deficytowych zanotowano 19 grup zawodów, których nie posiadały
osoby zarejestrowane w lubuskich urzędach pracy, a pracodawcy zgłosili na nie
zapotrzebowanie poprzez złożenie oferty pracy. Najwięcej ofert pracy zgłoszono na
zawody (w nawiasach podano czterocyfrowy kod zawodu):
- (3352) urzędnicy do spraw podatków – 16 ofert,
- (4411) pomocnicy biblioteczni – 13 ofert,
- (3311) dealerzy i maklerzy aktywów finansowych – 10 ofert,
- (5113) przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek – 4 oferty,
- (2353) lektorzy języków obcych – 3 oferty,
- (3514) technicy sieci internetowych – 3 oferty,
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- (5241) modelki i modele – 3 oferty,
- (9129) pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem – 3 oferty.
W pozostałych 56 grupach zawodów deficytowych, najkorzystniejszy wskaźnik
intensywności deficytu zauważono dla przedstawicieli grup zawodów:
- (9213) robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli zwierząt – wskaźnik
21,6667,
- (5312) asystenci nauczycieli – wskaźnik 12,3333,
- (9334) układacze towarów na półkach – wskaźnik 10,6000,
- (4132) operatorzy wprowadzania danych – wskaźnik 7,0000,
- (5244) sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej/internetowej –
wskaźnik 5,1538,
- (4414) technicy archiwiści i pokrewni – wskaźnik 4,7500,
- (3513) operatorzy sieci i systemów komputerowych – wskaźnik 4,0000,
- (2355) nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych – wskaźnik 4,0000,
- (9411) pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food – wskaźnik 3,6667,
- (5153) gospodarze budynków – wskaźnik 3,4693,
- (8153) operatorzy maszyn do szycia – wskaźnik 3,0000,
- (3353) urzędnicy do spraw świadczeń społecznych – wskaźnik 3,0000,
- (3332) organizatorzy konferencji i imprez – wskaźnik 3,0000,
- (2611) adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy – wskaźnik 3,0000.
W grupie zawodów zrównoważonych, największy wskaźnik zanotowano wśród
następujących grup zawodów:
- (8141) operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych – wskaźnik 1,1000,
- (3251) asystenci dentystyczni – wskaźnik 1,0714,
- (9122) czyściciele pojazdów – wskaźnik 1,0667,
- (7122) posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy – wskaźnik 1,0323,
- (9629) pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani – wskaźnik
1,0035.
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W grupie zawodów nadwyżkowych, najkorzystniejszy wskaźnik intensywności nadwyżki
odnotowano w grupach zawodów:
- (3313) księgowi – wskaźnik 0,8947,
- (7212) spawacze i pokrewni – wskaźnik 0,8889,
- (5230) kasjerzy i sprzedawcy biletów – wskaźnik 0,8774,
- (7123) tynkarze i pokrewni – wskaźnik 0,8636,
- (2441) specjaliści do spraw rynku nieruchomości – wskaźnik 0,8636,
- (5151) pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów – wskaźnik
0,8571,
- (8156) operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni – wskaźnik 0,8571,
- (9214) robotnicy pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie – wskaźnik 0,8421,
- (2423) specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi – wskaźnik 0,8378,
- (9111) pomoce domowe i sprzątaczki – wskaźnik 0,8333,
- (3312) pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni – wskaźnik 0,8276,
- (7411) elektrycy budowlani i pokrewni – wskaźnik 0,7687,
- (7121) dekarze – wskaźnik 0,7619,
- (7125) szklarze – wskaźnik 0,7500,
- (3132) operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni –
wskaźnik 0,7500,
- (3333) pośrednicy pracy i zatrudnienia – wskaźnik 0,7500,
- (3256) ratownicy medyczni – wskaźnik 0,7500.
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ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH
W POWIECIE SŁUBICKIM
Analizując zawody deficytowe i nadwyżkowe należy zwrócić uwagę na zawody,
w których średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I półroczu 2012
roku wynosiła zero. Wskazuje to na fakt braku możliwości obliczenia wskaźnika
intensywności nadwyżki (deficytu). W takim przypadku mamy do czynienia z sytuacją
zdecydowanego deficytu w danym zawodzie,
zawodzie rodzącą brak możliwości zrealizowania ofert
pracy w przypadku ich pojawienia się. Z danych statystycznych wynika, iż w powiecie
słubickim grupę tę tworzą 133 zawody, w tym m.in.:
·

nauczyciel chemii,

·

nauczyciel przedszkola,

·

doradca finansowy,

·

specjalista ds. kadr,

·

technik elektryk,

·

kontroler biletów,

·

elektromechanik,

·

krojczy,

·

palacz pieców zwykłych;

Zawody nadwyżkowe to zawody, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest
wyższa niż zgłaszane zapotrzebowanie przez pracodawców w postaci propozycji pracy.
Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) oblicza się dzieląc średnią miesięczną liczbę
ofert pracy przez średnią miesięczną liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w danym
zawodzie. Gdy dany wskaźnik jest mniejszy od 0,9 oznacza to, iż dany zawód jest
zawodem nadwyżkowym. Analizując dane statystyczne okazuje się, że do przedstawicieli
zawodów nadwyżkowych w powiecie słubickim zaliczamy m.in.:
Tabela nr 4. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w I półroczu 2012 r.
L.p. Nazwa zawodu

Kod
zawodu

Wskaźnik intensywności
nadwyżki (deficytu)

