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Liczba bezrobotnychLiczba bezrobotnychLiczba bezrobotnychLiczba bezrobotnychLiczba bezrobotnychLiczba bezrobotnychLiczba bezrobotnychLiczba bezrobotnych

�� W latach 2000W latach 2000--2001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia. 2001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia. 
Na koniec grudnia 2001 bez pracy pozostawało 178 980.Na koniec grudnia 2001 bez pracy pozostawało 178 980.

�� Od roku 2001 następuje spadek bezrobociaOd roku 2001 następuje spadek bezrobocia

�� W 2002 roku bezrobocie zmniejszało się (178 879 osób W 2002 roku bezrobocie zmniejszało się (178 879 osób �� W 2002 roku bezrobocie zmniejszało się (178 879 osób W 2002 roku bezrobocie zmniejszało się (178 879 osób 
pozostawało w rejestrach PUP województwa w 2002 r.)pozostawało w rejestrach PUP województwa w 2002 r.)

�� W roku 2003 liczba osób zarejestrowanych bezrobotnych W roku 2003 liczba osób zarejestrowanych bezrobotnych 
była niŜsza o 4 350 osób niŜ w roku 2002była niŜsza o 4 350 osób niŜ w roku 2002

�� Kolejny 2004 rok przyniósł zmniejszenie liczby osób bezrobotnych Kolejny 2004 rok przyniósł zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 
o 9 777 niŜ w roku poprzednimo 9 777 niŜ w roku poprzednim

�� Tendencja spadkowa utrzymywała się w roku 2005 (o 7920 osób) Tendencja spadkowa utrzymywała się w roku 2005 (o 7920 osób) 
i  w roku 2006 o 15 069 osóbi  w roku 2006 o 15 069 osób



LICZBA BEZROBOTNYCH LICZBA BEZROBOTNYCH LICZBA BEZROBOTNYCH LICZBA BEZROBOTNYCH LICZBA BEZROBOTNYCH LICZBA BEZROBOTNYCH LICZBA BEZROBOTNYCH LICZBA BEZROBOTNYCH 
stan na 31 maja 2007 r.stan na 31 maja 2007 r.stan na 31 maja 2007 r.stan na 31 maja 2007 r.stan na 31 maja 2007 r.stan na 31 maja 2007 r.stan na 31 maja 2007 r.stan na 31 maja 2007 r.

�� Liczba bezrobotnych zarejestrowanych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz ędach pracy na koniec maja 2007 roku wyniosła w urz ędach pracy na koniec maja 2007 roku wyniosła 
126 160 osoby i była mniejsza o 7 553 osoby ni Ŝ 126 160 osoby i była mniejsza o 7 553 osoby ni Ŝ 
w poprzednim miesi ącu.w poprzednim miesi ącu.w poprzednim miesi ącu.w poprzednim miesi ącu.

�� W porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku licz ba W porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku licz ba 
bezrobotnych była ni Ŝsza o 24 859 osób tj. o 16,5%.bezrobotnych była ni Ŝsza o 24 859 osób tj. o 16,5%.



Stan bezrobocia w woj. lubelskimStan bezrobocia w woj. lubelskimStan bezrobocia w woj. lubelskimStan bezrobocia w woj. lubelskimStan bezrobocia w woj. lubelskimStan bezrobocia w woj. lubelskimStan bezrobocia w woj. lubelskimStan bezrobocia w woj. lubelskim
dane na dzień 31 maja 2007 r.dane na dzień 31 maja 2007 r.dane na dzień 31 maja 2007 r.dane na dzień 31 maja 2007 r.dane na dzień 31 maja 2007 r.dane na dzień 31 maja 2007 r.dane na dzień 31 maja 2007 r.dane na dzień 31 maja 2007 r.
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Stopa bezrobocia IStopa bezrobocia I

�� Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy 
w ostatnim dniu kwietnia 2007 r.  w ostatnim dniu kwietnia 2007 r.  nana poziomie województwapoziomie województwaw ostatnim dniu kwietnia 2007 r.  w ostatnim dniu kwietnia 2007 r.  nana poziomie województwapoziomie województwa
stanowili stanowili 14,714,7%    %    w liczbie ludności aktywnej zawodowo,      w liczbie ludności aktywnej zawodowo,      

�� Wojewódzki wskaźnik natęŜenia bezrobocia był wyŜszy o 1,0 pkt Wojewódzki wskaźnik natęŜenia bezrobocia był wyŜszy o 1,0 pkt 
procentowy od procentowy od wska źnika krajowego (13,7%).wska źnika krajowego (13,7%).



BezrobotniBezrobotni zarejestrowanizarejestrowani nana konieckoniec kwietniakwietnia 20072007 rr ..
nana poziomiepoziomie województwawojewództwa stanowilistanowili 2828,,33%% ww liczbieliczbie

Stopa bezrobocia IIStopa bezrobocia II

nana poziomiepoziomie województwawojewództwa stanowilistanowili 2828,,33%% ww liczbieliczbie
pracuj ącychpracuj ących pozapoza rolnictwemrolnictwem indywidualnym,indywidualnym,
coco oznacza,oznacza, i ŜiŜ wska źnikwska źnik tenten byłbył wy ŜszywyŜszy ww porównaniuporównaniu

zz analogicznymanalogicznym wska źnikiemwska źnikiem nana poziomiepoziomie krajukraju
((1919,,33%%)) oo 99,,00 pktpkt procentowychprocentowych..



WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCHWYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCHWYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCHWYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCHWYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCHWYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCHWYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCHWYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH

Bezrobotne kobietyBezrobotne kobiety
�� Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet 

na koniec maja 2007 roku wyniosła 66 084na koniec maja 2007 roku wyniosła 66 084
i stanowiła 52,4% ogółu bezrobotnych.i stanowiła 52,4% ogółu bezrobotnych.

Zamieszkali na wsiZamieszkali na wsiZamieszkali na wsiZamieszkali na wsi
�� Liczba osób w tej kategorii na koniec maja 2007 Liczba osób w tej kategorii na koniec maja 2007 

roku wyniosła 68 790 osób, stanowi ąc 54,5% roku wyniosła 68 790 osób, stanowi ąc 54,5% 
ogółu bezrobotnych.ogółu bezrobotnych.

�� Wskaźnik bezrobocia omawianej kategorii na Wskaźnik bezrobocia omawianej kategorii na 
przestrzeni ostatnich pi ęciu lat utrzymuje si ę przestrzeni ostatnich pi ęciu lat utrzymuje si ę 
w przedziale mi ędzy 53,8% a 54,5%.w przedziale mi ędzy 53,8% a 54,5%.



Bezrobotni do 25 roku ŜyciaBezrobotni do 25 roku Ŝycia

�� W ewidencji urz ędów pracy na koniec maja 2007 roku W ewidencji urz ędów pracy na koniec maja 2007 roku 
zarejestrowanych było 29 623 tysi ęcy młodych osób. zarejestrowanych było 29 623 tysi ęcy młodych osób. 
W odniesieniu do całej populacji bezrobotnych stano wili oni W odniesieniu do całej populacji bezrobotnych stano wili oni 
23,5%.23,5%.23,5%.23,5%.

Bezrobotni powy Ŝej 50 roku ŜyciaBezrobotni powy Ŝej 50 roku Ŝycia

�� Bezrobotni powy Ŝej 50 roku Ŝycia na koniec maja 2007 roku Bezrobotni powy Ŝej 50 roku Ŝycia na koniec maja 2007 roku 
w liczbie 19 969 stanowili 15,8% bezrobotnych ogółe m. w liczbie 19 969 stanowili 15,8% bezrobotnych ogółe m. 



