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Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące
zawodów potrzebnych na rynku pracy
Już po raz drugi, w formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił
prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na
krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Automatyk, kierowca mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz, technik budowy dróg, technik
programista, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które
prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy.

Każdego roku, do 1 lutego MEN będzie ogłaszało prognozę w drodze obwieszczenia w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na
krajowym rynku pracy dokument będzie zawierał również wykaz potrzebnych zawodów w
poszczególnych województwach.

Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa
branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie
zapotrzebowanie istotne i umiarkowane na pracowników w poszczególnych zawodach.

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów, dla których, ze względu na
znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku
pracy. Ma ona na celu wspomaganie szkolnictwa branżowego. Tym samym przyczyni się ona
do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w
Polsce.

W województwie dolnośląskim prognoza zawiera wykaz 71 istotnych zawodów
potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Wśród nich: górnik podziemnej eksploatacji
kopalin innych niż węgiel kamienny, operator maszyn i urządzeń przeróbczych,
technik geolog, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
technik technologii żywności. Wśród zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu (na
Dolnym Śląsku jest ich 92) są m.in.: kamieniarz, kucharz, stolarz, zdobnik ceramiki,
technik leśnik, technik hotelarstwa, technik przeróbki kopalin stałych.
W województwie kujawsko-pomorskim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 71
istotnych zawodów, a wśród nich: cukiernik, operator urządzeń przemysłu
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chemicznego, technik analityk, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik
żywienia i usług gastronomicznych. Wśród 72 zawodów o umiarkowanym
zapotrzebowaniu są m.in.: monter budownictwa wodnego, monter jachtów i łodzi,
przetwórca ryb, technik organizacji turystyki, technik procesów drukowania, technik
szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, zdobnik ceramiki.
W województwie lubelskim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 88 istotnych
zawodów. Na liście znajduje się m.in.: magazynier-logistyk, operator maszyn i
urządzeń przemysłu spożywczego, technik agrobiznesu, technik eksploatacji portów i
terminali, technik logistyk, technik ochrony środowiska, technik rolnik, technik
spedytor, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wśród 67 zawodów o
umiarkowanym zapotrzebowaniu, należy wymienić takie jak m.in.: asystent osoby
niepełnosprawnej, higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, pszczelarz, terapeuta
zajęciowy, technik organizacji turystyki, technik turystyki na obszarach wiejskich,
technik pszczelarz.
W województwie małopolskim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 74 istotnych
zawodów. Wśród nich: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik
pojazdów samochodowych, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik
przemysłu mody, technik technologii chemicznej, technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród 81
zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu są m.in.: asystentka stomatologiczna,
blacharz samochodowy, cukiernik, kowal, modelarz odlewniczy, operator maszyn i
urządzeń przemysłu metalurgicznego, piekarz, przetwórca mięsa, technik
farmaceutyczny, technik odlewnik, technik przemysłu metalurgicznego.
W województwie mazowieckim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 89 istotnych
zawodów. Wśród nich: betoniarz-zbrojarz, krawiec, kuśnierz, technik budownictwa,
technik przemysłu metalurgicznego, technik przemysłu mody, technik robót
wykończeniowych w budownictwie, technik technologii chemicznej, technik żywienia i
usług gastronomicznych. Wśród 64 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu są
m.in.: asystent osoby niepełnosprawnej, technik agrobiznesu, technik handlowiec,
technik ogrodnik, technik papiernictwa, technik rolnik.

Więcej informacji, w tym Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i
wojewódzkim rynku pracy dostępne jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
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