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stają ze szkoleń pracowników w zakresie wykorzystania ICT, dlatego jednostki finansujące 
i przeprowadzające szkolenia powinny docierać do potencjalnych nabywców i uświadamiać 
im znaczenie podnoszenia kwalifikacji pracowników. 

Summary 

In her article, the author carried out an analysis of the use of IT at enterprises of the tourist 
trade. Based on results of the survey carried out by the CSO, she stated that the information 
technologies are more often used by enterprises from the tourist trade than enterprises as  
a whole. It seems that entrepreneurs operating in tourism do not see the advantages of use 
of up-to-date IT systems and automatic exchange of data. Entrepreneurs are not either inter-
ested in training their personnel in use of modern ICT.

Резюме 

В статье автор проводит анализ использования информационных технологий на 
предприятиях туристской отрасли. На основе результатов проведенного ЦСУ исследо-
вания сделан вывод, что информационные технологии чаще используют предприятия 
из туристской отрасли нежели предприятия в целом. Представляется, что предпри-
ниматели, осуществляющие свою деятельность в туризме, не замечают достоинств 
применения современных информатических систем и автоматического обмена данны-
ми. Предприниматели тоже не заинтересованы в обучении персонала использованию 
современных информационных и коммуникационных технологий.
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IBRKK — Warszawa

Zawody z przyszłością  
(na przykładzie siedleckiego rynku pracy)

Uwagi wstępne

Na niedostosowanie podaży i popytu siły roboczej na krajowych rynkach pracy zwraca 
się uwagę w wielu opracowaniach sporządzanych na potrzeby urzędów pracy. Z wielu badań 
wynika1, iż zarówno kierunki, jak i jakość kształcenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, 
nie są dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy. Jest to jeden z najpoważniejszych 
problemów w podejmowaniu działań zapobiegających bezrobociu. 

1 Potwierdzają to rezultaty badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w ostatnim czasie przez IBRKK w Warszawie, 
m.in. realizowanych projektów badawczych pt. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb ryn-
ku pracy, Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy — diagnoza i prognoza (ibrkk.projekty.pl), 
jak również badania przeprowadzone przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy (zob. J. Godlewska, Kierunki i jakość 
kształcenia w woj. mazowieckim, czyli o tym, jak edukacja ma się do potrzeb rynku pracy, „Biuletyn Mazowieckiego Rynku 
Pracy” 2011, nr 4).
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Pracę znajdują tylko nieliczni absolwenci rozpoczynający start zawodowy — brak do-
świadczenia, niewielkie przyuczenie zawodowe, zbyt ogólna wiedza to powody, dla któ-
rych niewielu pracodawców decyduje się na zatrudnienie absolwentów szkół zawodo-
wych. Gwarancji zatrudnienia nie daje nawet zdobycie zawodu deficytowego — ranking 
zawodów deficytowych2 zmienia się z roku na rok, trudno więc wskazać, na jaki zawód 
na rynku pracy będzie popyt za rok lub kilka lat i w której branży znajdzie pracę młodzież 
kończąca szkoły zawodowe. Przykładowo, niektóre zawody na warszawskim rynku pracy,  
m.in. „mechanik autobusów”, „technik elektroniki medycznej”, „technik archiwista”, jeszcze 
w 2009 r. należały do zawodów nadwyżkowych, a obecnie są deficytowe. Niektóre zawody 
obecnie nadwyżkowe były deficytowe w roku poprzednim (np. „opiekun w domu pomocy 
społecznej” czy „rzeźnik-wędliniarz”) lub w latach poprzednich (zwłaszcza zawody budow-
lane: „murarz”, „pozostali elektrycy budowlani i pokrewni”, „kamieniarz” czy „cieśla”). Na 
powiatowym siedleckim rynku pracy w czołówce zawodów, w których w 2010 r. brakowało 
pracowników, były: stolarz, elektromechanik oraz rzeźnik-wędliniarz. Zawody kamieniarza, 
montera instalacji i elektryka jeszcze do niedawna miały dość duże powodzenie na powiato-
wym rynku pracy, ale już w 2009 r. stały się nadwyżkowymi. PUP w Siedlcach jeszcze przed 
2010 r. poszukiwał pracowników w zawodzie elektryka, a przed dwoma laty do zawodów 
deficytowych należały zawody elektromechanika czy też lakiernika samochodowego. Od 
roku nadwyżka ofert pracy występuje jedynie w zawodach technika logistyka i sprzedawcy.

