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Szanowni Państwo,

polityka rynku pracy na poziomie województwa oraz powiatu pozostaje w gestii władz samorządowych. Aby sprawnie 

realizować zadania dotyczące aktywizacji zawodowej ludności, niezbędne jest korzystanie z narzędzi, które na bieżąco 

informują o potrzebach podmiotów działających na rynku pracy; pracodawców oraz osób pracujących i poszukujących 

zatrudnienia. 

Dysponowanie oraz wykorzystywanie adekwatnego instrumentarium w tym obszarze jest warunkiem koniecznym dla 

sprawnej realizacji polityki rynku pracy. Waga tego zagadnienia znalazła wyraz w Strategii Rozwoju Województwa Małopol-

skiego na lata 2011–2020, gdzie jednym ze wskazanych działań jest Rozwój oferty w zakresie usług dotyczących podnoszenia 

oraz zmiany kwalifi kacji na różnych etapach życia – w powiązaniu z potrzebami regionalnego rynku pracy. W celu identyfi kacji 

bieżącego popytu na pracę realizowane jest badanie Barometr zawodów. Raport z jego drugiej edycji składam na Pań-

stwa ręce. 

Barometr zawodów to krótkookresowa roczna prognoza zapotrzebowania na pracowników sporządzana przez specjali-

stów z Publicznych Służb Zatrudnienia na poziomie powiatów oraz województwa. Wskazuje zawody, w których w najbliż-

szym roku można spodziewać się wzmożonego zapotrzebowania na pracowników oraz te, w których znalezienie pracy 

będzie trudne. Informacje o popycie na pracę pomocne są przede wszystkim przy planowaniu szkoleń dla osób bezrobot-

nych, jak również dla promowania mobilności przestrzennej i zawodowej. Osoby poszukujące pracy mogą zobaczyć, jakie 

są szanse zatrudnienia w danym zawodzie w sąsiednich powiatach. Bezrobotny o nikłych szansach na pracę w dotychczas 

wykonywanym zawodzie dowie się, która profesja mu ją da. Dzięki uwzględnieniu w polityce szkoleniowej Publicznych 

Służb Zatrudnienia wyników barometru będzie mógł zdobyć odpowiednie kwalifi kacje. 

Realizacja Barometru zawodów wymagała czasu i zaangażowania wielu osób, w tym przede wszystkim pracowników 

wszystkich powiatowych urzędów pracy w Małopolsce oraz przedstawicieli prywatnych agencji pośrednictwa pracy. 

Dziękując im za dotychczasową współpracę chciałbym równocześnie zachęcić do korzystania z wyników badania oraz 

z innych instrumentów tworzonych na potrzeby realizacji skutecznej polityki rynku pracy. 

Roman Ciepiela 

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
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I. Geneza i metodologia badania

1. Geneza badania Barometr zawodów

Barometr zawodów pochodzi ze Szwecji. Jego metodologia została wypracowana w latach dziewięćdziesiątych dwu-

dziestego wieku jako element szerszego systemu prognozowania zmian na rynku pracy. Zasadniczym celem systemu 

było dostarczenie informacji dla decydentów kreujących politykę rynku pracy oraz instytucji rynku pracy, aby mogły one 

świadczyć lepszej jakości usługi jego uczestnikom – zarówno pracodawcom, jak i osobom poszukującym zatrudnienia. 

W 2007 roku Barometr zawodów został zaadaptowany przez pracowników publicznych służb zatrudnienia w południo-

wozachodniej Finlandii. Od tego czasu badanie udało się rozwinąć i z powodzeniem zastosować w całym kraju1. W 2009 

roku pracownicy Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji poznali założenia barometru podczas wizyty 

studyjnej w Turku w Finlandii. W tym samym roku udało się przeprowadzić pilotaż badania w województwie małopol-

skim, we współpracy z sześcioma powiatowymi urzędami pracy (PUP). Od 2010 roku Barometr zawodów realizowany jest 

w całej Małopolsce i jest ona na razie jedynym regionem w Polsce wykorzystującym to narzędzie. Barometr funkcjonuje 

również na Litwie, ponadto są plany, by wprowadzić go na Łotwie i w Estonii.

2. Uwagi metodologiczne

Pomysł na metodologię Barometru zawodów powstał, gdy zauważono potrzebę zastosowania podejścia jakościowego 

w badaniu zapotrzebowania na zawody i diagnozowaniu defi cytów na rynku pracy. Mechaniczne zestawianie liczby ofert 

zatrudnienia z liczbą osób bezrobotnych rzadko daje bowiem adekwatny obraz relacji popytu do podaży na rynku pracy. 

Dla zrozumienia tej relacji kluczowe jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:

Czy osoba deklarująca umiejętności w konkretnym zawodzie jest w stanie wykonywać pracę na oczekiwanym po- �
ziomie, a jeśli tak, to czy na warunkach oferowanych przez pracodawcę?

Czy pracodawca jest skłonny taką osobę zatrudnić, a jeśli nie, to dlaczego (problem kwalifi kacji, doświadczenia  �
zawodowego, oczekiwań płacowych itp.)?

W statystykach powiatowych urzędów pracy nie znajdziemy na nie odpowiedzi. Również w klasycznych badaniach ankie-

towych zagadnienia te są rzadko poruszane. Dlatego tak ważne są wykraczające poza statystyki informacje gromadzone 

przez pracowników urzędów pracy. Wiedzą oni na przykład, które z ofert są zgłaszane wielokrotnie, gdzie występuje 

1 Barometr rozwinięto zwłaszcza pod względem organizacyjnym, wprowadzając internetowy formularz oceny zawodów oraz grafi czną prezenta-

cję danych z możliwością porównywania sytuacji w poszczególnych regionach. Por. Jouni Marttinen, Occupational Barometer – implementation 

and exploiting the results [online, dostęp: 20.03.2012], dostępny w Internecie:

http://obserwatorium.malopolska.pl/fi les/common/prezentacje/5lecie/occupational-barometer-fi nland.pdf.
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duża rotacja pracowników i jakie są jej przyczyny. Zdają sobie również sprawę z sezonowości zatrudnienia i wpływu tego 

czynnika na statystyki rynku pracy. Największą zaletą barometru jest jednak to, że pozwala uwzględnić kwalifi kacje pra-

cowników i rzeczywiste przygotowanie do pracy w zawodzie. Dysponując jedynie informacją o liczbie osób bezrobot-

nych zarejestrowanych w danej profesji nie możemy stwierdzić, czy są one rzeczywiście zdolne do podjęcia pracy, tj. czy 

posiadają odpowiednie kwalifi kacje oraz potwierdzające je certyfi katy, czy dysponują odpowiednim doświadczeniem 

zawodowym i czy chcą podjąć zatrudnienie. Barometr wszystkie te czynniki bierze pod uwagę, dzięki czemu przedstawia 

bliższą rzeczywistości relację podaży do popytu na lokalnym rynku pracy. 

Barometr zawodów jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą tworzoną przez ekspertów od spraw rynku pracy. Ma 

ona charakter jakościowy i powstaje osobno dla każdego powiatu oraz dla całej Małopolski. Prognoza dla większości 

powiatów tworzona jest przez pracowników powiatowych urzędów pracy, w tym: pośredników pracy, doradców zawo-

dowych, osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami i za organizację szkoleń, a także asystentów EURES 

(Europejskich Służb Zatrudnienia) i liderów klubów pracy. Wyjątkiem w tym roku była prognoza dla miasta Krakowa, któ-

rą wspólnie z pracownikami Grodzkiego Urzędu Pracy przygotowali przedstawiciele prywatnych agencji pośrednictwa 

pracy (patrz: podrozdział II.1).

Celem badania jest diagnoza zapotrzebowania na zawody oraz określenie relacji popytu do podaży na lokalnym rynku 

pracy. Barometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym co roku na bazie tej samej metodologii, co w dłuższej perspek-

tywie czasowej umożliwi śledzenie trendów zapotrzebowania na pracowników. Aspekt prognostyczny badania czyni 

informację o zawodach bardziej aktualną i tym samym bardziej użyteczną.

Prognoza jest tworzona w grupie (metodą „panelu ekspertów”), dzięki czemu możliwe jest dzielenie się wiedzą oraz 

uwzględnianie opinii uczestników obserwujących rynek pracy z różnych perspektyw: od strony bezrobotnych oraz pra-

codawców. W panelu bierze udział zazwyczaj od czterech do ośmiu osób. Klasyfi kują one zawody w trzy grupy:

zawodów defi cytowych � , w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pra-

codawców będzie duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifi kacjach – niewielka

zawodów zrównoważonych � , w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych do podjęcia 

zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się)

zawodów nadwyżkowych � , w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na niskie zapotrzebowa-

nie oraz wielu kandydatów spełniających wymagania pracodawców.

Efektem rozważań uczestników panelu nad sytuacją w każdym z zawodów jest odpowiedź na następujące pytania:

Jak według Pani/a zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie [nazwa] w nadchodzącym roku? Czy  �
wystąpi: 

szybki wzrost �
wzrost �
równowaga �
spadek �
szybki spadek zapotrzebowania? �

Jak według Pani/a będzie się kształtować relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowni- �
ków w zawodzie [nazwa] w nadchodzącym roku? Czy wystąpi:

duży defi cyt poszukujących pracy �
defi cyt poszukujących pracy �
równowaga popytu i podaży �
nadwyżka poszukujących pracy? �

Odpowiedzi pozwalają na zaklasyfi kowanie zawodu do odpowiedniej kategorii.

Przy ocenie zawodów eksperci posiłkują się danymi na temat liczby ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych w kon-

kretnym zawodzie. Należy jednak pamiętać, że dane te pełnią funkcję wyłącznie pomocniczą (nie są podstawą do oceny). 

Jeśli przewiduje się, że w danej profesji większość ofert stanowić będą oferty staży, fakt ten również jest uwzględniany 

w kwestionariuszu oceny. Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy. Jeśli nie 

dysponują wiedzą na temat sytuacji w danym zawodzie, powinni go pominąć – dlatego lista zawodów, które ostatecznie 

znajdą się w prognozie powiatowej, może być krótsza niż maksymalna (licząca 174 pozycje). Po przeprowadzeniu paneli 

eksperckich w każdym z powiatów tworzony jest Barometr zawodów dla Małopolski. Powstaje on poprzez agregację 

informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.
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3. Klasyfi kacja zawodów do badania

Lista zawodów podlegających ocenie w Barometrze zawodów musiała być ograniczona do takiej liczby, którą członkowie 

paneli eksperckich byli w stanie przeanalizować podczas jednego spotkania. Z tego powodu nie mogła być bezpośrednio 

wykorzystana Klasyfi kacja Zawodów i Specjalności, z której korzystają na co dzień pracownicy urzędów pracy: jest ona 

zbyt rozbudowana (liczy ponad 2300 pozycji), a także bywa niezrozumiała – nie przystaje do potocznego nazewnictwa 

stosowanego przez pracodawców oraz osoby poszukujące pracy. 

Ze względu na wejście w życie nowej wersji Klasyfi kacji Zawodów i Specjalności2 w tej edycji barometru konieczne było 

wprowadzenie zmian do klasyfi kacji zawodów używanej w pierwszej edycji. Lista została zweryfi kowana w oparciu o in-

formację o liczbie ofert pracy oraz o liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym zawodzie – w ten sposób do 

barometru trafi ły tylko te zawody, które występują w Małopolsce. Przy tworzeniu ostatecznej listy zawodów do oceny 

uwzględniono również uwagi zgłoszone przez uczestników badania.

Pełna lista zawodów wykorzystana w tej edycji badania wraz z kodami przejścia do Klasyfi kacji Zawodów i Specjalności 

2010 znajduje się w Aneksie.

2 Od 1 lipca 2010 r. obowiązuje nowa klasyfi kacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

w sprawie klasyfi kacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537).
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II. Wyniki drugiej edycji badania

1. Podsumowanie wyników badania w Małopolsce

W 2011 roku badanie Barometr zawodów zostało przeprowadzone po raz drugi we wszystkich powiatach wojewódz-

twa. W panelach eksperckich oceniających zawody w każdym z powiatowych urzędów pracy brały udział osoby, które 

uczestniczyły w nich w roku poprzednim, nie było więc konieczności prowadzenia dodatkowych szkoleń dotyczących 

metodologii badania. Dyskusje były moderowane przez pracownika Obserwatorium, dzięki czemu udało się jednocześnie 

zebrać uwagi i refl eksje pracowników PUP po roku funkcjonowania Barometru zawodów, a także informacje na temat 

wykorzystania wyników badania w urzędach.

Po raz pierwszy do udziału w panelu eksperckim w Krakowie zaproszono przedstawicieli prywatnych agencji pośrednic-

twa pracy: Adecco Poland Kraków oraz Grafton Recruitment Oddział w Krakowie. Dzięki nim dyskusja została wzbogacona 

o inny niż urzędowy punkt widzenia, cenny zwłaszcza dla oceny sytuacji w tych branżach i zawodach, których przedsta-

wiciele rzadko korzystają z usług Grodzkiego Urzędu Pracy. 

