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7. Podsumowanie 

 

Przedstawiony raport za 2016 rok ma charakter diagnostyczny. Raport przedstawia aktualne 

zjawiska zachodzące na rynku pracy oraz ich krótkookresową prognozę. Dlatego też przedstawione 

informacje należy przyjmować z pewną rezerwą i łączyć je z własnymi obserwacjami rynku pracy oraz 

zmieniającą się sytuacją gospodarczą regionu. Niniejsze sprawozdanie nie jest i nie powinno być 

jedynym źródłem informacji do podejmowania decyzji w zakresie ustalania kierunków kształcenia  

i szkolenia przyszłej kadry dla pracodawców czy też podejmowania decyzji o wyborze kierunku 

kształcenia przez młodych absolwentów szkół gimnazjalnych. 

Mimo, że wciąż zwiększa się inicjatywa w podejmowaniu działań zwiększających możliwości 

planowania i poszukiwania zatrudnienia, bardzo trudno jest aktywizować osoby długotrwale 

pozostające bez pracy. Nie są one bowiem w większości zainteresowane zmiana sytuacji zawodowej. 

Natomiast równie częstym zjawiskiem bezrobocia wśród kobiet, najczęściej spowodowane 

wychowaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego, a co skutkuje dezaktualizacją 

kwalifikacji zawodowych, brakiem lub niewielkim doświadczeniem zawodowe. 
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INFORMACJA SYGNALNA 2016 R.  

 Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna 

D
EF

IC
Y

T 

zawód 
maksymalnie 
deficytowy 

Pośrednicy pracy i zatrudnienia 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 

Sortowacze odpadów 

Programiści aplikacji 

Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani 

Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych 

zawód deficytowy 
Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 

Operatorzy sieci i systemów komputerowych 
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zawód 
zrównoważony 

Przedstawiciele handlowi 

N
A

D
W

Y
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A
 

zawód nadwyżkowy 

Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 

Kucharze 

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 

Praczki ręczne i prasowacze 

Kasjerzy i sprzedawcy biletów 

Agenci ubezpieczeniowi 

zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy 

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 

Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 

Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 

Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 