1

szwaczka

753303

0,0566

2

ślusarz

722204

0,0645

3

piekarz

751204

0,0769

4

tapicer

753402

0,0833

5

pakowacz

932101

0,1250
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6

kierowca ciągnika rolniczego

834101

0,1333

7

technik budownictwa

311204

0,1429

8

kucharz małej gastronomii

512002

0,1667

9

technik handlowiec

522305

0,1667

10

stolarz

752205

0,1739

11

krawiec

753105

0,2143

12

pozostali pracownicy obsługi
biurowej

411090

0,2500

13

sprzedawca

522301

0,2723

14

pozostali pracownicy ochrony
osób i mienia

541390

0,3333

15

tynkarz

712303

0,3333

16

lakiernik samochodowy

713203

0,3333

17

cukiernik

751201

0,3333

18

prasowaczka ręczna

912103

0,3333

19

kierowca operator wózków
jezdniowych

834401

0,3333

20

księgowy

331301

0,4000

21

agent celny

333101

0,4000

22

drwal/pilarz drzew

621001

0,4286

23

sprzątaczka biurowa

911207

0,4286

24

technik farmaceutyczny

311301

0,5000

25

kierowca autobusu

833101

0,5000

26

palacz kotłów parowych

818206

0,5000

27

kelner

513101

0,5625

28

robotnik budowlany

931301

0,6429

29

ogrodnik terenów zieleni

611306

0,6667

30

parkingowy

962903

0,6667

Źródło: opracowanie własne PUP Słubice
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Na szczególną uwagę zasługują zawody z wartością wskaźnika intensywności nadwyżki
(deficytu) równą 0,00. Są to bowiem zawody w zdecydowanie niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy. Ilość ofert pracy pojawiających się na rynku, nie jest wystarczająca, aby
każda zarejestrowana osoba mogąca wykonywać dany zawód znalazła zatrudnienie.
Wśród takich zawodów wyróżniamy m.in.:
·

główny księgowy,

·

kierownik budowy,

·

chemik,

·

inżynier leśnictwa,

·

pielęgniarka,

·

lekarz weterynarii,

·

pedagog,

·

ekonomista,

·

politolog,

·

psycholog,

·

technik elektronik,

·

funkcjonariusz celny,

·

kasjer bankowy,

·

telemarketer,

·

siostra PCK,

·

portier,

·

stolarz budowlany,

·

meliorant.

Zawody zrównoważone to zawody wykazujące równowagę na rynku pracy. Wskaźnik
intensywności nadwyżki (deficytu) waha się w tym przypadku od 0,9-1,1. Do zawodów
zrównoważonych w powiecie słubickim w I półroczu 2012 roku należał jedynie zawód
kucharz.
Zawody deficytowe to zawody, w których liczba zgłoszonych ofert pracy jest wyższa niż
liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu)
przyjmuje tutaj wartość większą od 1,1. Do zawodów deficytowych na lokalnym rynku
pracy należą m.in.:
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Tabela nr 5. Zestawienie
Zestawienie zawodów deficytowych w I półroczu 2012 r.
Lp.

Nazwa zawodu

Kod
zawodu

Wskaźnik intensywności
nadwyżki (deficytu)

1

bukieciarz

534109

13,6667

2

operator myjni

912202

13,0000

3

sekretarka

412001

7,0000

4

kierownik działu sprzedaży

122102

6,0000

5

pracownik ochrony fizycznej bez
licencji

541307

6,0000

6

robotnik pomocniczy w przemyśle
przetwórczym

932911

5,3333

7

technik prac biurowych

411004

4,8571

8

opiekunka dziecięca

325905

4,0000

9

robotnik leśny

621002

4,0000

10

monter/ składacz okien

712501

4,0000

11

pozostali robotnicy
przygotowujący drewno i
pokrewni

752190

4,0000

12

robotnik gospodarczy

515301

3,7600

13

spedytor

333105

3,6667

14

kierowca samochodu ciężarowego

833203

3,6000

15

sprzedawca w stacji paliw

524502

3,3333

16

kosmetyczka

514202

3,0000

17

woźny

962906

3,0000

18

recepcjonista

422602

2,2500

19

rzeźnik-wędliniarz

751105

2,5000

20

sprzedawca w branży spożywczej

522304

2,0000

21

pozostali ogrodnicy

611390

2,0000

22

pilarz

752305

1,5000

23

kierowca samochodu dostawczego

832202

1,5000

24

kierowca samochodu osobowego

832203

1,5000

24

pokojowa

911203

1,5000

25

brukarz

711601

1,5000

Źródło: opracowanie własne PUP Słubice
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Należy dodać, iż trudno jest wyciągać wnioski i w pełni mówić o zawodach deficytowych
na podstawie złożonych ofert pracy. Nie wszyscy pracodawcy poszukują bowiem swoich
przyszłych pracowników za pośrednictwem urzędu pracy. Część ogranicza się do
prywatnej sieci kontaktów, bądź zamieszczania ofert w lokalnej prasie. Podobne zjawisko
obserwujemy w przypadku osób poszukujących zatrudnienia. Istnieją zawody, których
przedstawiciele rzadko rejestrują się w urzędach pracy. Są to przeważnie osoby
posiadające wąską specjalizację lub doświadczenie zawodowe w dziedzinie, na którą
istnieje popyt na rynku pracy. Osoby te poszukują zatrudnienia na własną rękę.
Ponadto w skład ofert pracy, dla których wylicza się wskaźnik intensywności nadwyżki
deficytu wlicza się także oferty stażu. Stąd takie duże zapotrzebowanie m.in. na
asystentów usług pocztowych, gońców, czy techników administracji. W rzeczywistości
przedstawiciele wspomnianych zawodów mają także trudności ze znalezieniem stałego
zatrudnienia.

