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Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych – badania w szkołach                  
ponadgimnazjalnych za 2013 rok 
 
 Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 

2013 rok dotyczy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kozienickiego. Niniejsze 

sprawozdanie będzie przedstawiało analizę bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w 

2013 roku w tutejszym Urzędzie w podziale na poszczególne zawody.  

  Podstawowymi źródłami informacji wykorzystywanymi w poniŜszym 

opracowaniu są: 

� informacje na temat bezrobotnych absolwentów z systemu informatycznego Syriusz- 

Monitoring Zawodów. 

� Informacje pisemne pozyskane przez PUP w Kozienicach od szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu kozienickiego. 

PoniŜsze opracowanie ma posłuŜyć planowaniu poziomu kształcenia zawodowego 

dostosowanego do potrzeb rynku pracy.  

Na dzień 31.12.2013 r. w PUP w Kozienicach zarejestrowanych było 226 absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych , z tego 90 uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie powiatu 

kozienickiego. 

Tabela Nr 1 
Liczba ofert pracy zgłoszonych w 2013 r. według zawodów (Tabela przedstawia zawody o 
największej liczbie zgłoszonych ofert pracy) 
Lp. Nazwa zawodu Liczba ofert pracy 

zgłoszonych w  
2013 r. 

1. Robotnik gospodarczy 182 
2. Pozostali pracownicy obsługi 

biurowej 
153 

3. Sprzedawca 124 
4. Robotnik placowy 70 
5. Sprzątaczka biurowa 51 
6. Sortowacz 42 
7. Magazynier 41 
8. Fakturzystka 28 
9. Pomoc kuchenna 19 
10. Ładowacz nieczystości stałych 20 
11. Pokojowa 15 
12. Ślusarz 11 
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W 2013 roku największe zapotrzebowanie było na  robotników gospodarczych, pozostali 
pracownicy obsługi biurowej, sprzedawca. 
  
 
 
Tabela nr 2 
Oferty pracy według poziomu wykształcenia 
l.p. Zgłoszone miejsca pracy według 

poziomu wykształcenia osób 
poszukiwanych do pracy 

Liczba ofert pracy 
zgłoszonych w 
2012r. 

Liczba ofert pracy 
zgłoszonych  w  
2013 r 

1. WyŜsze 98    92 
2. Średnie 512  646 
3. Zasadnicze zawodowe i poniŜej 428  598 
  1038 1336 
 
 W 2013 roku najwięcej ofert skierowanych było do osób z wykształceniem średnim, 

aŜ 48,4%. Wśród ofert pracy skierowanych do tej kategorii bezrobotnych największe 

zapotrzebowanie pracodawcy zgłaszali w następujących zawodach: pracownik biurowy, 

sekretarka, recepcjonistka, pracownik kancelaryjny, fakturzystka. 

 DuŜy odsetek ofert skierowanych był równieŜ do osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym i poniŜej 44,8%. Największe zapotrzebowanie pracodawcy zgłaszali na 

robotnika gospodarczego, robotnika placowego, ślusarz, pomoc kuchenna, sprzedawca, 

mechanik samochodowy. 

 Najmniej ofert pracy było adresowanych do osób z wykształceniem wyŜszym. 

Stanowiły one 6,9% ogółu zgłoszonych ofert pracy. W ramach tych ofert największe 

zapotrzebowanie było na pracowników biurowych, asystent ds. księgowości. 

 
 
Tabela nr 3 
Absolwenci zarejestrowani w PUP w Kozienicach na dzień 31.12.2013 r. 
 
Wykształcenie Liczba absolwentów 

zarejestrowanych na 
dzień 31.12.2013 r. 

Średnie ogólnokształcące  32 
Średnie zawodowe  59 
Zasadnicze zawodowe  75 
Pomaturalne/policealne     1 
WyŜsze   59 
Razem 226 
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Tabela nr 4 
Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kozienickiego w 2013 r. 
 
 Nazwa Szkoły Liczba 

absolwentów 
w 2010 roku 

Liczba 
absolwentów 
w 2011 roku 

Liczba 
absolwentów 
w 2012 roku 

Liczba 
absolwentów 
w 2013 roku 

1. Zespół Szkół Nr 1 w 
Kozienicach im. Legionów 
Polskich 

416 496 427 432 

2. I Liceum 
Ogólnokształcące im. S. 
Czarneckiego w 
Kozienicach 

180 168 107 150 

3. Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych TWP w 
Kozienicach 

18 0 0 Placówka 
nie istnieje 

4. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. 
Jana Kochanowskiego w 
Garbatce Letnisko 

69 16 63 26 

6. Szkoła Policealna dla 
Dorosłych TWP w 
Kozienicach 

26 16 15 Placówka 
nie istnieje 

8. Szkoły Zakładu 
Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach 
z siedzibą w Kozienicach 

54 66 77 8 

10. Liceum Ogólnokształcące 
w Magnuszewie 

- - 18 0 

11. Szkoła Policealna 
Dorosłych w 
Magnuszewie 

- - - 57 

Ogółem 805 774 707 673 
 
 
PowyŜsza tabela przedstawia dane uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach na  

podstawie danych zawartych w aplikacji Syriusz – Monitoring Zawodów i danych 

uzyskanych od szkół przez PUP w Kozienicach 
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Absolwenci Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach w roku szkolnym 2013/2014 

W Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach są następujące szkoły: 

Liceum Ogólnokształcące  

Klasy z rozszerzonym programem nauczania: 

•  matematyki i informatyki 

•  matematyki i fizyki 

•  języka polskiego i historii 

•  biologii i chemii, 

•  matematyki i geografii. 

