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3

UWAGI OGÓLNE
1. Opracowanie zawiera dane statystyczne przygotowane na podstawie Załącznika
nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy „Bezrobotni oraz oferty pracy według
zawodów i specjalności”.
2.

Podstawę

do

sporządzania

statystyki

bezrobotnych

według

zawodów

i specjalności stanowią następujące akty prawne:
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr
170, poz. 1270, z późn. zm.);
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich
wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych
w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 245, poz. 1781, z późn.zm.);
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz
zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644, z późn.zm.).
3.

Statystyka bezrobotnych wg zawodów jest sporządzana według zawodu

(specjalności) w jakim poszukują pracy bezrobotni i do wykonania tego zawodu mają
odpowiednie
dokumentem

kwalifikacje
bądź

potwierdzone
odpowiednim

świadectwem
staŜem

pracy

szkolnym
w

danym

lub

innym

zawodzie

(udokumentowana ciągłość pracy w okresie minimum 1 roku w tym samym
zawodzie).
Grupa bez zawodu obejmuje osoby nie spełniające warunków:
 nie posiadające świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły lub odpowiedniego
kursu;
 nie posiadające udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 1 roku
w tym samym zawodzie.
Grupa bez zawodu dotyczy przede wszystkim osób z wykształceniem podstawowym
i niepełnym podstawowym oraz osób posiadających wykształcenie średnie
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ogólnokształcące, jeŜeli po ukończeniu (bądź nie ukończeniu) szkoły nie ukończyły
kursu na którym zdobyły odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz dyplom
uprawniający do wykonywania danego zawodu, a takŜe nie przepracowały w danym
zawodzie minimum 1 roku bądź pracowały w danym zawodzie ponad 1 rok, lecz nie
miały ciągłości pracy w tym zawodzie.

1.

ZAREJESTROWANI

BEZROBOTNI

WEDŁUG

GRUP

ZAWODÓW

I SPECJALNOŚCI WEDŁUG STANU W KOŃCU 2007 ROKU

Integralną częścią sprawozdawczości o rynku pracy jest statystyka bezrobotnych
według zawodów i specjalności.
W końcu 2007 roku w ewidencji bezrobotnych znajdowały się 1 746 573 osoby.
Wśród

zarejestrowanych

bezrobotnych

1 415 565

osób

posiadało

zawód

(specjalność), co stanowiło 81% omawianej populacji.
W porównaniu do stanu z końca
zawód odnotowano spadek o

2006 roku wśród bezrobotnych posiadających

494 457 osób (o 25,9%). Względny spadek był

zatem silniejszy niŜ odnotowany w analizowanym okresie wśród całej populacji
bezrobotnych (24,4%).
Populacja bezrobotnych

nie posiadających zawodu, tzw. ”grupa bez zawodu”

zmniejszyła się z poziomu 399 388 osób w końcu 2006 r. do 331 008 osób
w końcu 2007 r., czyli spadek wyniósł 68 380 osób (tj. 17,1%). Bezrobotni bez
zawodu stanowili w końcu

2007 r. 18,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych

wobec 17,3% w końcu 2006 r.
Według klasyfikacji zawodów i specjalności najbardziej zagregowany poziom
obejmuje 10 wielkich grup zawodowych.
Kształtowanie

się

liczby

zarejestrowanych

bezrobotnych

zawodowych w końcu 2006 i 2007 roku przedstawia tabela:
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wg

wielkich

grup

Tabela 1. Liczba bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych
w latach 2006-2007 (według stanu w końcu okresu sprawozdawczego)
Grupy zawodowe

Liczba bezrobotnych wg
stanu w końcu:

Wzrost/spadek(-)
w 2007 r.
w porównaniu do 2006 r.
w osobach
w%

2006 r.

2007 r.