ZGŁOSZENIA PRACODAWCÓW, ORGANIZACJI
PRACODAWCÓW I ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH
Zaproszono pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe z gminy
Słubice do współpracy w zakresie sporządzenia wykazu potrzeb szkoleniowych oraz listy
zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Do
pracodawców z gminy Słubice zwrócono się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji na
temat rodzaju zawodów, specjalności i kwalifikacji zawodowych, na które aktualnie
istnieje zapotrzebowanie w ich firmie. Niestety nie otrzymano żadnej informacji od w/w
podmiotów.

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI
ORGANIZOWANYCH SZKOLEŃ
W roku 2012 zrealizowano 3 szkolenia grupowe dla łącznej grupy 26 osób oraz 12 szkoleń
indywidualnych. Na szkolenia skierowano łącznie grupę 38 osób uprawnionych: 19
mężczyzn oraz 19 kobiet. Źródłem finansowania szkoleń był Fundusz Pracy, Europejski
Fundusz Społeczny oraz Fundusz Pracy w ramach środków finansowych pozyskanych
z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
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Oprócz szkoleń typowo zawodowych wzorem lat ubiegłych organizowane było również
szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 12 osób. Łącznie szkolenie to
ukończyło 8 osób, a więc wydano 8 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (zgodnie
z zapisem § 66 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r.
(Dz. U. Nr 177, poz. 1193 z późn zm.) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia może być
wydane, jeżeli uczestnik zrealizował wszystkie zadania przewidziane programem
szkolenia, a jego obecność na zajęciach w każdej części szkolenia był nie niższa niż 80%
liczby godzin określonych programem szkolenia). Spośród wszystkich uczestników
szkolenia jedna osoba podjęła zatrudnienie w trakcie szkolenia, zaś druga po jego
zakończeniu.
Z zakresu szkoleń zawodowych grupowych realizowano szkolenie: „Sprzedawca z obsługą
kasy fiskalnej i podstawą języka niemieckiego” finansowane z środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla 10 osób uprawnionych z poniższych grup:
-

osoby bezrobotne w wieku 50 – 64 lata,

-

osoby bezrobotne do 25 roku życia,

-

osoby długotrwale bezrobotne,

-

osoby niepełnosprawne.

Zorganizowano także szkolenie „Florysta” dla 8 osób uprawnionych powyżej 50 roku
życia, finansowane z Funduszu Pracy w ramach środków finansowych pozyskanych
z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz szkolenie „Spawacz metodą MAG”
dla 8 osób uprawnionych po 50 roku życia również finansowane z środków Rezerwy
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dwanaście szkoleń indywidualnych było
finansowane z Funduszu Pracy a jedno z Funduszu Pracy w ramach środków finansowych
pozyskanych z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wśród kierunków szkoleń
organizowanych w formie szkoleń indywidualnych wyróżnić można:
- kurs prawa jazdy kategorii C,
- kurs na operatora koparko – ładowarki,
- kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem
specjalizowanych,
- kasjer walutowo-złotowy,
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- szkolenie przypominające po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu
pielęgniarki,
- kurs na przewóz rzeczy kierowców wykonujących transport drogowy – kwalifikacja
wstępna przyspieszona,
co daje łączną liczbę 9 (wraz z szkoleniami grupowymi) realizowanych kierunków
szkoleń.
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WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ
LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIA Z WYNIKIEM
POZYTYWNYM, W STOSUNKU DO ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIA

Spośród łącznej grupy 38 osób uprawnionych skierowanych na szkolenie 3 osoby będące
uczestnikami szkoleń grupowych nie ukończyły szkolenia, co stanowi 8% do ogółu osób
rozpoczynających szkolenie. Powodem nieukończenia szkoleń przez te osoby była
choroba udokumentowana zwolnieniem lekarskim. Biorąc pod uwagę szkolenia grupowe,
można stwierdzić, iż w stosunku do wszystkich osób rozpoczynających szkolenie grupowe
– 26 osób, 3 osoby (12%) spośród nich nie ukończyło szkolenia z wynikiem pozytywnym
nie uzyskując tym samym przedmiotowych uprawnień zawodowych. Szkolenia
indywidualne ukończyło 12 osób, tj. wszyscy spośród rozpoczynających szkolenie. W tym
przypadku odsetek osób, które nie ukończyły szkolenia wynosi 0%. Można zatem
wywnioskować, iż każdy z uczestników szkoleń indywidualnych stawał się jego
absolwentem z wynikiem pozytywnym, co pozwala wysunąć hipotezę, iż kandydaci na
szkolenia indywidualne posiadają silniejszą motywację do ukończenia szkolenia. Poniżej,
w postaci wykresów kołowych zostały zobrazowane wyniki analizy dot. liczby i odsetka
osób,

które

ukończyły

szkolenia

z

wynikiem

pozytywnym,

w stosunku

do

rozpoczynających szkolenia.
Wykres nr 1. Odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym
w stosunku do rozpoczynających szkolenia

Szkolenia ogółem
osoby, które nie ukończyły szkolenia
osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym

92%

8%

Źródło: opracowanie własne PUP Słubice.
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LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH W POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORIACH WYRÓŻNIONYCH WEDŁUG: KRYTERIUM STATUSU
W ROZUMIENIU USTAWY, PŁCI, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, MIEJSCA
ZAMIESZKANIA I PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY OSÓB BĘDĄCYCH
W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH WG STATUSU
W ROZUMIENIU USTAWY
Wszyscy uczestnicy szkoleń w momencie kierowania ich na szkolenie posiadali status
osoby bezrobotnej w rozumieniu art. 2, ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r., nr 69 poz. 415
z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.
LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH WG PŁCI
Spośród wszystkich osób rozpoczynających szkolenie połowę z nich, tj. 19 osób stanowili
mężczyźni, drugie 50% stanowiły kobiety. Uczestnikami szkoleń byli zatem po równo
przedstawiciele obu płci. Mając na uwadze rozróżnienie szkoleń pod kątem formy ich
organizacji na indywidualne i grupowe można stwierdzić, iż w przypadku szkoleń
indywidualnych to mężczyźni byli częściej uczestnikami szkoleń licząc 9 osób, co stanowi
75% w stosunku do wszystkich uczestników szkoleń indywidualnych, pozostałą odsetek
osób, tj. 25% stanowiły 3 kobiety. W przypadku szkoleń grupowych, to kobiety stanowiły
większość – 62% uczestników, tj. 16 osób. Płeć męska stanowiła 38% pozostałych
uczestników szkolenia, licząc 10 osób.
LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH WG WIEKU
Poddając analizie strukturę wieku uczestników szkoleń można stwierdzić, iż najliczniejszą
grupę (dwudziestoosobową), liczącą 54% ogółu wszystkich uczestników szkoleń stanowiły
osoby od 50 roku życia. Kolejną grupę stanowiło 11 uczestników znajdujących się
w przedziale wiekowym od 26 do 49 roku życia mieszcząc się w 30% ogółu uczestników
szkoleń. Najmniej liczną grupą były osoby do 25 roku życia, których w sumie było 6,
co stanowi 16% ogółu. Rozkład struktury wieku wśród uczestników szkoleń przedstawia
wykres kołowy zamieszczony poniżej. Pod nim zostały zobrazowane dane porównawcze
struktury wieku uczestników szkoleń grupowych i indywidualnych w postaci
przestrzennego wykresu kolumnowego.
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Wykres nr 2. Rozkład struktury wieku wśród uczestników
uczestników szkoleń

Źródło: opracowanie własne PUP Słubice

Wykres nr 3. Porównanie podziału uczestników szkoleń indywidualnych i grupowych
pod względem wieku

Źródło: opracowanie własne PUP Słubice
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Porównując strukturę wieku uczestników szkoleń grupowych i indywidualnych można
wywnioskować, iż wśród uczestników szkoleń grupowych można zauważyć tendencję
wzrostową wieku uczestników. Najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy mający od 50 lat.
Grupa ta liczyła 18 osób, co stanowi 72% ogółu uczestników szkoleń grupowych, kolejną
grupą były osoby mające od 26 do 49 lat. licząc 5 osób i dając odsetek 20% całości
uczestników szkoleń grupowych. Dwie osoby do 25 roku życia stanowiły 8% ogółu
znajdując się tym samym a najmniej licznej grupie wiekowej w przypadku szkoleń
grupowych.
LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH WG POZIOMU
WYKSZTAŁCENIA
Najwięcej przeszkolonych osób stanowili uczestnicy z wykształceniem zasadniczym
zawodowym (13 osób) stanowiący 35% wszystkich uczestników szkoleń. Kolejną
najliczniejszą grupą były osoby z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym
(12 osób) będący 32% odsetkiem ogółu osób przeszkolonych. Kolejną grupą było 7 osób
z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, stanowiący 19% ogółu przeszkolonych.
Osoby, które ukończyły szkołę średnią ogólnokształcącą liczyły 4 osoby mieszcząc się tym
samym w 11% odsetku ogółu wszystkich uczestników szkoleń. najmniej liczną grupę
stanowił zbiór osób z wykształceniem wyższym, znalazła się w nim jedna osoba
stanowiąca 3% ogółu osób p[przeszkolonych. Wyniki analizy zostały zobrazowane za
pomocą wykresu kołowego zamieszczonego pod niniejszym tekstem.
Wykres
Wykres nr 4. Rozkład struktury wieku wśród uczestników szkoleń

Poziom wykształcenia uczestników szkolenia
11%
35%

gimnazjalne i poniżej
zasadnicze zawodowe
średnie ogólne

32%

średnie zawodowe i
policealne
wyższe (w tym licencjat)

19%
3%

Źródło: opracowanie własne PUP Słubice.
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Porównując poziom wykształcenia uczestników szkoleń grupowych i indywidualnych
można wywnioskować, iż najliczniejszą grupę stanowiły osoby legitymujące się
wykształceniem zasadniczym zawodowym, liczący 10 osób spośród uczestników szkoleń
grupowych i stanowiący 40% ich ogółu. Następnie, wg liczebności grup wyodrębnionych
pod względem poziomu wykształcenia uczestników szkolenia, wymienić można zbiór
osób z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym, liczącym 8 osób spośród
wszystkich uczestników szkoleń grupowych i stanowiący 32% ich ogółu. Pięć osób
znalazło się w grupie osób, które ukończyły gimnazja i szkoły podstawowe stanowiąc 20%
przeszkolonych

w

formie

grupowej.

Po

jednej

osobie

liczyły

zbiory

osób

z wykształceniem średnim ogólnym oraz wyższym w przypadku szkoleń grupowych
stanowiąc odpowiednio 4% ogółu.
W przypadku uczestników szkoleń indywidualnych nie odnotowano uczestnika
z wykształceniem wyższym. Czteroosobowy zbiór liczyły osoby, które ukończyły szkoły
średnie zawodowe i policealne stanowiąc 33% ogółu przeszkolonych w formie
indywidualnej. Zarówno grupa z wykształceniem zasadniczym zawodowym jak i średnim
ogólnym licząc po 3 osoby stanowiła po równo 25% wszystkich uczestników szkoleń
indywidualnych. Dwuosobowy zbiór liczyła grupa osób z wykształceniem gimnazjalnym
i niższym

