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I WST P 
  

Podstaw  prawn  sporz dzenia niniejszego raportu jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 

2004 roku, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 69, poz. 

145 z pó n. zm.) zgodnie, z któr   prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych  

i nadwy kowych jest jednym z zada  samorz du województwa oraz samorz du powiatu w 

zakresie polityki rynku pracy). 

Raport zosta  stworzony w oparciu o zalecenia metodyczne przygotowane w ramach 

projektu „Opracowanie nowych zalece  metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwy kowych na lokalnym ryku pracy” zamieszczone na stronie 

www.mz.praca.gov.pl . 

ówne ród a danych wykorzystywane w niniejszym raporcie to dane z systemu 

CeSAR, Syriusz, dane z Systemu Informacji O wiatowej MEN, wyniki badania ofert pracy  

w Internecie oraz wyniki badania kwestionariuszowego przedsi biorstw. 

Podstawowe mierniki, jakie zastosowano w monitoringu do okre lenia deficytu b  
nadwy ki to: 

 wska nik dost pno ci ofert pracy, 
 wska nik d ugotrwa ci bezrobocia, 
 wska nik p ynno ci bezrobotnych. 

Zmienne, jakie zosta y wykorzystane do budowy wymienionych wska ników to: 
– redniomiesi czna liczba bezrobotnych w grupie zawodów k w okresie t, 
– – redniomiesi czna liczba dost pnych ofert pracy w grupie zawodów k w okresie t, 
–  – liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grupie zawodów k na koniec okresu t, 

–   – liczba d ugotrwale bezrobotnych w grupie zawodów k na koniec okresu t, 
 – nap yw bezrobotnych w grupie zawodów k w okresie t, 
 – odp yw bezrobotnych w grupie zawodów k w okresie t. 

 

Wska nik dost pno ci ofert pracy obliczony obliczony wed ug wzoru:   B / = 	  
 
Miernik informuje o dost pno ci ofert pracy dla bezrobotnych w danej elementarnej grupie 

zawodów. Im wy sza jego warto , tym ni sza dost pno  ofert pracy, czyli mniejsza szansa 

na znalezienie zatrudnienia w danej grupie zawodów. Warto  wska nika mo na 

interpretowa , jako przeci tn  liczb  osób bezrobotnych przypadaj cych na 1 ofert  pracy.  

Wska nik d ugotrwa ego bezrobocia obliczony zosta  wed ug wzoru: = 	  *100 
 
Miernik informuje o tym, jaki odsetek bezrobotnych w danej elementarnej grupie zawodów 

stanowi  d ugotrwale bezrobotni. Im wi ksza warto  wska nika, tym wi cej osób jest 

ugotrwale bezrobotnych w danej grupie zawodów. 
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Wska nik p ynno ci bezrobotnych  zosta  obliczony wed ug wzoru: = 	  
 

Miernik informuje o tym, jaki jest kierunek i nat enie ruchu bezrobotnych w 

elementarnej grupie zawodów. Warto  miernika równa 1 oznacza, e odp yw bezrobotnych 

jest równy nap ywowi, przez co ich liczba nie ulega zmianie. Warto  miernika mniejsza od  

1 oznacza, e nap yw przewy sza odp yw, co wiadczy o wzro cie liczby bezrobotnych.  

Z kolei warto  miernika wi ksza od 1 oznacza, e odp yw przewy sza nap yw, zatem 

nast pi  spadek liczby bezrobotnych w danej grupie zawodów. 

 

Monitoring zawodów deficytowych i nadwy kowych czy wiedz  z zakresu popytu  

i poda y si y roboczej w przekroju zawodowym. Informacje o bezrobociu i ofertach pracy 

pos  w szczególno ci jako ród o informacji do: 

 doskonalenia jako ci us ug rynku pracy w zakresie po rednictwa i poradnictwa 

zawodowego, poprzez dostarczenie szczegó owej informacji w zakresie zawodów 

poszukiwanych przez pracodawców oraz zawodów, na które nie ma zapotrzebowania 

na rynku pracy, 

 ciwego planowania zgodnie z potrzebami rynku pracy kierunków szkole  

osób bezrobotnych, 

 planowania poziomu i kierunków kszta cenia zawodowego dostosowanego do 

potrzeb rynku pracy, 

 merytorycznego uzasadnienia realizacji projektów wspó finansowanych ze 

rodków Unii Europejskiej. 

 
 I Analiza ogólnej sytuacji na rynku pracy                                                                                                                             
 

 Na koniec grudnia 2016 r. liczba osób zarejestrowanych w PUP w Kozienicach 

wynosi a 3172 osoby, w tym 1636 kobiet. W stosunku do grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych 

spad a o 321 osób.  

 Stopa bezrobocia dla powiatu kozienickiego na koniec grudnia 2016 r. wynosi a 

12,7%, dla woj. mazowieckiego 8,3%, a dla kraju 7,2%. 
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1. Bezrobotni wg wieku 

Ze wzgl du na wiek bezrobotnych, na koniec 2016 r. w ród zarejestrowanych     

bezrobotnych dominowa y osoby w wieku 25-34 lata - 867 osób (27,3% ogó u            

bezrobotnych) oraz 35-44 lata -690 osób tj. 21,8%. 

 

2. Bezrobotni wg poziomu wykszta cenia 

Nadal jedn  z przyczyn utrudniaj cych znalezienie pracy jest niski poziom wykszta cenia i 

kwalifikacji zawodowych. Na koniec grudnia 2016 r. wykszta cenie ni sze od redniego 

posiada o 1921 osób (60,6% ogó u bezrobotnych), z tego: - 991 osób posiada o 

wykszta cenie zasadnicze zawodowe, 930 osób wykszta cenie gimnazjalne i poni ej.  

 

3. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy 

Bior c pod uwag  czas pozostawania bez pracy, w ród zarejestrowanych bezrobotnych 

na koniec grudnia 2016 r., najliczniejsz  grup  stanowili bezrobotni zarejestrowani: do 6 

miesi cy – 1048 osoby (tj. 33,0% ogó u bezrobotnych), oraz bezrobotni pozostaj cy bez 

pracy pow. 24 miesi cy –  osób (tj. 30,2% ogó u bezrobotnych). 

 

4. Bezrobotni bez prawa do zasi ku 

Wed ug stanu na dzie  31.12.2016 r. liczba bezrobotnych nie posiadaj cych prawa do 

zasi ku wynosi a  93% ogó u zarejestrowanych. 

5. Bezrobotne kobiety 

Na dzie  31.12.2016 r. roku w ewidencji PUP w Kozienicach by o zarejestrowanych 

51,6%.   

6. Bezrobotni, którzy podj li prac . 

Od 01.01.2016 r. 31.12.2016 r. z powodu podj cia pracy wyrejestrowano 2258 osób tj. 

61,7 %. 

7. Statystyka osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Na koniec grudnia 2016 r. by o zarejestrowanych: 

 443 osób do 25 roku ycia tj. 14,0% ogó u bezrobotnych, 

  2082 osób d ugotrwale bezrobotnych tj. 65,6% ogó u bezrobotnych, 

  902 powy ej 50 roku ycia osoby tj. 28,4% ogó u, 

 101 osób niepe nosprawnych tj. 3,2% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych.                                 
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Tabela nr 1 
Grupy zawodów, w których liczba bezrobotnych (stan na koniec okresu) jest najwi ksza w 2016 roku  

 
Kod Elementarne grupy zawodów Liczba bezrobotnych (stan na koniec 

okresu) 
5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 310 
9613 Zamiatacze i pokrewni 240 
7222 lusarze i pokrewni 103 
5120 Kucharze 99 
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 74 
3314 redni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 69 
7112 Murarze i pokrewni 69 
6113 Ogrodnicy 57 
7522 Stolarze meblowi i pokrewni 57 
9313 Robotnicy wykonuj cy prace proste w budownictwie ogólnym 56 
4110 Pracownicy obs ugi biurowej 54 
5141 Fryzjerzy 52 
9112 Pomoce i sprz taczki biurowe, hotelowe i pokrewne 48 
7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 47 
7233 Mechanicy maszyn i urz dze  rolniczych i przemys owych 43 
3115 Technicy mechanicy 35 
7531 Krawcy, ku nierze, kapelusznicy i pokrewni 35 
8213 Monterzy sprz tu elektronicznego 33 
3220 Dietetycy i ywieniowcy 31 
7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 30 

 

W tabeli umieszczona jest liczba osób z powiatu kozienickiego, które posiadaj  

przypisany okre lony zawód, jako zawód do statystyk i figuruj  w rejestrze osób 

bezrobotnych  na dzie  31.12.2016 r. 

