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UWAGI WST PNE
Bezrobocie od blisko pi tnastu lat stanowi jeden z najbardziej dolegliwych
problemów zarówno politycznych, gospodarczych jak i społecznych. Do podejmowania
skutecznych działa

w zakresie

łagodzenia jego skutków, a tak e dla efektywnej

promocji zatrudnienia niezb dna jest szeroka i ci gle aktualizowana wiedza na temat
kształtowania si

wielko ci opisuj cych rynek pracy. Wojewódzki Urz d Pracy

w Poznaniu za jeden z najistotniejszych kierunków badania tego rynku uznał
systematyczn obserwacj wojewódzkiego rynku pracy pod k tem kształtowania si
popytu i poda y siły roboczej w przekroju zawodowym. Niniejsze opracowanie stanowi
drug z kolei analiz podstawowych wielko ci opisuj cych wojewódzki rynek pracy
w układzie według kwalifikacji zawodowych.

1. Cel opracowania
Informacje

o

bezrobociu

i

ofertach

pracy

według

zawodów

posłu

w szczególno ci jako ródło informacji do:
• dostosowania poziomu, struktury i tre ci kształcenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy. Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu opracowuje corocznie – słu c równie
temu celowi – Ocen sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na
rynku pracy,
• okre lania zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy kierunków szkole

osób

bezrobotnych,
• prowadzenia racjonalnej i zgodnej z realiami rynku pracy gospodarki rodkami
Funduszu Pracy, pozostaj cymi w dyspozycji powiatowych urz dów pracy,
w zakresie asygnowania rodków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
szczególnie w zakresie programów specjalnych i aktywizacji absolwentów,
• opracowywania przez samorz dy lokalne strategii działania oraz oceny i weryfikacji
ich zało e

w cz ci dotycz cej łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji

zatrudnienia,
• planowania działa przez instytucje i organizacje współpracuj ce na lokalnym rynku
pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,
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• podnoszenia jako ci poradnictwa zawodowego poprzez bie ce wskazywanie
doradcom zawodowym profesji poszukiwanych przez lokalnych pracodawców oraz
takich, na które maleje zapotrzebowanie,
• usprawniania po rednictwa pracy poprzez uzyskanie bie cych informacji o planach
zatrudnieniowych zakładów pracy,
• okre lania przez Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu wykazu zawodów, za które
mo e by

dokonywana refundacja

wynagrodze

i składek na ubezpieczenia

społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prac
w celu przygotowania zawodowego.
Zakłada si , e głównymi u ytkownikami informacji zawartych w opracowaniu
b d :
• Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu

i powiatowe urz dy pracy z terenu

województwa wielkopolskiego,
• lokalne władze o wiatowe i dyrekcje szkół ponadpodstawowych,
•

lokalne organy rz dowe i samorz dowe,

• instytucje i organizacje społeczno – polityczne z terenu województwa wielkopolskiego
zainteresowane współdziałaniem na rynku pracy

2. Metodologia opracowania
Dane liczbowe o bezrobociu i ofertach pracy w 2002 roku, uzyskane
z powiatowych urz dów pracy województwa wielkopolskiego, opracowano posługuj c
si nazwami grup zawodów, zawodów i specjalno ci zgodnymi z obowi zuj c do ko ca
2002 roku Klasyfikacj

Zawodów i Specjalno ci, wprowadzon

do powszechnego

stosowania Rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 20 kwietnia 1995 roku
(Dz. U. Nr 48 poz. 253), zmodyfikowan

wydanym w 1998 roku Wykazem zmian

i uzupełnie . Klasyfikacj t opracowano zgodnie ze standardami mi dzynarodowymi.
Zawód jest w niej definiowany jako zbiór zada

(zespół czynno ci)

wyodr bnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub
z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagaj cych odpowiednich
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kwalifikacji (wiedzy i umiej tno ci) zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu winno stanowi

ródło dochodu. Zawód mo e dzieli si na

specjalno ci, które s wynikiem podziału pracy w ramach zawodu i zawieraj czynno ci
o podobnym charakterze wymagaj ce pogł bionej lub dodatkowej wiedzy i umiej tno ci
zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.
Struktura klasyfikacji ł czyła 2408 zawodów i specjalno ci w 371 grup
elementarnych, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy rednie (110), 27 du ych
i 10 wielkich. Podstawowym kryterium wyodr bniania grup wielkich był poziom
kwalifikacji. Natomiast pozostałe poziomy agregacji powstały w wyniku zastosowania
w ró ny sposób kryterium „specjalizacji umiej tno ci”, co polega na ka dorazowym
braniu pod uwag ró nych umiej tno ci, np. rodzaju koniecznej wiedzy, posługiwania si
okre lonymi narz dziami i stosowania odpowiednich materiałów lub te

rodzaju

wykonywanego produktu i wiadczonych usług.
Szczegółow analiz obj to grupy wielkie (jednocyfrowe) i elementarne (pi ciocyfrowe).
Sonda owego badania popytu na prac w zakładach pracy w 2003 roku dokonano
opieraj c si na nowej klasyfikacji zawodów i specjalno ci obowi zuj cej od 1 stycznia
2003 roku moc Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 222,
poz. 1868). W nowej wersji klasyfikacji dokonano zmiany polegaj ce na: wprowadzeniu
grup obejmuj cych zawody funkcjonuj ce w siłach zbrojnych, zmniejszeniu liczby
zawodów i specjalno ci, wprowadzeniu nowych zawodów dotychczas w niej nie
wyst puj cych, zmianie grupowania zawodów w niektórych obszarach, skróceniu kodu
grup elementarnych z pi ciocyfrowego na czterocyfrowy oraz kodu zawodów
z siedmiocyfrowego na sze ciocyfrowy. W wyniku przeprowadzonych zmian struktura
klasyfikacji obejmuje obecnie 10 grup wielkich, 30 du ych, 116 rednich oraz 387 grup
elementarnych. Grupy elementarne zawieraj 1 636 zawodów i specjalno ci wobec 2 408
w wersji przed zmianami.
Szczegółow analiz obj to grupy elementarne czterocyfrowe.
Dla potrzeb opracowania wykorzystano tak e zalecenia metodologiczne
Krajowego Urz du Pracy sporz dzone na podstawie projektu prof. M. Kabaja zawartego
w publikacji Strategie i pogramy przeciwdziałania bezrobociu.
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3. Podstawa opracowania
Podstawowymi ródłami informacji wykorzystanymi w opracowaniu były:
• sporz dzone przez powiatowe urz dy pracy z terenu województwa wielkopolskiego
zestawienia danych statystycznych dotycz cych osób bezrobotnych oraz ofert pracy
b d cych w dyspozycji tych urz dów w układzie według grup zawodów i zawodów
(zał cznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według grup zawodów
i zawodów – stan na 30.06.2002 r., 31.12.2002 r. i 30.06.2003 r.),
• informacje uzyskane w wyniku sonda owego badania w zakładach pracy dotycz cego
przewidywanych w 2003 roku przyj

i zwolnie pracowników według zawodów,

• opracowana przez Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu w 2001 roku Analiza poda y
i popytu na zawody w województwie wielkopolskim.
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ROZDZIAŁ I
Województwo
charakteryzuj cych si

wielkopolskie

jest

najni sz

bezrobocia. Na koniec czerwca 2003 roku

stop

jednym

z

pi ciu

województw

w urz dach pracy na obszarze Wielkopolski zarejestrowanych było 243 340 osób
bezrobotnych, tj. o 5 898 osób mniej ni na koniec 2002 roku (249 238 osób).
Stopa bezrobocia dla województwa wynosiła 15,9%. Dla kraju wska nik ten
kształtował si na poziomie 17,8%.
Obszar województwa wielkopolskiego nie jest jednorodny pod wzgl dem
poziomu bezrobocia. Obok powiatów o stosunkowo niskiej stopie bezrobocia: pozna ski
– 8,0%, grodziski – 11,5%, k pi ski – 12,1% i rawicki – 12,8%, wyst puj powiaty,
w których jest ona zdecydowanie wy sza: złotowski – 26,5% oraz w growiecki – 25,6%.
W celu zbadania sytuacji na rynku pracy poszczególnych grup zawodowych
posłu ono si

informacjami dotycz cymi stanu bezrobocia na koniec 2002 roku

oraz informacjami o ofertach pracy pozyskanych przez urz dy pracy w 2002 roku.
Aby okre li tendencje na rynku pracy dane te zestawiono z analogicznymi informacjami
dotycz cymi 2000 roku.

1. Bezrobocie w Wielkopolsce według grup zawodowych
Na koniec grudnia 2002 roku w rejestrach wielkopolskich urz dów pracy
zarejestrowanych było 249 238 osób bezrobotnych. W porównaniu ze stanem z 2000
roku liczba to uległa zwi kszeniu o 29%. Na koniec 2000 roku status osoby bezrobotnej
posiadało 193 326 osób.
Struktura bezrobocia według kwalifikacji zawodowych w układzie grup wielkich
wskazuje,

e najliczniejsz

kategori

stanowi

osoby posiadaj ce zawody z grupy

„robotnicy przemysłowi i rzemie lnicy”. Osoby te stanowi

a

32,5% ogółu

bezrobotnych (80 919 osób).
Du y odsetek zarejestrowanych osób stanowi równie bezrobotni sklasyfikowani
w grupie „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” – 15, 5% (38 615 osób) .
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Zbli on wielko ciowo grup tworz osoby nieposiadaj ce adnych kwalifikacji
zawodowych oraz udokumentowanego do wiadczenia zawodowego – 14,0% (34 807 osób).
Ponadto prawie co dziesi ty z zarejestrowanych bezrobotnych został sklasyfikowany
w grupie „pracownicy przy pracach prostych”. wiadczy to o tym, e 9,7% bezrobotnych
(24 074 osoby) posiada tylko elementarne umiej tno ci zawodowe.
Znaczn

grup

stanowi

równie

osoby posiadaj ce kwalifikacje zawodowe

nale ce do grupy „technicy i inny redni personel” – 9,5% (23 686 osób).

Wykres 1. Struktura bezrobotnych wg grup wielkich zawodów w województwie
wielkopolskim – stan na 31.12.2002 r.
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Struktur bezrobocia według grup wielkich zawodów w układzie podregionów
prezentuje tabela 1.
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Porównanie struktury bezrobocia z lat 2000 i 2002 pozwoliło na zaobserwowanie
tendencji dotycz cych sytuacji poszczególnych kategorii zawodowych na rynku pracy.
Najbardziej dynamiczny przyrost liczby osób bezrobotnych odnotowano w ród
osób z najwy szymi kwalifikacjami zawodowymi sklasyfikowanymi w grupie
„specjali ci”. Liczba ta była wy sza o 69% od tej z 2000 roku. Udział kategorii w ogólnej
liczbie zarejestrowanych osób wzrósł tym samym z 2,8% do 3,6%.
Innymi grupami charakteryzuj cymi si wysokim (wy szym od redniego – 29%)
wska nikiem wzrostu s bezrobotni posiadaj cy zawody z grupy „robotnicy przemysłowi
i rzemie lnicy” – wzrost o 37% oraz osoby bez kwalifikacji zawodowych – wzrost
o 35%. Zwi kszyło to udział tych kategorii w populacji bezrobotnych: „robotnicy
przemysłowi i rzemie lnicy” w 2002 roku stanowili 32,5% wobec 30,6% w 2000 roku,
za grupa osób bez kwalifikacji zawodowych zwi kszyła swój udział do 14 z 13,4%.
Grupami, w których wzrost liczebno ci przebiegał mniej intensywnie byli
bezrobotni posiadaj cy kwalifikacje „rolnicy, ogrodnicy, le nicy i rybacy” – wzrost
o 11%, „pracownicy biurowi” – 15% oraz „pracownicy przy pracach prostych” – 16%.
Tendencja ta spowodowała zmniejszenie udziału tych kategorii w ogóle bezrobotnych.
Odpowiednio: 3,9% z 4,6%, 7,0% z 7,8% oraz 9,7 z 10,7%.
Szczegółowe dane dotycz ce dynamiki bezrobocia w układzie grup wielkich
w latach 2000 i 2002 prezentuje tabela 2.