W Małopolsce w kategorii zawodów defi cytowych znalazło się osiem zawodów (patrz 

podrozdział II.2). W kategorii zrównoważonych było ich 117, a do grupy nadwyżko-

wych zaliczono 49 profesji. Oczywiście w poszczególnych powiatach sytuacja różni 

się znacząco, co odzwierciedla zróżnicowanie powiatowych rynków pracy. Zapotrze-

bowanie na zawody związane jest przede wszystkim z lokalizacją dużych zakładów 

pracy oraz strukturą branżową fi rm.

Eksperci oceniający profesje wskazują na szereg barier w podejmowaniu pracy 

przez osoby bezrobotne. Najczęściej wymieniane to brak odpowiednich, z punktu 

widzenia pracodawców, kwalifi kacji oraz związanych z nimi uprawnień. Na niektórych 

stanowiskach bezwzględnie wymagane jest również doświadczenie zawodowe. Nie-

rzadko jednak o braku możliwości zatrudnienia decydują również inne czynniki, takie 

jak: brak zapotrzebowania na pewne zawody i kwalifi kacje na lokalnym rynku pracy, oferowane przez pracodawców wa-

runki pracy i związana z nimi niechęć pracowników do jej podejmowania, a także uwarunkowania, które obniżają koszty za-

trudnienia ponoszone przez pracodawcę (np. posiadanie przez kandydatów do pracy orzeczenia o niepełnosprawności).

Problem niedostatecznych kwalifi kacji jest zauważany w przypadku fachowców z branży budowlanej, tj.: murarzy, sto-

larzy meblowych oraz cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy i blacharzy budowlanych, tynkarzy (ze znajomością tech-

nik maszynowych), a także technologów robót wykończeniowych w budownictwie. Ostatni z wymienionych zawodów 

Co wpływa na podejmo-

wanie pracy przez osoby 

bezrobotne?

kwalifi kacje �

uprawnienia �

doświadczenie �

warunki pracy �

szara strefa �

inne �
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należy do grupy zawodów coraz chętniej wybieranych przez osoby rozpoczynające naukę w szkołach zawodowych3. 

Technolodzy robót wykończeniowych mają szanse na pracę, pod warunkiem, że posiadają odpowiednie umiejętności 

praktyczne, potwierdzone doświadczeniem zawodowym w branży. 

Trudno, zdaniem ekspertów, znaleźć odpowiednio wykwalifi kowanych operatorów obrabiarek skrawających (znajomość 

maszyn sterowanych numerycznie), blacharzy i lakierników samochodowych, a także operatorów urządzeń dźwigowo-

transportowych. Kandydatom na spedytorów i logistyków często brakuje znajomości języków obcych oraz umiejętności 

obsługi programów komputerowych. Podobnie jest w przypadku magazynierów, od których wymagana jest obsługa 

wózka widłowego, znajomość zasad fakturowania oraz obsługa odpowiednich programów komputerowych. Znajomość 

języków obcych ważna jest także w przypadku pracowników branży hotelarskiej i restauracyjnej, tj. pracowników biur 

podróży, recepcjonistów i rejestratorów, jak również kelnerów i barmanów. Ponadto wyjątkowo trudno jest zrekrutować 

samodzielnego kucharza. Absolwenci szkół zawodowych o profi lu gastronomicznym, choć jest ich wielu, nie są przygoto-

wani do takiej pracy – wymaga ona doświadczenia i samodzielności. Również dużo osób bezrobotnych chciałoby podjąć 

pracę w zawodzie fryzjera lub kosmetyczki, jednak większości z nich brakuje kwalifi kacji, by założyć i utrzymać własną 

działalność gospodarczą, zwłaszcza że konkurencja na rynku tych usług rośnie. 

Trudności ze znalezieniem pracy doświadczają również absolwenci techników w popularnych zawodach – technika me-

chanika i technika informatyka. Umiejętności, jakie nabyli w szkole, okazują się niewystarczające w stosunku do wymagań 

pracodawców. Jednak wyższe wykształcenie również nie gwarantuje pracy: w przypadku programistów i administrato-

rów stron internetowych defi cyty występują w zakresie pewnych języków programowania i technologii. I tak specjaliści ze 

znajomością środowiska Java lub SharePointa nie powinni mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia, ale inni programi-

ści będą prawdopodobnie dłużej szukać zadowalającej ambicje pracy. Podobna sytuacja może dotyczyć administratorów 

systemów informatycznych (w tym administratorów sieci). Ich kwalifi kacje są nadal poszukiwane, ale nie są tak cenione, 

jak umiejętności programistyczne4.

Konieczność posiadania uprawnień do wykonywania zawodu dotyczy między innymi: kierowników budowy, spawaczy, 

operatorów obrabiarek skrawających, elektromechaników i elektromonterów, a także techników oraz inżynierów elektry-

ków, pielęgniarek i kierowców. Ponadto w większości z tych zawodów uprawnienia wymagają odnawiania. Na przykład 

pielęgniarki, które nie pracują w zawodzie przez pięć lat, tracą prawo do jego wykonywania. Aby je odnowić, należy odbyć 

staż przywracający do zawodu. Podobnie jest w przypadku kierowców autobusów i samochodów ciężarowych. Od nich, 

oprócz prawa jazdy odpowiedniej kategorii, wymaga się posiadania – w zależności od specyfi ki wykonywanej pracy – 

uprawnień na przewóz osób, rzeczy lub towarów niebezpiecznych (ADR). Zawodowi kierowcy przechodzą również ba-

dania psychotechniczne. Koszt posiadania wszystkich niezbędnych uprawnień, a tym samym podjęcia pracy, nierzadko 

stanowi dla osób bezrobotnych barierę nie do pokonania.

Doświadczenie zawodowe jest cechą pożądaną przez każdego pracodawcę. Są jednak zawody, w których pracodawcy 

odstępują od tego warunku, a są i takie, w których staje się on decydujący przy rekrutacji pracownika. Do zawodów, 

w których doświadczenie jest niezbędne, należą operatorzy maszyn, w tym: operatorzy koparek i ładowarek, operatorzy 

sprzętu do robót ziemnych czy operatorzy wózków podnośnikowych. Kursy obsługi tych maszyn oferowane bezrobot-

nym przez urzędy często okazują się niewystarczające do podjęcia pracy. Brak doświadczenia zawodowego jest również 

barierą w przypadku zatrudniania: kierowców samochodów ciężarowych i autobusów, lakierników i blacharzy samocho-

dowych, techników elektryków i techników mechaników, brukarzy, hydraulików, monterów instalacji budowlanych, spa-

waczy, technologów robót wykończeniowych w budownictwie oraz piekarzy.

Brak chęci do pracy ze względu na oferowane warunki pracy występuje zwłaszcza w przypadku zawodów wymagają-

cych pracy zmianowej (piekarze) lub pracy uciążliwej (masarze, lakiernicy samochodowi). Umiarkowanym zainteresowa-

niem osób bezrobotnych cieszą się również zawody, w których stosuje się wynagrodzenie prowizyjne – takimi zawodami 

są np. doradcy fi nansowi i inwestycyjni. Część bezrobotnych waha się podjąć zatrudnienie, jeśli praca odbywa się w de-

legacji. Dotyczy to głównie branży budowlanej oraz transportu. W tej ostatniej poszukiwani są przede wszystkim kierow-

cy samochodów ciężarowych w transporcie międzynarodowym: trudno jest znaleźć osoby chętne do pracy za granicą, 

zwłaszcza jeśli wyjazdy dotyczą wschodnich sąsiadów Polski. Problem mobilności dotyczy jednak nie tylko pracy w innym 

kraju: wiele osób bezrobotnych ciągle niechętnie odnosi się również do zatrudnienia w sąsiednim powiecie. Tymczasem 

3 Por. opracowanie Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji pt. Nauka zawodu w Małopolskich szkołach 2011, Kraków: Wojewódzki 

Urząd Pracy, 2012, s. 13.

4 Według międzynarodowych badań portalu Dice.com za najbardziej rozwojowy obszar IT w 2012 roku uznano programowanie i tworzenie apli-

kacji sieciowych, a największe zapotrzebowanie dotyczy programistów Java. Por. Gabriela Jabłońska, Batalia o programistów trwa [online],

rynek pracy.pl [dostęp: 28.02.2012], dostępny w Internecie: http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.460.
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wyniki barometru wskazują na duże zróżnicowanie sytuacji na poszczególnych rynkach pracy w województwie. Może się 

okazać, że rezygnacja z zatrudnienia w miejscowości zamieszkania znacznie zwiększa szanse na jego znalezienie5.

Szara strefa dotyczy przede wszystkim branży budowlanej. Pracownicy PUP zwracają uwagę, że zainteresowanie niele-

galnym zatrudnieniem jest tutaj duże zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników (wyższe zarobki). Na problem 

szarej strefy eksperci wskazywali również w przypadku kierowców samochodów dostawczych, dostawców i kolporterów, 

mechaników pojazdów samochodowych, a także osób wykonujących różne usługi w domach, tj. opiekunów osoby star-

szej lub niepełnosprawnej oraz pracujących na czarno fryzjerów. 

W przypadku przyjmowania do pracy pracowników usług ochrony, woźnych i dozorców lub sprzątaczek, decyduje czyn-

nik pozazawodowy, którym jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Ze względu na charakter świadczonych usług na prowadzenie własnej działalności gospodarczej najczęściej decydu-

ją się: fotografowie, architekci i urbaniści, lekarze weterynarii, dentyści, kierowcy samochodów osobowych w zawodzie 

taksówkarza, geodeci i kartografowie, fi lolodzy i tłumacze, osoby świadczące drobne usługi budowlane (np. technicy bu-

downictwa, technolodzy robót wykończeniowych), fl oryści, specjaliści ds. rynku nieruchomości, fi zjoterapeuci i masażyści 

oraz instruktorzy nauki jazdy.

Formy subsydiowanego zatrudnienia (głównie staże) oferowane były przede wszystkim w zawodach: pracownicy ad-

ministracyjni i biurowi, fi zjoterapeuci i masażyści, archiwiści i muzealnicy, bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści in-

formacji naukowej oraz animatorzy kultury.

Najrzadziej ocenianymi zawodami były: pracownicy ds. fi nansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, specjali-

ści ds. podatków, trenerzy i szkoleniowcy, a także operatorzy różnego rodzaju maszyn przemysłowych. Jest to związane 

z uwarunkowanym regionalnie zapotrzebowaniem na niektóre profesje. Zapotrzebowanie na specjalistów pojawia się 

głównie w Krakowie oraz powiatach ościennych i największych miastach województwa. Z kolei zapotrzebowanie na ope-

ratorów maszyn występuje w tych powiatach, w których rozwinięta jest konkretna gałąź przemysłu.

Prognozy ekspertów oceniających zawody w drugiej edycji badania różnią się od prognoz, które formułowano w pierw-

szej edycji. Zasadniczo mniej zawodów w poszczególnych powiatach znalazło się w kategorii „defi cyt”. Częściowo jest to 

związane z pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy i spadkiem liczby ofert pracy zgłaszanych do PUP, częściowo nato-

miast wynika z podejścia ekspertów. Część pracowników PUP biorących udział w pierwszej edycji (czwarty kwartał 2010 

roku) stwierdziła, że sytuacja w niektórych zawodach została wówczas oceniona zbyt optymistycznie. Po roku korzystania 

z barometru i obserwacji lokalnego rynku pracy zdecydowali się skorygować sposób oceny zawodów defi cytowych, co 

doprowadziło do zmniejszenia ich liczby. 

2. Zawody defi cytowe w regionie

Na poziomie regionu w drugiej edycji badania do grupy defi cytowych zaliczono osiem zawodów. Były to te same, które 

rok temu zostały zaklasyfi kowane do grupy najbardziej poszukiwanych profesji. W większości z nich niezbędne do podję-

cia zatrudnienia jest posiadanie doświadczenia zawodowego oraz odpowiednich uprawnień. Zdobycie uprawnień wiąże 

się jednak z kosztami, a część z nich wymaga również odnawiania co kilka lat. 

W grupie najbardziej pożądanych profesji w 2012 roku znaleźli się:

diagności samochodowi �  – osoby pracujące na tym stanowisku – oprócz wykształcenia mechanika – muszą po-

siadać odpowiedni staż pracy. Utrudnieniem w zdobyciu uprawnień diagnosty mogą być nie tylko koszty tego 

procesu, ale i niewielka liczba ośrodków egzaminacyjnych w Polsce.

kierowcy samochodów ciężarowych �  – do wykonywania tego zawodu potrzeba kilku uprawnień (prawo jazdy 

odpowiednich kategorii, uprawnienia na przewóz rzeczy itp.). Dużym atutem w zawodzie kierowcy jest znajomość 

języków obcych, gdyż szczególnie poszukiwane są osoby do pracy w transporcie międzynarodowym. 

inżynierowie budownictwa �  oraz kierownicy budowy – podstawą zatrudnienia są tutaj uprawnienia oraz do-

świadczenie zawodowe, jednak często pracodawcy wymagają również znajomości języków obcych. Trudności z re-

krutacją odpowiednich kandydatów pojawiają się szczególnie wtedy, gdy wymagany jest język inny niż angielski. 