będąc

17%

odsetkiem

ogółu

przeszkolonych

w

formie

szkolenia

indywidualnego.
LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH WG MIEJSCA
ZAMIESZKANIA
Biorąc pod uwagę zróżnicowanie uczestników szkoleń pod kątem ich miejsca
zamieszkania należy zauważyć, iż w przypadku obu form szkolenia – zarówno grupowej
jak i indywidualnej większość przeszkolonych osób stanowili mieszkańcy miast w liczbie
32, co stanowi 84% ogółu wszystkich przeszkolonych. Mieszkańcami wsi było tylko 6
osób (16% ogółu). Mieszkańcami miast było 83% uczestników szkoleń indywidualnych,
tj. 10 osób, pozostałą część – 17% stanowiły dwie osoby mieszkające na wsi. Uczestnikami
szkoleń grupowych były 22 osoby mieszkające w miastach, stanowiące 85% uczestników
szkoleń grupowych. Wsie zamieszkują tylko 4 osoby, co daje odsetek 15% w stosunku do
wszystkich przeszkolonych w formie grupowej.
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LICZBA I ODSETEK OSÓB PRZESZKOLONYCH WG PRZYNALEŻNOŚCI DO
GRUPY OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY
Koncentrując się na art. 49 ustawy mówiącym o osobach będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy można zaobserwować, iż w czołówce najliczniejszych grup znaleźli się
bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym
mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka licząc 21 osób, co stanowi 55,26% ogółu wszystkich uczestników szkoleń.
Kolejnymi najliczniejszymi grupami przeszkolonych były zbiory osób bezrobotnych
powyżej 50 roku życia oraz bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia
zawodowego lub bez wykształcenia średniego liczące po równo w każdej z grup 20 osób,
tj. 52,63% w stosunku do wszystkich uczestników szkoleń.
Następną wg liczebności grup było osiem osób niepełnosprawnych, które stanowiły
21,05% odsetek wszystkich przeszkolonych w stosunku do ogółu uczestników szkoleń.
Bezrobotni do 25 roku życia stanowili zbiór 6-osobowy w stosunku do ogółu absolwentów
szkolenia, znajdując się tym samym w 15,79%. Bezrobotnych wychowujących samotnie
co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia zostało przeszkolonych dwóch, stanowili oni
5,26% wszystkich przeszkolonych.
Nie odnotowano uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez tutejszy urząd pracy
osób bezrobotnych, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia.
Tabela poniżej obrazuje analizę uczestników szkoleń ze względu na szczególną sytuację
w jakiej są na rynku pracy.
Tabela nr 6. Struktura uczestników szkoleń wg przynależności do grupy osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. i
Status wg art.. 49 ustawy
bezrobotny do 25 roku życia,
bezrobotny
długotrwale
albo
po
zakończeniu
realizacji
kontraktu
socjalnego, o którym mowa w art. 50
ust. 2 pkt 2, albo kobieta, która nie
podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka,
bezrobotny powyżej 50 roku życia,

Indywidualne

Grupowe

Ogółem

liczba odsetek liczba odsetek liczba odsetek
4 33,33%

2

7,69%

6 15,79%

6 50,00%

15 57,69%

21 55,26%

2 16,67%

18 69,23%

20 52,63%
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bezrobotny
bez
kwalifikacji
zawodowych,
bez
doświadczenia
zawodowego lub bez wykształcenia
średniego,

5 41,67%

bezrobotny samotnie wychowujących co
najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

0

0,00%

2

7,69%

2

5,26%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

8 30,77%

bezrobotny, który po odbyciu kary
pozbawienia
wolności
nie
podjął
zatrudnienia,
bezrobotny niepełnosprawny

15 57,69%

20 52,63%

8 21,05%

Źródło: opracowanie własne PUP Słubice

LICZBA I ODSETEK OSÓB ZATRUDNIONYCH W TRAKCIE SZKOLENIA
ORAZ W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO JEGO UKOŃCZENIU

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej liczony jest wg zapisu § 83 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia
usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1193 z późn zm.), jako
stosunek osób zatrudnionych w trakcie szkolenia oraz w okresie 3 miesięcy po jego
ukończeniu do liczby osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły szkolenie.
Z grupy 35 osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły szkolenia rozpoczęte w 2012
r., w trakcie szkolenia lub w okresie 3 miesięcy po jego ukończeniu, zatrudnienie, inną
pracę zarobkową lub działalność gospodarczą podjęło 8 osób, zatem wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej wyniósł 22,86%.
Szkolenia grupowe z wynikiem pozytywnym ukończyły 23 osoby. Z grupy tej 2 osoby
w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia podjęło zatrudnienie, inną pracę zarobkową
lub rozpoczęło działalność gospodarczą, co stanowi 8,70% (w stosunku do liczby osób
kończących szkolenie grupowe).
Szkolenia wskazane przez osoby uprawnione ukończyło 12 osób, 6 z nich w okresie
3 miesięcy po ukończeniu szkolenia (lub w trakcie) podjęło zatrudnienie, inną pracę
zarobkową lub rozpoczęło działalność gospodarczą, co stanowi 50% (w stosunku do osób
kończących szkolenie w trybie indywidualnym). Powyższe dane obrazuje tabela
zamieszczona pod tekstem.