Biorąc pod uwagę zmienność i szybką dezaktualizację zawodów deficytowych, koniecz-
na wydaje się nie tylko kompleksowa analiza3 zawodów aktualnie poszukiwanych na rynku 
pracy, lecz również prognoza zawodów, na które zapotrzebowanie wystąpi za kilka lat. Taka 
informacja byłaby niezwykle istotna dla wszystkich uczestników rynku, głównie zaś dla ab-
solwentów gimnazjów stojących przed wyborem kierunku własnego kształcenia i zawodu, 
który dałby szansę zatrudnienia po ukończeniu szkoły, jak również dla dyrekcji szkół i władz 
oświatowych decydujących o korekcie poziomu i kierunkach kształcenia zawodowego.

Niniejszy artykuł porusza aspekty metodologiczne konstrukcji takiej prognozy i prezen-
tuje listę zawodów na siedleckim rynku pracy, na które w najbliższych latach może wystąpić 
zarówno zwiększony, jak i zmniejszony popyt. Podstawą sporządzenia prognozy były dane 
pochodzące z dostępnych źródeł danych: sprawozdawczości PUP w Siedlcach na temat ak-
tualnej liczby osób poszukujących pracy w danym zawodzie oraz o ofertach pracy będących 
w dyspozycji PUP (wolnych stanowiskach pracy)4. Ponadto, pomocne były informacje do-
tyczące szkolnictwa zawodowego, opracowane na potrzeby realizowanego projektu badaw-
czego pt. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku 
pracy oraz z badania ankietowego stworzonego na potrzeby projektu dotyczącego zmian  
w szkolnictwie zawodowym w kontekście potrzeb siedleckiego rynku pracy5. 

2  Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest sporządzana przede wszystkim na podstawie danych urzędów pracy.
3  Analiza zawodów deficytowych (nadwyżkowych), wykorzystująca informacje innych instytucji rynku pracy, zwłaszcza pry-
watnych agencji doradztwa zawodowego.
4  Opracowanie sporządzono na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, zawartych w sprawozdaniu 
MPiPS-01, załącznik 2: Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy i oferty pracy oraz załącznik 3: 
Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności.
5  Szczegółowe wyniki badania ankietowego — zob. Potrzeby pracodawców a rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach. 
Raport z badania pracodawców i analiza rynku pracy, red. naukowy U. Kłosiewicz-Górecka, IBRKK, Warszawa 2011.
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Szkolnictwo zawodowe w Siedlcach

Młodzież w Siedlcach ma do dyspozycji 12 szkół zawodowych — 6 szkół ponadgimna-
zjalnych, 1 technikum oraz 5 zasadniczych szkół zawodowych. W 2010 r. liczba uczniów 
opuszczających szkoły zawodowe wynosiła 794 i była najwyższa od lat, wyższa niż w 2009 r.  
o ponad 24%, w stosunku zaś do 2006 r. wyższa o ponad 18%. Zmiany preferencji mło-
dzieży dotyczą również kierunków kształcenia — od roku szkolnego 2007/2008 utrzymuje 
się przewaga absolwentów techników i szkół ponadgimnazjalnych nad absolwentami za-
sadniczych szkół zawodowych. W roku szkolnym 2009/2010 roku liczba tych ostatnich  
(374 uczniów) wzrosła w porównaniu do roku 2005/2006 jedynie o 1/10, a liczba absolwen-
tów pozostałych szkół zawodowych (420 uczniów) powiększyła się o blisko 1/3. Większość 
absolwentów szkół zawodowych, kończąc szkołę, zdobywa automatycznie kwalifikacje  
w danej dziedzinie6. Szkoły zawodowe w Siedlcach kształcą młodzież w 38 zawodach —  
20 z nich reprezentuje wielką grupę zawodową „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”, 
13 zawodów należy do grupy „technicy i średni personel”, zawody „kucharza małej ga-
stronomii”, „fryzjera” i „sprzedawcy” przynależą do grupy „pracownicy usług osobistych  
i sprzedawcy”, zawód „ogrodnika” do grupy „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy”, a za-
wód „operatora maszyn do obróbki skrawaniem” do grupy „operatorzy i monterzy maszyn 
i urządzeń”.