Ponadto w większości przypadków praca na tych stanowiskach jest pracą wymagającą mobilności, gdyż odbywa się 

w delegacji. Kontrakty z pracownikami podpisywane są na okres kilku lat, dlatego przepływ pracowników pomiędzy 

fi rmami jest ograniczony.

5 Por. Barometr zawodów. Raport podsumowujący pierwszą pełną edycję badania, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy: 2011, s. 13.

Źródło: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/pl/badania-i-analizy/badania-cykliczne/barometr-zawodow.html
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operatorzy koparek i zwałowarek �  – wiele powiatowych urzędów pracy oferuje kursy operatorów tego typu ma-

szyn, jednak często uprawnienia do ich obsługi nie są wystarczające – konieczne jest posiadanie doświadczenia 

zawodowego. Pracodawcy niechętnie powierzają drogi sprzęt pracownikowi bez odpowiedniego stażu pracy.

spawacze metodą MIG/MAG �  – wykwalifi kowanych specjalistów z zakresu metody spawania MIG/MAG (w osłonie 

gazowej) jest ciągle mniej, niż pracodawcy są skłonni zatrudnić. Dlatego pracownicy z aktualnymi uprawnieniami 

oraz doświadczeniem nie powinni mieć trudności ze znalezieniem pracy.

samodzielni księgowi �  – oprócz posiadania uprawnień do wykonywania zawodu konieczne jest tutaj ciągłe pod-

noszenie kwalifi kacji związanych z obsługą programów komputerowych oraz zmieniającymi się przepisami. Dodat-

kowo część potencjalnych pracowników nie jest skłonna do ponoszenia odpowiedzialności księgowej i podejmo-

wania związanego z nią ryzyka, które jest nieuniknione w tym zawodzie.

pracownicy ds. fi nansowo-księgowych ze znajomością języków obcych �  – występuje duże zapotrzebowanie 

na takich pracowników w centrach outsourcingowych (BPO6). W branży 

BPO, której udział rośnie w Małopolsce z roku na rok, pracę mogą 

znaleźć osoby posiadające różne wykształcenie, nie tylko pracow-

nicy z doświadczeniem zawodowym, ale i absolwenci. Kluczowym 

czynnikiem decydującym o zatrudnieniu jest znajomość co naj-

mniej dwóch języków obcych. Defi cyt dotyczy zwłaszcza języków: 

skandynawskich, niderlandzkiego, fl amandzkiego, portugalskiego. 

Jak zaznaczali eksperci, absolwenci kierunków fi lologicznych nie 

zawsze nadają się do podejmowania pracy w centrach outsour-

cingowych – zdarza się czasem, że ich umiejętności językowe nie 

przystają do specyfi ki branży. Ponadto kandydatom często braku-

je wysoko cenionych przez pracodawców umiejętności interper-

sonalnych. Ważne są zwłaszcza: komunikatywność, umiejętność 

profesjonalnej obsługi klienta, umiejętność współpracy w grupie, 

a także umiejętność szybkiego uczenia się.

6 Z ang. Business Process Outsourcing (BPO), oznacza podmioty specjalizujące się w zarządzaniu procesami biznesowymi. Ich zadaniem jest 

wspieranie głównej działalności przedsiębiorstw poprzez wykonywanie usług z zakresu księgowości, podatków, informatyki, zarządzania 

zasobami ludzkimi itp. Więcej informacji na temat branży BPO w Małopolsce można znaleźć w prezentacji przygotowanej przez Małopolskie 

Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji pt. „Outsourcing w Małopolsce”, dostępnej pod adresem

http://www.obserwatorium.malopolska.pl/pl/aktualnosci.html,,0:vw:524.

„W związku z ewolucją zadań centrów BPO 

(…) fi rmy poszukują osób nie tylko ze świet-

ną znajomością różnych języków obcych, 

ale i również z wysokimi kompetencjami 

specjalistycznymi, np. z zakresu fi nansów czy 

księgowości. (…) Idealnym kandydatem dla 

pracodawców z sektora SSC/BPO są osoby 

z umiejętnością efektywnej pracy w zespole, 

stawiające na otwartość, komunikatywność 

oraz, ze względu na międzynarodowe środo-

wisko pracy, posiadające umiejętność pracy 

zespołowej. Ponadto liczy się wielozadanio-

wość, zorientowanie na potrzeby klienta oraz 

umiejętność szybkiej adaptacji.”

Jagoda Piszczako, Business Unit Manager, 

Grafton Recruitment
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III. Wykorzystanie wyników

1. Wykorzystanie wyników badania przez powiatowe urzędy pracy

W powiatowych urzędach pracy wyniki Barometru zawodów wykorzystywane są przede wszystkim przy tworzeniu pla-

nów szkoleń dla osób bezrobotnych na nadchodzący rok (podczas analizy po-

trzeb szkoleniowych). 

Formuła prezentowania dużej ilości informacji na jednej stronie powoduje, że 

barometr jest także użytecznym narzędziem w codziennej pracy doradców 

zawodowych i pośredników pracy – daje szybki ogląd sytuacji w każdym z za-

wodów. Doradcy zawodowi wykorzystują go udzielając porad osobom bez-

robotnym, które poszukują pracy na terenie danego powiatu lub uczniom na 

zajęciach dotyczących planowania kariery zawodowej. Niektórzy pośrednicy 

pracy wykorzystują informację z barometru w kontaktach z pracodawcami.

 

Wyniki badania mogą się okazać użyteczne również dla osób chcących zmie-

nić dotychczas wykonywane zajęcie – pomogą im zorientować się, jak np. pod-

jęcie kursu doszkalającego w konkretnym zawodzie wpłynie na szanse znale-

zienia pracy na lokalnym rynku. 

 

Barometr promuje przede wszystkim 

mobilność zawodową, ale może słu-

żyć również promowaniu mobilności 

przestrzennej (międzypowiatowej) – ze 

względu na dostępność i porównywal-

ność informacji o zapotrzebowaniu na 

zawody w poszczególnych powiatach.

„Pośrednicy pracy wykorzystują 

Barometr zawodów w trakcie 

podejmowania i nawiązywania 

kontaktów z pracodawcami, 

w tym w szczególności do okre-

ślenia sytuacji na rynku pracy – 

do przedstawienia i zobrazowa-

nia relacji popytu do podaży na 

zawody”.

Zbigniew Solak, pośrednik 

pracy, Powiatowy Urząd Pracy 

w Bochni

„Barometr zawodów systematyzu-

je wiedzę ekspertów z powiatowych 

urzędów pracy, dotyczącą zapotrze-

bowania na pracowników na lokal-

nych rynkach pracy, usprawnia pracę 

pośredników pracy i doradców zawo-

dowych. Jest pomocny przy wniosko-

waniu o dodatkowe środki z Unii Euro-

pejskiej, określaniu kierunków i natęże-

nia zmian zachodzących w strukturze 

zawodowo-kwalifi kacyjnej na rynku 

pracy, przy ustalaniu planu szkoleń 

grupowych dla osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy oraz pozwala 

na bieżącą korektę poziomu, struktury 

i treści kształcenia zawodowego”.

Beata Jackowska, kierownik Dzia-

łu Pośrednictwa Pracy, Powiatowy 

Urząd Pracy w Olkuszu

„Barometr zawodów wykorzystywany jest do planowania kierunków szkoleń. Udo-

stępniany jest osobom zainteresowanym zmianą swoich kwalifi kacji. Jest również 

dostępny dla młodzieży szkolnej planującej karierę zawodową. W poradnictwie za-

wodowym wykorzystywany jest jako źródło informacji o lokalnym rynku pracy”. 

Ewelina Dróżdż, pośrednik pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie
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2. Wykorzystanie wyników badania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wyniki Barometru zawodów znalazły zastosowanie w projekcie „Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy”7, realizo-

wanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP), Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego oraz 

Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni na Słowacji. Celem projektu jest rozwój i poprawa jakości 

współpracy pomiędzy podmiotami rynku pracy działającymi na terenach przygranicznych. Ułatwi to swobodne porusza-

nie się po nim pracodawcom i mieszkańcom obydwu regionów. Kluczowa jest tutaj wymiana informacji o zapotrzebo-

waniu na pracowników na lokalnych rynkach, dlatego w projekcie zaplanowano szkolenia z zakresu Barometru zawodów 

dla pracowników wybranych urzędów pracy na Słowacji, którzy w 2012 roku stworzą prognozę dla własnych rynków (na 

bazie tej samej metodologii). Dzięki temu instytucje działające na rzecz swobodnego przepływu pracowników w rejo-

nach przygranicznych będą dysponować użytecznym, możliwym do porównania źródłem informacji o zapotrzebowaniu 

na zawody.

W 2011 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla VI, VII, VIII i IX Priorytetu 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), wykorzystał wyniki Barometru zawodów przy ocenie projektów przygo-

towywanych w jego ramach. Aby szkolenia fi nansowane ze środków POKL rzeczywiście przyczyniały się do nabywania 

kwalifi kacji w poszukiwanych profesjach i tym samym zwiększały szanse na pracę, projektom zakładającym szkolenia 

w zawodach defi cytowych w ramach Barometru zawodów przyznawano dodatkowe punkty8. 

3. Barometr zawodów a wykaz zawodów wojewody

W Finlandii na podstawie wyników Barometru zawodów planuje się politykę dotyczącą obecności imigrantów zarob-

kowych na lokalnych rynkach pracy9. Podobny pomysł pojawił się w ramach współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Krakowie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim. Polega on na wykorzystaniu barometru w procesie wydawania cu-

dzoziemcom pozwoleń na pracę w Polsce10. Wojewoda, wydając takie zezwolenie na wniosek pracodawcy, musi spraw-

dzić, czy zatrudnienie cudzoziemca nie będzie miało negatywnego wpływu na rynek pracy i czy nie zakłóci mechani-

zmów konkurencji, utrudniając dostęp do tego rynku rodzimym pracownikom. Dlatego wymagana jest opinia starosty 

dotycząca sytuacji w danym zawodzie na lokalnym rynku pracy. Jednak aby skrócić procedurę wydawania zezwolenia, 

w niektórych przypadkach nie wymaga się badania lokalnego rynku pracy pod kątem dostępności polskich pracowników. 

Dotyczy to zawodów, które znajdą się w sporządzanym przez powiatowe urzędy pracy wykazie11. Wykaz ten powinien 

obejmować profesje, które zwyczajowo trudno jest obsadzić polskimi pracownikami z uwagi na ich specyfi kę lub małą 

dostępność osób z odpowiednimi kwalifi kacjami. Innymi słowy wykaz usprawnia i przyspiesza procedurę związaną z uzy-

skaniem zezwolenia na pracę w sytuacji, gdy na lokalnym rynku pracy od dłuższego czasu nie ma osób bezrobotnych 

lub poszukujących pracy, które mogłyby podjąć zatrudnienie na danym stanowisku. Wykaz tworzony jest na podstawie 

dostępnych danych statystycznych i innych informacji będących w dyspozycji PUP.

Skrócenie czasu wydawania zezwoleń ma niewątpliwie duże znaczenie dla pracodawców, szczególnie że daje się zaob-

serwować rosnące zainteresowanie cudzoziemców pracą w Polsce12. Najwięcej wydanych zezwoleń dotyczy robotników 

wykwalifi kowanych oraz pracowników przy pracach prostych. Specyfi ką Małopolski jest stosunkowo duży udział wśród 

cudzoziemców zatrudnionych na jej obszarze kadry kierowniczej, doradczej i ekspertów. Wiąże się to z dynamicznie roz-

wijającą się branżą BPO13.

W toku dyskusji prowadzonych z przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz powiatowych urzędów 

pracy okazało się, że nie ma możliwości bezpośredniego przełożenia zawodów z barometru na wykaz. Pierwszym powo-

dem jest to, że kategorie zawodów w barometrze są zbyt ogólne. Problem ten można zilustrować na przykładzie powiatu 

olkuskiego. Od lat zawodem wpisywanym do tamtejszego wykazu jest „sprzedawca na targowisku” – ze względu na to, 

że na lokalnym rynku nie ma osób chętnych do podejmowania takiej pracy, konieczne jest zatrudnianie cudzoziemców. 

7 Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, pod adresem:

http://wup-krakow.pl/projekty-wup/partnerstwo-na-transgranicznym-rynku-pracy/partnerstwo-na-transgranicznym-rynku-pracy.

8 Dodatkowe punkty w ramach kryteriów strategicznych uwzględniono w Planie Działania na 2011 rok, w Priorytecie VIII, Poddziałaniu 8.1.1 

„Wspieranie rozwoju kwalifi kacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

9 Jouni Marttinen, Occupational Barometer – implementation and exploiting the results [online, dostęp: 20.03.2012], dostępny w Internecie:

http://obserwatorium.malopolska.pl/fi les/common/prezentacje/5lecie/occupational-barometer-fi nland.