BEZROBOCIE ABSLOWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH BEZROBOCIE ABSLOWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH BEZROBOCIE ABSLOWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH BEZROBOCIE ABSLOWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH BEZROBOCIE ABSLOWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH BEZROBOCIE ABSLOWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH BEZROBOCIE ABSLOWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH BEZROBOCIE ABSLOWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH 
I ZAWODOWYCHW ROKU SZKOLNYM 2005/2006I ZAWODOWYCHW ROKU SZKOLNYM 2005/2006I ZAWODOWYCHW ROKU SZKOLNYM 2005/2006I ZAWODOWYCHW ROKU SZKOLNYM 2005/2006I ZAWODOWYCHW ROKU SZKOLNYM 2005/2006I ZAWODOWYCHW ROKU SZKOLNYM 2005/2006I ZAWODOWYCHW ROKU SZKOLNYM 2005/2006I ZAWODOWYCHW ROKU SZKOLNYM 2005/2006

�� Województwo lubelskie posiada dobrze rozwini ęty system Województwo lubelskie posiada dobrze rozwini ęty system 
kształcenia. kształcenia. kształcenia. kształcenia. 

�� Jednak wysoki wska źnik bezrobocia w szkołach średnich Jednak wysoki wska źnik bezrobocia w szkołach średnich 
technicznych i zasadniczych zawodowych świadczy technicznych i zasadniczych zawodowych świadczy 
o niedostosowaniu programu nauczania do potrzeb ryn ku o niedostosowaniu programu nauczania do potrzeb ryn ku 
pracy.pracy.



WSKAŹNIK BEZROBOCIA ABSOLWENTÓW WSKAŹNIK BEZROBOCIA ABSOLWENTÓW WSKAŹNIK BEZROBOCIA ABSOLWENTÓW WSKAŹNIK BEZROBOCIA ABSOLWENTÓW WSKAŹNIK BEZROBOCIA ABSOLWENTÓW WSKAŹNIK BEZROBOCIA ABSOLWENTÓW WSKAŹNIK BEZROBOCIA ABSOLWENTÓW WSKAŹNIK BEZROBOCIA ABSOLWENTÓW 
W ROKU SZKOLNYM 2005/2006W ROKU SZKOLNYM 2005/2006W ROKU SZKOLNYM 2005/2006W ROKU SZKOLNYM 2005/2006W ROKU SZKOLNYM 2005/2006W ROKU SZKOLNYM 2005/2006W ROKU SZKOLNYM 2005/2006W ROKU SZKOLNYM 2005/2006
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BEZROBOCIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ BEZROBOCIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ BEZROBOCIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ BEZROBOCIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ BEZROBOCIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ BEZROBOCIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ BEZROBOCIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ BEZROBOCIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ 
WYśSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2005/2006WYśSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2005/2006WYśSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2005/2006WYśSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2005/2006WYśSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2005/2006WYśSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2005/2006WYśSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2005/2006WYśSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

�� Lublin jest miastem ludzi młodych. 43 % mieszka ńców nie Lublin jest miastem ludzi młodych. 43 % mieszka ńców nie 
przekracza 35przekracza 35--go roku Ŝycia. Atutami Lubelszczyzny s ą go roku Ŝycia. Atutami Lubelszczyzny s ą 
przede wszystkim jej wy Ŝsze uczelnie. przede wszystkim jej wy Ŝsze uczelnie. przede wszystkim jej wy Ŝsze uczelnie. przede wszystkim jej wy Ŝsze uczelnie. 
Młode i dobrze wykształcone kadry to efekt pracy wy Ŝszych Młode i dobrze wykształcone kadry to efekt pracy wy Ŝszych 
uczelni z ugruntowanymi ju Ŝ tradycjami. uczelni z ugruntowanymi ju Ŝ tradycjami. 