34 | S t r o n a

LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI,
NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY

PUP Słubice

Tabela nr 7. Zestawienie liczby i idsetka osób zatrudnionych w trakcie szkolenia oraz
w okresie 3 miesięcy po jego zakończeniu.
Indywidualne

Zatrudnienie

liczba

w trakcie szkolenia
w okresie 3 miesięcy od
zakończonego szkolenia
Suma

odsetek

Grupowe

Ogółem

liczba odsetek

liczba odsetek

1

8,33%

0

0,00%

1

2,86%

5

41,67%

2

8,70%

7

20,00%

6

50,00%

2

8,70%

8

22,86%

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe dane nie odzwierciedlają całej efektywności za 2012 r. ponieważ przy
szkoleniach:

Kasjer

walutowo-złotowy,

Kurs

na

przewóz

rzeczy

kierowców

wykonujących transport drogowy – kwalifikacja wstępna przyspieszona, Florysta,
Spawacz metodą MAG 3-miesięczny okres po zakończeniu szkolenia upływa w terminie
późniejszym niż z dniem sporządzenia niniejszej analizy, tj. 8 stycznia 2013 r.
Dodatkowo 3 osoby (8% z wszystkich uczestników szkolenia) zostało wyrejestrowanych
z innych powodów niż z tytułu podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia
działalności gospodarczej. Jedna osoba została wykreślona z ewidencji osób bezrobotnych
na własny wniosek, a jedna osoba odmówiła bez uzasadnionej przyczyny podjęcia
propozycji odpowiedniej pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
jedna osoba nie stawiła się w urzędzie w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła
w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.
KOSZT PONOWNEGO ZATRUDNIENIA OSÓB PRZESZKOLONYCH, LICZONY JAKO
STOSUNEK PONIESIONYCH KOSZTÓW SZKOLEŃ DO LICZBY OSÓB
ZATRUDNIONYCH W OKRESIE 3 MIESIĘCY PO UKOŃCZENIU SZKOLEŃ

W roku 2012 na organizację szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Słubicach

poniesiono łącznie koszty w wysokości 67 472,24 zł, w tym:
należności dla jednostki:

62 125,40 zł;

koszty dojazdu:

3 581,84 zł;

badania lekarskie:

1 765,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane można obliczyć, że:
- całkowity koszt szkoleń (CK):
(CK):

67 472,24 zł

35 | S t r o n a

LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI,
NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY

PUP Słubice

- liczba osób zatrudnionych (LZ):
(LZ): 8
CK
67 472,24 zł
koszt ponownego zatrudnienia = ------ = ---------------- = 8 434,03zł
434,03zł
LZ
8
PRZECIĘTNY KOSZT SZKOLENIA I PRZECIĘTNY KOSZT OSOBOGODZINY
SZKOLENIA

1. Przeciętny koszt szkolenia wyliczany na podstawie następujących mierników:
- suma kosztów zakończonych szkoleń (CK)
(CK):

62 125,40 zł

- liczba bezrobotnych rozpoczynających szkolenie (LR):
LR):

38

CK
67 472,24 zł
przeciętny koszt szkolenia= -------- = ----------------------- = 1 775,59 zł
LR
38
2. Koszt osobogodziny wyliczany na podstawie następujących mierników:
- suma kosztów zakończonych szkoleń (CK):
(CK):

67 472,24 zł

- suma godzin zorganizowanych szkoleń (GS):
(GS):

1295,9 godz.

CK
67 472,24 zł
koszt osobogodziny = ----- = ------------------------ = 52,07 zł
GS
1295,9 godz.
LICZBA I ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN, UZYSKAŁY LICENCJĘ,
UKOŃCZYŁY SZKOLENIE FINANSOWANE Z POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ LUB
UKOŃCZYŁY STUDIA PODYPLOMOWE, W STOSUNKU DO OSÓB,
KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W TEJ FORMIE

W roku 2012 nie ubiegano się o pożyczki szkoleniowe oraz o sfinansowanie kosztów
egzaminów i licencji. W 2012 r. wnioski na dofinansowanie studiów podyplomowych
złożyły 3 osoby w zakresie: przyroda, zamówienia publiczne oraz diagnoza i terapia
pedagogiczna. Jeden wniosek rozpatrzono negatywnie ze względu na brak środków
finansowych na realizację zadania w związku z ograniczonymi środkami na realizację
programów rynku pracy, jeden natomiast z uwagi na niespełnienie wymogów
ustawowych. Trzeci wniosek został rozpatrzony negatywnie z uwagi na brak celowości
sfinansowania kosztów studiów podyplomowych i ograniczone środki na finansowanie
aktywnych form pomocy.
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LICZBA I ODSETEK OSÓB ZATRUDNIONYCH W TRAKCIE LUB W OKRESIE
3 MIESIĘCY PO ZDANIU EGZAMINU, UZYSKANIU LICENCJI, UKOŃCZENIU
SZKOLENIA FINANSOWANEGO Z POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ ORAZ
PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