10 Szczegółowe wytyczne zawiera Rozporządzenie nr 6/10 Wojewody Małopolskiego z dn.13 sierpnia 2010 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń 

na pracę cudzoziemców [online], Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego [dostęp: 05.03.2012], dostępny w Internecie: 

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/BookTabs.aspx?year=2010&book=454.

11 Dokument ten będzie dalej nazywany „wykazem zawodów wojewody” lub „wykazem”.

12 W 2011 roku w całej Polsce wydano o 10 proc. więcej zezwoleń niż w 2010, a od 2008 roku ich liczba wzrosła ponad dwukrotnie: zarówno w skali 

kraju, jak i w Małopolsce (obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dostępnych pod adresem

http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki).

13 ibidem
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W klasyfi kacji wykorzystywanej w barometrze zawodów profesja ta zawiera się w szerszej kategorii „sprzedawców”, któ-

rzy początkowo zostali wskazani jako zawód nadwyżkowy w powiecie olkuskim. Wystąpiła jednak niespójność, gdyż pro-

fesje wskazywane do wykazu nie powinny należeć do grupy nadwyżkowych, lecz defi cytowych (ze względu na ochronę 

interesów miejscowych pracowników). Podobny problem wystąpił w przypadku zawodu „kucharz kuchni orientalnej”, 

zawierającego się w szerszej kategorii zawodowej „kucharze”. Ponieważ wprowadzenie zmian w klasyfi kacji zawodów 

używanej w barometrze na tym etapie nie było już możliwe, pracownicy PUP w Olkuszu po konsultacjach zdecydowali, 

że ze względu na pojawiające się wątpliwości bardziej zasadne będzie przeniesienie obydwu kategorii – „sprzedawców” 

i „kucharzy” – do grupy zawodów zrównoważonych14.

Po drugie, nie w każdym zawodzie defi cyt pracowników może być przesłanką dla otwierania polskiego rynku pracy dla 

cudzoziemców. Częściowo bowiem defi cyty można zlikwidować poprzez adekwatnie dobrane szkolenia bezrobotnych. 

Poza tym niektóre zawody ze względu na swoją specyfi kę nie są możliwe do wykonywania bez biegłej znajomości języka 

polskiego.

Pomimo że cele tworzenia wykazu i barometru są inne, to metodologia ich powstawania jest podobna – pod uwagę 

powinny być brane te same informacje o zawodach, tj.:

informacje z rejestrów bezrobotnych i ofert pracy weryfi kowane w oparciu o wiedzę na temat realiów rynku pracy,  �
ze szczególnym uwzględnianiem ofert, w których występują duże trudności z ich realizacją

wiedza o ofertach pracy kierowanych przez pracodawców do pracowników z Polski i obcokrajowców  �

informacja o możliwości uzupełnienia przez bezrobotnych kwalifi kacji i doświadczenia wymaganego przez praco- �
dawców (plany szkoleń przygotowywane w PUP, możliwości odbycia staży przez bezrobotnych itp.)

plany w zakresie inwestycji i oferty edukacyjnej w powiecie i powiatach ościennych �

oferty pracy wymagające specyfi cznych kwalifi kacji (np. native speaker, kucharz kuchni orientalnej) �

brak chęci podejmowania pracy w danym zawodzie przez polskich pracowników. �

Ponadto w większości przypadków listę zawodów do wykazu przygotowują w PUP te same osoby, które uczestniczą 

w tworzeniu prognozy do barometru. Dlatego pojawił się pomysł połączenia procesów przygotowania obu zestawień 

(wykaz był wstępnie testowany podczas paneli eksperckich tegorocznej edycji barometru). Okazało się jednak, że w każ-

dym urzędzie powstawał on nieco inaczej, z wykorzystaniem innych kryteriów, czasem tworzony był przez jednego pra-

cownika, innym razem powstawał w wyniku konsultacji w grupie itp. Wydaje się więc, że w pierwszej kolejności należa-

łoby dążyć do ujednolicenia kryteriów, na podstawie których zawody wpisywane są do wykazu, następnie wykorzystać 

metodologię wypracowaną w ramach Barometru zawodów, a na końcu połączyć procesy powstawania obydwu list.

14 Zmiany do klasyfi kacji zawodów w ramach Barometru zawodów będą wprowadzane przed kolejną edycją badania.
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IV. Aneks

Klucz przejścia pomiędzy klasyfi kacją do badania Barometr zawodów 2012 a Klasyfi kacją Zawodów 

i Specjalności 2010.

nazwa kategorii zawodowej do oceny kod KZiS 2010 nazwa kategorii szczegółowej

Kadra kierownicza, menedżerowie 1120 Dyrektorzy generalni i wykonawczy

1211 Kierownicy do spraw fi nansowych

1212 Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

1213 Kierownicy do spraw strategicznych i planowania

1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej 

niesklasyfi kowani

1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

1222 Kierownicy do spraw reklamy i public relations

1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju

1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie

1312 Kierownicy produkcji w uprawach wodnych i rybołówstwie

1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

1322 Kierownicy w górnictwie

1324 Kierownicy do spraw logistyki i pokrewni

1330 Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

1341 Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi

1342 Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej

1343 Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi

1344 Kierownicy w instytucjach opieki społecznej

1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych

1346 Kierownicy w instytucjach fi nansowych i ubezpieczeniowych

1349 Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej 

niesklasyfi kowani

1411 Kierownicy w hotelarstwie

1412 Kierownicy w gastronomii

1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

1431 Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i kultury

1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfi kowani



17www.obserwatorium.malopolska.pl

Barometr zawodów 2012

nazwa kategorii zawodowej do oceny kod KZiS 2010 nazwa kategorii szczegółowej

Inżynierowie chemicy i chemicy 211301 Chemik

211302 Chemik – technologia chemiczna

214501 Inżynier inżynierii chemicznej

214502 Inżynier technologii chemicznej

214590 Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni

311101 Laborant chemiczny

311603 Technik technologii chemicznej 

Analitycy i operatorzy systemów 

teleinformatycznych

2511 Analitycy systemowi

3511 Operatorzy urządzeń teleinformatycznych

Administratorzy systemów komputerowych 2522 Administratorzy systemów komputerowych

2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych

3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych

Projektanci i administratorzy baz danych 2521 Projektanci i administratorzy baz danych

Programiści i administratorzy stron 

internetowych

2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

2514 Programiści aplikacji

3514 Technicy sieci internetowych

Specjaliści ds. zastosowań informatyki 251902 Specjalista zastosowań informatyki

Architekci i urbaniści 2161 Architekci

216403 Urbanista

Architekci krajobrazu 2162 Architekci krajobrazu

314202 Technik architektury krajobrazu 

Inżynierowie budownictwa 2142 Inżynierowie budownictwa

Kierownicy budowy 132301 Kierownik budowy

Inspektorzy nadzoru budowlanego 242211 Inspektor nadzoru budowlanego

335901 Inspektor budowlany

335902 Inspektor budowy dróg

335903 Inspektor budowy mostów

Specjaliści ochrony środowiska 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska

Inżynierowie inżynierii środowiska 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska

Inżynierowie elektrycy 2151 Inżynierowie elektrycy

Inżynierowie mechanicy 2144 Inżynierowie mechanicy

Geologowie, geografowie i geofi zycy 211401 Geofi zyk

211402 Geograf

211403 Geolog

311105 Technik geofi zyk 

311106 Technik geolog 

Geodeci i kartografowie 2165 Kartografowie i geodeci

311104 Technik geodeta 

Inżynierowie automatyki i robotyki 214903 Inżynier automatyki i robotyki

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy 2131 Biolodzy i pokrewni

2272 Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej

Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

Specjaliści technologii żywności i żywienia 214503 Inżynier technologii żywności

2284 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

3144 Technicy technologii żywności

3220 Dietetycy i żywieniowcy

Lekarze 2211 Lekarze bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

2212 Lekarze specjaliści

Dentyści 2261 Lekarze dentyści bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

2262 Lekarze dentyści specjaliści

Lekarze weterynarii 2251 Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

2252 Lekarze weterynarii specjaliści

Farmaceuci 2281 Farmaceuci

3213 Technicy farmaceutyczni

Fizjoterapeuci i masażyści 2283 Fizjoterapeuci

3254 Technicy fi zjoterapii i masażyści

Terapeuci zajęciowi 325907 Terapeuta zajęciowy 
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nazwa kategorii zawodowej do oceny kod KZiS 2010 nazwa kategorii szczegółowej

Pielęgniarki 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

2222 Pielęgniarki specjalistki

Położne 2231 Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

2232 Położne specjalistki

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 233001 Nauczyciel biologii

233002 Nauczyciel chemii

233003 Nauczyciel etyki

233004 Nauczyciel fi zyki i astronomii

233005 Nauczyciel geografi i

233006 Nauczyciel historii

233007 Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej

233015 Nauczyciel matematyki

233016 Nauczyciel muzyki

233017 Nauczyciel plastyki

233018 Nauczyciel przedsiębiorczości

233019 Nauczyciel przysposobienia obronnego

233020 Nauczyciel religii

233021 Nauczyciel techniki

233022 Nauczyciel wiedzy o kulturze

233023 Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

233024 Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

233025 Nauczyciel wychowania fi zycznego

233090 Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem 

nauczycieli kształcenia zawodowego)

234101 Nauczyciel etyki w szkole podstawowej

234102 Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

234103 Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej

234111 Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej

234112 Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej

234114 Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej

234115 Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej

234116 Nauczyciel religii w szkole podstawowej

234117 Nauczyciel techniki w szkole podstawowej

234118 Nauczyciel wychowania fi zycznego w szkole podstawowej

234190 Pozostali nauczyciele szkół podstawowych

Nauczyciele języków obcych, lektorzy 233008 Nauczyciel języka angielskiego

233009 Nauczyciel języka francuskiego

233010 Nauczyciel języka hiszpańskiego

233011 Nauczyciel języka niemieckiego

233012 Nauczyciel języka polskiego

233013 Nauczyciel języka rosyjskiego

233014 Nauczyciel języka włoskiego

234104 Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej

234105 Nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej

234106 Nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej

234107 Nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej

234108 Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej

234109 Nauczyciel języka rosyjskiego w szkole podstawowej

234110 Nauczyciel języka włoskiego w szkole podstawowej

2353 Lektorzy języków obcych

Nauczyciele przedmiotów zawodowych 232002 Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych

232003 Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych

232004 Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych

232005 Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych

232006 Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych

232007 Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

232090 Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego
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nazwa kategorii zawodowej do oceny kod KZiS 2010 nazwa kategorii szczegółowej

Nauczyciele nauczania początkowego 234113 Nauczyciel nauczania początkowego

Nauczyciele przedszkoli 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

531202 Asystent nauczyciela przedszkola

Nauczyciele szkół specjalnych 2352 Nauczyciele szkół specjalnych

Specjaliści metod nauczania 235101 Andragog

235102 Ewaluator programów edukacji

235103 Metodyk edukacji na odległość

235104 Metodyk multimedialny

235105 Nauczyciel doradca metodyczny

235106 Nauczyciel instruktor

235108 Pedagog medialny

235109 Wizytator

235190 Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania

Wychowawcy w placówkach oświatowych 

i opiekuńczych

235914 Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych

Ekonomiści 2631 Ekonomiści

331403 Technik ekonomista 

Specjaliści ds. fi nansowych 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

2413 Analitycy fi nansowi

Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

i rekrutacji

2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia

4415 Pracownicy działów kadr

Specjaliści ds. rynku nieruchomości 2441 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży 243106 Specjalista do spraw marketingu i handlu 

2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych)

2434 Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych

Specjaliści ds. public relations i reklamy 243107 Specjalista do spraw reklamy

2432 Specjaliści do spraw public relations

Trenerzy, szkoleniowcy 235915 Wykładowca na kursach (edukator, trener)

Koordynatorzy projektów unijnych 242102 Koordynator projektów unijnych

Prawnicy 2611 Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy

2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfi kowani

Archiwiści i muzealnicy 2621 Archiwiści i muzealnicy

4414 Technicy archiwiści i pokrewni

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 

informacji naukowej

2622 Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

235904 Nauczyciel bibliotekarz

3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów i informacji naukowej

4411 Pomocnicy biblioteczni

Pedagodzy 235107 Pedagog

235912 Pedagog szkolny

Filolodzy i tłumacze 264301 Filolog – fi lologia klasyczna

264302 Filolog – fi lologia obcojęzyczna

264304 Tłumacz języka angielskiego

264305 Tłumacz języka arabskiego

264306 Tłumacz języka chińskiego

264307 Tłumacz języka francuskiego

264308 Tłumacz języka hiszpańskiego

264309 Tłumacz języka japońskiego

264310 Tłumacz języka migowego

264311 Tłumacz języka niemieckiego

264312 Tłumacz języka rosyjskiego

264313 Tłumacz języka włoskiego

264314 Tłumacz konferencyjny ustny

264315 Tłumacz tekstów

264390 Pozostali fi lolodzy i tłumacze
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nazwa kategorii zawodowej do oceny kod KZiS 2010 nazwa kategorii szczegółowej