�� W roku akademickim 2005/2006 kształcenie na poziomi e W roku akademickim 2005/2006 kształcenie na poziomi e 
wyŜszym zapewniało 20 wy Ŝszych uczelni pa ństwowych wyŜszym zapewniało 20 wy Ŝszych uczelni pa ństwowych 
i niepa ństwowychi niepa ństwowych



BEZROBOTNI DO 27 ROKU śYCIA WEDŁUG                       BEZROBOTNI DO 27 ROKU śYCIA WEDŁUG                       BEZROBOTNI DO 27 ROKU śYCIA WEDŁUG                       BEZROBOTNI DO 27 ROKU śYCIA WEDŁUG                       BEZROBOTNI DO 27 ROKU śYCIA WEDŁUG                       BEZROBOTNI DO 27 ROKU śYCIA WEDŁUG                       BEZROBOTNI DO 27 ROKU śYCIA WEDŁUG                       BEZROBOTNI DO 27 ROKU śYCIA WEDŁUG                       
NAJWIĘKSZYCH LUBELSKICH UCZELNINAJWIĘKSZYCH LUBELSKICH UCZELNINAJWIĘKSZYCH LUBELSKICH UCZELNINAJWIĘKSZYCH LUBELSKICH UCZELNINAJWIĘKSZYCH LUBELSKICH UCZELNINAJWIĘKSZYCH LUBELSKICH UCZELNINAJWIĘKSZYCH LUBELSKICH UCZELNINAJWIĘKSZYCH LUBELSKICH UCZELNI

stan z 31 grudnia 2006 rokustan z 31 grudnia 2006 rokustan z 31 grudnia 2006 rokustan z 31 grudnia 2006 rokustan z 31 grudnia 2006 rokustan z 31 grudnia 2006 rokustan z 31 grudnia 2006 rokustan z 31 grudnia 2006 roku
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BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA 
RYNKU PRACYRYNKU PRACYRYNKU PRACYRYNKU PRACYRYNKU PRACYRYNKU PRACYRYNKU PRACYRYNKU PRACY

Długotrwale bezrobotniDługotrwale bezrobotni

�� Liczba długotrwale bezrobotnych,  wg stanu Liczba długotrwale bezrobotnych,  wg stanu 
na koniec maja 2007 r. kształtowała si ę na na koniec maja 2007 r. kształtowała si ę na 
poziomie 87 794 osoby,  a ich udział w ogólnej poziomie 87 794 osoby,  a ich udział w ogólnej 
liczbie bezrobotnych wynosił 69,6%. liczbie bezrobotnych wynosił 69,6%. 



Poziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskim
stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007

W maju 2007 roku urz ędy pracy pozyskały 5 446 ofert pracy W maju 2007 roku urz ędy pracy pozyskały 5 446 ofert pracy ––
w tym 73 % z sektora prywatnego. w tym 73 % z sektora prywatnego. 
W porównaniu z miesi ącem kwietniem liczba ta zmniejszyła W porównaniu z miesi ącem kwietniem liczba ta zmniejszyła 
się o 415 ofert czyli o 7,1%,się o 415 ofert czyli o 7,1%,się o 415 ofert czyli o 7,1%,się o 415 ofert czyli o 7,1%,

Na ogóln ą liczb ę ofert:Na ogóln ą liczb ę ofert:
�� 636 zgłoszono na miejsca przygotowania zawodowego636 zgłoszono na miejsca przygotowania zawodowego
�� 213 dla osób w okresie do 12 miesi ęcy od dnia 213 dla osób w okresie do 12 miesi ęcy od dnia 

ukończenia naukiukończenia nauki
�� 1097 na sta Ŝe1097 na sta Ŝe
�� 91 dla niepełnosprawnych91 dla niepełnosprawnych



Poziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskimPoziom zatrudnienia w woj. lubelskim
stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007stan na dzień 31 maja 2007

WW maju 2007 r. pracę podjęło 6 074 bezrobotnychmaju 2007 r. pracę podjęło 6 074 bezrobotnych--
to jest o 6,1 % mniej niŜ w miesiącu kwietniu 2007 r.to jest o 6,1 % mniej niŜ w miesiącu kwietniu 2007 r.