2 309 410

1 746 573

-562 837

-24,4

9 527

7 720

-1 807

-19,0

Specjaliści

143 215

117 933

-25 282

-17,7

Technicy i inny średni personel

330 856

251 302

-79 554

-24,0

Pracownicy biurowi

97 179

71 167

-26 012

-26,8

sprzedawcy

322 517

237 458

-85 059

-26,4

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

67 743

51 239

-16504

-24,4

585 746

416 986

-168 760

-28,8

urządzeń

97 056

72 172

-24 884

-25,6

Pracownicy przy pracach prostych

254 636

188 692

-65 944

-25,9

Siły zbrojne

1 547

896

-651

-42,1

Bez zawodu

399 388

331 008

-68 380

-17,1

Ogółem
z tego:
Przedstawiciele władz publicznych
wyŜsi urzędnicy i kierownicy

Pracownicy usług osobistych i

Robotnicy przemysłowi i
rzemieślnicy
Operatorzy i monterzy maszyn i

Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS –01

Biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w porównywanym okresie
spadek tej liczby odnotowano we wszystkich wielkich grupach zawodów.
Spadek ten oscylował w przedziale od 17,7% w grupie specjalistów do 28,8%
w grupie robotników przemysłowych i rzemieślników. Z analizy wyłączona została
grupa siły zbrojne ze względu na niewielką liczbę bezrobotnych posiadających zawód
zaliczony do tej grupy. Niemniej jednak liczba bezrobotnych Ŝołnierzy w ciągu roku
zmniejszyła się o ponad 42%,
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ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI
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Najsilniejszy względny spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w końcu
2007 r. w porównaniu do stanu z końca 2006 r. dotyczył grup:
-

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – o 28,8% (o 168 760 osób);

-

pracownicy biurowi – o 26,8% (o 26 012 osób);

-

pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – o 26,4% (o 85 059 osób).

W rankingu zawodów i specjalności,

w końcu 2007 r. najwięcej bezrobotnych

zarejestrowanych było w następujących zawodach:
- sprzedawca

-

139 543 osoby (8,0% ogółu bezrobotnych),

- asystent ekonomiczny -

46 329 osób (2,7% ogółu),

- krawiec

-

39 418 osób (2,3% ogółu),

- ślusarz

-

37 949 osób (2,2% ogółu),

- kucharz

-

34 965 osób (2,0% ogółu).

Bezrobotni w wymienionych pięciu zawodach stanowili ponad 17% zarejestrowanych
bezrobotnych w końcu 2007 r.
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2. NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI
W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

W II półroczu 2007 r. w urzędach pracy zarejestrowały się 1 322 733 osoby,
tj. o 5,4% mniej niŜ rok wcześniej. Osoby bez
nowozarejestrowanych

bezrobotnych

wobec

18,9%

zawodu stanowiły 22,6%
w II

półroczu

2006

r.

Jednocześnie mimo spadku liczby rejestrujących się w II półroczu 2007 r.
bezrobotnych we wszystkich wielkich grupach zawodowych, zwiększył się napływ
osób bez zawodu (wzrost o 12,8% w porównaniu do II półrocza 2006 r.).
Kształtowanie się napływu wg wielkich grup zawodowych w II półroczu 2006 i 2007
roku ilustruje poniŜsza tabela:
Tabela 2. Napływ bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych
w II półroczu 2006 i 2007 roku
Grupy zawodowe

Ogółem

Wzrost/spadek(-)
w II półroczu 2007 r.
„Napływ” bezrobotnych w
w porównaniu do
II półroczu:
analogicznego okresu
2006 r.
w %
2006 r.
2007 r.
w osobach
1 398 638
1 322 733
-75 905
-5,4

z tego:
Przedstawiciele władz publicznych,
wyŜsi urzędnicy i kierownicy

4 869

4 644

-225

-4,6

Specjaliści

148 518

140 798

-7 720

-5,2

Technicy i inny średni personel

248 914

215 248

-33 666

-13,5

Pracownicy biurowi

48 869

43 113

-5 756

-11,8

sprzedawcy

162 311

149 413

-12 898

-7,9

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

27 518

25 764

-1 754

-6,4

330 111

289 661

-40 450

-12,3

urządzeń

51 419

47 769

-3 650

-7,1

Pracownicy przy pracach prostych

110 183

107 086

-3 097

-2,8

Siły zbrojne

1 394

879

-515

-36,9

Bez zawodu

264 532

298 358

33 826

12,8

Pracownicy usług osobistych i

Robotnicy przemysłowi i
rzemieślnicy
Operatorzy i monterzy maszyn i

Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01
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Na