Tabela 2.
Kod
zawodu

Grupa zawodów

1

2

0
bez zawodu
1
parlamentarzy ci, wy si urz dnicy i kierownicy
2
specjali ci
3
technicy i inny redni personel
4
pracownicy biurowi
5
pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
6
rolnicy, ogrodnicy, le nicy i rybacy
7
robotnicy przemysłowi i rzemie lnicy
8
operatorzy i monterzy maszyn i urz dze
9
pracownicy przy pracach prostych
RAZEM

liczba
liczba
zarejestrowanych zarejestrowanych
bezrobotnych
bezrobotnych
stan na 31.12.2000 r. stan na 31.12.2002 r.

dynamika
(%)
2000=100

3

4

5

25 834
258
5 341
18 897
15 122
30 967
8 844
59 076
8 220
20 767
193 326

34 807
327
9 037
23 686
17 412
38 615
9 780
80 919
10 581
24 074
249 238

135
127
169
125
115
125
111
137
129
116
129
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Przeprowadzona analiza dotyczyła równie

struktury bezrobocia według

kwalifikacji zawodowych na poziomie grup elementarnych. Zestawienie sporz dzone
na koniec 2002 roku wyszczególnia 26 grup, w których zarejestrowanych było ponad
2000 bezrobotnych (tabela 3).

Tabela 3.
Kod
zawodu

Grupa zawodów

liczba
oferty
zarejestrowanych
pracy
bezrobotnych
stan na 31.12.2002 r. w 2002 roku

1

2

3

4

00000
52201
72301
72202
41202
74303
51202
71201
91302
41901
93203
72401
74306
74202
74102
32101
71401
93103
72303
31105
61190

Bez zawodu
Sprzedawcy i demonstratorzy
Mechanicy pojazdów samochodowych
lusarze i pokrewni
Referenci ekonomiczni, finansowi , statystyczni i pokrewni
Krawcy, kapelusznicy i pokrewni
Kucharze
Murarze i pokrewni
Pomoce i sprz taczki biurowe, hotelowe i pokrewne
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Pozostali pracownicy przy pracach prostych w przemy le przetwórczym
Elektromechanicy i elektromonterzy
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Stolarze i pokrewni
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Technicy rolnicy, le nicy i pokrewni
Malarze budowlani i pokrewni
Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym
Mechanicy maszyn i urz dze przemysłowych i pokrewni
Technicy mechanicy
Pracownicy produkcji ro linnej i ogrodnicy nie sklasyfikowani
w innym miejscu
Cie le, stolarze budowlani i pokrewni
Ustawiacze i ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawaj cych do metali
Kierowcy samochodów ci arowych
Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni
Kelnerzy i pokrewni
Monterzy i konserwatorzy instalacji sanitarnych i pokrewni

34 807
24 615
8 283
7 440
7 038
6 957
6 773
5 896
5 774
5 410
5 066
4 889
4 865
4 767
4 593
4 331
4 033
4 021
3 922
3 814
3 163

180
5 298
342
745
635
845
601
1 360
841
4 212
3 201
437
2 497
1 001
410
75
519
1 014
174
130
354

2 870
2 681
2 489
2 459
2 380
2 144

543
321
942
310
469
260

71203
72203
83203
51401
51203
71306
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Najliczniejsz grup elementarn w ród zarejestrowanych bezrobotnych stanowi
osoby posiadaj ce umiej tno ci sklasyfikowane w grupie „sprzedawcy i demonstratorzy”.
Prawie co dziesi ty bezrobotny posiada kwalifikacje tego rodzaju – 9,9%. Na koniec
grudnia 2002 roku w urz dach pracy zarejestrowanych było 24 615 osób w tej grupie.
W porównaniu ze stanem z 2000 roku w tej grupie zawodowej przybyło najwi cej
zarejestrowanych osób – 4 954 osoby, co zadecydowało o utrwaleniu dominuj cej
pozycji tej kategorii zawodowej na li cie zawodów generuj cych bezrobocie
w województwie wielkopolskim.
Kolejnymi

najcz ciej

reprezentowanymi

przez

bezrobotnych

zawodami

i specjalno ciami s grupy: „mechanicy pojazdów samochodowych” – 8 283 osoby (3,3%),
„ lusarze i pokrewni” – 7 440 osób (3%), „referenci ekonomiczni, finansowi, statystyczni
i pokrewni” – 7 038 osób (2,8%), „krawcy, kapelusznicy i pokrewni” – 6 957 osób (2,8%)
oraz „kucharze” – 6 773 osoby (2,7%).
Bezrobotni z powy szymi kwalifikacjami od lat stanowi znacz ce kategorie
zawodowe. W porównaniu z 2000 rokiem najwi cej osób bezrobotnych przybyło
w grupach „mechanicy pojazdów samochodowych” – 2 203 osoby (wzrost o 36,2%) oraz
„ lusarze i pokrewni” – 1 815 osób (32,3%).
Wysoki przyrost spowodował, e bezrobotni sklasyfikowani jako „mechanicy
pojazdów samochodowych” stali si

drug

pod wzgl dem liczebno ci kategori

zawodow zarejestrowanych osób. W roku 2000 znajdowali si na trzeciej pozycji
zawodów generuj cych bezrobocie. Zwi kszenie reprezentacji zawodów i specjalno ci
z grupy „ lusarze i pokrewni” przyczyniło si natomiast do przesuni cia tej kategorii
z pi tej na trzeci pozycj .
Mniej intensywny, chocia

wysoki, wzrost liczebno ci odnotowano z kolei

w odniesieniu do bezrobotnych posiadaj cych kwalifikacje z pozostałych wymienionych
grup: „kucharze” – o 1 273 osoby (o 23,1%) oraz „krawcy, kapelusznicy i pokrewni” –
o 1 206 osób (21%).
Dane wskazuj
intensywno ci

ponadto na zahamowanie obserwowanej w ostatnich latach

rejestracji

osób

posiadaj cych

kwalifikacje

z

grupy

„referenci

ekonomiczni, finansowi, statystyczni i pokrewni”. W ci gu dwóch lat kategoria ta

13

Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych dla województwa wielkopolskiego

z drugiej pod wzgl dem liczebno ci grupy stała si

czwart

wielko ciowo grup

elementarn . Liczba zarejestrowanych osób z takim przygotowaniem w analizowanym
okresie wzrosła o 13%, czyli o 810 osób – bezwzgl dny wzrost liczebno ci mie ci si
dopiero na 15 miejscu. Fakt ten przyczynił si do zmniejszenia udziału tej grupy w ogóle
bezrobotnych z 3,2% do 2,8%.
Zauwa alne

jest

natomiast

znacz ce

zwi kszenie

liczby

bezrobotnych

z kwalifikacjami ekonomicznymi na poziomie szkoły wy szej. Na koniec 2002 roku
w urz dach pracy zarejestrowanych było o 64,1%, tj. o 746 „ekonomistów” wi cej ni
w analogicznym okresie 2000 roku. Plasuj cy si na 17 miejscu bezwzgl dny wzrost
liczebno ci tej kategorii – z 1 164 osób do 1 910 osób, spowodował, e grupa znalazła si
na 28 miejscu w ród zawodów generuj cych bezrobocie w Wielkopolsce (w roku 2000 –
35 pozycja). Niekorzystne tendencje mo na równie zaobserwowa w sytuacji osób
z kwalifikacjami „specjali ci ds. marketingu i handlu”. W porównaniu z rokiem 2000
liczebno

tej kategorii wzrosła o 425 osób, czyli o 85,3%.

Bardzo wysoki bezwzgl dny wzrost liczby bezrobotnych dotyczy grupy zawodowej
„murarze i pokrewni”. W porównaniu z 2000 rokiem w grupie tej przybyło, po grupie
”sprzedawców i demonstratorów”, najwi cej zarejestrowanych osób – 2 414 osób.
W analizowanym okresie liczba bezrobotnych z takim przygotowaniem wzrosła o 69,3%,
z 3 482 do 5 896 osób. Zwi kszyło to udział kategorii w ogólnej liczbie bezrobotnych –
na koniec 2002 roku stanowili 2,4% wobec 1,8% w 2000 roku. Wysoki wska nik
rejestracji w grupie spowodował,

e kategoria ta w 2002 roku stała si

siódm

wielko ciowo grup zawodow . W roku 2000 znajdowała si na 13 pozycji.
Porównuj c dane z dwóch lat mo na równie zauwa y niekorzystne tendencje
zwi zane z bezrobociem osób posiadaj cych kwalifikacje z grupy „stolarze i pokrewni”.
Na koniec roku 2002 w urz dach pracy zarejestrowanych było a o 50%, tj. o 1 590 osób
wi cej ni w roku 2000. Tym samym udział grupy „stolarze i pokrewni” w ogólnej
liczbie zarejestrowanych osób zwi kszył si z 1,6% do 1,9%.
Wysoki przyrost liczebno ci wyst pił równie w ród bezrobotnych nale cych do
grupy „malarze budowlani i pokrewni”. Liczba osób z takimi kwalifikacjami zwi kszyła
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si o 1 408 osób, czyli o 53,6% w stosunku do 2000 roku. Zauwa alne tendencje
wzrostowe dotycz równie innych grup zawodowych zwi zanych z budownictwem.
Grupa zarejestrowanych osób z kwalifikacjami „robotnicy pomocniczy w budownictwie
ogólnym” w analizowanym okresie powi kszyła si o 1 245 osób, tj. o 44,8%. Z kolei
w grupie „cie le, stolarze budowlani i pokrewni” liczba bezrobotnych w analizowanym
okresie wzrosła o 910 osób – wzrost o 46,4%. Ponadto znacz co wzrosła liczba
zarejestrowanych osób posiadaj cych kwalifikacje z grupy „monterzy i konserwatorzy
instalacji sanitarnych i pokrewni”. W ci gu dwóch lat wzrosła ona o 58,7%, tj. o 793 osoby.
Pozostałe trzy grupy zawodowe nale ce do dziesi ciu najliczniej reprezentowanych
na koniec 2002 roku: „pomoce i sprz taczki biurowe, hotelowe i pokrewne”, „pozostali
pracownicy obsługi biurowej”, „pozostali pracownicy przy pracach prostych w przemy le
przetwórczym” charakteryzuj si stosunkowo niskim (ni szym od redniego – 29%)
wska nikiem dynamiki. W grupach tych na koniec 2002 roku zarejestrowanych było
odpowiednio: o 11,2% (582 osoby), 9,1% (450 osób) i 9,2% (426 osób) bezrobotnych
wi cej ni w 2002 roku. Skala bezrobocia osób posiadaj cych takie kwalifikacje tym
samym uległa zmniejszeniu
Zestawienie danych z lat 2002 i 2000 wykazało odczuwalny spadek liczby
bezrobotnych z kwalifikacjami nale cymi do grup „piel gniarki” oraz „robotnicy
pomocniczy w rolnictwie i pokrewni”.
Grupa

zarejestrowanych

„piel gniarek” w

analizowanym okresie

uległa

zmniejszeniu o 204 osoby, tj. o 24,6%. Na koniec 2002 roku liczba bezrobotnych
przygotowanych do wykonywania tej pracy wynosiła 624 wobec 828 osób w 2000 roku.
Pozytywny trend dotyczy równie sytuacji niewykwalifikowanych pracowników
pomocniczych w rolnictwie. Odnotowano spadek liczby osób tej kategorii o 222 osoby –
z 353 osób w 2000 roku do 131 w 2002 roku. Na koniec 2002 roku stanowiła ona tym
samym 37,1% liczby sprzed dwóch lat.
Wykaz grup elementarnych charakteryzuj cych si
bezwzgl dnym przedstawia tabela 4.