Psycholodzy i psychoterapeuci 228905 Psychoterapeuta

2634 Psycholodzy i pokrewni

Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-

ekonomicznych

242218 Specjalista do spraw badań społeczno – ekonomicznych

263204 Socjolog

Politolodzy, historycy i fi lozofowie 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy

Artyści plastycy i plastycy 343204 Plastyk 

2651 Artyści plastycy

Dziennikarze i redaktorzy 264104 Redaktor wydawniczy

2642 Dziennikarze

Projektanci wzornictwa przemysłowego 

i odzieży

2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży

Specjaliści administracji publicznej 242217 Specjalista administracji publicznej

Specjaliści ds. zamówień publicznych 242225 Specjalista do spraw zamówień publicznych

Technicy budownictwa 3112 Technicy budownictwa

3123 Mistrzowie produkcji w budownictwie

Technicy elektrycy 3113 Technicy elektrycy

Technicy elektronicy i telekomunikacji 3114 Technicy elektronicy i pokrewni

352203 Technik telekomunikacji 

352290 Pozostali operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

Technicy mechanicy 311502 Kontroler jakości wyrobów mechanicznych

311504 Technik mechanik 

311505 Technik mechanik budowy środków transportu

311506 Technik mechanik eksploatacji środków transportu

311507 Technik mechanik – konserwator urządzeń dźwigowych

311508 Technik mechanik maszyn i urządzeń

311509 Technik mechanik obróbki skrawaniem

311510 Technik mechanik precyzyjny

311511 Technik mechanik urządzeń przemysłowych

311512 Technik mechanizacji rolnictwa 

311513 Technik pojazdów samochodowych 

311590 Pozostali technicy mechanicy

Grafi cy komputerowi 2166 Projektanci grafi ki i multimediów

Technicy informatycy 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego

Fotografowie 3431 Fotografowie

Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości 214109 Specjalista kontroli jakości

214902 Inspektor dozoru technicznego

228203 Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

3133 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym

3134 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

3135 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej 

niesklasyfi kowani

3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

335904 Inspektor do spraw obrony cywilnej

335905 Inspektor kontroli handlu i usług

335906 Inspektor ochrony przeciwpożarowej

335909 Inspektor transportu drogowego

335990 Pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej 

niesklasyfi kowani

Asystenci i technicy dentystyczni 321402 Technik dentystyczny 

3251 Asystenci dentystyczni

532902 Pomoc dentystyczna

Operatorzy aparatury medycznej 3211 Operatorzy aparatury medycznej

Ratownicy medyczni 3256 Ratownicy medyczni

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 232001 Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu
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nazwa kategorii zawodowej do oceny kod KZiS 2010 nazwa kategorii szczegółowej

Instruktorzy rytmiki i tańca 235501 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

235502 Instruktor tańca

342306 Instruktor rytmiki

Instruktorzy nauki jazdy 5165 Instruktorzy nauki jazdy

Doradcy fi nansowi i inwestycyjni 241201 Doradca emerytalny

241202 Doradca fi nansowy

241203 Doradca inwestycyjny

3311 Dealerzy i maklerzy aktywów fi nansowych

3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

Agenci ubezpieczeniowi 3321 Agenci ubezpieczeniowi

431202 Pracownik do spraw ubezpieczeń

Specjaliści ds. podatków 241204 Doradca podatkowy

335203 Urzędnik podatkowy

Pracownicy biur podróży i organizatorzy 

obsługi turystycznej

242222 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich 

i turystycznych

4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży

4225 Pracownicy biur informacji

Przedstawiciele handlowi 332203 Przedstawiciel handlowy

5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej

Zaopatrzeniowcy i intendenci 3323 Zaopatrzeniowcy

515102 Intendent

Spedytorzy i logistycy 214104 Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania

214106 Logistyk

3331 Spedytorzy i pokrewni

Pracownicy administracyjni i biurowi 3342 Sekretarze sądowi

3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

3344 Sekretarze medyczni i pokrewni

4110 Pracownicy obsługi biurowej

Samodzielni księgowi 3313 Księgowi

Pracownicy do spraw fi nansowo-księgowych 

ze znajomością języków obcych

- brak odniesienia do KZiS

Pracownicy socjalni 341205 Pracownik socjalny

Opiekunowie osoby starszej lub 

niepełnosprawnej

341201 Asystent osoby niepełnosprawnej 

341202 Opiekun osoby starszej 

341203 Opiekun w domu pomocy społecznej 

341204 Opiekunka środowiskowa 

5322 Pracownicy domowej opieki osobistej

Floryści 343203 Florysta 

Instruktorzy rekreacji i sportu 3422 Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi

3423 Instruktorzy fi tness i rekreacji ruchowej

Animatorzy kultury 343901 Animator kultury 

Sekretarki 4120 Sekretarki (ogólne)

Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 431101 Asystent do spraw księgowości

431103 Technik rachunkowości 

Fakturzyści 431102 Fakturzystka

Magazynierzy 4321 Magazynierzy i pokrewni

Listonosze i kurierzy 441202 Kurier

441203 Listonosz

Kasjerzy 421103 Kasjer bankowy

421104 Kasjer walutowy

5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów

Pracownicy poczty 421101 Asystent usług pocztowych

421108 Technik usług pocztowych i fi nansowych 

421109 Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 

441201 Ekspedient pocztowy

Recepcjoniści i rejestratorzy 4224 Recepcjoniści hotelowi

4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
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nazwa kategorii zawodowej do oceny kod KZiS 2010 nazwa kategorii szczegółowej

Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy 332202 Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta

4222 Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)

4227 Ankieterzy

524403 Sprzedawca na telefon

524404 Telemarketer

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

Kucharze 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

5120 Kucharze

Kelnerzy i barmani 5131 Kelnerzy

5132 Barmani

Opiekunki dziecięce 325905 Opiekunka dziecięca 

5311 Opiekunowie dziecięcy

Fryzjerzy 5141 Fryzjerzy

Kosmetyczki 228903 Kosmetolog

5142 Kosmetyczki i pokrewni

Pracownicy usług ochrony 541301 Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

541302 Funkcjonariusz logistyki Biura Ochrony Rządu

541303 Funkcjonariusz ochrony Biura Ochrony Rządu

541304 Policjant służby prewencji 

541305 Policjant służby wspomagającej

541307 Pracownik ochrony fi zycznej bez licencji

541308 Pracownik ochrony fi zycznej I stopnia

541309 Pracownik ochrony fi zycznej II stopnia

541310 Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia

541311 Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia

541312 Strażnik gminny / miejski

541313 Strażnik straży marszałkowskiej

541314 Strażnik straży ochrony kolei

541315 Technik ochrony fi zycznej osób i mienia 

541390 Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia

541901 Pracownik obsługi monitoringu

Sprzedawcy 5211 Sprzedawcy na targowiskach i bazarach

5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

5245 Pracownicy stacji obsługi pojazdów

Kierownicy sprzedaży 5222 Kierownicy sprzedaży w marketach

Pracownicy rolni 6111 Rolnicy upraw polowych

6114 Rolnicy upraw mieszanych

6121 Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

6122 Hodowcy drobiu

6123 Pszczelarze i hodowcy jedwabników

6129 Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfi kowani

6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

6210 Robotnicy leśni i pokrewni

6221 Hodowcy ryb

6222 Rybacy śródlądowi

6310 Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

6320 Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby

6330 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

6340 Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby

9211 Robotnicy pomocniczy przy pracach polowych

9212 Robotnicy pomocniczy przy hodowli zwierząt

9213 Robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli zwierząt

Ogrodnicy 6112 Sadownicy

6113 Ogrodnicy

9214 Robotnicy pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie

Kamieniarze 7113 Robotnicy obróbki kamienia

Murarze 7112 Murarze i pokrewni
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nazwa kategorii zawodowej do oceny kod KZiS 2010 nazwa kategorii szczegółowej

Betoniarze i zbrojarze 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

Cieśle i stolarze budowlani 7115 Cieśle i stolarze budowlani

Robotnicy budowlani 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfi kowani

9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym

Brukarze 711601 Brukarz

Dekarze i blacharze budowlani 7121 Dekarze

721301 Blacharz 

721302 Blacharz budowlany

Posadzkarze 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

Tynkarze 7123 Tynkarze i pokrewni

Monterzy izolacji 7124 Monterzy izolacji

Monterzy okien i szklarze 7125 Szklarze

712903 Monter żaluzji

Technolodzy robót wykończeniowych 

w budownictwie

712904 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 

Monterzy instalacji budowlanych 712602 Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

712603 Monter instalacji gazowych 

712604 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

712605 Monter rurociągów górniczych

712606 Monter rurociągów okrętowych

712607 Monter rurociągów przemysłowych

712608 Monter sieci cieplnych

712609 Monter sieci deszczownianych

712610 Monter sieci gazowych

712611 Monter sieci komunalnych

712612 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

712613 Monter systemów rurociągowych

712614 Monter urządzeń energii odnawialnej

712615 Studniarz

712690 Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych

7127 Monterzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

Hydraulicy 712601 Hydraulik

Malarze budowlani 7131 Malarze i pokrewni

Lakiernicy samochodowi 713203 Lakiernik samochodowy

Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych 713205 Lakiernik wyrobów drzewnych

713207 Malarz lakiernik wyrobów metalowych

Spawacze metodą MIG/MAG 721204 Spawacz metodą MAG

721205 Spawacz metodą MIG

Spawacze metodą TIG 721206 Spawacz metodą TIG

Spawacze ręczni gazowi 721207 Spawacz ręczny gazowy

Spawacze ręczni łukiem elektrycznym 721208 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym

Blacharze samochodowi 721306 Blacharz samochodowy 

Monterzy konstrukcji stalowych 721404 Monter konstrukcji stalowych

Ślusarze 7222 Ślusarze i pokrewni

Operatorzy obrabiarek skrawających 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

Mechanicy pojazdów samochodowych 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych

Diagności samochodowi 311501 Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

311503 Kontroler stanu technicznego pojazdów

Mechanicy maszyn i urządzeń 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

Elektromechanicy i elektromonterzy 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni

7412 Elektromechanicy i elektromonterzy

7413 Monterzy linii elektrycznych

Monterzy elektronicy 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych

7422 Monterzy i serwisanci sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
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nazwa kategorii zawodowej do oceny kod KZiS 2010 nazwa kategorii szczegółowej

Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła 7314 Ceramicy i pokrewni

7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifi erze szkła

7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

Robotnicy poligrafi czni 7321 Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku

7322 Drukarze

7323 Introligatorzy i pokrewni

Masarze 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

Piekarze 751204 Piekarz 

Cukiernicy 751201 Cukiernik 

751202 Dekorator wyrobów cukierniczych

751203 Karmelarz

Robotnicy obróbki drewna i stolarze 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów

7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

7522 Stolarze meblowi i pokrewni

7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna

8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży 753105 Krawiec 

753106 Kuśnierz 

753202 Krojczy

753303 Szwaczka

Tapicerzy 7534 Tapicerzy i pokrewni

Robotnicy obróbki skóry 7535 Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni

753702 Kaletnik 

753703 Rymarz

Obuwnicy 7536 Obuwnicy i pokrewni

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 

811102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 

811103 Operator górniczych urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalista)

811107 Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu

811108 Operator maszyn urabiających i ładujących

811109 Operator obudów zmechanizowanych

811111 Wydobywca kruszywa i gliny

811190 Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

8112 Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych 

surowców

Operatorzy koparek i zwałowarek 811104 Operator koparki

811105 Operator koparko – ładowarki

811106 Operator ładowarki

811110 Operator spycharki

Operatorzy maszyn i urządzeń do 

przetwórstwa metali

8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

8122 Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 

cementowych i kamiennych

8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, 

kamiennych i pokrewni

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 

chemicznych

8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 

z gumy i tworzyw sztucznych

8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

Operatorzy maszyn do produkcji papieru 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 

spożywczym

8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

Monterzy maszyn i urządzeń 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

8212 Monterzy sprzętu elektrycznego

8213 Monterzy sprzętu elektronicznego

8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfi kowani
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nazwa kategorii zawodowej do oceny kod KZiS 2010 nazwa kategorii szczegółowej

Kierowcy samochodów osobowych 832203 Kierowca samochodu osobowego

832204 Przewoźnik osób

832205 Taksówkarz

Kierowcy samochodów dostawczych 832202 Kierowca samochodu dostawczego

Kierowcy autobusów 833101 Kierowca autobusu

Kierowcy samochodów ciężarowych 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

Operatorzy urządzeń dźwigowo-

transportowych

8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych 

i pokrewni

Operatorzy wózków podnośnikowych 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych

Sprzątaczki i pokojowe 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki

9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne

Pomoce kuchenne 941201 Pomoc kuchenna

Pracownicy pralni 8157 Operatorzy maszyn do prania

9121 Praczki ręczne i prasowacze

Robotnicy gospodarczy 515303 Robotnik gospodarczy

Pracownicy myjni 9122 Czyściciele pojazdów

9123 Zmywacze okien

Dostawcy, kolporterzy 832101 Kurier motocyklowy

9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni

Portierzy, woźni i dozorcy 541306 Portier

962902 Dozorca

962903 Parkingowy

962905 Szatniarz

962906 Woźny

Palacze kotłów CO 818204 Palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych

818205 Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych

Pracownicy produkcyjni - brak odniesienia do KZiS

Pracownicy fi zyczni 9312 Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

9321 Pakowacze

9329 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfi kowani

9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

9334 Układacze towarów na półkach

9611 Ładowacze nieczystości

9612 Sortowacze odpadów

9613 Zamiatacze i pokrewni
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A Architekci krajobrazu

Artyści plastycy i plastycy
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Ekonomiści
Fizjoterapeuci i masażyści
Fotografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Malarze budowlani

Mechanicy maszyn i urządzeń
Murarze
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Pedagodzy
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy poczty
Pracownicy rolni
Prawnicy
Recepcjoniści i rejestratorzy

Robotnicy gospodarczy
Robotnicy poligrafi czni
Sekretarki
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Barometr zawodów 2012
powiat bocheński

Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, 
sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Architekci i urbaniści
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci i technicy dentystyczni
Blacharze samochodowi
Brukarze
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Diagności samochodowi
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Floryści
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Hydraulicy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie mechanicy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani

Kierowcy autobusów
Kosmetyczki
Kucharze
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Obuwnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa metali
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych

Opiekunki dziecięce
Piekarze
Położne
Posadzkarze
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy pralni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy obróbki skóry
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Spedytorzy i logistycy
Ślusarze
Tapicerzy
Technicy elektrycy
Terapeuci zajęciowi
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych

Administratorzy systemów komputerowych
Cieśle i stolarze budowlani
Grafi cy komputerowi
Instruktorzy nauki jazdy
Inżynierowie budownictwa
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy
Lakiernicy samochodowi
Lekarze

Masarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych
Pielęgniarki
Programiści i administratorzy stron 
internetowych

Samodzielni księgowi
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie

Koordynator badaniaRealizator badania
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Barometr zawodów 2012
powiat brzeski
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Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, 
sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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A Administratorzy systemów komputerowych

Analitycy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Animatorzy kultury
Architekci i urbaniści
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dentyści
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Grafi cy komputerowi
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kamieniarze
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy sprzedaży
Kosmetyczki

Lekarze
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Malarze budowlani
Masarze
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy elektronicy
Monterzy maszyn i urządzeń
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
chemicznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
metali
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Piekarze
Pielęgniarki
Położne
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Posadzkarze

Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy myjni
Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Programiści i administratorzy stron 
internetowych
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy poligrafi czni
Sekretarki
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści metod nauczania
Spedytorzy i logistycy
Sprzedawcy
Ślusarze
Tapicerzy
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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A Architekci krajobrazu
Artyści plastycy i plastycy
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Ekonomiści
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Kadra kierownicza, menedżerowie
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Operatorzy obrabiarek skrawających
Pedagodzy
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy rolni
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych

Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Agenci ubezpieczeniowi
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Blacharze samochodowi
Brukarze
Dekarze i blacharze budowlani
Diagności samochodowi
Fryzjerzy
Hydraulicy
Inżynierowie budownictwa
Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy
Kucharze
Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Murarze

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych
Przedstawiciele handlowi
Samodzielni księgowi
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Terapeuci zajęciowi
Tynkarze

Koordynator badaniaRealizator badania
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A Animatorzy kultury

Architekci krajobrazu
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci i technicy dentystyczni
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Ekonomiści
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów osobowych
Kucharze
Listonosze i kurierzy
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń

Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedszkoli
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
chemicznych
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Pedagodzy
Pielęgniarki
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
Pracownicy rolni
Pracownicy socjalni
Projektanci wzornictwa przemysłowego 
i odzieży

Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligrafi czni
Sekretarki
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Barometr zawodów 2012
powiat chrzanowski

Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Agenci ubezpieczeniowi
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Architekci i urbaniści
Archiwiści i muzealnicy
Betoniarze i zbrojarze
Blacharze samochodowi
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Diagności samochodowi
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Fotografowie
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Grafi cy komputerowi
Hydraulicy
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie budownictwa

Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kasjerzy
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierownicy budowy
Koordynatorzy projektów unijnych
Kosmetyczki
Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze
Lekarze weterynarii
Magazynierzy
Masarze
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy okien i szklarze
Murarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
metali

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Piekarze
Położne
Posadzkarze
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy myjni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Programiści i administratorzy stron 
internetowych
Psycholodzy i psychoterapeuci
Robotnicy gospodarczy
Samodzielni księgowi
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Spedytorzy i logistycy
Tapicerzy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Terapeuci zajęciowi
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych

Brukarze
Kierowcy samochodów ciężarowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych
Pracownicy produkcyjni
Przedstawiciele handlowi

Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym

Koordynator badaniaRealizator badania
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powiat dąbrowski
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Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone przez 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy
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Administratorzy systemów komputerowych
Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Floryści
Fotografowie
Fryzjerzy
Grafi cy komputerowi
Hydraulicy
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierownicy sprzedaży
Kosmetyczki
Lakiernicy samochodowi
Lekarze
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń 
wydobywczych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Piekarze
Pielęgniarki
Położne
Portierzy, woźni i dozorcy
Posadzkarze

Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy myjni
Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Samodzielni księgowi
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Tapicerzy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Terapeuci zajęciowi
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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A Analitycy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Artyści plastycy i plastycy
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Ekonomiści
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów osobowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Magazynierzy
Masarze
Monterzy maszyn i urządzeń
Murarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy

Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących
Nauczyciele przedszkoli
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Pedagodzy
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy rolni
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze

Sekretarki
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Diagności samochodowi
Geodeci i kartografowie

Inżynierowie budownictwa
Kierownicy budowy

Koordynatorzy projektów unijnych
Nauczyciele szkół specjalnych

Koordynator badaniaRealizator badania
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Barometr zawodów 2012
powiat gorlicki
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Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Agenci ubezpieczeniowi
Analitycy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Blacharze samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Fotografowie
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Grafi cy komputerowi
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie mechanicy
Kamieniarze
Kierowcy autobusów

Kierownicy sprzedaży
Koordynatorzy projektów unijnych
Lakiernicy samochodowi
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Masarze
Monterzy elektronicy
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn do produkcji papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
metali
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Palacze kotłów CO
Pielęgniarki

Położne
Posadzkarze
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych ze 
znajomością języków obcych
Pracownicy myjni
Pracownicy pralni
Pracownicy socjalni
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Ratownicy medyczni
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligrafi czni
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zamówień publicznych
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści metod nauczania
Spedytorzy i logistycy
Tapicerzy
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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A Administratorzy systemów komputerowych
Artyści plastycy i plastycy
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Cukiernicy
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Hydraulicy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych
Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Magazynierzy
Malarze budowlani

Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Murarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedszkoli
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
chemicznych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Pedagodzy
Piekarze
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy poczty
Pracownicy produkcyjni

Pracownicy rolni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Sekretarki
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Terapeuci zajęciowi

Dentyści
Diagności samochodowi
Instruktorzy nauki jazdy
Inżynierowie budownictwa

Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy
Lekarze
Psycholodzy i psychoterapeuci

Samodzielni księgowi
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG

Koordynator badaniaRealizator badania
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A Administratorzy systemów komputerowych

Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Artyści plastycy i plastycy
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Ekonomiści
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Fotografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Instruktorzy nauki jazdy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy

Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kierowcy samochodów osobowych
Koordynatorzy projektów unijnych
Kosmetyczki
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
chemicznych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Pedagodzy
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi

Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy poczty
Pracownicy socjalni
Prawnicy
Przedstawiciele handlowi
Psycholodzy i psychoterapeuci
Robotnicy poligrafi czni
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Technicy budownictwa
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych

Barometr zawodów 2012
miasto Kraków

Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz fi rm Adecco Poland Kraków i Grafton Recruitment Oddział w Krakowie w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na 
pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Analitycy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Asystenci i technicy dentystyczni
Blacharze samochodowi
Brukarze
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Cukiernicy
Dentyści
Diagności samochodowi
Fakturzyści
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Geodeci i kartografowie
Grafi cy komputerowi
Hydraulicy
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie elektrycy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierownicy sprzedaży
Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych

Malarze budowlani
Masarze
Mechanicy maszyn i urządzeń
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele szkół specjalnych
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Piekarze
Pielęgniarki
Położne
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych ze 
znajomością języków obcych
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy fi zyczni

Pracownicy myjni
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy usług ochrony
Programiści i administratorzy stron internetowych
Projektanci i administratorzy baz danych
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy obróbki skóry
Samodzielni księgowi
Sekretarki
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści metod nauczania
Sprzedawcy
Tapicerzy
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Terapeuci zajęciowi
Trenerzy, szkoleniowcy
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Betoniarze i zbrojarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fryzjerzy
Inżynierowie budownictwa
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Kucharze
Lekarze
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Murarze
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Posadzkarze
Spawacze metodą MIG/MAG

Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. zamówień publicznych
Spedytorzy i logistycy
Ślusarze
Tynkarze

Koordynator badaniaRealizator badania
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A Animatorzy kultury

Archiwiści i muzealnicy
Blacharze samochodowi
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Malarze budowlani
Mechanicy pojazdów samochodowych

Monterzy elektronicy
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy wózków podnośnikowych
Pedagodzy
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy poczty

Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Barometr zawodów 2012
powiat krakowski

Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, 
sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

�����
Pracy Powiatu
Krakowskiego

Agenci ubezpieczeniowi
Analitycy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci i technicy dentystyczni
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Brukarze
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Dentyści
Diagności samochodowi
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Grafi cy komputerowi
Hydraulicy
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy

Kierownicy sprzedaży
Koordynatorzy projektów unijnych
Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze
Lekarze weterynarii
Masarze
Mechanicy maszyn i urządzeń
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Murarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
chemicznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
metali
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
Opiekunki dziecięce
Palacze kotłów CO
Pielęgniarki
Położne
Posadzkarze
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

Pracownicy myjni
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy socjalni
Prawnicy
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligrafi czni
Samodzielni księgowi
Sekretarki
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zamówień publicznych
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści metod nauczania
Specjaliści ochrony środowiska
Spedytorzy i logistycy
Tapicerzy
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Terapeuci zajęciowi
Trenerzy, szkoleniowcy
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Administratorzy systemów komputerowych
Betoniarze i zbrojarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Filolodzy i tłumacze
Fryzjerzy
Kosmetyczki

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Operatorzy koparek i zwałowarek
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Piekarze
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych ze 
znajomością języków obcych
Pracownicy rolni

Pracownicy usług ochrony
Programiści i administratorzy stron internetowych
Projektanci i administratorzy baz danych
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG

Koordynator badaniaRealizator badania
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powiat limanowski
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Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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��������	
�
�����	�����

RÓ
W

N
O

W
A

G
A

Administratorzy systemów komputerowych
Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Grafi cy komputerowi
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy sprzedaży
Kosmetyczki
Kucharze
Lekarze
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Murarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa metali
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Położne
Posadzkarze
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

Pracownicy myjni
Pracownicy poczty
Prawnicy
Programiści i administratorzy stron 
internetowych
Projektanci i administratorzy baz danych
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy poligrafi czni
Sekretarki
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści metod nauczania
Specjaliści ochrony środowiska
Spedytorzy i logistycy
Ślusarze
Tapicerzy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Terapeuci zajęciowi
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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A Artyści plastycy i plastycy
Cukiernicy
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fizjoterapeuci i masażyści
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kasjerzy
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Magazynierzy
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Pedagodzy
Pielęgniarki
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy pralni
Pracownicy rolni
Pracownicy socjalni

Pracownicy usług ochrony
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy gospodarczy
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Diagności samochodowi
Fryzjerzy
Hydraulicy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów ciężarowych

Kierownicy budowy
Lakiernicy samochodowi
Masarze
Mechanicy pojazdów samochodowych
Operatorzy koparek i zwałowarek

Piekarze
Przedstawiciele handlowi
Samodzielni księgowi

Koordynator badaniaRealizator badania
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Barometr zawodów 2012
powiat miechowski
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T Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Brukarze
Diagności samochodowi
Hydraulicy
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Inżynierowie budownictwa
Kasjerzy
Kierowcy samochodów ciężarowych

Kierownicy budowy
Lakiernicy samochodowi
Masarze
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych

Piekarze
Posadzkarze
Recepcjoniści i rejestratorzy
Samodzielni księgowi
Spedytorzy i logistycy
Terapeuci zajęciowi
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Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Inżynierowie chemicy i chemicy
Ekonomiści
Farmaceuci
Geodeci i kartografowie
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Mechanicy maszyn i urządzeń
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Operatorzy obrabiarek skrawających
Pedagodzy
Pielęgniarki
Pracownicy rolni