W 2010 r. zasadnicze szkoły zawodowe nadal najliczniej opuszczali mechanicy po-
jazdów samochodowych (43 osoby), kucharze małej gastronomii (45 osób), sprzedawcy  
(34 osoby), cukiernicy (32 osoby) i mechanicy maszyn i urządzeń (31 osób). W technikach  
i szkołach policealnych nadal ogromnym powodzeniem w 2010 r. cieszył się zawód techni-
ka mechanika (67 absolwentów) oraz zawód technika żywienia i gospodarstwa domowego  
(48 osób). W rankingu najczęściej wybieranych zawodów znalazły się zawody: technika 
elektronika (45 osób), technika ekonomisty (38 osób), technika mechatronika (30 osób), 
technika architektury krajobrazu (29 osób), technika elektryka (27 osób), technika hotelar-
stwa (25 osób) oraz technika handlowca (21 osób).

Zawody z przyszłością na siedleckim rynku pracy

Zawód z przyszłością to taki:
• na który istnieje niezaspokojony popyt (pracodawcy poszukują pracowników w tych za-

wodach),
• którego absolwenci szkół zawodowych bez trudu znajdują pracę,
• w którego przypadku dokonane (i planowane) zmiany w zatrudnieniu wiążą się (lub będą 

się wiązały) z przewagą przyjęć do pracy nad zwolnieniami,
• w którym przeważają opinie pracodawców o wzroście zatrudnienia nad opiniami o spad-

ku zatrudnienia w perspektywie krótko- i długookresowej.
W celu opracowania listy zawodów przyszłości w Siedlcach i w powiecie siedleckim 

zastosowano metodę wskaźnikową. Wykorzystano następujące wskaźniki7:
• M1 — liczba ofert pracy na 1 bezrobotnego absolwenta,
• M2 — liczba bezrobotnych absolwentów pozostających bez pracy rok lub dłużej do licz-

by bezrobotnych absolwentów ogółem,

6  Wyjątkiem może być np. elektryk, który, mimo że jest absolwentem szkoły zawodowej, nie może pracować samodzielnie do 
czasu zdobycia uprawnień, które trzeba regularnie odnawiać.
7  Wszystkie wskaźniki dotyczą 2009 r.
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• M3, M4 — udział opinii o spadku (wzroście) zatrudnienia w danym zawodzie w najbliż-
szych 2 latach,

• M5, M6 — udział opinii o spadku (wzroście) zatrudnienia w danym zawodzie w perspek-
tywie do 2015 r.,

• M7, M8 — udział opinii na temat wysokiej (niskiej) jakości zatrudnienia,
• M9, M10 — udział opinii o niewystarczającym (wystarczającym) zapotrzebowaniu na 

pracowników w danym zawodzie,
• M11 — udział opinii o odpływie absolwentów siedleckich szkół zawodowych na inne 

rynki pracy w perspektywie do 2015 r.
M1 — liczba ofert pracy na 1 bezrobotnego absolwenta. Porównanie liczby zgłoszo-

nych do PUP ofert zatrudnienia z liczbą absolwentów wskazuje, iż miejsc pracy w Siedlcach 
wystarczyłoby jedynie dla 85,1% absolwentów8. Zawody, w których w 2009 r. poszukiwano 
najwięcej pracowników, to albo profesje wykonywane w branżach o sezonowym zatrud-
nieniu (zawody związane z budownictwem i wykończeniem budynków, zwłaszcza murarze  
i stolarze), albo o dużej rotacji siły roboczej (przede wszystkim sprzedawcy i przedstawi-
ciele handlowi). Ogółem do absolwentów w zawodach budowlanych oraz ekonomicznych 
skierowano odpowiednio blisko 12% oraz ponad 50% ofert pracy. Do absolwentów koń-
czących kierunek związany z turystyką i hotelarstwem nie skierowano żadnych ofert pracy. 