najwy szym przyrostem
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Tabela 4.
Kod
zawodu

Grupa zawodów

1

2

00000 Bez zawodu
52201 Sprzedawcy
i demonstratorzy
71201 Murarze i pokrewni
72301 Mechanicy pojazdów
samochodowych
72202 lusarze i pokrewni
74202 Stolarze i pokrewni
71401 Malarze budowlani
i pokrewni
74102 Piekarze, cukiernicy
i pokrewni
72401 Elektromechanicy
i elektromonterzy
51202 Kucharze
93103 Robotnicy pomocniczy
w budownictwie ogólnym
74303 Krawcy, kapelusznicy
i pokrewni
74306 Szwaczki, hafciarki
i pokrewni
31105 Technicy mechanicy
71203 Cie le, stolarze budowlani
i pokrewni
41202 Referenci ekonomiczni,
finansowi , statystyczni
i pokrewni
71306 Monterzy i konserwatorzy
instalacji sanitarnych
i pokrewni
24401 Ekonomi ci
72103 Blacharze
91401 Gospodarze budynków
51401 Fryzjerzy, kosmetyczki
i pokrewni
91302 Pomoce i sprz taczki biurowe,
hotelowe i pokrewne
71402 Lakiernicy
31102 Technicy budownictwa,
urz dze sanitarnych
i pokrewni
61190 Pracownicy produkcji
ro linnej i ogrodnicy nie
sklasyfikowani w innym
miejscu
83203 Kierowcy samochodów
ci arowych
74101 Masarze i robotnicy
w przetwórstwie ryb
72303 Mechanicy maszyn i urz dze
przemysłowych i pokrewni

liczba
liczba
bezrobotni
bezrobotni
zarejestrowanych
zarejestrowanych
wzrost/spadek
wzrost/spadek
bezrobotnych
bezrobotnych
(%)
stan na 31.12.2000 r. stan na 31.12.2002 r.
lb
2000=100
3

4

5

6

25 834
19 661

34 807
24 615

8 973
4 954

134,7
125,2

3 482
6 080

5 896
8 283

2 414
2 203

169,3
136,2

5 625
3 177
2 625

7 440
4 767
4 033

1 815
1 590
1 408

132,3
150,0
153,6

3 290

4 593

1 303

139,6

3 588

4 889

1 301

136,3

5 500
2 776

6 773
4 021

1 273
1 245

123,1
144,8

5 751

6 957

1 206

121,0

3 885

4 865

980

125,2

2 838
1 960

3 814
2 870

976
910

134,4
146,4

6 228

7 038

810

113,0

1 351

2 144

793

158,7

1 164
1 011
1 307
1 875

1 910
1 656
1 903
2 459

746
645
596
584

164,1
163,8
145,6
131,1

5 192

5 774

582

111,2

718
1 144

1 263
1 689

545
545

175,9
147,6

2 625

3 163

538

120,5

1 959

2 489

530

127,1

1 400

1 922

522

137,3

3 414

3 922

508

114,9
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Analiza bezrobocia pod k tem kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych osób
w układzie grup elementarnych potwierdza tendencje zaobserwowane w zmianach
wielko ci poszczególnych grup wielkich. Wysoki wzrost liczebno ci w grupie „robotnicy
przemysłowi i rzemie lnicy” wynika z powi kszania si liczby zarejestrowanych osób
w kilku grupach zawodowych. Grupy charakteryzuj ce si
liczebno ci w zdecydowanej wi kszo ci nale

najwy szym wzrostem

do wła nie do tej grupy wielkiej –

a siedem pozycji w pierwszej dziesi tce.
O pogarszaj cej si sytuacji „specjalistów” wiadczy fakt, e sklasyfikowani w tej
grupie „ekonomi ci” znale li si

w grupie 20 kategorii charakteryzuj cych si

najwi kszym bezwzgl dnym wzrostem liczby osób. Ponadto w wielu grupach
zaobserwowano bardzo dynamiczny wzrost procentowy: „filozofowie, historycy
i politolodzy” – wzrost o 209,6% (241 osób), „specjali ci ds. organizacji i rozwoju
produkcji i usług” – o 112% (215 osób) , „specjali ci ds. administracji publicznej” –
o 507% (208 osób), „in ynierowie budownictwa” – o 246,3% (101 osób), „specjali ci
ds. finansowych” – o 94,4% (o 185 osób).

2. Oferty pracy pozyskane przez powiatowe urz dy pracy
Urz dy pracy województwa wielkopolskiego w 2002 roku pozyskały 48 888 ofert
zatrudnienia. Zestawienie informacji o ofertach pracy b d cych w dyspozycji
powiatowych urz dów pracy w 2000 i 2002 roku wskazuje na tylko trzyprocentowy
wzrost ich liczby. Wobec 29 – procentowego wzrostu liczebno ci osób bezrobotnych
tendencja ta nie nastraja optymistycznie.
Struktura

pozyskanych

ofert

pracy

według

poszukiwanych

kwalifikacji

zawodowych wskazuje, e zdecydowanie najwi ksze zapotrzebowanie pracodawców
dotyczy pracowników posiadaj cych kwalifikacje nale ce do grupy „robotnicy
przemysłowi i rzemie lnicy” – 12 692 oferty. Co czwarta oferta zatrudnienia posiadana
przez urz dy pracy mie ciła si w tej kategorii – 26% ogólnej liczby.
Stosunkowo cz sto za po rednictwem urz dów pracy pracodawcy poszukiwali
„pracowników przy pracach prostych” – 8 968 ofert (18,3% ogółu ofert)), „pracowników
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biurowych” – 8 364 oferty (17,1%) oraz „pracowników usług osobistych i sprzedawców”
– 7 642 oferty (15,6%).
Najmniejsza

liczba

propozycji

zatrudnienia

dotyczyła

natomiast

osób

sklasyfikowanych w grupie „parlamentarzy ci, wy si urz dnicy i kierownicy” – 449 ofert
(0,9%) oraz „rolników, ogrodników, le ników i rybaków” – 642 oferty (1,3%).

Wykres 2. Struktura ofert pracy wg grup wielkich zawodów w województwie
wielkopolskim w 2002 roku
"2"
5%

"1"
1%

"9"
18%

"3"
7%
"4"
17%

"8"
9%

"7"
26%

"6"
1%

"5"
16%

1 - parlamentarzy ci, wy si urz dnicy i kierownicy
2 - specjali ci
3 - technicy i inny redni personel
4 - pracownicy biurowi
5 - pracowniy usług osobistych i sprzedawcy
6 - rolnicy, ogrodnicy, le nicy i rybacy
7 - robotnicy przemysłowi i rzemie lnicy
8 - operatorzy i monterzy maszyn i urz dze
9 - pracownicy przy pracach prostych

Struktur ofert pracy według grup wielkich zawodów w układzie podregionów
prezentuje tabela 5.

Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych dla województwa wielkopolskiego

18

Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych dla województwa wielkopolskiego

19

Porównanie liczby ofert pracy pozyskanych w latach 2002 i 2000 wskazuje,
e najwy szy procentowy wzrost dotyczy propozycji zatrudnienia na stanowiskach
„parlamentarzy ci, wy si urz dnicy i kierownicy”. Liczba ofert pracy tej kategorii
w 2002 roku była wy sza od tej z 2000 roku a o 119%. Oferty tego rodzaju stanowiły
jednak zaledwie 0,9% ogólnej ich liczby.
Wy szy od redniego (3%) wska nik dynamiki charakterystyczny jest równie dla
propozycji zatrudnienia dla „pracowników biurowych” – wzrost liczby ofert pracy
o 52%, „specjalistów” – wzrost o 34%, „techników i innego redniego personelu” –
wzrost o 24%. Zwi kszaj ce si

zapotrzebowanie pracodawców dotyczy ponadto

„pracowników przy pracach prostych” – w 2002 roku pozyskano 10% wi cej ofert pracy
tego rodzaju ni w roku 2000.
Intensywny przyrost liczby ofert zatrudnienia dla „pracowników biurowych”
wpłyn ł znacz co na wzrost ich udziału w ogólnej liczbie ofert pracy. O ile w roku 2000
dotyczyły one 11,5% zapotrzebowania pracodawców na pracowników, o tyle w 2002
roku wska nik ten wynosił ju 17,1%. W przypadku grupy ofert dla „techników i innego
redniego personelu” jest to wzrost z 6,0% do 7,2%, za w przypadku „specjalistów”
z 3,6% do 4,7%.
Mniejsz ni w 2002 roku liczb ofert pracy odnotowano natomiast w trzech
grupach wielkich: „rolnicy, ogrodnicy, le nicy i rybacy”, „robotnicy przemysłowi
i rzemie lnicy” oraz „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy”.
Najwi ksze zmniejszenie zapotrzebowania pracodawców dotyczy kwalifikacji
z grupy „rolnicy, ogrodnicy, le nicy i rybacy”. Oferty pracy dla tej kategorii osób
bezrobotnych w 2002 roku stanowiły zaledwie 69% liczby z 2000 roku. Ze wzgl du na
mał liczebno

ofert pracy tego rodzaju, zjawisko to nie zmieniło drastycznie ich

udziału w ogólnej liczbie propozycji zatrudnienia – 1,3% w 2002 roku wobec 1,9%
w 2000 roku.
W 2002 roku urz dy pracy pozyskały równie zdecydowanie mniej ofert pracy dla
grupy „robotnicy przemysłowi i rzemie lnicy” – o 21%. Mogły one zaoferowa
zatrudnienie 12 692 osobom bezrobotnym z takimi kwalifikacjami, kiedy w 2000 roku
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propozycj

pracy mogły otrzyma

16 134 osoby. Poniewa

oferty dla tej grupy

zawodowej s najliczniejsz kategori wpłyn ło to na ich udział procentowy w ogólnej
liczbie ofert. Zmniejszył si on z 33,9% do 26%.
Szczegółowe dane dotycz ce zmian zapotrzebowania na pracowników w układzie
grup wielkich prezentuje tabela 6.