Tabela nr 2 
Kod Elementarne grupy zawodów Liczba bezrobotnych (nap yw 

w okresie) 
5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 416 
9613 Zamiatacze i pokrewni 244 
7222 lusarze i pokrewni 156 
5120 Kucharze 126 
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 111 
3314 redni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 92 
5141 Fryzjerzy 86 
7522 Stolarze meblowi i pokrewni 74 
3115 Technicy mechanicy 66 
7112 Murarze i pokrewni 61 
2359 Specjali ci nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 55 
9313 Robotnicy wykonuj cy prace proste w budownictwie ogólnym 55 
7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 54 
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2422 Specjali ci do spraw administracji i rozwoju 50 
4110 Pracownicy obs ugi biurowej 50 
7233 Mechanicy maszyn i urz dze  rolniczych i przemys owych 50 
9112 Pomoce i sprz taczki biurowe, hotelowe i pokrewne 47 
6113 Ogrodnicy 46 
4321 Magazynierzy i pokrewni 43 
8213 Monterzy sprz tu elektronicznego 37 

   
W tabeli umieszczana jest liczba osób bezrobotnych z danego powiatu, które posiadaj  

przypisany okre lony zawód, jako zawód do statystyk i zosta y zarejestrowane w urz dzie 

w analizowanym roku. Je li osoba mia a kilka rejestracji w analizowanym roku b dzie 

liczona tylko raz. 

 

Tabela nr 3 
Grupy zawodów, dla których wska nik p ynno ci bezrobotnych jest najwy szy w 2016 roku 
 

Kod Elementarne grupy zawodów Wska nik p ynno ci 
bezrobotnych 

2523 Specjali ci do spraw sieci komputerowych 3,00 
3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 3,00 
7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 3,00 
7131 Malarze budowlani i pokrewni 2,43 

 

Tabela nr 4 
Grupy zawodów, dla których wska nik p ynno ci bezrobotnych jest najmniejszy w 2016 roku 

Kod Elementarne grupy zawodów Wska nik p ynno ci bezrobotnych 

1219 Kierownicy do spraw obs ugi biznesu i zarz dzania gdzie indziej niesklasyfikowani 0,00 
1222 Kierownicy do spraw reklamy i public relations 0,00 
2222 Piel gniarki z tytu em specjalisty 0,00 
2271 Diagno ci laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 0,00 
2282 Farmaceuci specjali ci 0,00 
2651 Arty ci plastycy 0,00 
3154 Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny 0,00 
3155 Technicy urz dze  ruchu lotniczego 0,00 
3256 Ratownicy medyczni 0,00 
3312 Pracownicy do spraw kredytów, po yczek i pokrewni 0,00 
3321 Agenci ubezpieczeniowi 0,00 
3324 Po rednicy handlowi 0,00 
3339 Po rednicy us ug biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 0,00 
5165 Instruktorzy nauki jazdy 0,00 
5246 Wydawcy posi ków 0,00 
5419 Pracownicy us ug ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani 0,00 
6330 Rolnicy produkcji ro linnej i zwierz cej pracuj cy na w asne potrzeby 0,00 
7116 Robotnicy budowy dróg 0,00 
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7215 Takielarze i monterzy konstrukcji linowych 0,00 
7311 Mechanicy precyzyjni 0,00 
7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szk a 0,00 
7321 Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 0,00 
8112 Operatorzy maszyn i urz dze  do przeróbki mechanicznej kopalin 0,00 
8121 Operatorzy maszyn i urz dze  do produkcji i przetwórstwa metali 0,00 
8350 Marynarze i pokrewni (z wy czeniem si  zbrojnych) 0,00 
9122 Czy ciciele pojazdów 0,00 

 

W tabeli umieszczana jest warto  wska nika p ynno ci bezrobotnych, który jest 

wyznaczany jako liczba osób bezrobotnych wyrejestrowanych w 2016 roku do liczby 

osób bezrobotnych zarejestrowanych w 2016 roku w powiecie kozienickim. Zliczane s  

osoby, które posiadaj  przypisany analizowany zawód, jako zawód do statystyk.  

 
Tabela 5. Oferty pracy w 2016 roku 

Nazwa wielkiej grupy 
zawodów 

CBOP (PUP+OHP+EURES) Internet Razem 

w liczbach 
bezwzgl dnych 

      

Ogó em 1599 157 1756 
PRZEDSTAWICIELE 

ADZ PUBLICZNYCH, 
WY SI URZ DNICY I 
KIEROWNICY 

7 13 20 

SPECJALI CI 73 56 129 
TECHNICY I INNY REDNI 
PERSONEL 

105 34 139 

PRACOWNICY BIUROWI 248 10 258 
PRACOWNICY US UG I 
SPRZEDAWCY 

426 24 450 

ROLNICY, OGRODNICY, 
LE NICY I RYBACY 

24 0 24 

ROBOTNICY 
PRZEMYS OWI I 
RZEMIE LNICY 

295 6 301 

OPERATORZY I 
MONTERZY MASZYN I 
URZ DZE  

87 9 96 

PRACOWNICY 
WYKONUJ CY PRACE 
PROSTE 

334 5 339 

wska nik struktury 
wed ug róde  

      

PRZEDSTAWICIELE 
ADZ PUBLICZNYCH, 

WY SI URZ DNICY I 
KIEROWNICY 

35,00% 65,00% 100% 

SPECJALI CI 56,59% 43,41% 100% 
TECHNICY I INNY REDNI 
PERSONEL 

75,54% 24,46% 100% 

PRACOWNICY BIUROWI 96,12% 3,88% 100% 
PRACOWNICY US UG I 
SPRZEDAWCY 

94,67% 5,33% 100% 

 



 

    URZ D PRACY  

8POWIATOWY URZ D PRACY 
W KOZIENICACH 

ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice 
tel. (048) 6146699, tel./fax (048) 6146691 

www.pupkozienice.pl 
e-mail: wako@praca.gov.pl 

 

ROLNICY, OGRODNICY, 
LE NICY I RYBACY 

100,00% 0,00% 100% 

ROBOTNICY 
PRZEMYS OWI I 
RZEMIE LNICY 

98,01% 1,99% 100% 

OPERATORZY I 
MONTERZY MASZYN I 
URZ DZE  

90,63% 9,38% 100% 

PRACOWNICY 
WYKONUJ CY PRACE 
PROSTE 

98,53% 1,47% 100% 

wska nik struktury wg 
grup w poszczególnych 
ród ach 

    Wska nik zró nicowania 
(PUP vs. Internet) 

PRZEDSTAWICIELE 
ADZ PUBLICZNYCH, 

WY SI URZ DNICY I 
KIEROWNICY 

0,44% 8,28% 0,05  

SPECJALI CI 4,57% 35,67% 0,13  
TECHNICY I INNY REDNI 
PERSONEL 

6,57% 21,66% 0,30  

PRACOWNICY BIUROWI 15,51% 6,37% 2,44  
PRACOWNICY US UG I 
SPRZEDAWCY 

26,64% 15,29% 1,74  

ROLNICY, OGRODNICY, 
LE NICY I RYBACY 

1,50% 0,00%   

ROBOTNICY 
PRZEMYS OWI I 
RZEMIE LNICY 

18,45% 3,82% 4,83  

OPERATORZY I 
MONTERZY MASZYN I 
URZ DZE  

5,44% 5,73% 0,95  

PRACOWNICY 
WYKONUJ CY PRACE 
PROSTE 

20,89% 3,18% 6,56  

 
 
Dane konieczne do sporz dzenia tabeli s  pobierane z oprogramowania SyriuszStd, 

przesy anych za po rednictwem CBOP oraz internetowych ofert pracy zg oszonych z Zielonej 

Linii (przesy anych za po rednictwem WUP – Viator). 

