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Sekcja Zaklasyfikowanie

zawód 
maksymalnie 
deficytowy

Grupa elementarna

DEFICYT

Pośrednicy pracy i zatrudnienia

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 
gdzie indziej niesklasyfikowani

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

Lektorzy języków obcych

Specjaliści do spraw sprzedaży 
(z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)

Doradcy finansowi i inwestycyjni

Operatorzy maszyn do prania

Robotnicy wykonujący proste prace polowe

Operatorzy maszyn do szycia

Analitycy systemów komputerowych

Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)

Administratorzy systemów komputerowych

Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie

Przedstawiciele handlowi

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

RÓWNOWAGA
zawód 

zrównoważony

Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych,
futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

zawód 
nadwyżkowy

Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni

Nauczyciele szkół podstawowych

Maszyniści kotłów parowych i pokrewni

Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej 
i produkcji papieru

Matematycy, aktuariusze i statystycy

Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych

Robotnicy leśni i pokrewni

Kowale i operatorzy pras kuźniczych

*Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych został wykonany według nowej metodologii przygotowanej w 
ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Opracowanie nowych zaleceń metodycznych 
prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy”.

Informacja sygnalna sporządzona w oparciu o nową metodologię prowadzenia monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych. Opracowano na podstawie danych z MRPiPS.

NADWYŻKA

zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Pracownicy domowej opieki osobistej

Monterzy budownictwa wodnego

Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

Kaletnicy, rymarze i pokrewni

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 
pracujący na własne potrzeby

Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

Kelnerzy

Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki
i produkcji wyrobów z drewna

Kierownicy do spraw strategii i planowania

Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
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