
Sandomierz, 16 października 2020 r. 

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu  
na temat zapotrzebowania na zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy 

Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu głównym wyznacznikiem działań w zakresie 
aktywizacji osób bezrobotnych są coroczne wyniki badania „Barometr zawodów” dla powiatu 
sandomierskiego. 

Obrazują one zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, lokalnych pracodawców na dane grupy 
zawodów lub zawody (deficyt lub równowagę), zawody bądź brak takiego zapotrzebowania 
(nadwyżkę). 

Ponadto wyniki powyższego badania: 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu bierze pod uwagę przez przy realizacji szkoleń 
zawodowych osób bezrobotnych jako między innymi wyznacznik zapotrzebowania 
lokalnego rynku pracy na pracowników z konkretnymi kwalifikacjami lub 
uprawnieniami. 

2. Dla wszystkich powiatowych urzędów pracy w Polsce są jednym z priorytetów 
corocznie ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla 
realizacji środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – instrumentu wsparcia dla 
pracodawców i ich pracowników dotyczącego uzupełniania kwalifikacji. 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę narzędzia „Barometr zawodów” oraz 
instrumentu wsparcia pracodawców i ich pracowników tj. Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. 

I. Barometr zawodów  (BZ) 

Jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą zapotrzebowania na zawody, realizowaną od 
2009 roku w województwie małopolskim, a od 2015 roku we wszystkich powiatach w Polsce. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełni funkcję koordynatora ogólnopolskiego. Za 
koordynację badania w regionach odpowiadają poszczególne wojewódzkie urzędy pracy. 

Cel badania 

Celem badania jest prognoza sytuacji pracowników w określonych grupach zawodów  
w kolejnym roku na poziomie powiatów. 

Uczestnicy badania – pracownicy powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia oraz 
innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy – w toku dyskusji 
udzielają odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jak zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie  
w nadchodzącym roku? Czy będzie ono rosnąć, maleć czy pozostanie bez zmian? 

2. Jak będzie się kształtować relacja między dostępnymi pracownikami  
a zapotrzebowaniem pracodawców w danym zawodzie? Czy wystąpi deficyt 
poszukujących pracy, nadwyżka czy też popyt i podaż zrównoważą się? 

Barometr zawodów – charakterystyka: 

 jest badaniem jakościowym, w którym prognozuje się zapotrzebowanie na 
pracowników w określonych grupach zawodów w nadchodzącym roku, przy 
wykorzystaniu danych ilościowych; 



 jest badaniem prognostycznym, zatem może być wykorzystany do planowania 
szkoleń, wspomaga proces podejmowania decyzji zawodowych przez osoby 
poszukujące pracy, służy promowaniu mobilności zawodowej; pomaga w określeniu 
odpowiednich kierunków szkolenia osób bezrobotnych dla zapewnienia spójności 
z potrzebami rynku pracy; 

 jest narzędziem, które pozwala usystematyzować wartościową wiedzę na temat 
zapotrzebowania na zawody posiadaną przez pracowników publicznych służb 
zatrudnienia; 

 służy do określenia kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze 
zawodów na powiatowym, wojewódzkim i krajowym rynku pracy; 

 może być wykorzystywany do korekty poziomu, struktury i treści kształcenia 
zawodowego na poziomie branżowym; 

 przyczynia się do usprawnienia poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie 
zawodów oraz kwalifikacji deficytowych i nadwyżkowych na lokalnych rynkach 
pracy. 

Wynik badania jest efektem pracy uczestników paneli eksperckich w powiatowych urzędach 
pracy, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację 
w poszczególnych zawodach. W toku dyskusji podejmują oni decyzje, do której kategorii 
przypisać dany zawód. Wyniki przedstawione są w formie plakatów z zawodami w podziale 
na trzy kategorie: deficyt, równowaga i nadwyżka. 

Dodatkowo, w serwisie barometrzawodow.pl dostępne są informacje o wynikach w podziale 
na 5 kategorii (duży deficyt, deficyt, równowaga, nadwyżka i duża nadwyżka). Podział na 
trzy kategorie jest uproszczeniem polegającym na włączeniu skrajnych kategorii do deficytu i 
nadwyżki. Informacja o podziale na 5 kategorii ma jedynie charakter jakościowy (dane nie są 
na tej podstawie ważone). 

Istotnym elementem badania są komentarze uczestników badania, które są przedstawione na 
mapach i w tabelach zamieszczonych w serwisie. 

W ramach każdej edycji badania tworzone są odrębne raporty dla każdego województwa oraz 
raport ogólnopolski. 

W raportach opisana jest ogólna sytuacja na rynku pracy w ostatnim roku, czynniki 
determinujące prognozę w ujęciu terytorialnym oraz z perspektywy poszczególnych 
zawodów, a także informacje o kluczowych branżach oraz rekomendacje.   

Barometr zawodów - podstawowe pojęcia i definicje 

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż 
liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców 
(pracodawcy mają trudności z obsadzeniem wakatów). 

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do 
liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców. 

Zawody nadwyżkowe, to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest mniejsza niż 
liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców 
(osoby poszukujące pracy mają trudności w uzyskaniu zatrudnienia). 

Zawód – zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności (KZiS) definiowany jest jako 
przynoszący dochód zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego 
podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i 



wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku 
kształcenia lub praktyki. Zawód może dzielić się na specjalności. 

Umiejętności określono jako zdolność wykonywania odpowiedniej klasy zadań w ramach 
zawodu, np. obsługa komputera i wykorzystanie Internetu. 