1. Liczba i odsetek osób, które zostały zatrudnione po zdaniu egzaminu
- nie zostały złożone wnioski
2. Liczba i odsetek osób, które zostały zatrudnione po uzyskaniu licencji
– nie zostały złożone wnioski
3. Liczba i odsetek osób, które zostały zatrudnione po ukończeniu szkolenia
finansowanego z pożyczki szkoleniowej
– nie zostały złożone wnioski
4. Liczba i odsetek osób, które zostały zatrudnione w 2012 r. po ukończeniu studiów
podyplomowych
- żadna osoba nie rozpoczęła studiów podyplomowych w 2012 r. Jedna osoba, która
rozpoczęła studia podyplomowe w 2011 r. zakończyła je w I połowie 2012 roku i podjęła
zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy po ich zakończeniu.
Szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach na rzecz klientów tj.
osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracowników i osób wykonujących inną
pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej są jedną z podstawowych form pomocy oraz
usług rynku pracy, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób
uprawnionych. W szczególności bardzo popularną formą szkoleń są szkolenia
indywidualne, które dla osób nie mających możliwości na podjęcie pracy niejednokrotnie
w tej formie pomocy udzielanej przez urząd widzą realną szansę na powrót na rynek pracy
oraz szansę rozwoju zawodowego. Niewątpliwie szkolenia są trafną formą pomocy dla
osób bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, ale także dla tych, którzy
chcą uzupełnić posiadane już kwalifikacje lub zmienić je, aby podjąć zatrudnienie
w nowym zawodzie lub też na nowo nabyć utracone kompetencje do wykonywania pracy
w dotychczasowym zawodzie.
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Propozycje szkoleń ujętych w planie szkoleń stanowią alternatywę dla osób
zarejestrowanych, dla których w danym okresie brak jest propozycji pracy. Ważnym
aspektem jest adekwatny do kierunku szkolenia dobór grupy uczestników szkolenia.
Znaczącą rolę odgrywa współpraca pomiędzy specjalistą ds. rozwoju zawodowego
a doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy oraz liderem klubu pracy oraz innych
pracowników urzędu. Ważna jest także aktywne i bieżące zbieranie danych dotyczących
badania potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych oraz zawodów i specjalności, na jakie
istnieje zapotrzebowanie na aktualnym lokalnym rynku pracy, aby w przyszłości móc
sprawnie i trafnie sporządzać plany szkoleń.
Biorąc pod uwagę dobór grupy do szkolenia, należy pamiętać o tym, że zarówno osoby
powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne czy długotrwale bezrobotne należą do grup
podwyższonego ryzyka jeśli chodzi o podjęcie najtrudniej zatrudnienia, co zostało
udowodnione w analizach statystycznych. Oczywistym jest, iż osobom tym należy
udzielić pomocy i wsparcia na różne sposoby dążąc do ich zatrudniania, niemniej jednak
w zdecydowanej większości przypadków nie jest możliwym, iż jedno szkolenie znacząco
odmieni ich życie zawodowe i doprowadzi do zatrudnienia bezpośrednio po jego
zakończeniu. Osoby po 50 roku życia już w trakcie procesu rekrutacji na szkolenia skarżą
się na utrudnioną zdolność przyswajania wiedzy z uwagi na ich wiek, umiejętności
manualne oraz liczne schorzenia. W grupie osób po 50 roku życia dobór uczestników na
szkolenie okazał się bardzo skomplikowany i czasochłonny, gdyż liczba osób
zainteresowanych odbyciem szkolenia była niewielka. Bardziej zasadnym wydaje się
kierować osoby po 50 roku życia oraz niepełnosprawne do odbycia stażu niż szkolenia
z uwagi właśnie na częste schorzenia i obniżone zdolności manualne, koncentracji uwagi.
Nauka nowych umiejętności praktycznych przy wielu kierunkach szkoleń wymaga nieraz
bardzo dobrego stanu zdrowia, odporności na stres i zmęczenie, gotowości do pracy
w pozycji stojącej lub z użyciem niebezpiecznych narzędzi (np. przy spawaniu) lub
mogących wywołać uczulenie materiałów (np. rośliny). Zdolność przyswajania wiedzy
jest także nieraz ograniczona, gdyż nauka nowego materiału wymaga sporej koncentracji
i zdolności zapamiętywania.
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Szkolenie jest niewątpliwie znaczącym kamieniem milowym dla bezrobotnych w wyjściu
na rynek prac i podjęciu zatrudnienia, jednak niektórych przypadkach wiąże się to tylko
z teoretyczne nabyciem lub uzupełnienie umiejętności lub kwalifikacji. Szczególnie dla
osób długotrwale bezrobotnych czy bez doświadczenia zawodowego sama wiedza
teoretyczna jest niestety niewystarczająca, aby móc rywalizować na rynku pracy
z innymi, bardziej aktywnymi zawodowo. Ważną wskazówką na przyszłość wydaje się
być pomysł rozszerzenia zakresu realizowanych szkoleń o część praktyczną tj. np. nad
możliwością odbycia stażu po zakończeniu szkolenia, który byłby zgodny z kierunkiem
danego szkolenia. Niemniej jednak taką „podwójną” formą pomocy należałoby objąć
jedynie wybrane osoby, zdiagnozowane np. przez doradców zawodowych. Należy tu raz
jeszcze podkreślić, iż urzędy powinny pomagać osobom bezrobotnym w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, ponieważ bez tej pomocy będzie im jeszcze trudniej odnaleźć się
na rynku pracy, ale nie można w tej sytuacji liczyć na wysoki wskaźnik efektywności
szkoleń.
Analizując uzyskane w 2012 roku wskaźniki efektywności po szkoleniach grupowych
i indywidualnych uprawnione należy zauważyć wyższy wskaźnik w przypadku tych
drugich. Osoba, która składa wniosek o szkolenie indywidualne musi uzasadnić celowość
takiego szkolenia. Jest to zatem sytuacja przemyślana, uzasadniona, a motywacja do
podjęcia i ukończenia takiego szkolenia jest znacznie wyższa, gdyż to osoba uprawniona
sama wskazuje kierunek szkolenia jakim jest zainteresowana, a część kosztów jakie musi
ponieść za to szkolenie wydaje się być aspektem, który dodatkowo przyczynia się do
poczucia odpowiedzialności za jakość uczestnictwa w tym szkoleniu.
Ponadto szkolenia indywidualne znacznie bardziej odnoszą się do aktualnych na danym
rynku pracy potrzeb szkoleniowych dotyczących konkretnej i specyficznej jednostki,
a zatem dają możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych nie ujętych z różnych
powodów w wykazie potrzeb szkoleniowych, jak np. szkolenie przypominające po
przerwie dłuższej niż 5 letniej w wykonywaniu zawodu pielęgniarki. Szkolenia
indywidualne wydają się więc odpowiadać na zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe
konkretnej jednostki w danej chwili na aktualnym rynku pracy.
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Podsumowując należy stwierdzić, iż w celu zwiększenia efektywności i skuteczności
szkoleń istotne jest:
- szczegółowe

rozpoznanie

potrzeb

szkoleniowych

osób

ubiegających

się

o uczestnictwo i dostosowanie ich do potrzeb lokalnego rynku pracy,
- właściwy dobór kandydatów na poszczególne kierunki szkoleń uwzględniając ich
zdolności przyswajania wiedzy i umiejętności, wiek, zainteresowania oraz stan
zdrowia,
- położenie nacisku na szkolenia indywidualne, gdzie osoba musi uzasadnić wybór
konkretnego szkolenia.