Tabela 6.
Kod
zawodu

Grupa zawodów

1

2

0
bez zawodu
1
parlamentarzy ci, wy si urz dnicy i kierownicy
2
specjali ci
3
technicy i inny redni personel
4
pracownicy biurowi
5
pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
6
rolnicy, ogrodnicy, le nicy i rybacy
7
robotnicy przemysłowi i rzemie lnicy
8
operatorzy i monterzy maszyn i urz dze
9
pracownicy przy pracach prostych
RAZEM

oferty pracy

oferty pracy

dynamika (%)

w 2000 roku

w 2002 roku

2000=100

0
205
1 721
2 841
5 488
7 871
925
16 134
4 269
8 143
47 597

0
449
2 313
3 511
8 364
7 642
642
12 692
4 307
8 968
48 888

3

4

5

—
219
134
124
152
97
69
79
101
110
103

Zestawienie informacji wskazuje, e ro nie liczba mo liwo ci zatrudnienia na
stanowiskach pracy wymagaj cych wy szych kwalifikacji zawodowych, przynajmniej
wykształcenia

redniego. Z drugiej strony wzrost odnotowano równie

w grupie

propozycji zatrudnienia dla osób posiadaj cych elementarne umiej tno ci zawodowe
„pracowników przy pracach prostych”.
Zmniejsza si

natomiast zapotrzebowanie pracodawców na prac

robotników

wykwalifikowanych, osób posiadaj cych wykształcenie zasadnicze zawodowe.
Analiza zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje pracowników w układzie
grup elementarnych wykazuje, e a 35,7% ogólnego zainteresowania pracownikami
dotyczy ofert pracy dla osób posiadaj cych pi

rodzajów kwalifikacji.
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Najwi ksza liczba ofert pracy pozyskanych przez urz dy pracy skierowana była do
bezrobotnych sklasyfikowanych w grupie „sprzedawcy i demonstratorzy” – 5 298 ofert
pracy, czyli 10,8% ogólnej ich liczby.
Kolejn grup kwalifikacji stosunkowo cz sto poszukiwan przez pracodawców
były zawody i specjalno ci nale ce do grupy „pozostali pracownicy obsługi biurowej” –
4 212 ofert, tj. 8,6% ogółu.
Du

kategori

ofert stanowi

równie

propozycje pracy dla „pozostałych

pracowników przy pracach prostych w przemy le przetwórczym” – 3 381 ofert pracy,
co stanowi 6,9% ogólnego zapotrzebowania na pracowników.
Stosunkowo cz sto za po rednictwem urz dów pracy zatrudniano ponadto osoby
na stanowiska „szwaczki, hafciarki i pokrewni” – 2 497 ofert (5,1%) oraz „referenci
ksi gowi i rachmistrze” – 2 067 ofert (4,2%).
Grupy zawodów, w których zgłaszano najwi ksze zapotrzebowanie na pracowników:
sprzedawcy i demonstratorzy

5 298 ofert

pozostali pracownicy obsługi biurowej

4 212 ofert

pozostali pracownicy przy pracach prostych w przemy le przetwórczym

3 381 ofert

szwaczki, hafciarki i pokrewni

2 497 ofert

referenci ksi gowi i rachmistrze

2 067 ofert

gospodarze budynków

1 619 ofert

murarze i pokrewni

1 360 ofert

robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym

1 014 ofert

stolarze i pokrewni

942 oferty

kierowcy samochodów ci arowych

869 ofert

agenci ds. sprzeda y

869 ofert

krawcy, kapelusznicy i pokrewni

845 ofert

pomoce i sprz taczki biurowe, hotelowe i pokrewne

841 ofert

lusarze i pokrewni
referenci ekonomiczni, finansowi, statystyczni i pokrewni

745 ofert
635 ofert

magazynierzy i pokrewni

631 oferty

kucharze

601 ofert.

Szczegółowe zestawienie ofert pracy stanowi zał cznik 1 do opracowania.
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Zestawienie informacji o ofertach pracy pozyskanych przez urz dy pracy
województwa wielkopolskiego w latach 2000 i 2002 wykazało najwi ksze zwi kszenie
liczby ofert pracy dla osób z kwalifikacjami „referenci ksi gowi i rachmistrze”.
Wpływ na t liczb miał przeprowadzony w roku 2002 Narodowy Spis Powszechny
ludno ci. W 2002 roku pozyskano a o 1 745 propozycji zatrudnienia wi cej ni dwa lata
wcze niej. O ile w 2000 urz dy posiadały 322 ofert tej kategorii, o tyle w 2002 roku było
ich 2 067. Tym samym znacz co zwi kszył si udział ofert pracy dla tej kategorii
w ogólnej ich liczbie z 0,7% do 4,2%.
Wyra nie wzrosła równie

liczba ofert pracy dla „pozostałych pracowników

obsługi biurowej” – wzrost o 870 ofert, tj. o 26% w stosunku do roku 2000. Oferty pracy
tej kategorii wynosiły w 2002 roku 8,6% ogółu ofert wobec 7% w roku 2000. Warto tu
zauwa y , e wysok dynamik wzrostu charakteryzuje si równie grupa ofert dla
„ redniego personelu biurowego nie sklasyfikowanego w innym miejscu” – w 2002 roku
pozyskano 300 ofert tej kategorii, tj. o 207 wi cej ni

w porównywanym okresie

(wska nik dynamiki – 322,6%).
Du y ruch zaobserwowano równie w grupie ofert dla „pozostałych pracowników
przy pracach prostych w przemy le przetwórczym”. Liczba ofert pracy tego rodzaju
w 2002 roku zwi kszyła si o 1 207 w stosunku do liczby z 2000 roku. Wska nik udziału
zapotrzebowania na pracowników tej kategorii w ogólnej liczbie ofert pracy zmienił si
z 4,6% do 6,9%.
Bardzo wysoki przyrost liczby ofert wyst pił równie w grupie „gospodarze
budynków”. W 2002 roku urz dy pracy pozyskały 1 619 propozycji zatrudnienia tego
rodzaju, czyli o 736 wi cej (a o 83,4%) wi cej ni w roku 2000. Oferty pracy tej grupy
stanowiły 3,3% ogólnego zapotrzebowania na pracowników (w 2002 roku 1,9%).
W widoczny sposób zwi kszyła si liczba propozycji zatrudnienia dla „agentów
ds. sprzeda y” – 263 oferty wi cej, „agentów ubezpieczeniowych” – 225 ofert wi cej
oraz „pracowników ochrony osobistej” – 216 ofert wi cej.
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W wielu grupach elementarnych zaobserwowano znaczne zmniejszenie liczby
ofert pracy b d cych w dyspozycji urz dów pracy. W o miu przypadkach w 2002 roku
pozyskano o ponad 200 ofert mniej ni w roku 2000.
Najwi ksze zmniejszenie liczby ofert pracy wyst piło w zakresie zapotrzebowania
na kwalifikacje z grupy „murarze i pokrewni”. Liczba ofert pracy pozyskanych w 2002
roku była mniejsza od liczby sprzed dwóch lat o 465. W 2002 roku wynosiła ona 1 360 wobec
1 825 w roku 2000. Zmniejszył si udział ofert tej kategorii w ogóle ofert – z 3,8% do 2,8%.
Znacznie rzadziej w urz dach pracy pojawiały si

równie

oferty zatrudnienia

dla „robotników pomocniczych w budownictwie ogólnym”. W 2002 roku pozyskano
1 014 ofert tej kategorii wobec 1 313 ofert w roku 2000 – zmniejszenie o 299 ofert.
Wysoki spadek liczby ofert pracy zauwa a si równie w odniesieniu do grupy
„ lusarze i pokrewni”. Liczba propozycji zatrudnienia w zawodach i specjalno ciach tej
kategorii w 2002 roku była mniejsza o 430 w stosunku do 2000 roku, stanowi c 63,4%
tej liczby. Wynosiła 745 wobec 1 175 ofert w 2000 roku. Zmniejszeniu uległa równie
liczba ofert dla „spawaczy i pokrewnych”. O ile w 2000 roku urz dy mogły zaoferowa
zatrudnienie 813 osobom z tymi kwalifikacjami, o tyle w 2002 z propozycji takiej mogło
skorzysta 579 bezrobotnych – spadek liczby o 234 (o 28%).
Du e ró nice liczby pozyskiwanych ofert pracy dotycz równie propozycji pracy
dla „szwaczek, hafciarek i pokrewnych”. W 2002 zarejestrowano o 420 ofert tej kategorii
mniej ni w roku 2000. Urz dy pracy zdobyły 2 497 ofert, tj.85,6% liczby z 2000 roku
(2 917 ofert).
Równie mniejsza liczba bezrobotnych „sprzedawców i demonstratorów” miała
szans uzyska zatrudnienie za po rednictwem urz du pracy. Liczba propozycji pracy
w 2002 roku zmniejszyła si o 312 w stosunku do ich liczby w porównywanym okresie.
Wynosiła ona 5 298, kiedy w 2000 dysponowano 5 610 propozycjami tego rodzaju.
Du e spadki odnotowano ponadto w grupach zawodów wymagaj cych elementarnych
kwalifikacji. Zmniejszyła si liczba ofert zatrudnienia dla „zamiataczy i pokrewnych” –
o 243 oferty (z 541 do 298) oraz „pomocy i sprz taczek biurowych, hotelowych
i pokrewnych” – o 239 ofert (z 1 080 do 841), „portierów, wo nych i pokrewnych” –
o 193 oferty (z 436 do 243) oraz „robotników pomocniczych w budownictwie
drogowym, wodnym i pokrewnych” – o 178 ofert (z 628 do 450 ofert) .
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Najwi ksze zmiany w zakresie pozyskiwanych ofert pracy w układzie grup
elementarnych prezentuje tabela 7.

Tabela 7.
Kod
zawodu

Grupa zawodów

1

2

41201
93203

Referenci ksi gowi i rachmistrze
Pozostali pracownicy przy
pracach prostych w przemy le
przetwórczym
Pozostali pracownicy obsługi
biurowej
Gospodarze budynków
Agenci ds. sprzeda y
Agenci ubezpieczeniowi
Pracownicy ochrony osobistej
redni personel biurowy nie
sklasyfikowany w innym
miejscu
Operatorzy maszyn i urz dze
do obróbki metali
Nauczyciele nauczania
ponadelementarnego
Monterzy aparatury, maszyn
i sprz tu elektrycznego
Dyrektorzy generalni,
wykonawczy, prezesi i ich
zast pcy
Tragarze i pokrewni
Specjali ci ds. marketingu
i handlu
Aparatowi urz dze
do przetwórstwa owoców,
warzyw i nasion oleistych
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Cie le, stolarze budowlani
i pokrewni
Elektromechanicy
i elektromonterzy
Ekonomi ci
Kierowcy samochodów
osobowych
Pozostali operatorzy maszyn
i monterzy
Pracownicy domowej opieki
osobistej
Pracownicy produkcji ro linnej
i ogrodnicy nie sklasyfikowani
w innym miejscu

41901
91401
34105
34102
51604
34390
82101
23201
82802
12101
93303
24104
82705
42101
71203
72401
24401
83201
82901
51303
61190

oferty pracy
oferty pracy
wzrost/spadek
wzrost/spadek
2000=100
lb
%

oferty pracy

oferty pracy

w 2000 roku

w 2002 roku

5

6

322
2 174

2 067
3 381

1 745
1 207

641,9
155,5

3 342

4 212

870

126,0

883
606

736
263
225
216
207

183,4
143,4

360
93

1 619
869
225
576
300

196

382

186

194,9

276

414

138

150,0

448

579

131

129,2

87

212

125

243,7

41
244

153
355

112
111

373,2
145,5

14

119

105

850,0

256
645

357
543

101
-102

139,5
84,2

539

437

-102

81,1

278
382

167
265

-111
-117

60,1
69,4

190

68

-122

35,8

181

58

-123

32,0

481

354

-127

73,6

3

4

160,0
322,6
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1

71401
74303
72301
72203
93102
74101
91502
72102
91302
91602
93103
52201
74306
72202
71201