Uwaga: Dane z BIP nie s  pobierane. 

 
II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWY KOWYCH  
 
W niniejszym rozdziale zaprezentowano ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych w 

powiecie kozienickim w 2016 roku. Zawody deficytowe to takie, dla których liczba ofert 

pracy przewy sza liczb  bezrobotnych, odsetek osób d ugotrwale bezrobotnych jest 

nieznaczny, a odp yw bezrobotnych przewy sza ich nap yw w 2016 roku. Do zawodów 

maksymalnie deficytowych, tzn. takich, które wyró niaj  si  brakiem osób bezrobotnych, 

zaliczono nast puj ce grupy zawodów: programi ci aplikacji, adwokaci, radcy prawni i 

prokuratorzy, sportowcy i d okeje. 
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Tabela 6. Ranking elementarnych grup zawodów deficytowych w 2016 roku 
MAKSYMALNY DEFICYT* 

Kod Elementarna grupa zawodów Liczba 
dost pnych 
ofert pracy 

Odsetek ofert 
subsydiowanych w 

CBOP 
(PUP+OHP+EURES) (%) 

Odsetek miejsc 
aktywizacji 

zawodowej (%) 

9334 Uk adacze towarów na pó kach 2 85,71 85,71 
2514 Programi ci aplikacji 2   0,00 
2611 Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy 1   0,00 
3421 Sportowcy i d okeje 1   0,00 
4412 Listonosze i pokrewni 1   0,00 
3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 0 100,00 100,00 
4132 Operatorzy wprowadzania danych 0 100,00 100,00 
5151 Pracownicy obs ugi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 0 100,00 100,00 
9214 Robotnicy wykonuj cy prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 0 40,00 40,00 
9411 Pracownicy przygotowuj cy posi ki typu fast food 0 100,00 100,00 
2353 Lektorzy j zyków obcych 0 0,00 0,00 
3122 Mistrzowie produkcji w przemy le przetwórczym 0 0,00 0,00 
9211 Robotnicy wykonuj cy proste prace polowe 0 0,00 0,00 

 
* W przypadku maksymalnego deficytu liczba bezrobotnych równa jest zero. W rezultacie 
wska nik dost pno ci ofert pracy równa si  zero, a pozosta e mierniki nie osi gaj  warto ci. 
Z tego wzgl du zaleca si  prezentacj  tej grupy wed ug malej cej liczby dost pnych ofert 
pracy.  
 
Do grupy zawodów deficytowych w 2016 roku zaliczono: asystenci nauczycieli, kierownicy 
do spraw marketingu i sprzeda y, pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpiecze , 
gospodarze budynków. 
  
Tabela 7. Ranking elementarnych grup zawodów deficytowych w 2016 roku 
 

Kod Elementarna 
grupa 

zawodów 

redniomi
esi czna 

liczba 
bezrobotn

ych 

redniomi
esi czna 

liczba 
dost pnyc

h ofert 
pracy 

Wska ni
k 

dost pn
ci 

ofert 
pracy 

Wska
nik 
ugotr

wa ego 
bezrob

ocia 

Wska
nik 
ynno

ci 
bezrob
otnych 

Odsetek ofert 
subsydiowany

ch w CBOP 
(PUP+OHP+E

URES) (%) 

Odsetek miejsc 
aktywizacji zawodowej 

(%) 

5312 Asystenci 
nauczycieli 

1,08 3,33 0,33 0,00 1,00 85,71 60,71 

1221 Kierownicy do 
spraw 
marketingu i 
sprzeda y 

0,33 0,92 0,36   2,00 0,00 0,00 

4312 Pracownicy do 
spraw 
statystyki, 
finansów i 
ubezpiecze  

0,08 0,17 0,50   2,00 100,00 100,00 

5153 Gospodarze 
budynków 

14,08 15,67 0,90 61,54 1,26 85,64 66,49 

 
 
 
Zawody zrównowa one to takie, na które zapotrzebowanie jest zbli one do liczby 

bezrobotnych. W nowej metodologii niniejszego raportu przyj to, e zawody zrównowa one 

to takie, dla których liczba ofert pracy jest zbli ona do liczby zarejestrowanych bezrobotnych, 
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odsetek bezrobotnych d ugotrwale jest nieznaczny, a odp yw bezrobotnych przewy szy  ich 

nap yw w 2016 roku.  

 
Kod Elementarna 

grupa zawodów 
redniomiesi czna 

liczba 
bezrobotnych 

redniomiesi czna 
liczba dost pnych 

ofert pracy 

Wska nik 
dostepno ci 
ofert pracy 

Odsetek ofert 
subsydiowanych w 

CBOP 
(PUP+OHP+EURES) 

(%) 

Odsetek miejsc 
aktywizacji 

zawodowej (%) 

1120 Dyrektorzy 
generalni i 
zarz dzaj cy 

0,25 0,25 1,00   0,00 

 

Zawody nadwy kowe zosta y zdefiniowane jako zawody, dla których liczba ofert pracy jest 

ni sza ni  liczba bezrobotnych, wyst puje relatywnie wysoki odsetek d ugotrwale 

bezrobotnych, a nap yw bezrobotnych przewy sza ich odp yw w analizowanym okresie. Do 

zawodów maksymalnie nadwy kowych, czyli takich, dla których nie zg oszono adnej oferty 

pracy w 2016 roku zaliczono: nauczyciele gimnazjów i szkó  ponadgimnazjalnych (z 

wyj tkiem nauczycieli kszta cenia zawodowego), operatorzy maszyn do produkcji obuwia i 

pokrewni, piel gniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji, rolnicy produkcji ro linnej 

i zwierz cej. 

 
Tabela 8. Ranking elementarnych grup zawodów nadwy kowych w 2016 roku 
 
MAKSYMALNA NADWY KA 

Kod Elementarna grupa zawodów Liczba bezrobotnych 

2330 Nauczyciele gimnazjów i szkó  ponadgimnazjalnych (z wyj tkiem nauczycieli 
kszta cenia zawodowego) 

13 

8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 12 
2221 Piel gniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 8 
6130 Rolnicy produkcji ro linnej i zwierz cej 8 
2143 In ynierowie in ynierii rodowiska 3 
7421 Monterzy i serwisanci urz dze  elektronicznych 3 
2635 Specjali ci do spraw spo ecznych 3 
8350 Marynarze i pokrewni (z wy czeniem si  zbrojnych) 0 

 
 
* W przypadku maksymalnej nadwy ki liczba ofert pracy równa jest zero. W rezultacie wska nik dost pno ci ofert pracy nie 
przyjmuje warto ci. Z tego wzgl du zaleca si  prezentacj  tej grupy wed ug malej cej przeci tnej miesi cznej liczby 
bezrobotnych. 

