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Wprowadzenie - Zawód 

Zawód – zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności definiowany jest jako 
przynoszący dochód zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych  
w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi 
zmianami przez poszczególne osoby, wymagających odpowiednich 
kwalifikacji (wiedzy  i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia  
i praktyki. Zawód może  dzielić się na specjalności.   

 

Zawód - zespół czynności wyodrębnionych w ramach społecznego podziału 
pracy, wymagający przygotowania (kwalifikacji), wykonywany przez 
jednostkę stale lub dorywczo, stanowiący dla niej źródło utrzymania  
i określający pozycję społeczną (Encyklopedia PWN).  

 



Klasyfikacja zawodów i specjalności  
na potrzeby rynku pracy 

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności  - rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej  z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji 
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania (Dz. U. poz. 1145 z późn. zm.).  

Polska klasyfikacja tworzona jest w oparciu o Międzynarodowy 
Standard Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08) opracowany przez 
Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), rekomendowany przez 
EUROSTAT  do stosowania w krajach Unii Europejskiej. 

 



Klasyfikacja zawodów i specjalności  
na potrzeby rynku pracy 

Struktura klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy 
obejmuje  pogrupowany spis zawodów i specjalności wykonywanych  
na rynku pracy (załącznik do rozporządzenia).  
Struktura klasyfikacji jest wynikiem łączenia poszczególnych zawodów i 
specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane 
grupy średnie, duże i wielkie, na podstawie podobieństwa kompetencji 
wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Struktura klasyfikacji 
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy obejmuje - 
• 10 grup wielkich,  
• 43 grupy duże (wewnętrzny podział grup wielkich),  
• 133 grupy średnie (wewnętrzny podział grup dużych), 
• 445 grupy elementarne (wewnętrzny podział grup średnich), w polskiej 

klasyfikacji grupy elementarne obejmują 2455 zawody i specjalności. 
 



Klasyfikacja zawodów i specjalności  
na potrzeby rynku pracy 

 

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy jest 
hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności 
występujących na rynku pracy. Zawód stanowi źródło dochodów 
i oznacza wyodrębniony zestaw zadań (czynności), wymagających 
kompetencji nabytych w toku uczenia się lub praktyki. Specjalność 
obejmuje część zawodu, wymagającą dodatkowych kompetencji. 

 



Klasyfikacja zawodów i specjalności  
na potrzeby rynku pracy 
Charakterystyka poszczególnych grup zawodów: 
• Grupa 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 

- grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami są: 
planowanie, określanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków 
polityki państwa, formułowanie przepisów prawnych oraz kierowanie 
działalnością jednostek administracji publicznej, a także sprawowanie 
funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych 
jednostkach organizacyjnych. 

• Grupa 2. Specjaliści - grupa ta obejmuje zawody wymagające wysokiego 
poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia 
w zakresie: nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, 
humanistycznych i pokrewnych. Ich główne zadania odnoszą się do  
wdrażania w praktyce koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, 
powiększania dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania 
i twórczość oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie. 

 



Klasyfikacja zawodów i specjalności  
na potrzeby rynku pracy 

• Grupa 3. Technicy i inny średni personel - grupa ta obejmuje zawody 
wymagające posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia 
niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych 
i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz 
artystycznych koncepcji i metod działania. 

• Grupa 4. Pracownicy biurowi - grupa ta obejmuje zawody wymagające 
posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do 
zapisywania, organizowania, przechowywania i wyszukiwania 
informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych 
i statystycznych oraz spełniania obowiązków wobec klientów, 
szczególnie związanych z operacjami pieniężnymi, organizowaniem 
podróży, informacjami i spotkaniami w zakresie biznesu. 

 



Klasyfikacja zawodów i specjalności  
na potrzeby rynku pracy 

• Grupa 5. Pracownicy usług i sprzedawcy - grupa ta obejmuje zawody 
wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne 
do świadczenia usług ochrony, usług osobistych związanych między 
innymi z podróżą, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem 
żywności, opieką osobistą oraz do sprzedawania i demonstrowania 
towarów w hurtowniach czy sklepach detalicznych. 

• Grupa 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy - grupa ta obejmuje 
zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia 
niezbędnych do uprawy i zbioru ziemiopłodów, zbierania owoców lub 
roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów, hodowli zwierząt, 
połowów lub hodowli ryb. 