2

Malarze budowlani i pokrewni
Krawcy, kapelusznicy
i pokrewni
Mechanicy pojazdów
samochodowych
Ustawiacze i ustawiaczeoperatorzy obrabiarek
skrawaj cych do metali
Robotnicy pomocniczy
w budownictwie drogowym,
wodnym i pokrewni
Masarze i robotnicy
w przetwórstwie ryb
Portierzy, wo ni i pokrewni
Spawacze i pokrewni
Pomoce i sprz taczki biurowe,
hotelowe i pokrewne
Zamiatacze i pokrewni
Robotnicy pomocniczy
w budownictwie ogólnym
Sprzedawcy i demonstratorzy
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
lusarze i pokrewni
Murarze i pokrewni

3

4

5

6

662
1 013

519
845

-143
-168

78,4
83,4

510

342

-168

67,1

495

321

-174

64,8

628

450

-178

71,7

485

304

-181

62,7

436
813
1 080

243
579
841

-193
-234
-239

55,7
71,2
77,9

541
1 313

298
1 014

-243
-299

55,1
77,2

5 610
2 917
1 175
1 825

5 298
2 497
745
1 360

-312
-420
-430
-465

94,4
85,6
63,4
74,5

Zestawienie dynamiki bezrobocia oraz dynamiki ofert pracy wskazuje, e najmniej
zmieniła si sytuacja zatrudnieniowa osób posiadaj cych zawody i kwalifikacje nale ce
do grupy „technicy i inny redni personel”. Wzrost liczebno ci ofert pracy i liczby osób
bezrobotnych kształtował si na zbli onym poziomie – 24% i 25%.
W ci gu dwóch lat wzrosły szanse na zatrudnienie za po rednictwem urz dów
pracy dla osób z kwalifikacjami „pracownicy biurowi”. Liczba osób bezrobotnych
z takimi kwalifikacjami wzrosła o 15%, podczas gdy liczba ofert pracy zwi kszyła si
o 52%. Bezrobotni „pracownicy biurowi” stanowi 7% ogółu bezrobotnych, oferty pracy
dla tej kategorii 17,1%.
Tempo przyrostu propozycji zatrudnienia wy sze jest od wska nika zwi kszania
si liczby bezrobotnych równie w przypadku grupy „parlamentarzy ci, wy si urz dnicy
i kierownicy”. Liczba ofert pracy wzrosła o 119% wobec 27% wzrostu liczby
zarejestrowanych osób.
Obserwuje si równie tendencje zwi zane ze zwi kszaniem si skali bezrobocia
w grupie „specjalistów”, jak i ze zwi kszaniem si cz stotliwo ci poszukiwania przez
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urz dy pracy pracowników posiadaj cych takie kwalifikacje. Liczba bezrobotnych osób
wzrosła w stosunku do 2000 roku o 69%, za liczba ofert pracy pozyskanych w 2002
była wy sza od tej z 2002 roku o 34%.
Zdecydowanie pogorszyła si sytuacja bezrobotnych sklasyfikowanych do grupy
„robotnicy przemysłowi i rzemie lnicy”. O ile na koniec 2002 roku zarejestrowanych
było 37% wi cej osób posiadaj cych takie kwalifikacje ni w analizowanych okresie
2000 roku, o tyle w 2002 roku pozyskano o 21% mniej propozycji zatrudnienia dla tych osób.
Nieciekawie przedstawia si równie sytuacja „rolników, ogrodników, le ników
i rybaków”. Mimo e wielko

tej kategorii zwi kszyła si stosunkowo nieznacznie –

11%, liczba mo liwo ci podj cia pracy zmniejszyła si o 31%.
Zestawienie dynamiki bezrobocia i ofert pracy dokładnie obrazuje wykres 3.
Wykres 3.

Dynamika ofert pracy i liczby zarejestrowanych bezrobotnych
w 2000 i 2002 roku

250

200

150
%
100

50

0

"0"
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"4"
bezrobotni

"6"
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Razem

oferty

0 – bez zawodu
1 – parlamentarzy ci, wy si urz dnicy i kierownicy
2 –specjali ci
3 – technicy i inny redni personel
4 – pracownicy biurowi

5 – pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
6 – rolnicy, ogrodnicy, le nicy i rybacy
7 – robotnicy przemysłowi i rzemie lnicy
8 – operatorzy i monterzy maszyn i urz dze
9 – pracownicy przy pracach prostych
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ROZDZIAŁ II
ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW WG ZAWODÓW
W 2003 ROKU
1. Ankietyzacja zakładów pracy
Ankietyzacja pracodawców w zakresie przewidywanych ruchów kadrowych ma
w

zało eniach

doprowadzi

do

lepszego

dopasowania

potrzeb

pracodawców

i pracobiorców. Zadanie pytania o zapotrzebowanie na pracowników u ródeł wydaje si
najwła ciwsz drog na uzyskanie miarodajnej odpowiedzi.
Ze wzgl du na bardzo dynamiczne zmiany zachodz ce w polskiej gospodarce
uzyskanie od pracodawców wi

cych wyników stanowi powa ny problem. Pracodawcy

nie s w stanie przewidzie z du ym prawdopodobie stwem swojej sytuacji ekonomicznej
w dłu szej perspektywie i nie chc udziela odpowiedzi na zadane pytania. St d te
wielu z nich nie udzieliło odpowiedzi na ankiety.
Drugim powa nym problemem napotkanym podczas realizacji badania było
pozyskanie aktualnej bazy danych o podmiotach gospodarczych. Wojewódzki Urz d
Pracy oparł si w swoich badaniach na informacjach b d cych w posiadaniu Urz du
Statystycznego w Poznaniu. Teoretycznie dane b d ce w dyspozycji US powinny
odzwierciedla

stan faktyczny w szczególno ci dotyczy to liczby działaj cych

podmiotów gospodarczych jednak w trakcie ankietyzacji okazało si , e znaczna cz
podmiotów gospodarczych figuruj ca w rejestrach US w rzeczywisto ci nie istnieje.
wiadczył o tym wcale niemały zwrot ankiet z adnotacj adresat nieznany.
Ankiety wysłano do 3 243 pracodawców, WUP otrzymał 388 odpowiedzi,
co stanowi niespełna 12%. Cz

z tych odpowiedzi otrzymano dopiero po rozmowach

telefonicznych prowadzonych przez pracowników WUP. Oznacza to mo e, e podmioty
gospodarcze zawieszaj ce b d

wyrejestrowuj ce swoj

obowi zku wyrejestrowania z systemu KRUPGN-REGON.

działalno

nie dopełniaj
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2. Sposób przeprowadzenia bada
Ankietyzacja zakładów pracy odbywała si w okresie od czerwca do sierpnia 2003
roku i obj ła 1% wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w województwie
wielkopolskim w systemie KRUPGN-REGON. Badanie przeprowadzono w oparciu
o zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów nadwy kowych
i deficytowych opracowane przez Krajowy Urz d Pracy na podstawie projektu
prof. Mieczysława Kabaja.
Dobór podmiotów do ankietyzacji prowadzony był w sposób warstwowo-losowy
i pozwalał na uzyskanie reprezentatywnej próby. Ankietyzacje były prowadzone
równolegle we wszystkich pi ciu oddziałach Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu.
Ka dy oddział ustalał liczb

wysłanych ankiet na podstawie liczby podmiotów

zarejestrowanych na obszarze jego działania.
Nast pnie na podstawie wska nika udziału liczby pracuj cych w powiatach do
ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych w ka dym z badanych obszarów ustalono
liczb ankiet dla ka dego powiatu. Kolejnym krokiem było podzielenie podmiotów
w powiatach na sekcje PKD (Polska Kwalifikacja Działalno ci) i posortowanie rosn co
według wielko ci. Tak przygotowane wykazy podmiotów były podstaw do wylosowania
zakładów do ankietyzacji.
Do firm wybranych do ankietyzacji wysłano pisma informuj ce o celu badania,
pust ankiet i wypełniony wzór. Z cz ci respondentów pracownicy WUP kontaktowali
si

telefonicznie w celu wyja nienia w tpliwo ci lub ustalenia aktualnych danych

o firmie.
Dla oszacowania wielko ci zapotrzebowania na pracowników z uwzgl dnieniem
ich kwalifikacji i zawodów posłu ono si ankietami. Uznano, e jest to jedyna droga dla
pozyskania wiarygodnych informacji na temat potrzeb kadrowych w gospodarce.
W Wielkopolsce funkcjonuje ponad 320 ty . podmiotów gospodarczych w zwi zku
z czym dotarcie do ka dego z nich byłoby niewykonalne. Dlatego posłu ono si metod
opisan poni ej, pozwalaj c na wyłonienie reprezentatywnej próby.
W przygotowanej i skierowanej do pracodawców ankiecie zapytano o stan
zatrudnienia na koniec 2002 r. oraz o przewidziany ruch pracowników w 2003 r.
z uwzgl dnieniem zawodów oraz poziomu wykształcenia. Zapytano tak e o dodatkowe
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umiej tno ci przyjmowanych pracowników, tak e o dodatkowe umiej tno ci takie jak:
znajomo

j zyków obcych, obsługi komputera, prawo jazdy i inne.

3. Popyt i poda pracy według poziomu wykształcenia
Pracodawcy, którzy wzi li udział w badaniu zadeklarowali ch

przyj cia 1 470

pracowników i jednocze nie zaplanowali zwolnienie 714 pracowników. Bilans jest wi c
bardzo korzystny – w grupie zankietyzowanych zakładów powstanie 756 nowych miejsc
pracy.
Zauwa alna jest zale no

mi dzy poziomem wykształcenia a szans

na

zatrudnienie. Osoby najgorzej wykształcone (poziom: podstawowy) mog si spodziewa
coraz wi kszych kłopotów zwi zanych ze zdobyciem pracy. Pracodawcy chc zwolni
wi cej takich pracowników ni przyj . Pracownicy z wykształceniem podstawowym s
jedyn grup , w której bilans przyj

w stosunku do zwolnie jest niekorzystny. Miejsca

pracy dla osób z wykształceniem podstawowym stanowiły zaledwie 6% w całej puli,
podczas gdy przewidywane zwolnienia dotyczyły w 14 procentach pracowników
najgorzej wykwalifikowanych.
Najwi ksze zmiany w zatrudnieniu wyst puj w ród pracowników z wykształceniem
zasadniczym zawodowym – podobne wyniki uzyskano podczas monitoringu zawodów
deficytowych i nadwy kowych przeprowadzonego w 2001 roku. Osoby z wykształceniem
zawodowym maj stosunkowo du e szanse na zdobycie pracy – ponad 50% wszystkich
utworzonych miejsc pracy przeznaczonych jest dla osób z wykształceniem zawodowym
– ale jednocze nie stosunkowo łatwo mog j straci (równie ponad połowa pracowników
przewidzianych do zwolnienia posiada wykształcenie zawodowe). Na dwie zatrudnione
osoby przypada jedna zwolniona.
Proporcja ta kształtuje si

podobnie w przypadku wykształcenia

redniego,

którego znaczenie rynkowe znacznie zmalało. Dla porównania osoby z wykształceniem
wy szym s czterokrotnie cz ciej zatrudniane ni zwalniane. Co ciekawe pracodawcy
przyjmuj do pracy osoby po studiach licencjackich równie ch tnie jak absolwentów
studiów magisterskich.
Wyniki bada wskazuj , e uko czone studia nie zwi kszaj w znaczny sposób
szans na zdobycie pracy – poniewa ofert pracy dla ludzi z wykształceniem wy szym jest
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czterokrotnie mniej ni dla osób posiadaj cych wykształcenie zawodowe lub rednie.
Atutem wy szego wykształcenia jest natomiast fakt, e osoby po studiach znacznie
rzadziej trac prac . Stosunkowo mała liczb miejsc pracy dla ludzi dobrze wykształconych
mo e by przyczyn wzrastaj cego bezrobocia w tej grupie. Szans dla ludzi dobrze
wykształconych pozostaj cych bez pracy jest rywalizacja o miejsca pracy mniej
atrakcyjne, gdzie konkurencja jest słabsza. W takiej sytuacji, przy ocenie kandydatów
do pracy pracodawca mo e zwróci

uwag

na perspektywiczno

osoby maj cej

uko czone studia . Dotyczy to jednak prac, w których nie s potrzebne specyficzne
kwalifikacje i umiej tno ci (np., spawanie, obsługa okre lonych urz dze , czy programów
komputerowych).
Zestawienie wolnych miejsc pracy i przewidywanych zwolnie w zale no ci od poziomu
wykształcenia przedstawia poni sza tabela:

Tabela 8.
Poziom wykształcenia Przyj cia
podstawowy

% udział
% udział
Zwolnienia
w cało ci
w cało ci

Bilans

% udział przyj cia
w cało ci /zwolnienia

88

6,0

99

13,9

-11

0,0

0,88

762

51,8

370

51,8

392

51,9

2,06

348

23,7

174

24,4

174

23,0

2,00

wy szy zawodowy

128

8,7

33

4,6

95

12,6

3,88

wy szy magisterski

144

9,8

38

5,3

106

14,0

3,79

1 470

100,0

714

100,0

756

100,0

2,06

zasadniczy zawodowy
redni

RAZEM

Zastanawiaj cy fakt du ego popytu na pracowników z wykształceniem
zawodowym mo na wyja ni nast puj co:
1) pracodawcy przy zatrudnianiu na niektórych stanowiskach oczekuj od pracowników
ci le okre lonych umiej tno ci – np. uprawnienia elektryczne, albo umiej tno
rozbioru mi sa wołowego – mo na je naby zazwyczaj w szkołach zawodowych,
albo poprzez wieloletni

prac

na okre lonym stanowisku. Osoby lepiej

wykształcone nie miały mo liwo ci albo sposobno ci do ich uzyskania. Potwierdza
to zapotrzebowanie zgłoszone przez pracodawców – ze wszystkich 762 miejsc pracy
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dla osób z wykształceniem zawodowym blisko połowa, bo 372 stanowiska dotyczyły
6 zawodów: spawacz, masarz, piekarz, kucharz, stolarz, murarz, ustawiacz maszyn;
2) pracodawcy okre laj c zapotrzebowanie na konkretnych stanowiskach podaj
zazwyczaj dolne wymagania co do poziomu wykształcenia, wychodz c z zało enia,
e pewnego typu prace, głównie proste, mo e wykonywa ka da osoba, bez wzgl du
na poziom wykształcenia.
Oprócz wymienionych wcze niej zawodów generuj cych nowe miejsca pracy mo na
jeszcze doda sprzedawc – jednak przyczyny zapotrzebowania na ten zawód s nieco
inne. Stanowiska sprzedawców, niezale nie od bran y, produktu, czy poziomu
wykształcenia od wielu lat nale

do najbardziej fluktuuj cych we wszystkich

publikowanych opracowaniach dotycz cych rynku pracy. Wyst puje tu te

pewne

niezrozumiałe na pierwszy rzut oka zjawisko – pracodawcy ci gle poszukuj
sprzedawców, a jednocze nie stanowi oni jedn z najwi kszych grup bezrobotnych
zarejestrowanych w urz dach pracy. Prawdopodobnie oczekiwania pracodawców co do
umiej tno ci sprzedawców przerastaj mo liwo ci potencjalnych kandydatów.
Innym istotnym czynnikiem wpływaj cym na powstanie pozornej sprzeczno ci
w wynikach badania jest sposób klasyfikowania przyj ty w urz dach pracy. Według
obowi zuj cych przepisów osoba wykonuj ca prac na okre lonym stanowisku przez
minimum 1 rok mo e by

zakwalifikowana przez urz d pracy jako bezrobotna

w nowym zawodzie.
Wykształcenie rednie, które jeszcze 10-12 lat temu było przepustk do stanowisk
biurowych, a nawet kierowniczych dzisiaj nie daje wi kszych szans na atrakcyjn prac .
Coraz cz ciej zdarza si nawet, e nieposiadanie wykształcenia wy szego doprowadza
do utraty wykonywanej pracy. Pracodawcy bior cy udział w badaniu do
postawili na redukcj

b d

wymian

kadry administracyjnej – a

solidarnie

14 ksi gowych

z wykształceniem rednim straci prac , wobec 2 stworzonych dla nich miejsc pracy.
Jednocze nie pracodawcy zgłosili ch

zatrudnienia 6 ksi gowych z wykształceniem

wy szym. Zjawisko to jest równie wyra nie widoczne na innych stanowiskach
administracyjno-biurowych: 12 przyj

i 30 zwolnie . Wida na tym przykładzie wzrost

wymaga pracodawców w stosunku do swojej kadry biurowej. Zauwa alny jest jednak
inny trend – w profesjach, do wykonywania których do niedawna wystarczało
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wykształcenie zawodowe (kucharz, lusarz, malarz, fryzjer) coraz cz ciej oczekuje si
wykształcenia redniego. Specjali ci w tych bran ach, posiadaj cy dodatkowo dyplom
uko czenia szkoły redniej mog by znacznie bardziej pewni swojej pracy – gdy jak
wynika z bada – s bardzo rzadko zwalniani. Mo na wi c mówi o ogólnym wzro cie
wymaga pracodawców w stosunku do pracowników, niezale nie od pozycji zajmowanej
w firmie.
Oceniaj c popyt na pracowników najlepiej wykształconych nale y pami ta
o wcze niejszej uwadze – s

to stanowiska, do których obsadzenia posiadanie

wykształcenia wy szego jest warunkiem koniecznym. Dla osób najlepiej wykształconych
dost pne s niemal wszystkie oferty pracy, a czym wykształcenie ni sze tym dost pno
mniejsza. Sytuacj

ten mo e zilustrowa

przykład trzech pracowników: dozorcy

z wykształceniem zawodowym, sprzedawcy obuwia z wykształceniem

rednim

i kierownika sklepu z wykształceniem wy szym. Kierownik sklepu mo e pracowa na
swoim stanowisku, mo e te by zatrudniony jako sprzedawca obuwia i bez w tpienia
mo e wykonywa prac dozorcy. Sprzedawca obuwia nie mo e spodziewa si etatu
kierownika sklepu, ale praca dozorcy le y w jego zasi gu. Dozorca, z wykształceniem
zawodowym nie ma adnych szans na prac kierownicz i mo e mie jedynie niewielkie
nadzieje na prac sprzedawcy.
Powy szy przykład pokazuje jak du

mobilno

zawodow

maj

osoby najlepiej

wykształcone i powinien skłoni do nast puj cej refleksji – mała liczba ofert pracy dla
osób najlepiej wykształconych nie jest równoznaczna z brakiem pracy dla nich. Oznacza
jedynie brak pracy w spodziewanym zawodzie i na oczekiwanym stanowisku.
Prawdopodobne jest, e przy istniej cej w Polsce liczbie podmiotów gospodarczych
popyt na kadr zarz dzaj c i administracyjn został po prostu zaspokojony. Atrakcyjne
miejsca pracy zostały do

skutecznie obsadzone, a ich liczba wzrasta wolno – znacznie

wolniej ni liczba dobrze wykształconych kandydatów do pracy. Wydaje si , e jedynie
powstawanie nowych b d

rozwój istniej cych firm mo e rozwi za

t

sytuacj ,

jednak e problemem jest stworzenie wła ciwych warunków do ich powstawania.
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Wykres 4.

Popyt i poda wg poziomu wykształcenia

900
800

762

700

liczba miejsc pracy

600
500
370

400

392
348

300
174 174

200
100

144

128

88 99

106

95
33

38

wy sze zawodowe

wy sze
magisterskie

-11

0

podstawowe
-100

zasadnicze
zawodowe

rednie

poziom wykształcenia

przyj cia

zwolnienia

bilans

4. Umiej tno ci wymagane przez pracodawców
Dynamiczny rozwój szkolnictwa rozpocz ty na pocz tku lat dziewi dziesi tych
i trwaj cy do dzi doprowadził do szybkiego i znacznego wzrostu poziomu wykształcenia
mieszka ców Polski. Licznie powstałe szkoły rednie, policealne i wy sze, a tak e
gwałtowny rozwój zaocznego systemu kształcenia doprowadziły jednocze nie do pewnej
dewaluacji znaczenia wykształcenia redniego, ale tak e wy szego. Łatwo

uzyskania

wy szego ni posiadane wykształcenia doprowadziła do sporej nadwy ki poda y pracy
na stanowiskach klasyfikowanych umownie w grupie „prac umysłowych”. Pracodawcy
maj c tak du

liczb dobrze wykształconych kandydatów do pracy w sposób do
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naturalny zacz li wprowadza swoje kryteria ró nicuj ce, które mo na ogólnie nazwa
ocen

dodatkowych umiej tno ci. Mo na tu mówi

poziomych (znajomo

o tak zwanych kwalifikacjach

j zyków obcych, prawo jazdy, umiej tno

obsługi komputera

lub kas fiskalnych itp.), które s uzupełnieniem kwalifikacji pionowych (czyli wła nie
poziomu wykształcenia).
Prowadzone badanie miało da

odpowied

tak e na pytanie – jakich umiej tno ci

pracodawcy oczekuj od swoich pracowników. Pytania te były zawarte w rozesłanej do
zakładów ankiecie – a uzyskane wyniki wskazuj , e 3 czynniki – znajomo ci j zyków
obcych, obsługa komputera i posiadanie prawo jazdy – decyduj

o atrakcyjno ci

rynkowej kandydata do pracy.
Najbardziej po dan przez pracodawców umiej tno ci jest obsługa komputera.
Zakłady bior ce udział w badaniu zgłosiły potrzeb zatrudnienia 428 pracowników
umiej cych sobie radzi z tym podstawowym obecnie narz dziem pracy. Coraz cz ciej
umiej tno

obsługi komputera wykracza poza pomieszczenia i prace biurowe –

pracodawcy wymagaj umiej tno ci pracy z komputerem mi dzy innymi od in ynierów
mechaników, nauczycieli, sprzedawców, le ników czy elektryków. W przypadku tych
zawodów cz sto wymagania dotycz

znajomo ci specjalistycznych programów

bran owych – słu cych np. do projektowania, prowadzenia ksi gowo ci lub
komunikacji pracowników terenowych z central firmy. Przykładem mo e by praca
przedstawiciela handlowego – składa on przez internet zamówienie, rozlicza si z towaru,
prowadzi swoj ewidencj i porusza si po wirtualnym magazynie firmy. Znajomo
obsługi komputera nie chroni jednak przed utrat pracy – ankietowani pracodawcy
przewidzieli w tym roku zwolnienie 86 pracowników potrafi cych obsługiwa komputer.
Du ym atutem przy poszukiwaniu pracy jest posiadanie prawa jazdy –
w badanych zakładach przewidziane jest zatrudnienie 302 pracowników posiadaj cych
prawo jazdy, jednak e podobnie jak w przypadku obsługi komputera nie jest to warunek
wystarczaj cy do utrzymania stanowiska – 89 osób zostanie zwolnionych. Prawo jazdy
jest wymagane na bardzo ró nych stanowiskach, najcz ciej w zawodach zwi zanych
z transportem i sprzeda .
Porównuj c liczb

zatrudnionych i zwolnionych w badanych zakładach

pracowników najpewniejsz inwestycj dla pracowników jest znajomo

j zyka obcego.
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Pracodawcy przyjm 272 takie osoby, a zwolni jedynie 36. Najwi ksze szanse na
zatrudnienie maj osoby znaj ce j zyk angielski – 134 miejsca pracy i niemiecki – 95.
Znajomo

j zyków obcych wymagana jest najcz ciej od kadry zarz dzaj cej,

in ynierów mechaników i agentów do spraw sprzeda y. Wymóg ten sporadycznie
pojawia si w na stanowiskach ni szego szczebla zawodach rolniczych, usługowych
i produkcyjnych (kucharz, monter, fryzjer).