  
 
 
 
Tabela 9. Ranking elementarnych grup zawodów nadwy kowych w 2016 roku 
 
NADWY KA 
Kod Elementarna 

grupa zawodów 
redniomiesi czna 

liczba 
bezrobotnych 

redniomiesi czna 
liczba dost pnych 

ofert pracy 

Wska nik 
dost pno ci 
ofert pracy 

Wska nik 
ugotrwa ego 
bezrobocia 

Wska nik 
ynno ci 

bezrobotnych 

Odsetek ofert 
subsydiowanych w 

CBOP 

Odsetek 
miejsc 

aktywizacji 
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(PUP+OHP+EURES) 
(%) 

zawodowej 
(%) 

3144 Technicy 
technologii 
ywno ci 

19,33 0,08 232,00 70,00 0,95 0,00 0,00 

7213 Blacharze 18,83 0,17 113,00 66,67 0,83 0,00 0,00 
3314 redni personel 

do spraw 
statystyki i 
dziedzin 
pokrewnych 

67,17 0,67 100,75 66,67 0,97 100,00 100,00 

4222 Pracownicy 
centrów obs ugi 
telefonicznej 
(pracownicy call 
center) 

4,50 0,08 54,00 80,00 0,60   0,00 

8182 Maszyni ci 
kot ów 
parowych i 
pokrewni 

7,50 0,17 45,00 66,67 0,86 0,00 0,00 

 
Do elementarnych grup zawodów nadwy kowych w 2016 roku zaliczamy: technicy 

technologii ywno ci, blacharze, redni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych. 

 
 
 
II ANALIZA UMIEJ TNO CI I UPRAWNIE  
 
 W niniejszym rozdziale zaprezentowano analiz  osób bezrobotnych bez 

zawodu. Spo ród tej grupy osób zarejestrowanych w Powiatowym Urz dzie 

Pracy w Kozienicach na koniec grudnia 2016 roku najwi ksza liczba posiada a 

wykszta cenie gimnazjalne i poni ej: 931 osób oraz wykszta cenie zasadnicze 

zawodowe: 991 osób. Uwzgl dniaj c struktur  osób bezrobotnych bez zawodu 

wed ug poziomu wykszta cenia najwi kszy udzia  procentowy maj  osoby  

z wykszta ceniem rednim ogólnokszta cym oraz gimnazjalnym i poni ej. 
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Tabela 10. Bezrobotni bez zawodu w 2016 roku 
 

Wyszczególnienie Bezrobotni ogó em w tym 
bezrobotni bez 

zawodu 

Odsetek bezrobotnych 
bez zawodu (%)* 

Ogó em 3 177 482 15,17% 
wg poziomu wykszta cenia:       
gimnazjalne i poni ej 931 274 29,43% 
zasadnicze zawodowe 991 38 3,83% 
rednie ogólnokszta ce 337 119 35,31% 

policealne i rednie zawodowe 590 47 7,97% 
wy sze 328 4 1,22% 
wg typu uko czonej szko y:       
zasadnicza szko a zawodowa 211 30 14,22% 
szko a przysposabiaj ca do pracy 2 0 0,00% 
technikum 117 34 29,06% 
liceum ogólnokszta ce 172 73 42,44% 
liceum profilowane 2 1 50,00% 
technikum uzupe niaj ce 16 5 31,25% 
liceum uzupe niaj ce 18 14 77,78% 
szko a policealna 17 0 0,00% 
wy sza 202 4 1,98% 
brak danych ród owych 2 420 321 13,26% 

 
 
*Odsetek bezrobotnych wyliczany jest jako stosunek bezrobotnych bez zawodu wg stanu w 
ko cu okresu sprawozdawczego do ogó u bezrobotnych w ramach danej analizowanej kategorii. 
 
 
 
 
IV Analiza rynku edukacyjnego 
 
 W niniejszej analizie rynku edukacyjnego zaprezentowano dane 

dotycz ce liczby uczniów ostatnich klas szkó  ponadgimnazjalnych oraz dane 

dotycz ce absolwentów szkó . Prezentowana analiza mo e zosta  

wykorzystywana do okre lenia kierunków szkole  dla bezrobotnych oraz 

korekty poziomu i struktury kszta cenia zawodowego na poziomie 

ponadgimnazjalnym i wy szym. ród em danych prezentowanych w niniejszej 

analizie jest System Informacji O wiatowej MEN.  

 W celu identyfikacji typów szkó , po których absolwenci maj  trudno ci 

ze znalezieniem pracy, w analizie zaprezentowano wska nik frakcji 

bezrobotnych w ród absolwentów, liczony na podstawie poni szego wzoru: 
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= 	/ *100, 

Gdzie: 

B  – liczba bezrobotnych absolwentów wed ug typu szko y (zasadnicza 

zawodowa, rednia ogólnokszta ca, rednia zawodowa i policealna) 

 – liczba absolwentów szkó  ponadgimnazjalnych wed ug typu 

szko y(zasadnicza zawodowa, rednia ogólnokszta ca, rednia zawodowa  

i policealna). 

Wska nik frakcji bezrobotnych w ród absolwentów informuje, jaki odsetek 

absolwentów wed ug typu szko y stanowi  bezrobotni absolwenci. Miernik 

przyjmuje warto ci od 0% (brak bezrobotnych w ród absolwentów) do 100% 

(ka dy absolwent jest zarejestrowany jako bezrobotny). Im ni sza warto  

wska nika, tym dany typ szko y mo na uzna  za bardziej dostosowany do 

potrzeb lokalnego rynku pracy, gdy  jego absolwenci znajduj  zatrudnienie  

w ci gu 6 lub 11 miesi cy od uko czenia szko y.  

 

4.1 Analiza uczniów ostatnich  klas szkó  ponadgimnazjalnych  

W poni szej tabeli przedstawiono zestawienie zawodów deficytowych, 

nadwy kowych i zrównowa onych w powiecie kozienickim w 2016 roku wraz z 

liczb  uczniów ostatnich klas szkó  ponadgimnazjalnych. Przyjmuj c, e 

uczniowie ostatnich klas szkó  ponadgimnazjalnych s  potencjalnym zasobem 

si y roboczej, nale y zauwa , i adna z tych osób nie kszta ci si  w 

zawodach deficytowych. 
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Tabela 11. Uczniowie ostatnich klas szkó  ponadgimnazjalnych wed ug elementarnych grup 
zawodów deficytowych, zrównowa onych oraz nadwy kowych w 2016 roku 

 Zawody 
deficytowe 

     Elementarna grupa zawodów Liczba uczniów ostatnich klas szkó  
ponadgimnazjalnych 

Kod Nazwa   
1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzeda y 0 
2353 Lektorzy j zyków obcych 0 
2514 Programi ci aplikacji 0 
2611 Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy 0 
3122 Mistrzowie produkcji w przemy le przetwórczym 0 
3421 Sportowcy i d okeje 0 
3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 0 
4132 Operatorzy wprowadzania danych 0 
4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpiecze  0 
4412 Listonosze i pokrewni 0 
5151 Pracownicy obs ugi technicznej biur, hoteli i innych 

obiektów 
0 

5153 Gospodarze budynków 0 
5312 Asystenci nauczycieli 0 
9211 Robotnicy wykonuj cy proste prace polowe 0 
9214 Robotnicy wykonuj cy prace proste w ogrodnictwie i 

sadownictwie 
0 

9334 Uk adacze towarów na pó kach 0 
9411 Pracownicy przygotowuj cy posi ki typu fast food 0 

 Zawody 
nadwy kowe 

    Elementarna grupa zawodów Liczba uczniów ostatnich klas szkó  
ponadgimnazjalnych 

