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W odpowiedzi na pismo GOR-015-4(2)-2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie 

przedstawienia materiałów na temat „Informacja na temat dostosowania szkolnictwa 

zawodowego i zawodów rzemieślniczych do potrzeb rynku pracy” przekazuję załączony 

materiał. 
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INFORMACJA NA TEMAT DOSTOSOWANIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

 I ZAWODÓW RZEMIEŚLNICZYCH DO POTRZEB RYNKU PRACY 

Na wstępie należy podkreślić, że dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku 

pracy leży poza właściwością Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; za zadanie to 

odpowiedzialny jest Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Natomiast publiczne służby zatrudnienia, których koordynatorem jest minister 

właściwy do spraw pracy przede wszystkim starają się diagnozować i niwelować niekorzystne 

skutki niedostosowania sytemu kształcenia do potrzeb rynku pracy niosąc pomoc osobom, 

które pomimo wielu lat nauki, nie mogą znaleźć pracy.  

Do zadań podejmowanych przez resort pracy (określonych m.in. w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), które wspomagają dostosowanie systemu kształcenia 

do wymagań rynku pracy należą m. in.:  

1) Dostarczanie informacji o sytuacji na rynku pracy; 

2) Opiniowanie kierunków kształcenia przez służby zatrudnienia; 

3) Tworzenie materiałów zawodoznawczych i informacji o zawodach; 

4) Wsparcie kształcenia zawodowego pracowników młodocianych (realizowanego  

w systemie dualnym) środkami Funduszu Pracy;  

5) Działalność Ochotniczych Hufców Pracy. 

Informacja na temat tych działań została przedstawiona poniżej. 

Ad. 1 Dostarczanie informacji o sytuacji na rynku pracy 

Jak wynika z danych gromadzonych przez urzędy pracy dla GUS, wybór ścieżki kształcenia 

nie pozostaje bez wpływu na późniejsze szanse na rynku pracy.  Poniższy wykres przestawia 

informacje nt. bezrobotnych w podziale na rodzaj wykształcenia w 2015 r.  
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Jak pokazano na wykresie, wśród wszystkich bezrobotnych rejestrowanych w urzędach pracy  

najwięcej jest osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (niemal 433 tys. na koniec 2015 

r.) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym (prawie 425 tys. w końcu 2015 r.); na 

trzecim miejscu plasują się osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (341 

tys. w końcu 2015 r.). Należy zauważyć, że połowa zarejestrowanych bezrobotnych (49%) 

posiada wykształcenie zdobyte w szkołach zawodowych systemu oświaty.   

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez MRPiPS, w końcu 2015 r. wśród 

zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów najwyższy był odsetek osób posiadających 

zawody mieszczące się w grupie specjaliści (15,4 tys. osób, tj. 10,5% ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych w tej grupie zawodowej), technicy i inny średni personel (10,1 tys. osób, tj. 

5,5%) oraz pracownicy usług i sprzedawcy (10,1 tys. osób, tj. 3,4%). 

W malejącym rankingu 10 zawodów1 posiadanych przez najwyższą liczbę bezrobotnych 

absolwentów, w końcu 2015 r., pierwsze miejsce pod względem liczebności zajmowali 

sprzedawcy – 3,3 tys. osób (tj. 2,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w tym zawodzie), 

natomiast pierwszą lokatę wśród zawodów nierobotniczych zajął technik ekonomista (1,3 tys. 

bezrobotnych absolwentów, tj. 4,7%). W rankingu tym znalazły się aż 3 zawody wymagające 

wyższego wykształcenia: specjalista administracji publicznej (0,9 tys. osób, tj. 10,6% 

bezrobotnych w tym zawodzie to absolwenci), pedagog (0,8 tys. osób, tj. 9,0%), oraz 

ekonomista (0,8 tys. osób, tj. 6,6%). 

Ranking 10 zawodów według malejącej liczby  
bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w końcu 2015 r. 