Wykres 5.

Popyt i poda pracy – według dodatkowych umiej tno ci
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Wy ej wymienione umiej tno ci i kwalifikacje s pewnego rodzaju uniwersalnym
pakietem idealnego kandydata do pracy. Znajomo

j zyka angielskiego i/lub niemieckiego,

dobra obsługa komputera i prawo jazdy wydatnie zwi kszaj

szanse na zdobycie

atrakcyjnej pracy. Komputeryzacja i automatyzacja coraz wi kszej liczby czynno ci
zawodowych b dzie wymuszała znajomo

podstaw obsługi komputera nawet przy

pracach prostych. Posiadanie prawa jazdy czyni pracownika bardziej wszechstronnym,
dyspozycyjnym i mobilnym. Posługiwanie si j zykiem obcym – standardowy wymóg
dla kadry kierowniczej i sekretarek – coraz cz ciej potrzebny jest kierowcom,
operatorom maszyn i monterom urz dze .

Wykres 6.

Umiej tno ci wymagane przez pracodawców
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5. Popyt i poda pracy według zawodów
Oceniaj c atrakcyjno

rynkow okre lonych zawodów trzeba mie na uwadze

współczesny model kariery zawodowej. Zakłada on, e w trakcie blisko 50-letniej kariery
człowiek b dzie wykonywał kilka, a nawet kilkana cie ró nych zawodów. W zwi zku
z tym kwestia wyboru zawodu na pocz tku kariery nie decyduje o jej całym przebiegu,
a jedynie o szybko ci i płynno ci przej cia z ycia ucznia-studenta w ycie pracownika.
Dla osób maj cych ju pewne do wiadczenie zawodowe, ale nie pracuj cych, lub dla
pracowników chc cych zmieni

profil pracy wiadomo

o zapotrzebowaniu na

specjalistów w okre lonej bran y musi by pogł biona o wcze niej omawiane czynniki –
czyli jaki poziom wykształcenia i jakie dodatkowe umiej tno ci s

niezb dne lub

przynajmniej wskazane do uzyskania zatrudnienia.
Trzeba tak e pami ta ,

e precyzyjne, krótkoterminowe prognozy s

i raczej niemo liwe do wykorzystania. Mówi
si gaj cej w przyszło

nieprzydatne

one bowiem o sytuacji „na dzi ”,

nie dalej ni na rok, dwa. Tymczasem sam proces kształcenia

trwa zazwyczaj wi cej ni dwa lata, cz sto nawet 5, lub 6. W zwi zku z tym reakcja na
dzisiejsze zapotrzebowanie zawsze b dzie spó niona. Jednak e wieloletnie cyklicznie
zbierane informacje pozwol ustali kształtuj ce si trendy długofalowe i okre li raczej
rozwój sektorów gospodarki, nie za samych zawodów, lub tym bardziej stanowisk
pracy.
W tym kontek cie wyniki ankietyzacji zakładów pracy mog si wyda mniej
zaskakuj ce. Grupy zawodowe, w których w 2003 roku przyb dzie najwi cej miejsc
pracy to spawacze i masarze. Na kolejnym miejscach znale li si

sprzedawcy

(w monitoringu 2001 – druga pozycja). W pierwszej dziesi tce zawodów generuj cych
najwi cej nowych miejsc pracy pojawił si ponadto zawód robotnika pomocniczego
(w le nictwie i w przemy le), ale tak e in ynierowie mechanicy, technicy rolnicy, le nicy
i technicy elektrycy. W ród zawodów, w których spadnie liczba miejsc pracy na
pierwszym miejscu s robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym, portierzy, wo ni
i pokrewni oraz pracownicy do spraw finansowo-statystycznych. Obecno

zawodu

robotnik pomocniczy zarówno w ród zawodów deficytowych jak i nadwy kowych
nasuwa przypuszczenie, e wyniki te wskazuj po rednio na kondycj poszczególnych
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działów gospodarki, a pewnego rodzaju probierzem dla jej oceny jest miejsce
zatrudnienia pracowników najgorzej wykształconych. Pracownicy o najni szych
kwalifikacjach nale

paradoksalnie do grupy najcz ciej zmieniaj cych zawód.

W przeciwie stwie jednak do osób najlepiej wykształconych jest to ruch wymuszony,
podczas gdy wysoko wykwalifikowana kadra zmienia miejsce pracy z wyboru, a nie dla
tego, e je traci. Jest bardzo prawdopodobne, e ruchy kadrowe w obr bie zawodu
robotnik pomocniczy dotycz tej samej grupy pracowników, którzy wykonuj bardzo
podobne pod wzgl dem charakteru pracy, zmieniaj c jedynie pracodawc

i rodzaj

produkowanego dobra.
Zestawienie zawodów, w których powstanie najwi ksza liczba miejsc pracy przedstawia
poni sza tabela:

Tabela 9.
Lp.

Zawód

Przyj cia

Zwolnienia

Bilans

1

spawacze i pokrewni

221

2

219

2

masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

240

141

99

3

sprzedawcy i demonstratorzy

172

102

70

4

robotnicy pomocniczy w le nictwie

51

0

51

5

specjali ci do spraw ekonomicznych i zarz dzania

29

2

27

6

in ynierowie mechanicy

26

0

26

7

robotnicy przy pracach prostych w przemy le

44

20

24

8

technicy elektrycy

20

0

20

9

technicy rolnicy, le nicy i pokrewni

20

0

20

10

piekarze, cukiernicy i pokrewni

20

0

20

Zawody generuj ce najwi ksze bezrobocie:
• robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym,
• portierzy, wo ni i pokrewni,
• pracownicy do spraw finansowo-statystycznych,
• monterzy instalacji i urz dze sanitarnych,
• ksi gowi (głównie ze rednim wykształceniem).
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PODSUMOWANIE
Monitoring zawodów deficytowych i nadwy kowych, cho

uznany za jedn

z głównych metod analizy rynku pracy w wielu, zwłaszcza wysoko rozwini tych krajach,
nie jest prowadzony w Polsce.
Podj ta przez Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu po raz kolejny próba
okre lenia zawodów, na których istnieje popyt oraz tych, które wyst puj na rynku
nadwy kowo, a przede wszystkim wyci gni cie odpowiednich wniosków przez słu by
odpowiedzialne za edukacj

i słu by zatrudnienia, mo e spowodowa

ograniczenie

bezrobocia zwłaszcza w ród młodzie y i absolwentów. Do wiadczenia krajów,
w których jest prowadzony monitoring wskazuj , e dzi ki lepszemu dostosowaniu
struktury kształcenia oraz szkolenia bezrobotnych monitoring zawodów mo e
spowodowa ograniczenie bezrobocia nawet o 20-25%, a w ród młodzie y a o 30%.
Jednak e podkre lenia wymaga fakt, i skuteczno

monitoringu zale y w znacznym

stopniu od ogólnej sytuacji na rynku pracy, w tym zwłaszcza w przekroju regionalnym
i na szczeblu lokalnym. W warunkach wysokiego bezrobocia efektywno

monitoringu

jest w znacznej mierze ograniczona przez brak dostatecznej liczby miejsc pracy.
W Wielkopolsce, tak zreszt jak i w całym kraju, mamy do czynienia z wysokim
bezrobociem, którego poziom od 2000 roku nieustannie wzrasta oraz z malej c liczb
pracuj cych. Zjawiskiem pozytywnym natomiast jest zmniejszona dynamika wzrostu
bezrobocia. Według danych Urz du Statystycznego w maju 2002 roku liczba pracuj cych
w województwie wielkopolskim, wynosiła 1 240,8 tys. osób (dane Spisu Powszechnego),
podczas gdy w ko cu 2001 roku wynosiła 1 308,3 tys. osób. W takiej sytuacji poda
miejsc pracy na rynku jest ograniczona, a popyt na ni wysoki. St d te trudno uzna
konkluzje

wypływaj ce

z

przeprowadzonej

oceny

nadwy kowych za długofalowe i daj ce podstaw

zawodów

deficytowych

i

do podj cia radykalnych zmian

w dotychczasowych kierunkach kształcenia, przekwalifikowania czy zdobywania
nowych umiej tno ci.
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Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie nast puj cych konkluzji:
1. W rejestrach powiatowych urz dów pracy działaj cych na terenie województwa
wielkopolskiego znalazła odzwierciedlenie ogólnokrajowa tendencja polegaj ca na
tym,

e wi kszo

bezrobotnych to osoby o stosunkowo niskim poziomie

wykształcenia. W wi kszo ci dysponowali oni kwalifikacjami na poziomie rednim,
zasadniczym, b d

nie posiadali w ogóle ani kwalifikacji, ani do wiadczenia

zawodowego. Najliczniej reprezentowanymi przez nich zawodami i specjalno ciami
były: „sprzedawcy i demonstratorzy”, „mechanicy pojazdów samochodowych”,
„ lusarze i pokrewni”, „referenci ekonomiczni, finansowi i pokrewni”, „krawcy,
kapelusznicy i pokrewni” oraz „kucharze”.
2. Pogł biaj

si

niekorzystne tendencje dotycz ce liczebno ci osób bezrobotnych

w elementarnych grupach zawodowych wymienionych w punkcie pierwszym, a tak e
w grupach: „murarze i pokrewni”, „stolarze i pokrewni”, „malarze budowlani
i pokrewni” oraz „robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym” Wszystkie te
grupy równie dwa lata wcze niej uznane zostały za najbardziej nadwy kowe na
rynku pracy. W porównaniu z innymi grupami dotycz ce ich wska niki przyrostu
liczby bezrobotnych nale

do najwy szych.