Prawnicy
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Ślusarze
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Administratorzy systemów komputerowych
Agenci ubezpieczeniowi
Analitycy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Animatorzy kultury
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Blacharze samochodowi
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyści
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Fotografowie
Fryzjerzy
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Grafi cy komputerowi
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie mechanicy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych

Kierownicy sprzedaży
Kosmetyczki
Kucharze
Lekarze
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Malarze budowlani
Monterzy elektronicy
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Murarze
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Ogrodnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa metali
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Położne
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy myjni
Pracownicy poczty

Pracownicy pralni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Programiści i administratorzy stron 
internetowych
Projektanci i administratorzy baz danych
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Sekretarki
Socjolodzy i spejcaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Technicy budownictwa
Technicy elektrycy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Trenerzy, szkoleniowcy
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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A Architekci i urbaniści

Architekci krajobrazu
Artyści plastycy i plastycy
Betoniarze i zbrojarze
Blacharze samochodowi
Brukarze
Cukiernicy
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyści
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów osobowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Masarze

Monterzy elektronicy
Murarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedszkoli
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa metali
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Pedagodzy
Piekarze
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej

Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy poczty
Pracownicy rolni
Pracownicy socjalni
Prawnicy
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki skóry
Sekretarki
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Barometr zawodów 2012
powiat myślenicki

Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy
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Administratorzy systemów komputerowych
Analitycy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Animatorzy kultury
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci i technicy dentystyczni
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Cieśle i stolarze budowlani
Dentyści
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Farmaceuci
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Hydraulicy
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie mechanicy
Kamieniarze
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kosmetyczki
Lakiernicy samochodowi

Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze
Lekarze weterynarii
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Palacze kotłów CO
Pielęgniarki
Położne
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy usług ochrony
Programiści i administratorzy stron 
internetowych

Projektanci i administratorzy baz danych
Projektanci wzornictwa przemysłowego 
i odzieży
Przedstawiciele handlowi
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Tapicerzy
Technicy elektrycy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Terapeuci zajęciowi
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Agenci ubezpieczeniowi
Dekarze i blacharze budowlani
Diagności samochodowi
Fryzjerzy
Grafi cy komputerowi

Inżynierowie automatyki i robotyki 
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy
Kucharze
Mechanicy pojazdów samochodowych

Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Posadzkarze
Samodzielni księgowi
Spedytorzy i logistycy

Koordynator badaniaRealizator badania
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A Cieśle i stolarze budowlani

Cukiernicy
Ekonomiści
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kamieniarze
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów osobowych
Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Magazynierzy
Masarze
Murarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Obuwnicy
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Pedagodzy
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Położne
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy poczty
Pracownicy rolni
Pracownicy usług ochrony
Psycholodzy i psychoterapeuci

Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Sekretarki
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Barometr zawodów 2012
powiat nowosądecki

Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Administratorzy systemów komputerowych
Agenci ubezpieczeniowi
Analitycy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Animatorzy kultury
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Dentyści
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Floryści
Fotografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy

Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie elektrycy
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów dostawczych 
Koordynatorzy projektów unijnych
Kucharze
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Monterzy elektronicy
Monterzy maszyn i urządzeń
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
chemicznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
metali

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Opiekunki dziecięce
Palacze kotłów CO
Piekarze
Pielęgniarki
Pracownicy pralni
Prawnicy
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Ratownicy medyczni
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligrafi czni
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Terapeuci zajęciowi
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych

Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Blacharze samochodowi
Brukarze
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Dekarze i blacharze budowlani
Diagności samochodowi
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Grafi cy komputerowi
Hydraulicy
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie inżynierii środowiska
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy
Kierownicy sprzedaży

Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Ogrodnicy
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Posadzkarze
Pracownicy myjni

Pracownicy socjalni
Programiści i administratorzy stron 
internetowych
Projektanci i administratorzy baz danych
Samodzielni księgowi
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Specjaliści ds. zamówień publicznych
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Spedytorzy i logistycy
Tapicerzy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
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Barometr zawodów 2012
miasto Nowy Sącz
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T Agenci ubezpieczeniowi
Blacharze samochodowi
Dekarze i blacharze budowlani
Diagności samochodowi
Filolodzy i tłumacze
Hydraulicy
Inżynierowie budownictwa
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kierowcy samochodów ciężarowych
Lakiernicy samochodowi
Lekarze
Lekarze weterynarii

Masarze
Monterzy elektronicy
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych
Przedstawiciele handlowi
Psycholodzy i psychoterapeuci
Robotnicy obróbki drewna i stolarze

Samodzielni księgowi
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Spedytorzy i logistycy
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy mechanicy
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Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja 
w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynator badaniaRealizator badania

Administratorzy systemów komputerowych
Analitycy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Animatorzy kultury
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dentyści
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dziennikarze i redaktorzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fotografowie
Grafi cy komputerowi
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie elektrycy

Kamieniarze
Kasjerzy
Kierowcy autobusów
Kierownicy budowy
Kierownicy sprzedaży
Koordynatorzy projektów unijnych
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele szkół specjalnych
Obuwnicy
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Palacze kotłów CO
Piekarze
Pielęgniarki
Położne
Posadzkarze
Pracownicy myjni

Pracownicy pralni
Prawnicy
Programiści i administratorzy stron 
internetowych
Projektanci i administratorzy baz danych
Projektanci wzornictwa przemysłowego 
i odzieży
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Robotnicy poligrafi czni
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. zamówień publicznych
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści metod nauczania
Ślusarze
Technicy elektrycy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Terapeuci zajęciowi
Trenerzy, szkoleniowcy
Tynkarze
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A Archiwiści i muzealnicy
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Cukiernicy
Ekonomiści
Farmaceuci
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Instruktorzy nauki jazdy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych
Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Malarze budowlani

Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Murarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedszkoli
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Pedagodzy
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy poczty

Pracownicy produkcyjni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Sekretarki
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Tapicerzy
Technicy budownictwa
Technicy informatycy
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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T Blacharze samochodowi
Kierowcy autobusów
Kierownicy budowy

Kucharze
Lakiernicy samochodowi
Obuwnicy

Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
Projektanci i administratorzy baz danych
Samodzielni księgowi
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Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Architekci krajobrazu
Artyści plastycy i plastycy
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Hydraulicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kamieniarze
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych
Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Malarze budowlani
Masarze
Mechanicy maszyn i urządzeń

Mechanicy pojazdów samochodowych
Murarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedszkoli
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Pedagodzy
Piekarze
Pielęgniarki
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy rolni
Prawnicy

Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy obróbki skóry
Sekretarki
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Srzątaczki i pokojowe
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie

Administratorzy systemów komputerowych
Agenci ubezpieczeniowi
Analitycy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Architekci i urbaniści
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Brukarze
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Diagności samochodowi
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Grafi cy komputerowi
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy

Kadra kierownicza, menedżerowie
Kasjerzy
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy sprzedaży
Koordynatorzy projektów unijnych
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze
Lekarze weterynarii
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele szkół specjalnych
Ogrodnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Położne
Posadzkarze
Pracownicy myjni
Pracownicy poczty

Pracownicy pralni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Programiści i administratorzy stron 
internetowych
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Robotnicy poligrafi czni
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zamówień publicznych
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści metod nauczania
Spedytorzy i logistycy
Sprzedawcy
Tapicerzy
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Terapeuci zajęciowi
Trenerzy, szkoleniowcy
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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Koordynator badaniaRealizator badania
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T Betoniarze i zbrojarze
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Diagności samochodowi
Hydraulicy
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Inżynierowie budownictwa
Kadra kierownicza, menedżerowie

Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy
Koordynatorzy projektów unijnych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Lakiernicy samochodowi
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Murarze

Operatorzy koparek i zwałowarek
Posadzkarze
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Samodzielni księgowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Tynkarze

Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, 
sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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A Architekci krajobrazu
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci i technicy dentystyczni
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Cukiernicy
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Filolodzy i tłumacze
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Grafi cy komputerowi
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych
Kosmetyczki
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Malarze budowlani
Masarze
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy elektronicy
Monterzy maszyn i urządzeń

Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Operatorzy maszyn do produkcji papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
chemicznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa metali
Operatorzy maszyn i urządzeń 
wydobywczych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Pedagodzy
Pielęgniarki
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy poczty
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy socjalni

Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy poligrafi czni
Sekretarki
Socjolodzy i spejcaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Spedytorzy i logistycy
Sprzątaczki i pokojowe
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych

Koordynator badaniaRealizator badania

Administratorzy systemów komputerowych
Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Architekci i urbaniści
Archiwiści i muzealnicy
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Blacharze samochodowi
Dostawcy, kolporterzy
Farmaceuci
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Fotografowie
Instruktorzy nauki jazdy

Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie elektrycy
Kamieniarze
Kierownicy sprzedaży
Kucharze
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele szkół specjalnych
Ogrodnicy
Operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych
Opiekunki dziecięce
Piekarze
Położne

Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy myjni
Pracownicy pralni
Pracownicy rolni
Przedstawiciele handlowi
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zamówień publicznych
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Sprzedawcy
Tapicerzy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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A Artyści plastycy i plastycy

Asystenci i technicy dentystyczni
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Cukiernicy
Ekonomiści
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kasjerzy
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Monterzy izolacji

Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedszkoli
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
chemicznych
Pedagodzy
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy poczty
Pracownicy rolni
Ratownicy medyczni

Robotnicy obróbki skóry
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Barometr zawodów 2012
powiat oświęcimski

Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Administratorzy systemów komputerowych
Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Blacharze samochodowi
Dentyści
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Floryści
Fotografowie
Fryzjerzy
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Grafi cy komputerowi
Hydraulicy
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych

Koordynatorzy projektów unijnych
Kosmetyczki
Lekarze
Lekarze weterynarii
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Piekarze
Położne
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy myjni
Pracownicy pralni
Pracownicy socjalni

Projektanci i administratorzy baz danych
Projektanci wzornictwa przemysłowego 
i odzieży
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy poligrafi czni
Sekretarki
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zamówień publicznych
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści ochrony środowiska
Spedytorzy i logistycy
Tapicerzy
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Terapeuci zajęciowi
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Betoniarze i zbrojarze
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Diagności samochodowi
Geodeci i kartografowie
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie chemicy i chemicy
Kamieniarze

Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy
Lakiernicy samochodowi
Masarze
Murarze
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Pielęgniarki

Posadzkarze
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Programiści i administratorzy stron 
internetowych
Przedstawiciele handlowi
Psycholodzy i psychoterapeuci
Samodzielni księgowi
Tynkarze

Koordynator badaniaRealizator badania
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Ekonomiści
Floryści
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów osobowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Listonosze i kurierzy
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń

Mechanicy pojazdów samochodowych
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących
Ogrodnicy
Operatorzy wózków podnośnikowych
Pedagodzy
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej

Pracownicy fi zyczni
Pracownicy rolni
Robotnicy gospodarczy
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy mechanicy

Barometr zawodów 2012
powiat proszowicki

Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Administratorzy systemów komputerowych
Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Cieśle i stolarze budowlani
Dentyści
Diagności samochodowi
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Fotografowie
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Grafi cy komputerowi
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierownicy budowy

Kierownicy sprzedaży
Koordynatorzy projektów unijnych
Kosmetyczki
Kucharze
Lakiernicy samochodowi
Lekarze
Lekarze weterynarii
Magazynierzy
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Murarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedszkoli
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Piekarze
Pielęgniarki
Położne
Portierzy, woźni i dozorcy
Posadzkarze
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy myjni
Pracownicy poczty

Pracownicy pralni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Programiści i administratorzy stron 
internetowych
Projektanci i administratorzy baz danych
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy poligrafi czni
Sekretarki
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści ochrony środowiska
Spedytorzy i logistycy
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Terapeuci zajęciowi
Tynkarze
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Architekci i urbaniści
Brukarze
Dekarze i blacharze budowlani
Hydraulicy

Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych
Masarze
Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Przedstawiciele handlowi
Samodzielni księgowi

Koordynator badaniaRealizator badania



www.obserwatorium.malopolska.pl

Barometr zawodów 2012

42

D
EF

IC
Y

T
RÓ

W
N

O
W

A
G

A
N

A
D

W
Y

ŻK
A Cukiernicy

Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Farmaceuci
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Obuwnicy
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy obrabiarek skrawających

Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Pedagodzy
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy rolni
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki skóry
Sekretarki

Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Tapicerzy
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy mechanicy
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Barometr zawodów 2012
powiat suski

Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy
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Agenci ubezpieczeniowi
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Fotografowie
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Grafi cy komputerowi
Hydraulicy
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani

Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych
Kosmetyczki
Kucharze
Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Malarze budowlani
Masarze
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy okien i szklarze
Murarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Ogrodnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa metali
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Opiekunki dziecięce
Palacze kotłów CO
Piekarze
Pielęgniarki
Położne
Portierzy, woźni i dozorcy
Posadzkarze
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy myjni

Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Programiści i administratorzy stron 
internetowych
Projektanci wzornictwa przemysłowego 
i odzieży
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Spedytorzy i logistycy
Ślusarze
Technicy informatycy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Terapeuci zajęciowi
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych

Diagności samochodowi
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie budownictwa
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy

Lekarze
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych

Operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Samodzielni księgowi

Koordynator badaniaRealizator badania
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powiat tarnowski i miasto Tarnów
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Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, 
sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Administratorzy systemów komputerowych
Agenci ubezpieczeniowi
Analitycy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Floryści
Fotografowie
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Grafi cy komputerowi
Hydraulicy
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kasjerzy
Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy sprzedaży
Koordynatorzy projektów unijnych
Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Murarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Ogrodnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn do produkcji papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
chemicznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
metali
Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej

Palacze kotłów CO
Piekarze
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Posadzkarze
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy myjni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Programiści i administratorzy stron internetowych
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Samodzielni księgowi
Sekretarki
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. zamówień publicznych
Spedytorzy i logistycy
Tapicerzy
Terapeuci zajęciowi
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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A Architekci krajobrazu
Artyści plastycy i plastycy
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Cukiernicy
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kelnerzy i barmani
Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Malarze budowlani
Masarze
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy maszyn i urządzeń

Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Pedagodzy
Pielęgniarki
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Położne
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy poczty
Pracownicy rolni
Prawnicy
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligrafi czni
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych

Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie

Architekci i urbaniści
Diagności samochodowi

Inżynierowie budownictwa Kierownicy budowy
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Barometr zawodów 2012
 powiat tatrzański
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Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy
Urząd Pracy
w Zakopanem
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Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Architekci i urbaniści
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Blacharze samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Diagności samochodowi
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Grafi cy komputerowi
Hydraulicy
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie inżynierii środowiska
Kamieniarze
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierownicy budowy
Kierownicy sprzedaży
Koordynatorzy projektów unijnych
Kosmetyczki
Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych 
i metalowych
Lekarze
Lekarze weterynarii
Malarze budowlani
Masarze
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych  
Monterzy izolacji
Monterzy okien i szklarze
Murarze
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Pedagodzy
Piekarze
Pielęgniarki
Położne

Pomoce kuchenne
Posadzkarze
Pracownicy myjni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Programiści i administratorzy stron 
internetowych
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Samodzielni księgowi
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym 
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami 
ludzkimi i rekrutacji
Specjaliści ochrony środowiska
Sprzątaczki i pokojowe
Ślusarze
Technicy elektrycy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Trenerzy, szkoleniowcy
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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A Administratorzy systemów 
komputerowych
Architekci krajobrazu
Artyści plastycy i plastycy
Ekonomiści
Fakturzyści
Fizjoterapeuci i masażyści
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kasjerzy
Kierowcy samochodów osobowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy

Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących
Obuwnicy
Operatorzy obrabiarek skrawających
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy ds. rachunkowości 
i księgowości
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy poczty

Pracownicy pralni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki skóry
Sekretarki
Socjolodzy i specjaliści ds. badań 
społeczno-ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzedawcy
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Koordynator badaniaRealizator badania
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Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy
��������	
�
��)	����
	
�

RÓ
W

N
O

W
A

G
A Administratorzy systemów komputerowych

Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Brukarze
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Fotografowie
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Grafi cy komputerowi
Instruktorzy nauki jazdy
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Kamieniarze
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych

Koordynatorzy projektów unijnych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Lakiernicy samochodowi
Lekarze
Lekarze weterynarii
Malarze budowlani
Masarze
Monterzy elektronicy
Monterzy izolacji
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Murarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Pielęgniarki
Położne

Posadzkarze
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy myjni
Pracownicy socjalni
Programiści i administratorzy stron 
internetowych
Projektanci i administratorzy baz danych
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy poligrafi czni
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Spedytorzy i logistycy
Tapicerzy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Terapeuci zajęciowi
Trenerzy, szkoleniowcy
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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A Architekci krajobrazu
Artyści plastycy i plastycy
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Ekonomiści
Floryści
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kasjerzy
Kosmetyczki
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Mechanicy maszyn i urządzeń
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących
Obuwnicy

Ogrodnicy
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy maszyn i urządzeń 
wydobywczych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Pedagodzy
Piekarze
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
Pracownicy rolni
Prawnicy

Robotnicy gospodarczy
Sekretarki
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści metod nauczania
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Hydraulicy
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Inżynierowie budownictwa
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy

Lakiernicy wyrobów drzewnych 
i metalowych
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych
Pracownicy usług ochrony

Przedstawiciele handlowi
Samodzielni księgowi
Spawacze metodą MIG/MAG
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Tynkarze

Koordynator badaniaRealizator badania
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A Ekonomiści

Fakturzyści
Kamieniarze
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Malarze budowlani
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących
Obuwnicy

Pedagodzy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy ds. rachunkowości 
i księgowości
Robotnicy poligrafi czni
Sekretarki
Spawacze ręczni gazowi

Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ochrony środowiska
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Technicy budownictwa
Technicy informatycy

Barometr zawodów 2012
powiat wielicki

Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Analitycy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci i technicy dentystyczni
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Blacharze samochodowi
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Cukiernicy
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Grafi cy komputerowi
Instruktorzy nauki jazdy
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kasjerzy

Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy sprzedaży
Koordynatorzy projektów unijnych
Lakiernicy samochodowi
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy elektronicy
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej
Piekarze
Pielęgniarki
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Położne
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy myjni
Pracownicy poczty

Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy rolni
Pracownicy socjalni
Prawnicy
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki skóry
Socjolodzy i specjaliści ds. badań 
społeczno-ekonomicznych
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami 
ludzkimi i rekrutacji
Spedytorzy i logistycy
Ślusarze
Tapicerzy
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Terapeuci zajęciowi
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Administratorzy systemów 
komputerowych
Agenci ubezpieczeniowi
Betoniarze i zbrojarze
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Diagności samochodowi
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fryzjerzy
Hydraulicy
Inżynierowie budownictwa
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy
Kosmetyczki
Kucharze
Lakiernicy wyrobów drzewnych 
i metalowych
Masarze
Mechanicy maszyn i urządzeń
Monterzy instalacji budowlanych
Murarze
Nauczyciele przedszkoli
Operatorzy koparek i zwałowarek
Posadzkarze
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych ze 
znajomością języków obcych

Pracownicy usług ochrony
Programiści i administratorzy stron 
internetowych
Projektanci i administratorzy baz danych
Przedstawiciele handlowi
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Samodzielni księgowi
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Technicy mechanicy
Tynkarze

Koordynator badaniaRealizator badania
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A Architekci krajobrazu

Artyści plastycy i plastycy
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
Cukiernicy
Ekonomiści
Fizjoterapeuci i masażyści
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kierowcy samochodów osobowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Magazynierzy
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
chemicznych
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Pedagodzy
Politolodzy, historycy i fi lozofowie
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy poczty
Pracownicy rolni
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki skóry

Sekretarki
Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Barometr zawodów 2012
Małopolska

Barometr zawodów to badanie koordynowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone 
przez pracowników powiatowych urzędów pracy w Małopolsce w IV kwartale 2011 r. Jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2012 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.
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Administratorzy systemów komputerowych
Agenci ubezpieczeniowi
Analitycy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych
Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Architekci i urbaniści
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Doradcy fi nansowi i inwestycyjni
Dostawcy, kolporterzy
Dziennikarze i redaktorzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Floryści
Fotografowie
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Grafi cy komputerowi
Hydraulicy
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie mechanicy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani

Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów dostawczych 
Kierownicy sprzedaży
Koordynatorzy projektów unijnych
Kosmetyczki
Kucharze
Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Masarze
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Murarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
metali
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Piekarze
Pielęgniarki

Położne
Posadzkarze
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Pracownicy myjni
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Programiści i administratorzy stron internetowych
Projektanci i administratorzy baz danych
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy poligrafi czni
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni gazowi
Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zamówień publicznych
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści metod nauczania
Spedytorzy i logistycy
Tapicerzy
Technolodzy robót wykończeniowych 
w budownictwie
Terapeuci zajęciowi
Trenerzy, szkoleniowcy
Tynkarze
Wychowawcy w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Diagności samochodowi
Inżynierowie budownictwa
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy

Operatorzy koparek i zwałowarek
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych ze 
znajomością języków obcych
Samodzielni księgowi

Spawacze metodą MIG/MAG
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S Administration and offi  ce clerks 

Agricultural workers 

Agriculture and forestry engineers

Building caretakers 

Caretakers

Chemical engineers and chemists

Chemical products plant and machine operators 

Cleaners and room service 

Confectioners

Construction technicians 

Economists

Educational counsellors

Electric trades technicians 

Electronic and telecommunications technicians 

Environmental engineering engineers 

Environmental protection professionals 

Finance professionals

Food and nutrition technology professionals 

Foreign language teachers

Gardeners

Geologists, geographers and geophysicists 

Handicraft workers in leather and related materials 

IT technicians 

Kitchen helpers 

Landscape architects 

Machinery mechanics and repairers 

Manual workers

Marketing and sales professionals

Mechanical engineering technicians

Motor vehicle mechanics and repairers

Painters and related building trades workers 

Passenger car drivers 

Physiotherapy technicians and assistants

Political scientists, historians and philosophers 

Postal clerks 

Potters and glaziers

Primary education teachers 

Public administration professionals 

Salespeople 

Secretaries

Shoemakers

Sociologists and social / economic surveys 

professionals

Stationary plant and machine operators 

Stock clerks 

Tailors and clothing manufacturers 

Teachers of general subjects 

Toolmakers

Travel consultants and clerks 

Visual and related artists

The Occupational barometer is a study coordinated by the Labour Market and Education Observatory of Małopolska – a project of the Regional Labour Offi  ce in Kraków. The study 

was done by staff  of local labour offi  ces in Małopolska in the 4th quarter of 2011. It is a forecast of the demand for labour in 2012. The situation in certain occupations may change 

due to unforeseeable developments.

The publication cofi nanced by the European Union from the European Social Fund

Accounting and bookkeeping clerks 

Applied IT professionals

Architects and urban planners 

Archivists and curators 

Automation and robotics engineers 

Bakers

Beauticians 

Biologists, biotechnologists, biochemists 

Bricklayers

Bus drivers

Butchers

Car body painters 

Cashiers

Cement and stone machine operators 

CH boiler operators 

Childminders 

Clearing and forwarding agents 

Computer system administrators 

Concrete placers, concrete fi nishers and related workers

Construction installation assemblers

Construction joiners and carpenters 

Construction supervision inspectors

Construction workers 

Cooks

Crane, hoist and related plant operators

Cultural organisers 

Dance and eurhythmics instructors 

Database designers and administrators 

Dentistry assistants and technicians 

Dentists 

Driving instructors 

Earthmoving and related plant operators 

Education methods specialists 

Educators in educational and care institutions

Electric arc welders 

Electrical engineers

Electrical mechanics and electrical assemblers 

Electronic assemblers 

EU project coordinators 

Financial and investment advisers 

Finishing work technologists in building trades

Floor layers 

Florists 

Food production plant and machine operators 

Fork-lift truck operators 

Gas welders

Glaziers and window fi tters 

Graphic and multimedia designers 

Hairdressers

Handicraft workers in wood and joiners 

Human resources and recruitment professionals 

ICT system analysts and operators 

Insulation workers

Insurance agents 

Invoicing clerks 

Journalists and editors 

Laundry workers

Lawyers

Librarians and related information professionals

Managers

Mechanical engineers

Medical doctors 

Medical imaging and therapeutic equipment 

technicians

Metal processing plant operators 

Metal working machine tool setters and operators

Midwives

Nurses

Occupational therapists 

Panel beaters 

Papermaking plant operators 

Paramedical practitioners

Pavers

Pharmacists 

Photographers

Plant and machine operators and assemblers 

Plasterers 

Plumbers and pipe fi tters

Postmen and package deliverers 

Pre-school teachers 

Printing trades workers 

Product and garment designers

Production workers 

Protective service workers 

Psychologists and psychotherapists 

Public procurement professionals 

Public relations and advertising professionals

Purchasing staff  

Real estate professionals

Receptionists

Roofers and sheet metal workers in building trades

Rubber and plastic machine operators 

Safety and quality professionals

Sales managers 

Social work professionals caring for the elderly 

and disabled

Social workers 

Software developers and website designers 

Special school teachers 

Sport and recreation instructors 

Stonemasons 

Structural-metal preparers and erectors

Suppliers, distributors

Survey and market research interviewers 

and telemarketers

Surveyors and cartographers 

Tax professionals 

Teachers for practical vocational training 

Teachers of vocational subjects 

TIG welders

Trade representatives 

Trainers

Translators , interpreters and other linguists 

Travel guides

Upholsterers 

Van drivers 

Vehicle cleaners

Veterinarians 

Waiters and bartenders

Wood and metal painters and varnishers

Automotive diagnosis technicians 

Backhoe loader operators 

Construction engineers

Construction managers

Finance and accounting staff  with knowledge 

of foreign languages

HGV drivers

Independent accountants 

MIG / MAG welders
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