Zawód 

Zarejestrowani 
bezrobotni ogółem 

w tym w okresie 
do 12 miesięcy od dnia  

ukończenia nauki 

w liczbach 
bezwzgl. 

ran-
king 

w liczbach 
bezwzgl. 

ran-
king 

w % do ogółu 
bezrobotnych 

Ogółem 
Bez zawodu 
Posiadający zawody 

1 563 339 
223 015 

1 340 324  

71 615 
25 035 
46 580  

4,6 
11,2 
3,5 

w tym: 

Sprzedawca 
Kucharz 
Fryzjer 
Mechanik pojazdów samochodowych 

Technik ekonomista 
Technik informatyk 
Specjalista administracji publicznej 

Pedagog 
Ekonomista  
Technik hotelarstwa 

 

133 954 
38 659 
17 765 
16 128 

27 126 
6 335 
8 395 

8 512 
11 582 
4 336 

 

1 
2 

10 
12 

6 
38 
32 

30 
20 
56 

 

3 289 
2 052 
2 003 
1 819 

1 285 
961 
893 

764 
763 
755 

 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

 

2,5 
5,3 

11,3 
11,3 

4,7 
15,2 
10,6 

9,0 
6,6 

17,4 
   Opracowanie własne na podstawie danych z zał. 3 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 

 

Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w celu analizy rynku pracy jest monitoring zawodów deficytowych 

i nadwyżkowych, którego wyniki dostarczają informacji o najbardziej deficytowych 

i nadwyżkowych zawodach na poziomie lokalnym i krajowym.  

Źródłem danych wykorzystywanych do 2014 r. w monitoringu były przede wszystkim dane 

gromadzone w ramach statystyki publicznej na temat bezrobotnych zarejestrowanych 

                                                 
1 W analizach rynku pracy wykorzystywana jest klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, 

określana rozporządzeniem ministra właściwego ds. pracy (cykliczne aktualizowana).  
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w urzędach pracy i ofert pracy zgłoszonych do urzędów, a  wyniki monitoringu były 

wykorzystywane przede wszystkim do wyznaczania kierunków szkoleń dla bezrobotnych.  

Z uwagi na fakt, że opieranie się wyłącznie na danych statystycznych powodowało  szereg 

ograniczeń, jak np. brak informacji na temat oczekiwań ze strony pracodawców, Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało nową metodologię w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków EFS, która została wdrożona do stosowania przez urzędy 

pracy w 2015 r. Dane o wolnych miejscach pracy zostały poszerzone o oferty internetowe 

w oparciu o wyniki badan reprezentacyjnych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy 

(2 razy w roku), natomiast dane o popytowej stronie zostały wzbogacone o wyniki badania 

kwestionariuszowego w przedsiębiorstwach przeprowadzone przez urzędy powiatowe (1 raz 

w roku). Pierwsze wyniki, czyli informacja sygnalna za 2015 r., wskazują, że  na poziomie 

kraju nie wystąpiły grupy elementarne maksymalnie deficytowe i maksymalnie nadwyżkowe. 

Natomiast do grup zawodów deficytowych należały takie grupy jak: projektanci aplikacji 

sieciowych i multimediów, pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call 

center), programiści aplikacji, analitycy systemów komputerowych, specjaliści do spraw 

rozwoju systemów informatycznych, pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food, 

doradcy finansowi i inwestycyjni, specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii 

informatycznych. 

Równowaga wystąpiła w takich zawodach, jak pracownicy wykonujący dorywcze prace 

proste, specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych), agenci ubezpieczeniowi, projektanci i administratorzy baz danych. 

Natomiast jednie grupa elementarna opiekunowie dziecięcy była grupą nadwyżkową.  

Fakt, że dana grupa zawodów pozostaje deficytowa, zrównoważona lub nadwyżkowa na 

poziomie kraju nie oznacza, że tak samo wygląda to we wszystkich województwach. Sytuacja 

w tym zakresie pozostaje zróżnicowana.  

Dodatkowym badaniem pokazującym sytuację na rynku pracy jest jakościowe badanie 

„Barometr zawodów”, w całej Polsce przeprowadzone po raz pierwszy w 2015 r. Jego 

wyniki na poziomie powiatów i województw prezentowane są w atrakcyjnej formie wizualnej 

(plakaty, mapy) na stronie www.barometrzawodow.pl. Badanie, oparte na metodologii 

skandynawskiej, polega na zaszeregowaniu zawodów występujących na lokalnych rynkach 

pracy do jednej z trzech grup: zawodów deficytowych (w których zapotrzebowanie 

pracodawców przewyższy dostępność pracowników), zrównoważonych oraz nadwyżkowych 

(w których liczba chętnych do pracy będzie większa, niż dostępność ofert). Oceny dokonują 

eksperci. 

