
 

 

 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU  
ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole 

Informacja  sygnalna Data opracowania – czerwiec 2016 

e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl   Internet: http://opole.stat.gov.pl 
tel. 77 423 01 10–11,  77 423 10 01   fax 77 423 01 25    

 

ABSOLWENCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 
A WOLNE MIEJSCA PRACY  

W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM  
 

 

UWAGI OGÓLNE I PODSTAWOWE POJĘCIA 

 

System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami. Prezentowane w niniej-

szym opracowaniu dane dotyczą szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół spe-

cjalnych oraz artystycznych dających uprawnienia zawodowe. Dane dotyczące szkół podano według 

stanu na początku roku szkolnego, a dane o absolwentach – na koniec roku szkolnego. Dane opraco-

wano na podstawie Systemu Informacji Oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 

Informacje o wolnych oraz nowo utworzonych miejscach pracy w niniejszym opracowaniu 

zostały przygotowane na podstawie wyników badania popytu na pracę. Wolne miejsca pracy to miej-

sca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych, bądź nowo utworzone, w stosunku do których 

spełnione zostały jednocześnie trzy warunki: miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie 

nieobsadzone, pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, w przypadku 

znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów do natychmiastowego przyjęcia tych 

osób. Nowo utworzone miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku zmian organizacyjnych, 

rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych. 

Informacje o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej pochodzą z badań 

realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Oferty pracy (wolne miejsca pracy 

i miejsca aktywizacji zawodowej) są to zgłoszone przez pracodawców do powiatowego urzędu 

pracy (co najmniej jedno) wolne miejsce zatrudnienia i miejsca przygotowania zawodowego na 

stanowisku pracy oraz przyjęte do realizacji miejsca w ramach prac interwencyjnych, robót 

publicznych i stażu, a także w ramach umów zlecenia i umów o dzieło. 

Za absolwentów podejmujących pracę po raz pierwszy uznaje się osoby, które uzyskały 

świadectwo ukończenia szkoły, a praca w danej jednostce sprawozdawczej jest ich pierwszą pracą 

zawodową podjętą w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki, a także osoby, które po ukończeniu 

w zakładzie pracy nauki zawodu otrzymały zaświadczenie o odbytej nauce. Dane o absolwentach 

podejmujących pierwszą pracę dotyczą pełnozatrudnionych oraz sezonowych i zatrudnionych dorywczo. 

Za bezrobotnego absolwenta uważa się osobę bezrobotną zarejestrowaną w okresie 

do 12 miesięcy od dnia ukończenia (potwierdzonego dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem) 

nauki w szkole ponadgimnazjalnej (zasadniczej zawodowej i średniej), policealnej, wyższej, specjalnej, 

kursów zawodowych trwających co najmniej 24 miesiące lub nabycia uprawnień do wykonywania 

zawodu jako osoba niepełnosprawna. 
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Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy ma znaczący wpływ na perspektywy 

zawodowe absolwentów. Dobrze wykształceni absolwenci, którzy dysponują poszukiwanymi umiejęt-

nościami i kompetencjami zawodowymi, mogą łatwiej podjąć pracę niż osoby młode, którym brakuje 

tych atutów. 

W województwie opolskim w roku szkolnym 2013/14 działalność edukacyjną prowadziło 196 

szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (bez szkół specjalnych oraz artystycznych dających upraw-

nienia zawodowe). Znaczna większość (70,4%) szkół ponadgimnazjalnych to szkoły zawodowe (za-

sadnicze szkoły zawodowe, technika, szkoły policealne).  

W 2014 r. szkoły ponadgimnazjalne w województwie opolskim ukończyło 9,9 tys. absolwentów, 

tj. mniej o 14,6% niż przed rokiem i o 25,9% niż w 2010 r. Szkoły ponadgimnazjalne zawodowe 

ukończyło 6,1 tys. osób, co oznacza, że prawie co drugi absolwent szkoły ponadgimnazjalnej ukończył 

szkołę zawodową. 

 
STRUKTURA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Głównym celem nauczania w szkołach zawodowych jest wykształcenie u uczniów umiejętności 

potrzebnych do pracy w określonym zawodzie. W roku szkolnym 2013/14 w województwie opolskim 

działały 34 zasadnicze szkoły zawodowe. Ich liczba zmniejszyła się o 2 (o 5,6%) w stosunku do roku 

poprzedniego i o 3 (o 8,1%) w porównaniu z rokiem szkolnym 2009/10. Szkoły te w 2014 r. ukończyło 

1,3 tys. osób, co stanowiło 20,5% ogólnej liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zawo-

dowych. Liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zmniejszyła się zarówno w porównaniu 

z 2013 r. jak i 2010 r., tj. odpowiednio: o 36,7% i o 50,6%. W 2014 r. największa liczba absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych uzyskała kwalifikacje w zawodach z podgrupy inżynieryjno- 

-technicznej – 0,6 tys. (47,8%), architektury i budownictwa oraz usług dla ludności – po 0,2 tys.  