Kod Nazwa   
2143 In ynierowie in ynierii rodowiska 0 
2221 Piel gniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 0 
2330 Nauczyciele gimnazjów i szkó  ponadgimnazjalnych (z 

wyj tkiem nauczycieli kszta cenia zawodowego) 
0 

2635 Specjali ci do spraw spo ecznych 0 
3144 Technicy technologii ywno ci 0 
3314 redni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 26 
3322 Przedstawiciele handlowi 0 
3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy spo ecznej i pracy 

socjalnej 
0 

4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 0 
4222 Pracownicy centrów obs ugi telefonicznej (pracownicy call 

center) 
0 

5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 0 
6130 Rolnicy produkcji ro linnej i zwierz cej 0 
7129 Robotnicy budowlani robót wyko czeniowych i pokrewni 

gdzie indziej niesklasyfikowani 
0 

7213 Blacharze 0 
7421 Monterzy i serwisanci urz dze  elektronicznych 0 
8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 0 
8182 Maszyni ci kot ów parowych i pokrewni 0 
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8350 Marynarze i pokrewni (z wy czeniem si  zbrojnych) 0 
9313 Robotnicy wykonuj cy prace proste w budownictwie 

ogólnym 
0 

9629 Pracownicy wykonuj cy prace proste gdzie indziej 
niesklasyfikowani 

0 

  
Zawody 
zrównowa one 

   Elementarna grupa zawodów Liczba uczniów ostatnich klas szkó  
ponadgimnazjalnych 

Kod Nazwa   
1120 Dyrektorzy generalni i zarz dzaj cy 0 

 

4.2 Analiza absolwentów szkó  ponadgimnazjalnych  

W roku szkolnym 2015/2016, najliczniejsz  grup  absolwentów wed ug typu szko y stanowili 

absolwenci liceum ogólnokszta cego: 282 osoby. Liczba  absolwentów zasadniczych szkó  

zawodowych wynosi a 119 osób, z których 68 osób posiada y tytu  zawodowy. Liczba 

absolwentów 139, z których tytu  zawodowy posiada 106 osób. 

 
Tabela 12. Liczba absolwentów oraz bezrobotnych absolwentów wed ug typu szko y w 2016 roku 
(cd.) 

Nazwa szko y Liczba absolwentów w roku 
szkolnym ko cz cym si  w roku 

sprawozdawczym 

Liczba 
bezrobotnych 
absolwentów 

Wska nik frakcji 
bezrobotnych 
absolwentów 

ród 
absolwentów (%) 

  ogó em posiadaj cy tytu  
zawodowy* 

koniec grudnia 
roku 

sprawozdawczego 

koniec grudnia 
roku 

sprawozdawczego 
I LICEUM OGÓLNOKSZTA CE DLA 
DOROS YCH W PIONKACH 

0 0 1 0,00% 

I LICEUM OGÓLNOKSZTA CE IM. 
STEFANA CZARNIECKIEGO W CHE MIE 

0 0 2 0,00% 

I LICEUM OGÓLNOKSZTA CE 
IM.STEFANA CZARNECKIEGO W 
KOZIENICACH 

73 
0 1 1,37% 

I SZKO A POLICEALNA W PIONKACH 0 0 1 0,00% 
I ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA W 
PIONKACH 

0 0 2 0,00% 

II LICEUM OGÓLNOKSZTA CE W 
ZESPOLE SZKÓ  NR 1 IM.LEGIONÓW 
POLSKICH W KOZIENICACH 

119 
0 0 0,00% 

III LICEUM OGÓLNOKSZTA CE W 
BLINIE 

0 0 1 0,00% 

LICEUM OGÓLNOKSZTA CACE 
MAGNUSZEW 

0 0 0 0,00% 

LICEUM OGÓLNOKSZTA CE 0 0 1 0,00% 
LICEUM OGÓLNOKSZTA CE DLA 
DOROS YCH W KOZIENICACH 

39 0 0 0,00% 

LICEUM OGÓLNOKSZTA CE 
UZUPE NIAJ CE DLA DOROS YCH W 
KOZIENICACH 

0 
0 5 0,00% 

LICEUM OGÓLNOKSZTA CE W ZESPOLE 
SZKÓ  PONADGIMNAZJALNYCHW 

UCHOWIE 

0 
0 1 0,00% 
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LICEUM OGÓLOKSZTA CE DLA 
DOROS YCH W ZESPOLE SZKÓ  W 
KOZIENICACH 

0 
0 1 0,00% 

NIEPUBLICZNA SZKO A POLICEALNA DLA 
DOROS YCH W KOZIENICACH ZAK ADU 
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W 
KIELCACH 

10 

0 0 0,00% 

NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKO A 
ZAWODOWA W KOZIENICACH ZAK ADU 
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W 
KIELCACH 

6 

6 0 0,00% 

NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKO A 
ZAWODOWA ZAK ADU DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO 

0 
0 1 0,00% 

NIEPUBLICZNE LICEUM 
OGÓLNOKSZTA CE DLA DOROS YCH W 

OWACZOWIE 

14 
0 0 0,00% 

NIEPUBLICZNE LICEUM 
OGÓLNOKSZTA CE DLA DOROS YCH W 
KOZIENICACH ZAK ADU DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO W KIELCACH 

37 

0 4 10,81% 

NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE 
W KOZIENICACH ZAK ADU DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO W KIELCACH 

0 
0 0 0,00% 

POLICEALNA SZKO A ZAWODOWA " AK" 
W RADOMIU 

0 0 1 0,00% 

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTA CE 
DLA DOROS YCH "TWOJA SZKO A" W 
PU AWACH 

0 
0 1 0,00% 

SPECJALNY O RODEK SZKOLNO-
WYCHOWAWCZY SZKO A 
PRZYSPOSABIAJ CA DO PRACY W 
OPACTWIE 

1 

0 0 0,00% 

SZKO A MUZYCZNA I STOPNIA W 
KOZIENICACH 

10 0 0 0,00% 

SZKO A POLICEALNA DLA DOROS YCH 
MAGNUSZEW 

42 22 0 0,00% 

SZKO A POLICEALNA W ZESPOLE SZKÓ  
PONADGIMNAZJALNYCH IM JANA 
KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE-
LETNISKU 

9 
1 0 0,00% 

TECHNIKUM DRZEWNE W ZESPOLE SZKÓ  
PONADGIMNAZJALNYCH IM.JANA 
KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE-
LETNISKU 

7 
3 0 0,00% 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE W D BLINIE 0 0 2 0,00% 
TECHNIKUM GASTRONOMICZNE W 

BLINIE 
0 0 1 0,00% 

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-
HOTELARSKIE NR 2 IM. PROF. STANIS AWA 
BERGERA 

0 
0 1 0,00% 

TECHNIKUM HOTELARSKIE W D BLINIE 0 0 1 0,00% 
TECHNIKUM IM. STANIS AWA STASZICA W 
BIA OBRZEGACH 

0 0 3 0,00% 

TECHNIKUM LE NE W ZESPOLE SZKÓ  
PONADGIMNAZJALNYM IM.JANA 
KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE-
LETNISKU 

11 
9 1 9,09% 

TECHNIKUM MECHANICZNE W D BLINIE 0 0 2 0,00% 
TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓ  NR 2 
W PU AWACH 

0 0 3 0,00% 

TECHNIKUM NR 3 0 0 1 0,00% 
TECHNIKUM W WARCE 0 0 1 0,00% 
TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓ  NR 1 
IM.LEGIONÓW POLSKICH W KOZIENICACH 

121 94 10 8,26% 
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ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA IM. 
STANIS AWA STASZICA 

0 0 2 0,00% 

ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA NR 1 W 
BLINIE 

0 0 2 0,00% 

ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA NR 2 W 
BLINIE 

0 0 3 0,00% 

ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA NR 2 W 
ZESPOLE SZKÓ  NR 2 W PU AWACH 

0 0 2 0,00% 

ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA NR 3 0 0 1 0,00% 
ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA W 
KOZIENICACH 

119 68 22 18,49% 

ZASADNICZA SZKO A ZAWODOWA W 
WARCE 

0 0 4 0,00% 

 
 
* Liczba absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe. 