3. Najbardziej dynamiczny przyrost liczby bezrobotnych miał miejsce w ród osób
z

najwy szymi

kwalifikacjami

zawodowymi

sklasyfikowanych

w

grupie

„specjali ci”. Dotyczył on zwłaszcza bezrobotnych z kwalifikacjami ekonomicznymi
na poziomie szkoły wy szej, „specjalistów do spraw marketingu i handlu” oraz
„filozofów historyków i politologów”. Mimo wzrostu udziału tej grupy w ogólnej
liczbie zarejestrowanych jest ona jednak nadal stosunkowo nieliczna.
4. W kilku uprzednio licznych grupach zawodowych nast pił odczuwalny spadek liczby
bezrobotnych. Dotyczył on zwłaszcza „piel gniarek” oraz „pracowników pomocniczych
w rolnictwie i pokrewnych”. Sytuacja zawodowa piel gniarek oraz mieszka ców
terenów wiejskich, była bie co monitorowana przez urz dy pracy, a na pomoc tej
grupie zostały przeznaczone dodatkowe rodki z Funduszu Pracy.
5. Wzrost liczby osób bezrobotnych nie szedł w parze ze wzrostem liczby ofert pracy
pozostaj cych w dyspozycji urz dów pracy. Na przestrzeni dwóch lat liczba
bezrobotnych wzrosła o 29%, natomiast ofert pracy tylko o 3%.
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6. Pracodawcy zgłaszali do urz dów pracy ch

zatrudnienia osób bezrobotnych przede

wszystkim w grupach zawodów takich jak: „sprzedawcy i demonstratorzy”, „pozostali
pracownicy obsługi biurowej”, „pozostali pracownicy przy pracach prostych
w przemy le przetwórczym”, „szwaczki, hafciarki i pokrewni”, „referenci ksi gowi
i rachmistrze”, „gospodarze budynków”, „murarze i pokrewni”, i „robotnicy
pomocniczy w budownictwie ogólnym”. Oferty w tych grupach zawodów stanowiły
blisko

50%

ogólnej

ich

liczby.

Preferencje

zatrudnieniowe

pracodawców

współpracuj cych z urz dami pracy na przestrzeni dwóch lat zasadniczo nie uległy
zmianie.
7. Osoby najgorzej wykwalifikowane najpó niej zdobywaj prac i najszybciej j trac
– s najmocniej nara one na negatywne skutki zmian w gospodarce. Zauwa alny jest
wzrost wymaga pracodawców co do poziomu wykształcenia i zakresu umiej tno ci,
co głównie wynika z wysokiej poda y pracy. Doprowadza to do sytuacji, w której
nawet wysokie kwalifikacje nie zapewniaj wszystkim pracy.
8. Brak wystarczaj cej liczby ofert pracy dla osób najlepiej wykształconych powoduje,
e aby uzyska zatrudnienie musz one wykonywa prace na stanowiskach nie
satysfakcjonuj cych zarówno pod wzgl dem finansowym jak i presti owym. Osoby
te maj jednak e wi ksze szanse na zdobycie pracy i ponosz mniejsze ryzyko jej
utraty. Wysokie kwalifikacje zwi kszaj mobilno

zawodow kandydatów.

9. Najwi ksze szanse na zatrudnienie maj osoby, które spełniaj jednocze nie trzy
warunki: 1) dobrze znaj j zyk obcy, 2) posiadaj prawo jazdy, 3) sprawnie obsługuj
komputer. Znaczenie wymienionych wy ej umiej tno ci jest istotne ze wzgl du na
ich uniwersalny charakter – s one przydatne w pracy na niemal ka dym stanowisku
(w badaniach pojawiło si na przykład zapotrzebowanie na sprzedawców potrafi cych
obsługiwa komputer, lub fryzjerki znaj ce j zyk angielski).
10. Posiadanie prawa jazdy zwi ksza potencjaln
wpływa na jego elastyczno , wi ksz
Pracodawca mo e mu powierza

mobilno

dyspozycyjno

kandydata do pracy –
i wszechstronno .

znacznie wi kszy zakres obowi zków, co jest

bardzo du ym atutem, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych.
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11. Post puj ca komputeryzacja wszystkich dziedzin ycia społecznego w najwi kszym
stopniu dotyczy

ycia zawodowego – osoby nie potrafi ce posługiwa

si

komputerem jako narz dziem pracy b d miały coraz mniejsze szanse na zdobycie
stałej i dochodowej pracy.
12. Maleje atrakcyjno

rynkowa wykształcenia redniego i wy szego, ze wzgl du na

znacznie wi ksz liczb osób osi gaj cych ten poziom edukacji.
13. Du a liczba ofert pracy dla osób z wykształceniem zawodowym nie wpływa na
zmniejszenie si poziomu bezrobocia w tej grupie. Prawdopodobn przyczyn jest
zajmowanie cz ci tych ofert przez lepiej wykształcone osoby.
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ZAŁ CZNIK 1

Kod zawodu

Grupa zawodów

1

2

52201
41901
93203

Sprzedawcy i demonstratorzy
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Pozostali pracownicy przy pracach prostych w przemy le
przetwórczym
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Referenci ksi gowi i rachmistrze
Gospodarze budynków
Murarze i pokrewni
Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym
Stolarze i pokrewni
Kierowcy samochodów ci arowych
Agenci ds. sprzeda y
Krawcy, kapelusznicy i pokrewni
Pomoce i sprz taczki biurowe, hotelowe i pokrewne
lusarze i pokrewni
Referenci ekonomiczni, finansowi , statystyczni i pokrewni
Magazynierzy i pokrewni
Kucharze
Spawacze i pokrewni
Monterzy aparatury, maszyn i sprz tu elektrycznego
Pracownicy ochrony osobistej
Pakowacze r czni i pokrewni
Cie le, stolarze budowlani i pokrewni
Malarze budowlani i pokrewni
Kelnerzy i pokrewni
Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym,
wodnym i pokrewni
Elektromechanicy i elektromonterzy
Nauczyciele nauczania ponadelementarnego
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Operatorzy maszyn i urz dze do obróbki metali
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Specjali ci ds. marketingu i handlu
Pracownicy produkcji ro linnej i ogrodnicy nie
sklasyfikowani w innym miejscu
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy sprz tu elektronicznego
Ustawiacze i ustawiacze-operatorzy obrabiarek
skrawaj cych do metali
Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

74306
41201
91401
71201
93103
74202
83203
34105
74303
91302
72202
41202
41301
51202
72102
82802
51604
93202
71203
71401
51203
93102
72401
23201
74102
82101
42101
24104
61190
72301
82803
72203
51401

liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych

oferty pracy

stan na 31.12.2002 r.

w 2002 roku

3

4

24 615
5 410
5 066

5 298
4 212
3 381

4 865
1 181
1 903
5 896
4 021
4 767
2 489
682
6 957
5 774
7 440
7 038
1 653
6 773
1 009
566
438
1 027
2 870
4 033
2 380
1 115

2 497
2 067
1 619
1 360
1 014
1 001
942
869
845
841
745
635
631
601
579
579
576
572
543
519
469
450

4 889
698
4 593
339
570
923
3 163

437
414
410
382
357
355
354

8 283
562
2 681

342
330
321

2 459

310
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74101
34390
91602
74307
34302
83201
71306
91502
34102
12101
32301
71301
81401
61401
71202
72303
41101
82301
24401
71402
93303
83302
32206
72104
51301
71302
31105
31102
82705
83303
72103
81602
51302
24101
74305
12301
82805
13101
74201

2

Masarze i robotnicy w przetwórstwie ryb
redni personel biurowy nie sklasyfikowany w innym
miejscu
Zamiatacze i pokrewni
Tapicerzy i pokrewni
Ksi gowi
Kierowcy samochodów osobowych
Monterzy i konserwatorzy instalacji sanitarnych
i pokrewni
Portierzy, wo ni i pokrewni
Agenci ubezpieczeniowi
Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zast pcy
Piel gniarki
Dekarze
Operatorzy urz dze do obróbki drewna
Robotnicy le ni
Betoniarze
Mechanicy maszyn i urz dze przemysłowych i pokrewni
Sekretarki
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych
Ekonomi ci
Lakiernicy
Tragarze i pokrewni
Operatorzy sprz tu do robót ziemnych i urz dze
pokrewnych
Fizykoterapeuci i pokrewni
Robotnicy przygotowuj cy i wznosz cy konstrukcje
metalowe, montuj cy liny i pokrewni
Opiekunki dzieci ce
Posadzkarze i pokrewni
Technicy mechanicy
Technicy budownictwa, urz dze sanitarnych i pokrewni
Aparatowi urz dze do przetwórstwa owoców, warzyw
i nasion oleistych
Maszyni ci i operatorzy maszyn i urz dze d wigowotransportowych i pokrewni
Blacharze
Maszyni ci silników, kotłów parowych i pokrewni
Pomocniczy personel medyczny
Specjali ci ds. finansowych
Krojczowie i pokrewni
Kierownicy wewn trznych jednostek organizacyjnych
działalno ci pomocniczej
Monterzy wyrobów z drewna
Kierownicy małych i rednich zakładów pracy
Robotnicy przygotowuj cy drewno i pokrewni

3

1 922
153

4

304
300

1 731
1 313
789
1 260
2 144

298
285
275
265
260

1 302
71
36
624
495
145
757
1 166
3 922
363
234

243
225
212
208
203
201
193
178
174
173
173

1 910
1 263
727
274

167
166
153
146

240
349

145
141

353
338
3 814
1 689
576

138
135
130
129
119

357

118

1 656
410
456
381
217
69

112
108
106
104
103
99

57
139
128

98
97
97
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91303
71204
31201
92101
42202
24103
82801
71205
21402
93201
22201
21390
32101
31202
23590
82503
34601
74403
82501
82708
82901
22103
31104
71290
21405
71102
23301
72101
51303
61290
91501
32203
71303
73203
31503
24102
31106

2

Praczki r czne i prasowacze
Robotnicy budowy dróg i pokrewni
Pracownicy obsługi komputerów
Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni
Recepcjoni ci i pokrewni
Specjali ci ds. organizacji i rozwoju produkcji i usług
Monterzy maszyn i urz dze mechanicznych
Robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni
In ynierowie budownictwa
Pomocnicy monterów
Lekarze medycyny
Informatycy nie sklasyfikowani w innym miejscu
Technicy rolnicy, le nicy i pokrewni
Operatorzy sprz tu komputerowego
Pozostali specjali ci szkolnictwa i wychowawcy nie
sklasyfikowani w innym miejscu
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Pracownicy socjalni
Obuwnicy i pokrewni
Maszyni ci maszyn poligraficznych
Operatorzy urz dze do produkcji napojów alkoholowych
i bezalkoholowych
Pozostali operatorzy maszyn i monterzy
In ynierowie rolnictwa i pokrewni
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Robotnicy budowlani robót stanu surowego nie
sklasyfikowani w innym miejscu
In ynierowie mechanicy
Robotnicy obróbki kamienia
Nauczyciele nauczania pocz tkowego
Formierze, rdzeniarze i pokrewni
Pracownicy domowej opieki osobistej
Hodowcy zwierz t i pokrewni nie sklasyfikowani w innym
miejscu
Go cy, baga owi i pokrewni
Dietetycy i ywieniowcy
Tynkarze i pokrewni
Zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
Kontrolerzy jako ci wyrobów
Specjali ci ds. osobowych i rozwoju zawodowego
Technicy chemicy i pokrewni

3

458
447
484
131
187
407
386
240
142
383
42
168
4 331
65
247

4

95
94
92
92
88
86
86
85
85
84
82
79
75
75
74

76
239
1 025
172
115

74
73
69
69
68

42
478
1 024
168

68
67
66
65

214
108
265
238
624
563

63
63
59
59
58
55

136
1 560
139
256
218
39
596

55
54
54
53
52
52
51