Na rynku pracy w Siedlcach względna równowaga dotyczy jedynie (sytuacja taka utrzy-
muje się od roku) zawodu technika logistyka, gdzie na 3 oferty pracy przypadało w 2009 r.  
3 absolwentów. Nadwyżka ofert pracy (1,3 oferty na 1 bezrobotnego absolwenta) występuje 
w zawodzie sprzedawcy (tablica 1). Zatem w wymienionych 2 zawodach, mimo pogarszają-
cej się sytuacji na rynku pracy, absolwenci mogli bez przeszkód znaleźć zatrudnienie.

Najliczniejszą grupę stanowią zawody, w których liczba ofert pracy jest znacznie mniej-
sza niż liczba absolwentów poszukujących pracy. Wśród zawodów nadwyżkowych najniższe 
wskaźniki ofert pracy na 1 bezrobotnego absolwenta przypadły „technikom budownictwa” 
oraz „technikom ekonomistom” (0,01). Aż 220 absolwentów w 2009 r. na ogólną liczbę 638, 
tj. blisko 35%, wybrało 10 zawodów (na 38), na które w 2009 r. żaden z pracodawców nie 
zgłosił ani jednej oferty pracy w Siedlcach. 

M2 — liczba bezrobotnych absolwentów pozostających bez pracy rok lub dłużej  
do liczby bezrobotnych absolwentów ogółem. W 2009 r. zarejestrowano w Siedlcach  
1829 bezrobotnych (w tym 1660 bezrobotnych absolwentów). Wśród bezrobotnych absol-
wentów najwięcej, bo aż 369 bezrobotnych, miało zawody budowlane.

Druga najliczniejsza zbiorowość bezrobotnych, licząca 287 osób, miała zawody handlo-
we. Zawody mechaniczne i samochodowe ukończyło 195 bezrobotnych, a 156 — zawody 
ekonomiczne. Zdecydowanie najwięcej osób bez pracy (powyżej 100 osób) w Siedlcach 
uzyskało wykształcenie w grupach zawodowych: „sprzedawcy”, „technicy ekonomiści”, 
„technicy mechanicy” oraz „ślusarze”. W przypadku zawodów mechanika samochodowe-
go, murarza, technika budownictwa oraz technika elektryka było ponad 50 bezrobotnych 
absolwentów.

Spośród wyróżnionych w tablicy 1 zawodów są takie, w których zarejestrowani absol-
wenci pozostają bez pracy ponad rok i dłużej (m.in. technik ogrodnik, elektromechanik, 
rzeźnik-wędliniarz, tapicer, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik 
samochodowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz elektromonter). W Siedlcach 
ponad 90% bezrobotnych absolwentów nie mogło przez długi czas znaleźć zatrudnienia  

8  Należy podkreślić, iż oferty pracy pochodzą jedynie z PUP, a ze względu na brak informacji o liczbie absolwentów podejmu-
jących dalszą naukę uwzględniono wszystkich absolwentów kończących w 2009 r. zawodową edukację. 
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Tablica 1. Wybrane informacje na temat absolwentów szkół zawodowych w Siedlcach 
w 2009 r. wg grup zawodów i specjalizacji

Kod  
zawodu Nazwa grupy zawodów

Absolwenci 
szkół za-

wodowych 
ogółem

Bezrobotni absolwenci Liczba ofert 
na 1 bezro-

botnego  
absolwentaogółem powyżej  

12 miesięcy
311204 Technik budownictwa 14 86 77 0,01
311207 Technik dróg i mostów kolejowych - 7 6 -
311302 Technik elektryk 27 64 56 0,05
311401 Technik elektronik 45 36 23 0,17
311403 Technik mechatronik 30 4 - -
311502 Technik mechanik 67 169 147 -
321202 Technik architektury krajobrazu 29 - - a

321206 Technik ogrodnik - 21 21 -
321402 Technik żywienia i gosp. domowego 48 62 42 -
341404 Technik hotelarstwa 25 8 6 -
341501 Technik handlowiec 21 57 49 0,60
341902 Technik ekonomista 38 164 156 0,01
342205 Technik logistyk - 3 1 1,00
512202 Kucharz małej gastronomii 45 67 43 0,07
514102 Fryzjer 10 42 30 0,62
522107 Sprzedawca 34 255 237 1,30
6211 Ogrodnik 12 - - a