 
5. Badanie kwestionariuszowe przedsi biorstw 

 Niniejszy rozdzia  zawiera analiz  wyników badania przeprowadzonego w ród 

przedsi biorstw, których siedziba znajduje si  na terenie powiatu kozienickiego. Zakres 

przedmiotowy badania dotyczy  przede wszystkim sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2016 

roku oraz planowanych zmian dotycz cych zatrudnienia pracowników w 2017 roku. 

Wielko  próby do badania zosta a wyznaczono w oparciu o poni szy wzór: 

= 	
	(1 )

+ 	(1 ) 

Gdzie: 

P – oszacowana proporcja w populacji, 

e – dopuszczalny b d (zaleca si , aby b d nie by  wi kszy ni  10%), 

n – wielko  próby, 

N – wielko  populacji, 

Z – warto  Z wynikaj ca z przyj tego poziomu ufno ci (zak ada si  przyj cie 95% poziomu 
ufno ci, dla którego warto  Z=1,96). 

 Parametr P umo liwia okre lenie wielko ci badanego zjawiska w populacji. Zgodnie z 
zaleceniami, parametr zosta  przyj ty na poziomie 0,5, co umo liwia okre lenie tzw. 
maksymalnego b du badania. 

 W przypadku dopuszczalnego b du (e), nale o przyj  warto  od 0 do 1 jako 

procent zak adanego b du. Przyk adowo, b d w wysoko ci 0,1, czyli 10% informuje, e gdy 
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odpowied  na dane pytanie zaznaczy 20% respondentów to prawdziwy odsetek odpowiedzi 

na nie mo e si  ró ni  o +/- 10 punktów procentowych. 

Liczba przebadanych przedsi biorstw 
Klasa wielko ci przedsi biorstwa Liczba przebadanych przedsi biorstw 

do 9 osób 25 
10-49 37 
50-249 9 
250 i wi cej 2 
Podsumowanie 73 

 

W interpretacji wyników badania pos ono si  m.in. wska nikiem zatrudnienia netto (WZ), 

który obliczony zosta  na podstawie uzyskanych z pytania dotycz cego zmian w zatrudnieniu, 

jakie nast pi y w badanych przedsi biorstwach w bie cym roku (tj. 2016). Wska nik 

wyznaczony zosta  jako ró nica frakcji odpowiedzi pozytywnych i negatywnych, na 

podstawie poni szego wzoru: 

= 100 

Gdzie: 

P- liczba odpowiedzi pozytywnych,  

N – liczba odpowiedzi negatywnych, 

S – liczba obserwacji, 

i – numer obserwacji, i=1, ….S, 

w - waga próby dla i-tej obserwacji, 

w  – waga rozmiaru dla i-tej obserwacji 

 – wskazanie pozytywne dla i-tej obserwacji, 

 – wskazanie negatywne dla i-tej obserwacji, 

 – suma wszystkich wskaza  dla i-tej obserwacji. 

 Ze wzgl du na fakt, e liczba przedsi biorstw wybranych do badania jest nieznaczna 

(mniejsza ni  100) podczas oblicze  wska nika zatrudnienia netto zastosowano wag  próby, 

przy czym zrezygnowano z wagi rozmiaru (przyj to warto  w = 1). Dzi ki zastosowaniu 

wagi próby, mo liwe jest przedstawienie wniosków p yn cych z badania w odniesieniu do 
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ogó u firm z terenu powiatu. Wprowadzenie wagi próby umo liwia skorygowanie struktury 

przedsi biorstw wylosowanych do próby tak, aby by a ona zbli ona do struktury 

zaobserwowanej w populacji. W celu zniwelowania ró nic w rozk adzie cech w próbie w 

porównaniu do rozk adu cech w populacji poprzez nadanie wagi ka dej obserwacji, 

zastosowano nast puj cy wzór: 

=  

 

gdzie: 

 – liczba podmiotów gospodarczych w zadanej klasie wielko ci przedsi biorstwa a w 
powiecie, 

P- ogólna liczba podmiotów gospodarczych w powiecie, 

 – liczba podmiotów gospodarczych w próbie, 

p – ogólna liczba podmiotów gospodarczych w próbie, 

a – klasa wielko ci przedsi biorstwa (do 9 osób, od 10 do 49 osób, od 50 do 249 osób oraz 
250 osób i wi cej 

Uwzgl dniaj c odpowiednio nadane wagi rozmiaru próby, najwi kszy odsetek stanowi y 

podmioty gospodarcze zatrudniaj ce od 10 do 49 pracowników (70,24%) oraz podmioty 

zatrudniaj ce do 9 osób (9,5%). Nast pnie firmy zatrudniaj ce od 50 do 249 pracowników 

(18,25%) oraz podmioty zatrudniaj ce powy ej 250 osób (1,99%). 
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Rysunek 1. Struktura badanych przedsi biorstw pod wzgl dem liczby zatrudnionych pracowników 
 

 

Analizuj c podmioty pod wzgl dem rodzaju dzia alno ci dominuj  przedsi biorstwa 

zajmuj ce si  pozosta ymi us ugami (63,79%), przemys em i budownictwem (21,09%), 

handlem; naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja (11,99%). Najmniej 

przedsi biorstw przebadano zajmuj cych si  dzia alno ci  finansow  i ubezpieczeniow , 

obs ug  rynku nieruchomo ci (2,55%), rolnictwem, le nictwem, owiectwem i rybo ówstwem 

(0,57%). 
Rysunek 2. Struktura badanych przedsi biorstw wed ug rodzaju dzia alno ci 
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Wyniki przeprowadzonych bada  wykazuj , e wielko  zatrudnienia w przypadku 40,63% 

przedsi biorstw nie zmieni a si . Tylko 2,87% przedsi biorstw zwi kszy o zatrudnienie 

powy ej 52,27% zatrudnionych, a % firm dokona o redukcji personelu. 

 
Rysunek 3. Odsetek przedsi biorstw deklaruj cych zmiany w zatrudnieniu w 2016 roku 
 

 
 
 
 
 
W 2016 roku, najkorzystniejsz  zmian  sytuacji na rynku pracy dostrzega si  w przypadku 

operatorów i monterów maszyn i urz dze  (9,02%). Dodatnie wska niki odnotowano równie  

w przypadku pracowników biurowych, pracowników przy pracach prostych, specjalistów. W 

tych przypadkach wska nik wynosi 8,26%.  
Wielkie grupy zawodów Prognozowany wska nik zatrudnienia netto 

Operatorzy i monterzy maszyn i urz dze  9,02% 
Pracownicy biurowi 8,26% 
Pracownicy przy pracach prostych 8,26% 
Pracownicy us ug i sprzedawcy 2,31% 
Przedstawiciele w adz publicznych, wy si urz dnicy i kierownicy 0,00% 
Robotnicy przemys owi i rzemie lnicy 0,90% 
Rolnicy, ogrodnicy, le nicy i rybacy 0,00% 
Si y zbrojne 0,00% 
Specjali ci 8,26% 
Technicy i inny redni personel 0,00% 
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Problemy pracodawców wynikaj ce z trudno ci w znalezieniu odpowiednich kandydatów do 

pracy, dotycz  nast puj cych zawodów: gospodarze budynków, kierowcy samochodów 

osobowych i dostawczych, kierownicy do spraw finansowych, magazynierzy i pokrewni, 

operatorzy maszyn i urz dze  do obróbki drewna. W poni szej tabeli zaprezentowano 

umiej tno ci i uprawnienia, których brakuje kandydatom do pracy w opinii pracodawców. 