podstawie

danych

przedstawionych

w

tabeli

moŜna

zauwaŜyć,

Ŝe

w porównywanym okresie we wszystkich wielkich grupach zawodowych odnotowano
spadek liczby rejestrujących się bezrobotnych. Najsilniejszy względny spadek miał
miejsce w wielkiej grupie siły zbrojne (o 36,9% tj. o 515 osób), technicy i inny średni
personel (o 13,5% tj. o 33 666 osób)

oraz w grupie robotnicy przemysłowi

i rzemieślnicy (o 12,3% czyli o 40 450 osób).
Nieznacznie tylko zmniejszył się napływ pracowników przy pracach prostych (spadek
o 2,8%, tj. o 3 097 osób).
W rankingu zawodów i specjalności według wielkości napływu do bezrobocia
najwięcej bezrobotnych zarejestrowało się w takich zawodach, jak:
-

sprzedawca - 83 445 osób (6,3% ogólnego napływu);

-

asystent ekonomiczny - 37 839 osób (2,9%);

-

ślusarz – 27 925 osób (2,1%);

-

technik mechanik – 24 121 osób (1,8%);

-

kucharz – 20 796 osób (1,6%).

Napływ bezrobotnych w w/w zawodach stanowił 14,7% ogólnej liczby bezrobotnych,
którzy zarejestrowali się w II półroczu 2007 r.

3.

OFERTY

PRACY

WEDŁUG

GRUP

ZAWODÓW

I

SPECJALNOŚCI

W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

W II półroczu 2007 roku do urzędów pracy zgłoszonych zostało 569 605 ofert pracy
tj. o 3,6% więcej niŜ rok wcześniej.
Liczba ofert pracy wykazana w załączniku 3 pozostaje niŜsza niŜ wynikająca
z danych wykazanych w sprawozdaniu MPiPS-01 o rynku pracy (zsumowanych za
6 miesięcy), gdyŜ jest ona skorygowana o liczbę ofert pracy, które pracodawcy
anulowali.
W analizowanym okresie zdecydowanie największy, bo aŜ 47-krotny wzrost liczby
ofert pracy w porównaniu do II półrocza 2006 r. odnotowano w grupie siły zbrojne,
co pozwoliło, przy znacznie niŜszym niŜ przed rokiem napływie, na zmniejszenie
liczby bezrobotnych Ŝołnierzy o ponad 42%.
9

Drugi, pod względem wielkości względny wzrost liczby wolnych miejsc pracy
zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wystąpił w grupie wielkiej
pracownicy biurowi o 12,8% (tj. o 8412 ofert). Jednocześnie w grupie tej
odnotowano jeden z najsilniejszych spadków „napływu” bezrobotnych, a dzięki temu
istotnie zmniejszyła się liczba bezrobotnych posiadających zawody z wymienionej
grupy w końcu 2007 r.
Kształtowanie się liczby ofert zgłoszonych przez pracodawców wg wielkich grup
zawodowych w II półroczu 2006 i 2007 roku przedstawia tabela:
Tabela 3. Liczba ofert pracy zgłoszonych w II półroczu 2006 i 2007 roku
wg wielkich grup zawodowych
Wzrost/spadek(-)
w II półroczu 2007 r.
w porównaniu do
analogicznego okresu 2006 r.

Liczba ofert
zgłoszonych
w II półroczu:

Grupy zawodowe

2006 r.

2007 r.