711301 Kamieniarz - - - a

712102 Murarz 9 88 86 0,39
713203 Posadzkarz - 26 22 0,04
713901 Technolog robót wykończ. w budownictwie - 5 5 -
714103 Malarz-tapeciarz - - - a

714201 Lakiernik samochodowy 4 5 5 0,60
721303 Blacharz samochodowy 4 29 28 0,14
7222 Ślusarz - 160 159 0,07
7231 Mechanik pojazdów samochodowych 43 102 95 0,34
7233 Mechanik maszyn i urządzeń 31 34 28 0,18
7241 Elektromechanik 2 14 14 0,57
724201 Elektromonter (elektryk) zakładowy 20 3 3 0,33
7251 Monter elektronik 13 16 11 0,19
7252 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 10 5 5 -
7345 Introligator - - - a

741104 Rzeźnik-wędliniarz - 6 6 -
741201 Cukiernik 32 49 40 0,02
741203 Piekarz 7 33 32 0,12
7422 Stolarz 7 27 23 0,56
743702 Tapicer - 6 6 0,17
8211 Operator maszyn do obróbki skrawaniem 11 7 6 -

Ogółem 638 1 660 1 468 0,33
a Zgłoszono oferty pracy w danym zawodzie, ale żaden z bezrobotnych nie szukał w tym zawodzie pracy.
U w a g a. W tablicy podano tylko te grupy zawodów, które zawiera oferta edukacyjna szkół zawodowych  
w Siedlcach. Pogrubionym drukiem wyróżniono 4-cyfrowy kod zawodów, kiedy w przypadku zbyt ogólnego na-
zewnictwa zawodów szkolnych dane dotyczą ich zbiorczej agregacji. I tak, np. kategoria „introligator” zawiera 
kilka elementarnych zawodów (specjalności): introligator, introligator galanteryjny, introligator poligraficzny, 
operator maszyn introligatorskich.
Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Siedlcach.
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w zawodach: ślusarza, murarza, piekarza, blacharza samochodowego, technika ekonomi-
sty, mechanika pojazdów samochodowych i sprzedawcy. Ponadto, na długookresowe bez-
robocie narażeni byli absolwenci mający zawody (absolwenci pozostający bez pracy ponad  
12 miesięcy stanowili ponad 80% ogółu bezrobotnych absolwentów): technika budownic-
twa, technika elektryka, technika mechanika, technika handlowca, technika dróg i mostów, 
operatora maszyn do obróbki skrawaniem, stolarza, posadzkarza, mechanika maszyn i urzą-
dzeń oraz cukiernika.

Przyglądając się „profesji” długookresowych bezrobotnych absolwentów, może dziwić 
fakt niemożności znalezienia przez nich zatrudnienia w takich zawodach, jak elektrome-
chanik, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik samochodowy czy 
też monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Z dużym prawdopodobieństwem można wnio-
skować, iż bezrobotni absolwenci mający któryś z tych zawodów faktycznie pracują, ale 
w szarej sferze, a rejestracja w urzędach pracy jest im potrzebna jedynie w celu uzyskania 
przysługującego ubezpieczenia.

M3, M4 — udział opinii o spadku (wzroście) zatrudnienia w danym zawodzie w naj-
bliższych 2 latach. Siedleccy pracodawcy w planach na najbliższe 2 lata przewidują raczej 
wzrost zatrudnienia niż jego spadek (tablica 2). Dotyczy to zawodów związanych z turysty-
ką i hotelarstwem, rolnictwem bądź ogrodnictwem oraz budownictwem. Najczęściej planuje 
się zmniejszenie zatrudnienia w zawodach ekonomicznych (takie przewidywania ma 37,5% 
pracodawców) oraz w zawodach handlowych (ponad 33% pracodawców).

Tablica 2. Opinie pracodawców na tematy dotyczące zatrudnienia  
(I kwartał 2010 r., w %)

Nazwa grupy zawodów

Opinie o

spadku za-
trudnienia  

w ciągu naj-
bliższych 2 lat

wzroście 
zatrud-
nienia  

do 2015 r.

wysokiej 
jakości 
zatrud-
nienia

niewystarcza-
jącym zapo-

trzebowaniu na 
pracowników

odpływie 
absolwentów 

na inne  
rynki pracy 
do 2015 r.