Podsumowanie wyników w skali kraju przedstawione jest na poniższym plakacie.  

http://www.barometrzawodow.pl/
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Dla ilustracji przedstawiono także mapę zapotrzebowania na kwalifikacje: kolor szary 

oznacza równowagę popytu i podaży, kolor niebieski – nadmiar rąk do pracy, kolor żółty/ 

pomarańczowy – deficyt pracowników w danym zawodzie (źródło: 

www.barometrzawodow.pl). 

Jak widać na podanym przykładzie, mimo, że w zawodzie fryzjera urzędy pracy notują dużą 

liczbę bezrobotnych (prawie 18 tysięcy), to zapotrzebowanie na usługi fryzjerskie jest bardzo 

zróżnicowane i w niektórych powiatach eksperci oceniają, iż jest to zawód deficytowy.   

 

Zapotrzebowanie na fryzjerów w układzie powiatów – przewidywania na 2016 r. 

 

 

http://www.barometrzawodow.pl/
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Ad. 2 Opiniowanie kierunków kształcenia przez służby zatrudnienia  

Na poziomie samorządowym istnieje wymiana informacji między instytucjami rynku pracy 

i instytucjami oświatowymi, aby lepiej dostosowywać kierunki kształcenia do zmian na rynku 

pracy.  Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia (…) (art. 8 ust. 1 pkt 16 oraz 16a) do zadań 

samorządu województwa należy współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, 

szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego  

z potrzebami rynku pracy oraz współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia 

studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy. Również 

wojewódzkie i powiatowe rady rynku pracy, skupiające partnerów społecznych, działające na 

podstawie ustawy o promocji zatrudnienia (…) mają obowiązek składania wniosków  

i wydawania opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego 

(art. 22 ust. 5 pkt. 5 przywołanej ustawy). Z kolei zgodnie z przepisami 

oświatowymi, dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ustala zawody, w których 

kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do 

zgodności kierunku kształcenia z potrzebami rynku pracy. 

Ad. 3 Tworzenie materiałów zawodoznawczych i informacji o zawodach 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje także materiały 

zawodoznawcze, które stanowią narzędzia pracy dla doradców edukacyjnych  

i zawodowych, a także stanowią ważne zasoby informacyjne możliwe do wykorzystania przy 

projektowaniu treści oferty programowej kształcenia i szkolenia zawodowego.    

Rozwijana jest baza opisów zawodów usytuowanych w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 

na potrzeby rynku pracy (KZiS). Opisy zawodów są sukcesywnie opracowywane  

i zamieszczane w Wyszukiwarce opisów zawodów na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia 

www.psz.praca.gov.pl w zakładce: Bazy danych -> Klasyfikacja zawodów i specjalności. Na 

koniec 2016 r. planuje się udostępnienie opisów dla wszystkich zawodów z obowiązującej 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r., w której 

usytuowanych jest obecnie 2 443 zawodów/specjalności.  

Opracowywane są także szersze informacje zawodoznawcze – standardy kwalifikacji/ 

kompetencji zawodowych. W latach 2011-2013 z inicjatywy i pod nadzorem merytorycznym 

MPiPS w ramach projektu PO KL pn. „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji 

zawodowych wymaganych przez pracodawców” opracowanych zostało 300 standardów 

kompetencji zawodowych. Standard kompetencji zawodowych jest to norma opisująca pracę 

w zawodzie oraz wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania 

zadań zawodowych, akceptowana przez ekspertów branżowych oraz przedstawicieli  

partnerów społecznych. Standardy kompetencji zawodowych zostały przygotowane dla 

zawodów tzw. pozaszkolnych, aby określić wymagania pracodawców, które byłyby przydatne 

dla tworzenia oferty szkoleń tzw. rynkowych. W wyniku ustaleń z partnerami społecznymi, 

wśród zawodów, dla których opracowano standardy kompetencji znalazło się m.in. 57 

zawodów rzemieślniczych (pozaszkolnych). Standardy te (a także opracowane w ramach 

wcześniejszych projektów standardy kwalifikacji zawodowych, łącznie dla 253 zawodów) 

http://www.psz.praca.gov.pl/
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stanowiły podstawę informacyjną m.in. dla zaktualizowania programów kształcenia  

i ustalenia wymagań egzaminacyjnych w zawodach rzemieślniczych.  