w liczbach

w%

547 711

567 605

19 894

3,6

wyŜsi urzędnicy i kierownicy

3 524

3 807

283

8,0

Specjaliści

30 916

33 089

2 173

7,0

Technicy i inny średni personel

53 262

57 373

4 111

7,7

Pracownicy biurowi

65 612

74 024

8 412

12,8

sprzedawcy

75 321

82 181

6 860

9,1

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

2 421

2 200

-221

-9,1

132 766

122 674

-10 092

-7,6

urządzeń

47 824

51 696

3 872

8,1

Pracownicy przy pracach prostych

128 878

133 374

4 496

3,5

Siły zbrojne

14

663

649

4735,7

Bez zawodu

7 173

6 524

-649

-9,1

Ogółem
z tego:
Przedstawiciele władz publicznych,

Pracownicy usług osobistych i

Robotnicy przemysłowi i
rzemieślnicy
Operatorzy i monterzy maszyn i

Źródło: załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01
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Znaczny względny wzrost liczby ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do
urzędów pracy w porównywanym okresie wystąpił w grupie wielkiej pracownicy
usług osobistych i sprzedawcy – o 9,1% (tj. o 6860 ofert). Podobnie, jak
w poprzedniej grupie, wzrostowi liczby ofert pracy towarzyszył spadek „napływu” do
bezrobocia osób posiadających zawody z wymienionej grupy (o 7,9%), co przełoŜyło
się na

jeden z najsilniejszych spadków liczby bezrobotnych wg stanu w końcu

okresu sprawozdawczego (o 26,4%).
Zmniejszenie się liczby ofert pracy w II półroczu 2007 r. w porównaniu do
analogicznego okresu 2006 r. odnotowano w dwóch wielkich grupach zawodowych,
a mianowicie:
-

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – o 9,1% (tj. o 221 ofert), gdzie
odnotowano

równieŜ spadek napływu do bezrobocia w porównywanym

okresie (o 6,4%), ale takŜe spadek liczby bezrobotnych pozostających
w ewidencji urzędów pracy (o 24,4%);
-

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – o 7,6% (tj. o 10 092 oferty). Tutaj
z kolei mimo spadku liczby ofert pracy, przy zmniejszonym napływie
bezrobotnych posiadających zawody zaliczone do omawianej grupy, nastąpił
jeden z najwyŜszych w kraju spadek liczby bezrobotnych pozostających
w ewidencji urzędów pracy ( o 28,8%).

Biorąc po uwagę napływ ofert w II półroczu 2007 roku, był on największy w takich
zawodach, jak :
-

robotnik gospodarczy – 50 580 ofert (8,9% ogółu zgłoszonych ofert);

-

sprzedawca – 45 435 ofert (8,0%);

-

pracownik biurowy – 42 370 ofert (7,5%);

-

robotnik budowlany - 16 562 oferty (2,9%);

-

pracownik administracyjny – 16 538 ofert (2,9%).

Oferty pracy zgłoszone w w/w zawodach stanowiły ponad 30% ogółu zgłoszonych
w II półroczu 2007 wolnych miejsc pracy.
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Zestawiając napływ bezrobotnych z napływem ofert pracy widać, Ŝe w niektórych
wielkich grupach zawodów napływ ofert przewyŜsza napływ bezrobotnych, co moŜe
świadczyć o tym, Ŝe w grupach tych nie moŜna mówić o niedoborach pracowników.
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WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2007
ROKU

napływ bezrobotnych w II półroczu 2007 r.
napływ ofert pracy w II półroczu 2007 r.
stosunek napływu ofert do napływu bezrobotnych

Przewaga ofert pracy nad napływem bezrobotnych w danej grupie wystąpiła w grupie
wielkiej pracownicy biurowi, a następnie pracownicy przy pracach prostych oraz
w grupie operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń.
W pozostałych grupach napływ ofert pracy pozostawał zdecydowanie niŜszy
niŜ liczba noworejestrujących się bezrobotnych posiadających zawody z danej grupy.
Najgorzej wyglądała sytuacja osób bez zawodu, gdzie liczba zgłoszonych ofert
wystarczyłaby dla ok. 2,2% noworejestrujących się bezrobotnych bez zawodu.
W przypadku rolników, ogrodników i leśników liczba ofert pracy była niemal 12krotnie niŜsza liczba nowozarejestrowanych bezrobotnych.
Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy wystarczyłaby dla co czwartego specjalisty
oraz technika i innego średniego personelu.
Szanse na uzyskanie zatrudnienia miała co druga osoba z grupy pracownicy usług
osobistych

i

sprzedawcy

oraz

40%

nowozarejestrowanych

robotników

przemysłowych i rzemieślników, 75% nowozarejestrowanych Ŝołnierzy oraz 82%
osób, które zarejestrowały się w II półroczu 2007 r. w zawodach zaliczanych do
grupy parlamentarzystów.
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