Technikum czteroletnie 

• technik mechanik (rozszerzenie matematyki i fizyki) 

• technik elektryk (rozszerzenie matematyki i fizyki) 

• technik ekonomista (rozszerzenie matematyki i geografii) 

• technik Ŝywienia i usług gastronomicznych (rozszerzenie biologii i chemii) 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Trzyletnia 

• ślusarz 

• elektryk 

• mechanik monter maszyn i urządzeń 

• sprzedawca 

• wielozawodowa 

 
Tabela nr 5 
Liczba absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach w 2013 roku według zawodów  
zawodów 
Nazwa zawodu 
wyuczonego 

Rok 2012 Rok 2013 Liczba 
zgłoszonych 
ofert pracy w 
danym 
zawodzie do 
PUP w 
Kozienicach w 
2013 r.  

Liczba 
zarejestrowanych 
absolwentów w 
danym zawodzie 
na dzień 
31.12.2013 r. 

Liceum 159 152  4 
Technik ekonomii 
(asystent 
ekonomiczny) 

29 26 0 2 
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Technik elektryk 27 25 6 1 
Technik 
hotelarstwa 

29 25 0 1 

Technik 
mechanik 

18 27 0 3 

Technik 
organizacji usług 
gastronomicznych 

27 27 15 2 

Sprzedawca  23 27 124 11 
Ślusarz 29 30 11 2 
Mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

5 14 15 3 

Fryzjer 6 13 12 5 
Cukiernik 1 2 6 0 
Kucharz małej 
gastronomii 

4 14 14 4 

Elektryk 28 29 4 2 
Mechanik monter 
maszyn i 
urządzeń 

27 19 2 0 

Piekarz 0 1 1 0 
Murarz 0 1 18 0 
 

Po Technikum przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach zarejestrowanych było w PUP 

w Kozienicach na dzień 31.12.2013 r. 12 osób bez zawodu,  

a po Zasadniczej Szkole 23 osoby. Są to osoby, które nie zdały bądź nie przystąpiły do 

egzaminu zawodowego. 

 
 
Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach  w roku szkolnym 2012/2013 
klasy  
I a, I b, I c- profil ogólnokształcący, 
II a – profil politechniczny, 
II b –  profil medyczny, 
II c – profil językowo – medialny, 
II d – profil społeczno – prawny, 
III a – profil matematyczno – informatyczno – ekonomiczny, 
III b – profil psychologiczno – medyczny, 
III c – profil humanistyczny z elementami wiedzy o mediach, 
III d – profil społeczno - prawny 
Liczba absolwentów Liceum Ogólnokształcącego ogółem w 2013 roku  wynosiła 150 osób, a 
na dzień 31.12.2013 r. zarejestrowanych było 6 osób. 
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Tabela Nr 6 
Liczba absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko w latach 2012/ 
2013 według zawodów 
Nazwa 
zawodu 
wyuczonego 

Rok 2012 Rok 2013 Liczba 
zgłoszonych 
ofert pracy w 
danym 
zawodzie w 
2012 r. 

Liczba 
zarejestrowanych w 
danym zawodzie na 
dzień 31.12.2012 r. 

Technik 
technologii 
drewna 

19 0 0 
 

0 

Technik 
leśnik 

27 26 0 1        

Stolarz 14 0 Zasadnicza 
Szkoła nie 
istnieje 

- - 

 
Po Technikum leśnym w Garbatce Letnisku na dzień 31.12.2013 r. zarejestrowane były 

równieŜ 2 osoby bez zawodu. Są to osoby, które prawdopodobnie nie zdały bądź nie 

przystąpiły do egzaminu zawodowego. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe określenie prognozy dotyczącej zapotrzebowania na lokalnym 

rynku pracy na absolwentów szkół wymaga prac badawczych mających na celu 

zdiagnozowanie potrzeb kadrowych lokalnych pracodawców na kilka, kilkanaście lat do 

przodu, bowiem oferty zgłaszane do PUP w Kozienicach nie odzwierciedlają faktycznego 

zapotrzebowania lokalnych pracodawców na pracowników w poszczególnych zawodach. 

Nie wszystkie oferty pracy trafiają do Urzędu. Często pracodawcy szukają sobie 

pracowników na własną rękę bądź korzystają z prywatnych agencji zatrudnienia. 

Zawody przyszłości wg Serwisu Money – US News – prognoza 2020 (źródło 

www.onet.biznes.pl ) 

• zawody związane z weterynarią 

• zawody związane z badaniami naukowymi z dziedziny biologii, chemii, 

matematyki i inŜynierii. Szczególnie dobrze rokuje kilka sektorów, które 

wytwarzają fizyczne produkty z plików cyfrowych: biomedycyna, 

nanotechnologia czy druk 3 D. 

• programowanie baz danych 

• kadra menadŜerska w takich dziedzinach jak relacje międzyludzkie czy 

planowanie, 
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• opieka zdrowotna. Pokolenie wyŜu demograficznego wkrótce zaczyna się 

starzeć. Będzie wymagało większej liczby opiekunów. Wzrośnie popyt na 

okulistów, laryngologów, dentystów, fizjoterapeutów oraz pielęgniarki. 

• specjaliści od finansów, 

• przedsiębiorczość i usługi takie jak fryzjerstwo, salony urody, salony piękności 

dla zwierząt, 

• zawody związane z terapiami psychicznymi, 

• specjaliści od ochronny środowiska, 

• specjaliści inŜynierii komputerowej. 