Ekonomiczne 37,5 39,8 89,5 7,7 31,9
Handlowe 33,3 58,8 82,9 12,8 24,5
Gastronomiczne 28,6 65,4 42,9 36,4 15,2
Elektrotechniczne 25,0 69,8 65,5 29,0 31,4
Budowlane - 69,4 77,8 24,1 30,6
Mechaniczne i samochodowe 10,0 55,4 75,0 18,6 18,5
Związane z turystyką  

i hotelarstwem - 50,0 50,0 - 23,8

Pracownicy usług osobistych 25,0 29,4 57,1 21,4 11,5
Rolnicze/ogrodnicze - 14,3 66,7 13,3 4,5

Ź r ó d ł o: Potrzeby pracodawców a rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach. Raport z badania pracodaw-
ców i analiza rynku pracy, red. naukowy U. Kłosiewicz-Górecka, IBRKK, Warszawa 2011.

M5, M6 — udział opinii o spadku (wzroście) zatrudnienia w danym zawodzie w per-
spektywie do 2015 r. Do 2015 r. pracodawcy przewidują, iż zapotrzebowanie na pracow-
ników wzrośnie w 5 z analizowanych grup zawodów. Większość z nich prognozuje wzrost 
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zatrudnienia zwłaszcza w zawodach elektrotechnicznych oraz budowlanych (ponad 69%). 
Równie wysoki odsetek odpowiedzi dotyczy wzrostu zatrudnienia w perspektywie 15 lat  
w zawodach gastronomicznych, handlowych i mechaniczno-samochodowych. Zdaniem 
pracodawców, spadek zapotrzebowania dotknie pracowników usług osobistych, osoby  
o zawodach ekonomicznych, rolniczych i ogrodniczych. Jednakowy odsetek pracodawców 
(po 50%) prognozuje zarówno spadek, jak i wzrost zapotrzebowania na zawody związane  
z turystyką i hotelarstwem. 

M7, M8 — udział opinii na temat wysokiej (niskiej) jakości zatrudnienia. Przy oce-
nie jakości zatrudnienia pracodawcy brali pod uwagę poziom kwalifikacji pracowników, 
umiejętności zawodowe i predyspozycje oraz stosunek do pracy i w każdej z analizowanych 
grup zawodów ich oczekiwania odbiegały znacznie od potrzeb. Najbardziej byli usatysfak-
cjonowani pracownikami w zawodach ekonomicznych (blisko 90% pracodawców oceni-
ło jakość pracowników jako w pełni zadowalającą) i handlowych (blisko 83%). Najgorzej 
oceniono pracowników zawodów gastronomicznych — wymagania pracodawców spełniło 
jedynie 42,9% pracowników (zob. tablica 2). 

M9, M10 — udział opinii o niewystarczającym (wystarczającym) zapotrzebowa-
niu na pracowników w danym zawodzie. Poziom zatrudnienia jest niewystarczający  
w zawodach gastronomicznych. Ponad 36% pracodawców uważa, iż istniejące zatrudnienie 
nie pokrywa ich potrzeb. Znaczne niedobory zatrudnienia występują również w zawodach 
elektrotechnicznych (29% pracodawców deklaruje niewystarczające zapotrzebowanie) oraz  
w zawodach budowlanych (ponad 24%). W pozostałych zawodach istniejące zatrudnienie 
jest wystarczające, zwłaszcza w zawodach związanych z turystyką i hotelarstwem (100%) 
oraz w zawodach ekonomicznych (92,3%).

M11 — udział opinii o odpływie absolwentów siedleckich szkół zawodowych na 
inne rynki pracy w perspektywie do 2015 r. W perspektywie najbliższych 15 lat ponad 
30% pracodawców prognozuje, iż znaczny odpływ absolwentów na inne rynki pracy nastąpi 
zwłaszcza w zawodach ekonomicznych, elektrotechnicznych oraz budowlanych. Przewaga 
odpowiedzi negujących odpływ absolwentów dotyczy wszystkich pozostałych zawodów. 
Można sądzić, iż siedleccy pracodawcy nie widzą żadnych zagrożeń w związku z ewentual-
ną migracją absolwentów.