WNIOSKI
Zgodnie z art. 40, ust. 2a, pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz § 71, ust.
1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r.,
nr 177 poz. 1193) Powiatowy Urząd Pracy w oparciu o wskazane w w/w aktach prawnych
informacje i analizy dokonał opracowania listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem
kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.
Poniższa lista szczegółowo przedstawia zawody, na które istnieje zapotrzebowanie na
rynku pracy w powiecie słubickim.
Tabela nr 8. Zestawienie zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na
lokalnym rynku pracy w powiecie słubickim

Nazwa zawodu

Kod
zawodu

Opis kwalifikacji i umiejętności zgodnie z klasyfikacją
zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy określoną
przez MPiPS
Pielęgnowanie kwiatów ciętych i roślin doniczkowych.
Układanie kompozycji z kwiatów ciętych i roślin
doniczkowych.

bukieciarz

522102

Dekorowanie kwiatów ciętych i roślin doniczkowych.
Dostarczanie kwiatów ciętych i roślin doniczkowych.
Obsługiwanie klienta.
Kalkulowanie kosztów, sporządzanie dokumentacji
w kwiaciarni.

sprzedawca

522107

Pozyskiwanie i obsługiwanie nabywców sprzedawanych
produktów w ramach sprzedaży drobnodetalicznej.
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Kierowanie samochodem ciężarowym i obsługiwanie go
832302 w podstawowym zakresie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Planowanie i organizowanie produkcji gastronomicznej.
Sporządzanie potraw, półproduktów i napojów kulinarnych
z uwzględnieniem wiedzy o żywności i żywieniu.

kucharz

512201

Przechowywanie surowców, półproduktów, gotowych
wyrobów kulinarnych i napojów.
Planowanie ofert kulinarnych zgodnie z potrzebami
i oczekiwaniami konsumentów oraz wymogami nauki
o żywieniu.

pracownik
ochrony

Ochrona osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia,
zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu
zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko
515990
mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody
wynikającej z tych działań jak również nie dopuszczające do
wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
Przygotowywanie i serwowanie napojów alkoholowych
i bezalkoholowych.

barman

512301 Przygotowywanie i serwowanie prostych potraw.
Obsługa gości, realizacja zamówień i życzeń.
Prowadzenie dokumentacji baru.

kierowca
samochodu
osobowego

Kierowanie samochodem osobowym i obsługiwanie go w
832101 podstawowym zakresie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Wykonywanie strzyżenia włosów.
Wykonywanie strzyżenia i golenia zarostu.

fryzjer

514102

Czesanie włosów różnymi technikami.
Wykonywanie zabiegów chemiczno-upiększających włosów
i zarostu.
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów i zarostu.

Źródło: opracowanie własne PUP Słubice
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Powyższe informacje są istotnymi danymi niezbędnymi do opracowania kierunku działań
mających na celu walkę z bezrobociem w powiecie słubickim poprzez trafne sporządzenie
planu szkoleń oraz wyznaczenia dalszej drogi aktywizacji zawodowej dla osób
pozostających bez zatrudnienia. Ważnym jest, aby uwzględniając powyższe dane mieć na
względzie dynamicznie rozwijający się rynek pracy oraz zmiany jakie mogą występować
w aktualnym zapotrzebowaniu na zawody i specjalności. Niezbędnym zatem jest
nieprzerwany monitoring lokalnego rynku pracy pod kątem jego wymagań co do
kandydatów na pracowników.
Ponadto, należy pamiętać, iż zaprezentowane w niniejszej liście zawodów deficytowych
i nadwyżkowych

dane

należy

interpretować

z

dużą ostrożnością.

Bazując

na

jednostkowych ofertach pracy jakie wpływają do urzędów pracy trudno jest
jednoznacznie ustalić, czy są to zawody stale deficytowe i prognozować czy w przyszłości
będzie istniało na nie zapotrzebowanie. Do powiatowych urzędów pracy trafia tylko część
ze wszystkich dostępnych na rynku pracy ofert zatrudnienia. Powszechnie jest wiadomo,
iż istnieją zawody, których reprezentanci rzadko rejestrują się w urzędach pracy,
a zatrudnienia poszukują samodzielnie nie korzystając z usług urzędów pracy. Zasadniczo
są to osoby posiadające wykształcenie lub specjalizacje, na które istnieje duży popyt na
rynku pracy. Wówczas nierzadko zdarza się, iż to te jednostki są poszukiwane przez
pracodawców.
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Podziału uczestników szkoleń wg ich przynależności do zbioru danej cechy dokonano na podstawie przynależności konkretnego
uczestnika szkolenia do zbioru pojedynczej cechy. Uczestnik szkolenia może przynależeć do zbioru więcej niż jednej cechy, toteż
suma uczestników przynależnych do poszczególnych zbiorów cech może różnić się od faktycznej liczby uczestników szkolenia.
Przynależność do zbioru danej cechy jest zaliczana do kategorii rozłącznej, w związku z czym nie należy sumować tych wielkości.
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