Z Z tytułu pracy najwięcej bezrobotnych wyłączono z ewidencji w powiatach:tytułu pracy najwięcej bezrobotnych wyłączono z ewidencji w powiatach:

lubelskim grodzkim lubelskim grodzkim -- 774774
łukowskim łukowskim –– 404404
puławskim puławskim -- 361361
Najmniej natomiast w powiatach :Najmniej natomiast w powiatach :
janowskim janowskim -- 8787
parczewskim parczewskim –– 97 97 
radzyńskim radzyńskim -- 118118



Zatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskim
stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.
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Prace subsydiowanePrace subsydiowanePrace subsydiowanePrace subsydiowanePrace subsydiowanePrace subsydiowanePrace subsydiowanePrace subsydiowane

W ramach zatrudnienia subsydiowanego:W ramach zatrudnienia subsydiowanego:
261osób 261osób -- zatrudniono w ramach robót zatrudniono w ramach robót 

publicznych,publicznych,
322 osoby w ramach prac interwencyjnych,322 osoby w ramach prac interwencyjnych,322 osoby w ramach prac interwencyjnych,322 osoby w ramach prac interwencyjnych,
273 osoby podjęły działalność gospodarczą,273 osoby podjęły działalność gospodarczą,
895 bezrobotnych rozpoczęło szkolenie,895 bezrobotnych rozpoczęło szkolenie,
1 004 podjęło staŜ,1 004 podjęło staŜ,
639 osób odbyło przygotowanie zawodowe.639 osób odbyło przygotowanie zawodowe.



Zatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskimZatrudnienie w woj. lubelskim
stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.stan na dzień 31 maja 2007 r.

Podjęcia prac subsydiowanych

w ramach 
refundacji kosztów 

zatrudnienia 

podjęcie 
działalności 

gospodarczej; 
29,00%

inne; 0,50%

prace 
interwencyjne; 

34,20%

roboty publiczne; 
27,70%

bezrobotnego; 
8,60%



Zawody deficytoweZawody deficytowe

PrzezPrzez zawódzawód deficytowydeficytowy naleŜynaleŜyPrzezPrzez zawódzawód deficytowydeficytowy naleŜynaleŜy
rozumiećrozumieć zawód,zawód, nana któryktóry występujewystępuje
wyŜszewyŜsze zapotrzebowaniezapotrzebowanie niŜniŜ liczbaliczba osóbosób
poszukującychposzukujących pracypracy ww tymtym zawodziezawodzie..



Grupy zawodów deficytowych w woj. lubelskimGrupy zawodów deficytowych w woj. lubelskim
według stanu na dzień 31 maja 2007 r.według stanu na dzień 31 maja 2007 r.

ZawódZawód BezrobotniBezrobotni Oferty pracyOferty pracy
Pracownicy administracyjni Pracownicy administracyjni 
(technik administracji)(technik administracji)

876876 27712771

Urzędnicy ds. podatkówUrzędnicy ds. podatków 00 3434

Operatorzy procesorów Operatorzy procesorów 
tekstutekstu

00 240240

Operatorzy do nakładania Operatorzy do nakładania 
powłokpowłok

33 1919

Operatorzy maszyn do Operatorzy maszyn do 
produkcji obuwiaprodukcji obuwia

00 1010

SzklarzeSzklarze 6767 172172

Pracownicy bibliotek i Pracownicy bibliotek i 
informacji naukowejinformacji naukowej

7979 288288



Zawody nadwyŜkoweZawody nadwyŜkowe

PoprzezPoprzez zawódzawód nadwyŜkowynadwyŜkowy naleŜynaleŜy rozumiećrozumieć zawód,zawód,PoprzezPoprzez zawódzawód nadwyŜkowynadwyŜkowy naleŜynaleŜy rozumiećrozumieć zawód,zawód,

nana któryktóry występujewystępuje nana rynkurynku pracypracy mniejszemniejsze zapotrzebowaniezapotrzebowanie

niŜniŜ liczbaliczba osóbosób zarejestrowanychzarejestrowanych ww tymtym zawodziezawodzie..