Nale y podkre li , e warto  0 zaprezentowana w poni szej tabeli nie oznacza faktycznego 

braku osób bezrobotnych w ewidencji PUP, natomiast informuje o braku danych na temat ich 

umiej tno ci i uprawnie . 

 
 
Tabela 13. Zawody, w jakich najtrudniej znale  odpowiednich kandydatów do pracy 
 

Trudno ci z pozyskaniem pracowników Liczba bezrobotnych 
- stan na koniec 

okresu 
sprawozdawczego 

Elementarna 
grupa zawodów 

Brakuj ce umiej tno ci i uprawnienia Odsetek wskaza  odpowiedzi 
„tak” 

  

Gospodarze 
budynków 

komunikacja ustna / komunikatywno  7,69% 0 
planowanie i organizacja pracy w asnej 7,69% 0 
czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w 

zyku polskim 
0,00% 0 

obs uga komputera i wykorzystanie Internetu 0,00% 0 
obs uga, monta  i naprawa urz dze  technicznych 0,00% 0 
przedsi biorczo , inicjatywno , kreatywno  0,00% 0 
sprawno  psychofizyczna i psychomotoryczna 0,00% 0 
wspó praca w zespole 0,00% 0 
wykonywanie oblicze  0,00% 0 
wyszukiwanie informacji, analiza i wyci ganie 
wniosków 

0,00% 0 

wywieranie wp ywu 0,00% 0 
zarz dzanie lud mi / przywództwo 0,00% 0 
znajomo  j zyków obcych 0,00% 0 

Kierowcy 
samochodów 
osobowych i 
dostawczych 

obs uga, monta  i naprawa urz dze  technicznych 7,69% 0 
planowanie i organizacja pracy w asnej 7,69% 0 
czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w 

zyku polskim 
0,00% 0 

komunikacja ustna / komunikatywno  0,00% 0 
obs uga komputera i wykorzystanie Internetu 0,00% 0 
przedsi biorczo , inicjatywno , kreatywno  0,00% 0 
sprawno  psychofizyczna i psychomotoryczna 0,00% 0 
wspó praca w zespole 0,00% 0 
wykonywanie oblicze  0,00% 0 
wyszukiwanie informacji, analiza i wyci ganie 
wniosków 

0,00% 0 

wywieranie wp ywu 0,00% 0 
zarz dzanie lud mi / przywództwo 0,00% 0 
znajomo  j zyków obcych 0,00% 0 
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Kierownicy do 
spraw 
finansowych 

komunikacja ustna / komunikatywno  7,69% 0 
planowanie i organizacja pracy w asnej 7,69% 0 
przedsi biorczo , inicjatywno , kreatywno  7,69% 0 
wspó praca w zespole 7,69% 0 
wykonywanie oblicze  7,69% 0 
zarz dzanie lud mi / przywództwo 7,69% 0 
czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w 

zyku polskim 
0,00% 0 

obs uga komputera i wykorzystanie Internetu 0,00% 0 
obs uga, monta  i naprawa urz dze  technicznych 0,00% 0 
sprawno  psychofizyczna i psychomotoryczna 0,00% 0 
wyszukiwanie informacji, analiza i wyci ganie 
wniosków 

0,00% 0 

wywieranie wp ywu 0,00% 0 
znajomo  j zyków obcych 0,00% 0 

Magazynierzy i 
pokrewni 

planowanie i organizacja pracy w asnej 7,69% 0 
przedsi biorczo , inicjatywno , kreatywno  7,69% 0 
czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w 

zyku polskim 
0,00% 0 

komunikacja ustna / komunikatywno  0,00% 0 
obs uga komputera i wykorzystanie Internetu 0,00% 0 
obs uga, monta  i naprawa urz dze  technicznych 0,00% 0 
sprawno  psychofizyczna i psychomotoryczna 0,00% 0 
wspó praca w zespole 0,00% 0 
wykonywanie oblicze  0,00% 0 
wyszukiwanie informacji, analiza i wyci ganie 
wniosków 

0,00% 0 

wywieranie wp ywu 0,00% 0 
zarz dzanie lud mi / przywództwo 0,00% 0 
znajomo  j zyków obcych 0,00% 0 

Ogó em (bez 
wzgl du na 
zawód) 

planowanie i organizacja pracy w asnej 7,25% 0 
wyszukiwanie informacji, analiza i wyci ganie 
wniosków 

6,82% 0 

przedsi biorczo , inicjatywno , kreatywno  4,64% 0 
obs uga, monta  i naprawa urz dze  technicznych 3,93% 0 
komunikacja ustna / komunikatywno  3,76% 0 
wykonywanie oblicze  3,49% 0 
sprawno  psychofizyczna i psychomotoryczna 3,06% 0 
zarz dzanie lud mi / przywództwo 1,58% 0 
wspó praca w zespole 1,14% 0 
wywieranie wp ywu 0,44% 0 
znajomo  j zyków obcych 0,44% 0 
czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w 

zyku polskim 
0,00% 0 

obs uga komputera i wykorzystanie Internetu 0,00% 0 
Operatorzy 
maszyn i 
urz dze  do 
obróbki drewna 

obs uga, monta  i naprawa urz dze  technicznych 7,69% 0 
sprawno  psychofizyczna i psychomotoryczna 7,69% 0 
czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w 

zyku polskim 
0,00% 0 

komunikacja ustna / komunikatywno  0,00% 0 
obs uga komputera i wykorzystanie Internetu 0,00% 0 
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planowanie i organizacja pracy w asnej 0,00% 0 
przedsi biorczo , inicjatywno , kreatywno  0,00% 0 
wspó praca w zespole 0,00% 0 
wykonywanie oblicze  0,00% 0 
wyszukiwanie informacji, analiza i wyci ganie 
wniosków 

0,00% 0 

wywieranie wp ywu 0,00% 0 
zarz dzanie lud mi / przywództwo 0,00% 0 
znajomo  j zyków obcych 0,00% 0 

Piekarze, 
cukiernicy i 
pokrewni 

obs uga, monta  i naprawa urz dze  technicznych 7,69% 0 
planowanie i organizacja pracy w asnej 7,69% 0 
sprawno  psychofizyczna i psychomotoryczna 7,69% 0 
czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w 

zyku polskim 
0,00% 0 

komunikacja ustna / komunikatywno  0,00% 0 
obs uga komputera i wykorzystanie Internetu 0,00% 0 
przedsi biorczo , inicjatywno , kreatywno  0,00% 0 
wspó praca w zespole 0,00% 0 
wykonywanie oblicze  0,00% 0 
wyszukiwanie informacji, analiza i wyci ganie 
wniosków 

0,00% 0 

wywieranie wp ywu 0,00% 0 
zarz dzanie lud mi / przywództwo 0,00% 0 
znajomo  j zyków obcych 0,00% 0 

Piel gniarki bez 
specjalizacji lub 
w trakcie 
specjalizacji 

komunikacja ustna / komunikatywno  7,69% 0 
planowanie i organizacja pracy w asnej 7,69% 0 
przedsi biorczo , inicjatywno , kreatywno  7,69% 0 
wspó praca w zespole 7,69% 0 
wyszukiwanie informacji, analiza i wyci ganie 
wniosków 

7,69% 0 

zarz dzanie lud mi / przywództwo 7,69% 0 
czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w 

zyku polskim 
0,00% 0 

obs uga komputera i wykorzystanie Internetu 0,00% 0 
obs uga, monta  i naprawa urz dze  technicznych 0,00% 0 
sprawno  psychofizyczna i psychomotoryczna 0,00% 0 
wykonywanie oblicze  0,00% 0 
wywieranie wp ywu 0,00% 0 
znajomo  j zyków obcych 0,00% 0 