 



Klasyfikacja zawodów i specjalności  
na potrzeby rynku pracy 

• Grupa 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - grupa ta obejmuje 
zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych 
do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów 
oraz budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. Główne 
zadania wymagają znajomości i zrozumienia charakteru pracy, 
stosowanych materiałów, maszyn i wytwarzanych produktów. 

• Grupa 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń - grupa ta obejmuje 
zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych 
do prowadzenia pojazdów i innego sprzętu ruchomego, nadzorowania, 
kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń przemysłowych na miejscu 
lub za pomocą zdalnego sterowania oraz do montowania produktów 
z komponentów zgodnie z normami i metodami montażu. Wykonywanie 
zadań wymaga odpowiedniej wiedzy i zrozumienia zasad 
funkcjonowania obsługiwanych urządzeń. 

 



Klasyfikacja zawodów i specjalności  
na potrzeby rynku pracy 

• Grupa 9. Pracownicy wykonujący prace proste - grupa ta obejmuje 
zawody, które wymagają podstawowych umiejętności i wiedzy 
teoretycznej niezbędnych do wykonywania przeważnie prostych 
i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zastosowaniu 
prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie 
i ocenie. 

• Grupa 10. Pracownicy wojska. 

 



Liczba pracujących ogółem* w województwie kujawsko-pomorskim  
w latach 2012-2016 
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Struktura zatrudnionych według głównych grup zawodowych  
w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku 
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Zatrudnieni według głównych grup zawodowych  
w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2016 

*Wartości średnioroczne wyliczone na podstawie danych kwartalnych 
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Zawody deficytowe 

 

Zawody deficytowe to takie, na które istnieje na rynku pracy wyższe 
zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych w danym zawodzie. Na 
potrzeby opracowania rankingu zawodów deficytowych zdefiniowano 
je jako te, dla których liczba ofert pracy jest wyższa niż liczba 
bezrobotnych, odsetek długotrwale bezrobotnych nie przekracza 
wartości mediany, a odpływ bezrobotnych przewyższa napływ w danym 
okresie sprawozdawczym. 



Zawody deficytowe w Polsce – I półrocze 2017 roku 

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy 

• Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów  
• Pośrednicy pracy i zatrudnienia  
• Lekarze weterynarii specjaliści  
• Analitycy systemów komputerowych 
• Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych  
• Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste  
• Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani  
• Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food  
• Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej 

niesklasyfikowani  
• Projektanci i administratorzy baz danych  
• Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych  
• Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie 

indziej niesklasyfikowani  
• Pracownicy świadczący usługi na ulicach  
• Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych)  

• Agenci i administratorzy nieruchomości  
• Doradcy finansowi i inwestycyjni  

 

• Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych  
• Technicy sieci internetowych  
• Technicy archiwiści i pokrewni  
• Operatorzy maszyn do szycia  
• Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)  

• Magazynierzy i pokrewni 
• Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych  
• Kierownicy do spraw finansowych  
• Przedstawiciele handlowi  
• Specjaliści do spraw sieci komputerowych  
• Agenci sprzedaży bezpośredniej  
• Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej  
• Układacze towarów na półkach  
• Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej 

niesklasyfikowani  
• Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani  

• Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji  
 



Liczba absolwentów UTP ogółem w latach 2011-2016 
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Liczba absolwentów UTP kierunków z obszarów nauk technicznych oraz ścisłych 
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Liczba absolwentów UTP kierunków z obszarów nauk rolniczych, leśnych  
i weterynaryjnych oraz przyrodnicznych 
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Liczba absolwentów UTP kierunków z obszaru nauk społecznych 
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Liczba absolwentów UTP według obszarów nauk w latach 2011-2016 
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Struktura absolwentów UTP według obszarów nauk w latach 2011-2016 
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Podsumowanie 

• Struktura zatrudnienia wg grup zawodowych w województwie 
kujawsko-pomorskim w latach 2012-2016 pozostawała względnie 
stabilna.  

• Największy udział charakteryzował dwie grupy – specjalistów  
oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (19%) 

•  Największa dynamika zmian (wzrost) nastąpił w 2014 roku w grupach 
pracowników usług i sprzedawców oraz robotników przemysłowych  
i operatorów maszyn i urządzeń.   
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