Standardy kompetencji wykorzystywane są przede wszystkim przez pracowników 

publicznych służb zatrudnienia (m.in. przez doradców zawodowych i specjalistów 

odpowiedzialnych za organizację szkoleń dla bezrobotnych). Dla instytucji szkoleniowych 

stanowią cenną informację o wymaganiach pracodawców, którą można wykorzystać przy 

doborze celów i treści kształcenia/ szkolenia zawodowego.  

W ramach projektu POWER zaplanowanego do realizacji w latach 2016-2018, MRPiPS 

planuje kontynuować opracowywanie informacji zawodoznawczej, zawierającej opis pracy  

i zadań zawodowych oraz wskazywane przez praktyków kompetencje potrzebne do 

wykonywania pracy.    

 

Ad. 4 Wsparcie kształcenia zawodowego pracowników młodocianych (realizowanego  

w systemie dualnym) środkami Funduszu Pracy  

Minister właściwy ds. pracy, który jest  dysponentem Funduszu Pracy, wydatnie wspiera 

finansowo kształcenie zawodowe młodzieży realizowane w systemie dualnym, tj. osób 

zatrudnionych w charakterze pracownika młodocianego. W 2015 roku wydatki Funduszu 

Pracy na wsparcie kształcenia pracowników młodocianych wynosiły 483 mln zł (tj. 9% 

środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu).  

Z Funduszu Pracy refundowane są pracodawcom wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia 

społeczne młodocianych pracowników – w kolejnych latach nauki to  4%, 5% i 6% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dystrybucją środków zajmują się Ochotnicze 

Hufce Pracy; obecnie  są to kwoty odpowiednio: 146 zł, 183 zł, 219 zł. Wypłacanie refundacji 

regulują przepisy Kodeksu pracy i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Refundacja wynagrodzeń obejmuje rocznie ok. 140-150 tys. młodych osób, pomoc uzyskuje 

ok. 40 tys. pracodawców.  

Lista zawodów, w których za przygotowanie zawodowe wypłacana może być refundacja 

wynagrodzeń młodocianych jest ustalana przez samorząd województwa – po zasięgnięciu 

opinii wojewódzkiej rady rynku pracy. Lista jest tworzona przez wojewódzki urząd pracy  

na podstawie wyników monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Wojewódzkie 

urzędy pracy weryfikują listy każdego roku do 30 kwietnia, po dokonaniu analizy 

zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy. 

Z Funduszu Pracy pokrywane są też koszty kształcenia pracowników młodocianych; środki te 

wypłacane są  pracodawcom po pomyślnym zakończeniu kształcenia przez młodocianego 

(wysokość finansowania określa ustawa o systemie oświaty, dystrybucją zajmują się gminy).       

 

Ad. 5 Działalność Ochotniczych Hufców Pracy 

Na uwagę w dopasowywaniu działań edukacyjnych do potrzeb rynku pracy zasługuje też 

oferta Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). Jest to instytucja rządowa, podlegająca 

Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), wyspecjalizowana w realizacji działań na 



Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  24 maja 2016 r.    20.07.2010 r. 

Departament Rynku Pracy 

8 

 

rzecz młodzieży. Zadania OHP zostały określone w ustawie o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. Struktura OHP obejmuje sieć jednostek organizacyjnych, w tym 

ponad 200 jednostek o charakterze opiekuńczo- wychowawczym zajmujących się młodzieżą 

kształcącą się w szkołach lub w systemie dualnym, ponad 300 jednostek ułatwiających 

młodzieży wejście na rynek pracy, ponad 30 ośrodków szkolenia zawodowego, oferujących 

kursy dla młodzieży i dorosłych.  