Grupy zawodów nadwyŜkowych  w województwie lubelskimGrupy zawodów nadwyŜkowych  w województwie lubelskimGrupy zawodów nadwyŜkowych  w województwie lubelskimGrupy zawodów nadwyŜkowych  w województwie lubelskimGrupy zawodów nadwyŜkowych  w województwie lubelskimGrupy zawodów nadwyŜkowych  w województwie lubelskimGrupy zawodów nadwyŜkowych  w województwie lubelskimGrupy zawodów nadwyŜkowych  w województwie lubelskim

według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

ZawódZawód BezrobotniBezrobotni Oferty pracyOferty pracy

KuśnierzKuśnierz 121121 00

Garbarz skórGarbarz skór 121121 00

Mechanik pojazdów Mechanik pojazdów 31563156 493493Mechanik pojazdów Mechanik pojazdów 
samochodowychsamochodowych

31563156 493493

Górnicy podziemnej Górnicy podziemnej 
i odkrywkowej eksploatacji i odkrywkowej eksploatacji 
złóŜzłóŜ

301301 33

Rolnik produkcji roślinnejRolnik produkcji roślinnej 10191019 1010

KucharzKucharz 30693069 670670

InŜynier rolnictwaInŜynier rolnictwa 817817 6464



Zawody nadwyŜkoweZawody nadwyŜkoweZawody nadwyŜkoweZawody nadwyŜkoweZawody nadwyŜkoweZawody nadwyŜkoweZawody nadwyŜkoweZawody nadwyŜkowe

NadwyŜkowe grupy zawodów charakteryzują się duŜą grupą NadwyŜkowe grupy zawodów charakteryzują się duŜą grupą 
reprezentantów, którzy naleŜą do najmniej mobilnej grupy reprezentantów, którzy naleŜą do najmniej mobilnej grupy 
umiejscowionej na rynku pracy. umiejscowionej na rynku pracy. umiejscowionej na rynku pracy. umiejscowionej na rynku pracy. 

Dodatkowym utrudnieniem dla osób będących w grupie Dodatkowym utrudnieniem dla osób będących w grupie 
nadwyŜkowej jest niska ilość ofert pracy w wyŜej wymienionych nadwyŜkowej jest niska ilość ofert pracy w wyŜej wymienionych 
zawodach spowodowana między innymi zmniejszeniem zawodach spowodowana między innymi zmniejszeniem 
zatrudnienia przez zakłady pracy dotychczas zatrudniające zatrudnienia przez zakłady pracy dotychczas zatrudniające 
w tych zawodach.w tych zawodach.



Zawody deficytowe i nadwyŜkoweZawody deficytowe i nadwyŜkoweZawody deficytowe i nadwyŜkoweZawody deficytowe i nadwyŜkoweZawody deficytowe i nadwyŜkoweZawody deficytowe i nadwyŜkoweZawody deficytowe i nadwyŜkoweZawody deficytowe i nadwyŜkowe
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Zawody deficytowe zawody nadwyŜkowe



Zawody nadwyŜkowe i deficytoweZawody nadwyŜkowe i deficytoweZawody nadwyŜkowe i deficytoweZawody nadwyŜkowe i deficytoweZawody nadwyŜkowe i deficytoweZawody nadwyŜkowe i deficytoweZawody nadwyŜkowe i deficytoweZawody nadwyŜkowe i deficytowe

Wśród duŜych grup województwa lubelskiego Wśród duŜych grup województwa lubelskiego Wśród duŜych grup województwa lubelskiego Wśród duŜych grup województwa lubelskiego 
na koniec 2006 roku  przewaŜają zawody na koniec 2006 roku  przewaŜają zawody 
nadwyŜkowe, natomiast zawody deficytowe nadwyŜkowe, natomiast zawody deficytowe 
są w niewielkim stopniu reprezentowane.są w niewielkim stopniu reprezentowane.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