Uprawnienia to dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobywane w drodze procesu 
certyfikacji, dodatkowych szkoleń, egzaminów lub po udowodnieniu przebycia wymaganej 
praktyki. 

Kwalifikacje to układ wiedzy, umiejętności i uprawnień przydatnych do realizacji 
składowych zadań zawodowych. 

Przyjęto, że lokalny rynek pracy stanowi obszar powiatu. 

Na potrzeby badania przez ofertę pracy rozumie się jedno wolne miejsce pracy lub miejsce 
aktywizacji zawodowej zgłoszone do PUP oraz pojawiające się w serwisach internetowych, 
jak również informacje dotyczące powierzenia zatrudnienia cudzoziemcowi, ale eksperci 
mogą w tym zakresie posiłkować się własną wiedzą opartą na analizie ofert dostępnych 
w Biuletynie Informacji Publicznej, lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń lub witrynach 
sklepowych oraz nieformalne propozycje pracy, np. w wyniku polecenia przez innego 
pracownika. 

Przez długotrwale bezrobotnych należy rozumieć osoby pozostające w rejestrze 
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z 
wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 

Lista zawodów 

Lista grup zawodów ocenianych przez ekspertów została przygotowana na podstawie 
obowiązującej Klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS). Liczbę pozycji ustalono w taki 
sposób, by eksperci mogli przeanalizować całą listę podczas jednego spotkania; nazwy grup 
zawodów zostały dobrane tak, aby lepiej odzwierciedlać nazewnictwo stosowane przez 
pracodawców oraz osoby poszukujące pracy. W przyjętej klasyfikacji zawody grupowane są 
na podstawie podobieństwa wykonywanych na danym stanowisku zadań oraz wymaganych 
przez pracodawców umiejętności. 

Lista jest uaktualniana przed rozpoczęciem każdej edycji badania, jednak aby zachować 
porównywalność prognoz w kolejnych latach, liczba zmian jest ograniczana do niezbędnego 
minimum. Lista zawodów do oceny, wraz z kluczem powiązań z KZiS, jest udostępniana 
uczestnikom badania w serwisie internetowym, służącym do prowadzenia paneli oraz 
upowszechniania wyników. 

Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy. Jeżeli 
nie dysponują wiedzą na temat sytuacji w danym zawodzie, pomijają go w ocenie – dlatego 
lista zwodów, które ostatecznie znajdą się w prognozie powiatowej i wojewódzkiej może być 
krótsza od maksymalnej w danym roku. W prognozie na poziomie Polski uwzględnione są 
wszystkie zawody z listy. 

II. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - charakterystyka 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, jest  instrumentem  rynku pracy wprowadzonym w 2014 
roku nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.). Jego istotą jest przeznaczenie części 
składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia 
ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. 



KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby 
skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie 
utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do 
wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. 

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty 
definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji 
zatrudnienia …, tj. każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości 
prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma 
znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia 
wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Środki KFS 
przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa 
konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis. 

Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy przywoływanej wyżej ustawy: 

art. 69a i 69b mówi o utworzeniu i przeznaczeniu środków KFS, 

art. 109 ust. 2d-2n określa zasady podziału środków KFS i ustalenia limitów, 

art. 22 ust 1 i 4 pkt. 3 i 4 określa zadania Rady Rynku Pracy, 

art. 4 ust. 1 pkt. 7, lit. h - i wskazuje zadania ministra właściwego do spraw pracy, 

art. 8 ust. 1 pkt. 2a określa zadania samorządu województwa, 

art. 9 ust. 1 pkt. 3c określa zadania samorządu powiatu. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego określa natomiast szczegółowy sposób i tryb przyznania 
pracodawcom środków na kształcenie ustawiczne. 

Co roku, pod koniec roku kalendarzowego, Minister właściwy ds. pracy określa Priorytety 
wydatkowania środków  KFS w nadchodzącym roku, w oparciu o które powiatowe urzędu 
pracy realizują wsparcie dla pracodawców i ich pracowników. 

Pracodawcy, którym powiatowy urząd  pracy przyznał środki z KFS na kształcenie 
ustawiczne, mogą przeznaczyć je na finansowanie takich działań, jak: 

 określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z 
ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, 

 kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 

 egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy 
zawodowej po ukończonym kształceniu, 

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 
kształceniem. 

W formułowaniu priorytetów wydatkowania środków KFS na rok 2020, tak jak w latach 
poprzednich, kluczową rolę odegrała konieczność zapobiegania coraz bardziej  widocznym na 
rynku pracy lukom kompetencyjnym, utrudniającym rekrutację pracowników w wielu 
dziedzinach działalności gospodarczej. 

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2020 

 Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2020 r: 



1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po 
przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; 

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 

3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym 
powiecie lub województwie zawodach deficytowych; 

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii 
zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy; 

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju 
powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju; 

6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób 
mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i 
opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia 
zawodowego; 

7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach 
posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście 
przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników 
spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. 

Na zakończenie podkreślić należ iż priorytet nr 3 tj. „wsparcie zawodowego kształcenia 
ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach 
deficytowych” jest zamieszczony co roku od momentu utworzenia KFS , jako priorytetowy. 

Do materiału  załączono: 

 Wstępne wyniki z panelu Barometru zawodów BZ – prognoza na rok 2021 dla 
powiatu 

 Barometr zawodów BZ – prognoza na rok 2020 dla powiatu 

 Barometr zawodów BZ – prognoza na rok 2020 dla województwa świętokrzyskiego. 
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