Ochotnicze Hufce Pracy wspierają system oświaty oraz zatrudnienia, stwarzając młodzieży 

zagrożonej wykluczeniem społecznym możliwość uzupełnienia wykształcenia ogólnego, 

nauki zawodu, zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz uczestnictwa w innych formach 

doskonalenia zawodowego. OHP lokują podopiecznych w szkołach, organizują kształcenie 

zawodowe młodzieży w systemie dualnym na podstawie umów o pracę u pracodawców lub  

w swoich jednostkach organizacyjnych, prowadzą kursy szkoleniowe. Prowadzą także 

internaty i zapewniają opiekę wychowawców oraz  organizują pomoc specjalistyczną dla 

młodzieży, która weszła w kolizję z prawem. Istotną propozycją jest także oferta 

zagospodarowania czasu wolnego młodzieży. OHP organizują imprezy kulturalne,  sportowo 

– rekreacyjno – turystyczne, organizują inicjatywy młodzieżowe na rzecz środowiska 

lokalnego oraz prowadzą wymianę międzynarodową młodzieży. Prowadzą też poradnictwo 

zawodowe i pośrednictwo pracy. 

W 2015 roku ze wsparcia edukacyjnego oraz wychowawczego Ochotniczych Hufców Pracy 

skorzystało 110 519 młodych osób zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu 

edukacji, w tym naruszających powszechnie obowiązujące normy społecznego 

funkcjonowania. Prawie 36,5 tys. młodych ludzi, rekrutowanych do OHP ze środowisk 

zagrożonych marginalizacją zostało objętych kształceniem, z tego ponad 34,5 tys. było 

zatrudnionych jako młodociani pracownicy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w 2015 r. do 

egzaminów umożliwiających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie przystąpiło 6 779 

uczestników OHP i aż 91% spośród nich (6 173 osoby) otrzymało świadectwa potwierdzające 

zdobycie kwalifikacji. Dodatkowo, 4 301 uczestników OHP rozszerzyło swoje umiejętności 

zawodowe korzystając ze szkoleń oferowanych w ramach prowadzonych przez OHP 

Rejonowych Ośrodków Szkolenia Zawodowego Młodzieży. Ponadto, warto odnotować, że    

ze szkoleń organizowanych przez jednostki OHP skorzystało także ponad 16 tys. młodych 

osób niebędących uczestnikami OHP.  

Organizowane przez OHP przygotowanie zawodowe młodzieży oraz szkolenie kursowe 

odbywało się w zawodach, na które było aktualne zapotrzebowanie na lokalnych rynkach 

pracy. W tym zakresie jednostki OHP realizowały współpracę z pracodawcami  

i organizacjami pracodawców zatrudniających uczestników OHP. Uzupełnieniem działań 

edukacyjnych były kolejne edycje konkursu Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy, który 

umożliwia młodzieży sprawdzenie swoich umiejętności zawodowych i zapoznanie się  

z metodyką przeprowadzania egzaminów na tytuły kwalifikacyjne. Innymi 

przedsięwzięciami, w których uczestniczyła młodzież OHP  były konkursy: Ogólnopolski 

Konkurs Wiedzy Informatycznej  Młodzieży OHP czy też  Normalizacja i ja (zorganizowany 

przez Polski Komitet Normalizacyjny).   
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Na uwagę zasługują też działania wychowawcze OHP: w 2015 r. zrealizowano 1 443 

autorskie programy edukacyjno-profilaktyczne i resocjalizacyjne, którymi objęto wszystkich 

uczestników OHP.        

Ochotnicze Hufce Pracy ułatwiającą także młodzieży w wieku 15-25 lat przejście od edukacji 

do zatrudnienia oferując usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W 2015 roku 

Mobilne Centra Informacji Zawodowej i Młodzieżowe Centra Kariery objęły swoimi 

usługami ponad 460 tys. osób, w tym w kursach umiejętności poszukiwania pracy 

uczestniczyło ponad 230 tys. młodych ludzi. Wsparciem z zakresu pośrednictwa pracy objęto 

ponad 204 tys. osób, spośród których  prawie 139 tys. podjęło pracę. Zorganizowano m.in. 

379 targów pracy i ponad 2,5 tys. giełd pracy.  

Od ub. roku OHP włączyło się też w działania europejskiego pośrednictwa pracy – w ramach 

sieci EURES. Ponadto OHP są jednym z głównych realizatorów działań w ramach inicjatywy 

Komisji Europejskiej pn. „GWARANCJE DLA MŁODYCH”.        

 

 