Pomoce 
kuchenne 

komunikacja ustna / komunikatywno  7,69% 0 
planowanie i organizacja pracy w asnej 7,69% 0 
czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w 

zyku polskim 
0,00% 0 

obs uga komputera i wykorzystanie Internetu 0,00% 0 
obs uga, monta  i naprawa urz dze  technicznych 0,00% 0 
przedsi biorczo , inicjatywno , kreatywno  0,00% 0 
sprawno  psychofizyczna i psychomotoryczna 0,00% 0 
wspó praca w zespole 0,00% 0 
wykonywanie oblicze  0,00% 0 
wyszukiwanie informacji, analiza i wyci ganie 
wniosków 

0,00% 0 
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wywieranie wp ywu 0,00% 0 
zarz dzanie lud mi / przywództwo 0,00% 0 
znajomo  j zyków obcych 0,00% 0 

Pracownicy 
obs ugi biurowej 

planowanie i organizacja pracy w asnej 7,69% 0 
przedsi biorczo , inicjatywno , kreatywno  7,69% 0 
wyszukiwanie informacji, analiza i wyci ganie 
wniosków 

7,69% 0 

czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w 
zyku polskim 

0,00% 0 

komunikacja ustna / komunikatywno  0,00% 0 
obs uga komputera i wykorzystanie Internetu 0,00% 0 
obs uga, monta  i naprawa urz dze  technicznych 0,00% 0 
sprawno  psychofizyczna i psychomotoryczna 0,00% 0 
wspó praca w zespole 0,00% 0 
wykonywanie oblicze  0,00% 0 
wywieranie wp ywu 0,00% 0 
zarz dzanie lud mi / przywództwo 0,00% 0 
znajomo  j zyków obcych 0,00% 0 

Stolarze 
meblowi i 
pokrewni 

komunikacja ustna / komunikatywno  7,69% 0 
obs uga, monta  i naprawa urz dze  technicznych 7,69% 0 
planowanie i organizacja pracy w asnej 7,69% 0 
przedsi biorczo , inicjatywno , kreatywno  7,69% 0 
sprawno  psychofizyczna i psychomotoryczna 7,69% 0 
wykonywanie oblicze  7,69% 0 
wyszukiwanie informacji, analiza i wyci ganie 
wniosków 

7,69% 0 

czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w 
zyku polskim 

0,00% 0 

obs uga komputera i wykorzystanie Internetu 0,00% 0 
wspó praca w zespole 0,00% 0 
wywieranie wp ywu 0,00% 0 
zarz dzanie lud mi / przywództwo 0,00% 0 
znajomo  j zyków obcych 0,00% 0 

Technicy nauk 
chemicznych, 
fizycznych i 
pokrewni 

obs uga, monta  i naprawa urz dze  technicznych 7,69% 0 
planowanie i organizacja pracy w asnej 7,69% 0 
przedsi biorczo , inicjatywno , kreatywno  7,69% 0 
wykonywanie oblicze  7,69% 0 
wyszukiwanie informacji, analiza i wyci ganie 
wniosków 

7,69% 0 

czytanie ze zrozumieniem i pisanie tekstów w 
zyku polskim 

0,00% 0 

komunikacja ustna / komunikatywno  0,00% 0 
obs uga komputera i wykorzystanie Internetu 0,00% 0 
sprawno  psychofizyczna i psychomotoryczna 0,00% 0 
wspó praca w zespole 0,00% 0 
wywieranie wp ywu 0,00% 0 
zarz dzanie lud mi / przywództwo 0,00% 0 
znajomo  j zyków obcych 0,00% 0 
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 Najcz ciej wykorzystywane przez pracodawców sposoby poszukiwania nowych 

pracowników to: analiza ofert przychodz cych do firmy (35,35%), og oszenia w 

Powiatowych Urz dach Pracy (28,28%), og oszenia w internecie (14,94%), praktykanci, 

sta ci zostaj  pracownikami. 
 
 
 
 
 
Rysunek 4. Struktura odpowiedzi przedsi biorstw dotycz cych sposobu poszukiwania nowych 
pracowników 
 

 
 
6. Prognoza lokalnego rynku pracy 

Niniejsza cz  prognostyczna monitoringu zawodów deficytowych i nadwy kowych 

zosta a oparta na wynikach badania kwestionariuszowego przedsi biorstw. 

 Na podstawie wyników przeprowadzonego badania mo na stwierdzi , i  w przypadku 

18,74% planuje zwi kszy  zatrudnienie. Natomiast 81,26% przedsi biorstw nie przewiduje 

zmiany zatrudnienia. 
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Rysunek 5. Odsetek przedsi biorstw przewiduj cych zmiany w zatrudnieniu w 2017 roku 
 

 

 Na podstawie wyników przeprowadzonych bada  stwierdzono, e firmy z powiatu 

kozienickiego w 2016 najcz ciej maj  zatrudni : stra aków, kierowców samochodów 

ci arowych, kierowców samochodów dostawczych, konserwatorów  

Zawody, w jakich firmy maj  zamiar zatrudnia  pracowników w nadchodz cym 
roku 

Zawód Wska nik struktury 

Stra ak 8,30% 
Kierowca samochodu ci arowego 7,77% 
Kierowca samochodu dostawczego 7,77% 
Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszcze  7,77% 
Nauczyciel chemii 7,77% 
Nauczyciel fizyki i astronomii 7,77% 
Nauczyciel geografii 7,77% 
Operator strugarek i frezarek do drewna 7,77% 
Pomoc kuchenna 7,77% 
Pomocniczy robotnik w przemy le przetwórczym 7,77% 
Pozostali pracownicy obs ugi biurowej 7,77% 
Robotnik oczyszczania miasta 7,77% 
Kelner* 1,56% 
Piekarz* 1,56% 
Sprzedawca* 1,56% 
Tartacznik 1,56% 
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V Wnioski ko cowe 
 
 W oparciu o sporz dzony  ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych, analiz  

nap ywu bezrobotnych oraz ofert pracy zg oszonych w PUP w Kozienicach nasuwaj  si  

nast puj ce spostrze enia i wnioski: 

 Na koniec grudnia 2016 roku by o zarejestrowanych 3172 osoby bezrobotne. W 

stosunku do grudnia 2015 roku liczba osób bezrobotnych spad a o 321 osób. Natomiast 

wed ug przes anych danych z systemu Cezar by o 3177 osób bezrobotnych.  

 W  2016 do Powiatowego Urz du w Kozienicach zg oszonych by o  1590 ofert pracy 

niesubsydiowanej (wg systemu CeSAR). Najwi cej by o ofert pracy dla pracowników 

us ug i sprzedawców (426) oraz pracowników wykonuj cych prace proste (295). 

 Statystycznie najbardziej deficytowymi zawodami na lokalnym rynku pracy s :  

maksymalnie deficytowe: programi ci aplikacji, adwokaci, radcy prawni i 

prokuratorzy, sportowcy i d okeje. Zawody deficytowe: asystenci nauczycieli, 

kierownicy do spraw marketingu i sprzeda y, pracownicy do spraw statystyki, 

finansów i ubezpiecze , gospodarze budynków.                                                                                                                             

 Statystycznie najbardziej nadwy kowymi zawodami na lokalnym rynku pracy s   

m. in. zawody:  technicy technologii ywno ci, blacharze, redni personel do spraw 

statystyki i dziedzin pokrewnych. 

 Analiza zawodów deficytowych i nadwy kowych w oparciu o statystyk  rynku pracy 

nie jest w stanie odzwierciedli  rzeczywistej sytuacji na kozienickim rynku pracy i 

wskaza  faktyczne zawody deficytowe i nadwy kowe. Wynika to z faktu, e nie 

wszystkie wolne miejsca pracy s  zg aszane przez pracodawców do Urz du. 
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