Zawody z przyszłością na siedleckim rynku pracy to te, dla których uzyskano wysokie 
wartości wskaźników M1, M4, M6, M7, M9, M11 oraz niskie wartości wskaźników M2, M3, 
M5, M8 i M10.

Następnym etapem konstrukcji listy zawodów przyszłości w Siedlcach było zagregowanie 
wskaźników cząstkowych do jednego wskaźnika zbiorczego. W tym celu nieporównywalne 
(wyrażone w innych jednostkach i opisujące różne zjawiska) wskaźniki doprowadzono do 
postaci pozwalającej na ich zsumowanie. Wszystkie wskaźniki zostały wystandaryzowane9. 
Po standaryzacji wskaźników utworzono jeden wskaźnik zbiorczy (WZ) wg wzoru:

WZ = M1 – M2 – M3 + M6 + M7 + M9 + M11.

Ostatecznie, wszystkie zawody, do których przygotowuje szkolnictwo zawodowe  
w Siedlcach10, uszeregowano wg malejącej wartości wskaźnika zbiorczego (WZ). Zawody 
najbardziej przyszłościowe to te, którym przyporządkowano najwyższe wartości wskaźnika 
WZ. Listy zawodów przyszłości w Siedlcach utworzone na podstawie wskaźnika WZ ilu-
struje rysunek.

9  Każdą ze zmiennych sprowadzono do postaci, w której ma ona średnią równą zeru i odchylenie standardowe równe jeden.
10  Z wyjątkiem tych, w których brak było ofert i osób bezrobotnych. 
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Pierwsze miejsce wśród zawodów z przyszłością zajmuje zawód mechatronik, łączący 
zawody mechanika, elektronika i informatyka. Zawód mechatronika jest związany nie tylko 
z nowoczesnymi technologiami, lecz również z budownictwem. Osoba mająca taki zawód 
jest odpowiedzialna za eksploatację, naprawę i przegląd sprzętów zaawansowanej technolo-
gii, z których coraz częściej korzysta się w przedsiębiorstwach. Zawód ten, wymagający wy-
sokich umiejętności związanych z programowaniem, obsługą komputerów i urządzeń stero-
wanych komputerowo, ma największe perspektywy na rynku pracy w Siedlcach. Ogromny 
postęp technologiczny, jaki już się dokonał i który wciąż będzie kontynuowany, sprawia, iż 
wszelkie zawody w dziedzinie informatyki i technologii informatycznej mają przed sobą 
ogromne możliwości.

W rankingu zawodów z przyszłością kolejne wysokie miejsca zajmują zawody budow-
lane. Duże perspektywy na rynku pracy mają zawody wymagające prac relatywnie prostych 
w budownictwie, jak stolarze, malarze, posadzkarze, technolodzy prac wykończeniowych.

Do zawodów z największymi perspektywami w Siedlcach należą również zawody z po-
krewnych branż budownictwa, tzn. technicy dróg i mostów kolejowych (12 miejsce). Te pro-
fesje w związku z szerokimi planami budowy sieci dróg i autostrad staną się w najbliższym 
czasie bardzo pożądane i potrzebne na rynku pracy.

Warto odnotować, iż wysoko w rankingu znalazły się zawody elektrotechniczne — mon-
ter elektronik, technik elektronik, elektromechanik oraz elektryk.

Wśród zawodów handlowych największe perspektywy ma zawód technik logistyk. Do 
najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków, należą przede wszystkim prze-

Rysunek. Zawody z przyszłością w Siedlcach (wg zbiorczego wskaźnika WZ)

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Siedlcach oraz badania ankietowego przeprowa-
dzonego przez IBRKK w 2010 r.
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mysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Przyszłość 
tego zawodu wiąże się z istnieniem firm specjalizujących się w spedycji krajowej  
i międzynarodowej. Zawód ten wymaga — podobnie jak większość nowoczesnych za-
wodów — znajomości systemów informatycznych.

Do grup zawodów o zdecydowanie najgorszych perspektywach na rynku pracy  
w Siedlcach należą zawody związane ze świadczeniem usług i opieki osobistej — fry-
zjer, tapicer, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz rzeźnik-wędliniarz. 
Perspektywy rozwojowe tych zawodów w najbliższej przyszłości są niewielkie. Podobna 
sytuacja — brak perspektyw na zatrudnienie w niedalekiej przyszłości — dotyczy za-
wodów gastronomicznych (piekarz, cukiernik) oraz ogrodniczych (technik ogrodnik). 

Niskie wartości zbiorczego indeksu WZ osiągają zawody ekonomiczne oraz zawody 
związane z turystyką i hotelarstwem. Niskie notowania zawodów technika ekonomisty 
i technika hotelarstwa, mimo wysokiej jakości tych zawodów w ocenie pracodawców, 
niewątpliwie wiążą się z wystarczającą w tych zawodach podażą siły roboczej.

Podsumowanie

Zaproponowana wg metody wskaźnikowej lista zawodów z przyszłością, które w naj-
bliższym czasie będą się cieszyć zainteresowaniem pracodawców, niezwykle silnie zależy 
od doboru wskaźników cząstkowych. Inny dobór wskaźników cząstkowych może diame-
tralnie zmienić kolejność rankingu.

Warto rozważyć inne wskaźniki cząstkowe dotyczące rynku pracy, np. wskaźnik wzrostu 
(spadku) liczby absolwentów, jacy co roku znajdują zatrudnienie (tracą pracę) w danym za-
wodzie, wskaźnik wzrostu płac w zawodach deficytowych (nadwyżkowych).

Wskaźnik zbiorczy oparto głównie na opiniach przedsiębiorców na temat perspektyw roz-
wojowych poszczególnych zawodów i to one zadecydowały o otrzymanych wynikach. Opinie 
pracodawców o perspektywach różnych zawodów wiążą się głównie z ich zachowaniami, 
doświadczeniami i sytuacją w ich firmach w okresie kryzysu. Niestabilność rynku wymu-
sza na przedsiębiorcach nieustanną elastyczność w podejściu do swoich działań. W rezultacie 
niektóre z opinii — zwłaszcza te dotyczące planowanych zmian zatrudnienia w zawodach  
w perspektywie długookresowej do 2015 r.11 — mogą być mało wiarygodne, zatem mogą wa-
żyć na uzyskiwanych rezultatach. 

Wyniki dotyczące zawodów z przyszłością mogą być ponadto obarczone błędem wyni-
kającym nie tylko z uwarunkowań „kryzysowych”, lecz również z małej liczby obserwacji. 
Stąd uwaga, aby prezentowaną listę zawodów z przyszłością traktować raczej jako kolejną 
(oprócz innych) wskazówkę dla osób prowadzących politykę edukacyjną i na rynku pracy. 
Sporządzona lista wydaje się być w dużym stopniu zgodna z opiniami ekspertów co do per-
spektyw rozwojowych poszczególnych zawodów.

Lista zawodów z przyszłością może być jedną z form pomocy w fachowym wsparciu  
i racjonalnym kształtowaniu przyszłości zawodowej młodzieży. 

Summary

The article presents a list of professions with the future, which should arouse interest 
of Siedlce employers in the years to come. Information on the deficit professions may be 

11  Przykładowo, wskaźniki M5, M6 i M11 wydają się być mniej wiarygodne od pozostałych. 
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useful, in particular, for secondary schools graduates who have to choose the direction of 
their own education and profession as well as for the education authorities in designating 
lines of education. The author’s intent was not, however, exclusively to generate such a list  
(in a short time period, the list of deficit professions becomes outdated) but to present  
the indicator method as a simple tool that may be used for a systematic surveying demand 
and supply not only in the Siedlce labour market. 

Резюме

Статья представляет перечень профессий с будущим, которые должны вызывать 
интерес трудодателей в Седльце в ближайшие годы. Информация о дефицитных про-
фессиях может быть полезной особенно для выпускников гимназий, которые стоят 
перед выбором направления собственного обучения и профессии, а также просвети-
тельных властей в определении направлений образования. Однако замысел автора – не 
исключительно составление такого списка (перечень дефицитных профессий быстро 
теряет актуальность), но представление показательного метода как простого инстру-
менты, который может использоваться для систематического исследования спроса  
и предложения не только на рынке труда в Седльце. 