(po 17,9%). 
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STRUKTURA ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH WEDŁUG PODGRUP 
KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inżynieryjno-techniczna   Architektury i budownictwa  Usług dla ludności 

 Produkcji i przetwórstwa  Ekonomiczna i administracyjna  Pozostałe 

 

Biorąc pod uwagę zawody, w których naukę ukończyli absolwenci zasadniczych szkół 

zawodowych najwięcej z nich ukończyło naukę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. 

Ich liczba w 2014 r. wyniosła 0,3 tys. osób, tj. 22,9% wszystkich absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych w województwie. Liczba absolwentów z wymienionym zawodem zmniejszyła się zarów-

no w porównaniu z 2013 r. jak i 2010 r., tj. odpowiednio: o 5,9% i o 18,5%. Drugim zawodem, w któ-

rym wykształciło się najwięcej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych był zawód fryzjer  

– 0,2 tys. osób (17,8%). Liczba osób, które ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe w zawodzie 

fryzjer zmniejszyła się zarówno w stosunku do 2013 r. jak i 2010 r., tj. odpowiednio: o 17,4% i o 10,4%.  

TABL. 1. ABSOLWENCI ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH WEDŁUG ZAWODÓW 

Wyszczególnienie 
2009/10 2012/13 2013/14 

w liczbach bezwzględnych 2009/10=100 2012/13=100 

Ogółem   ..............................................  2533 1976 1251 49,4 63,3 

w tym:      

Mechanik pojazdów samochodowych   352 305 287 81,5 94,1 

Fryzjer   ................................................  249 270 223 89,6 82,6 

Murarz   ................................................  218 128 120 55,0 93,8 

Ślusarz   ...............................................  150 75 80 53,3 106,7 

Stolarz   ................................................  130 107 73 56,2 68,2 

Cukiernik  .............................................  75 56 66 88,0 117,9 

Elektryk   ...............................................  85 79 60 70,6 75,9 

Elektromechanik pojazdów  
  samochodowych   ...............................  77 67 53 68,8 79,1 

Analizując dane o absolwentach zasadniczych szkół zawodowych należy zauważyć gwałtowny 

spadek w 2014 r. liczby absolwentów w zawodzie sprzedawca. Zasadnicze szkoły zawodowe  

w 2014 r. w tym zawodzie ukończyło jedynie 13 osób, tj. mniej o 0,3 tys. (o 96,2%) w porównaniu 

z 2013 r. i o 0,5 tys. (o 97,4%) w stosunku do 2010 r. 
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W województwie opolskim w roku szkolnym 2013/14 funkcjonowało 50 techników i ich liczba 

nie zmieniła się w porównaniu z rokiem poprzednim. W odniesieniu natomiast do roku szkolnego 

2009/10 liczba techników zmniejszyła się o 4, tj. o 7,4%. W 2014 r. technika ukończyło 3,1 tys. osób, 

co stanowiło ponad połowę (50,9%) wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych. 

Liczba absolwentów techników zmniejszyła się zarówno w porównaniu z 2013 r., jak i 2010 r. 

tj. odpowiednio: o 4,1% i o 2,1%. Największa liczba absolwentów techników w 2014 r. uzyskała 

kwalifikacje w zawodach z podgrupy usług dla ludności – 0,7 tys. osób (21,3%), inżynieryjno- 

-technicznej – 0,6 tys. (18,4%) oraz informatycznej – 0,5 tys. (15,2%). 

 
STRUKTURA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W technikach województwa opolskiego najwięcej absolwentów w 2014 r. ukończyło naukę 

w zawodzie technik informatyk – 0,4 tys. osób, tj. 13,0% wszystkich absolwentów w tego typu 

szkołach. Liczba osób, które ukończyły technikum w zawodzie technik informatyk w 2014 r. zmniej-

szyła się o 10,4% w stosunku do 2013 r., natomiast w porównaniu z 2010 r. wzrosła o 33,8%. Drugim 

zawodem, w którym naukę w technikach zakończyło najwięcej absolwentów był technik ekonomista 

– 0,4 tys. (11,6%). Liczba absolwentów w tym zawodzie zmniejszyła się zarówno w porównaniu 

z 2013 r., jak i 2010 r., tj. odpowiednio: o 18,5% i o 35,0%. 

TABL. 2. ABSOLWENCI TECHNIKÓW WEDŁUG ZAWODÓW 

Wyszczególnienie 
2009/10 2012/13 2013/14 

w liczbach bezwzględnych 2009/10=100 2012/13=100 

Ogółem   ..............................................  3169 3235 3101 97,9 95,9 

w tym technik:      

Informatyk   ...........................................  302 451 404 133,8 89,6 

Ekonomista   .........................................  555 443 361 65,0 81,5 

Logistyk   ..............................................  45 176 220 5razy 125,0 

Hotelarstwa   .........................................  169 162 200 118,3 123,5 

Organizacji usług gastronomicznych   ..  139 180 193 138,8 107,2 

Mechanik   ............................................  388 191 160 41,2 83,8 

Architektury krajobrazu   .......................  124 147 155 125,0 105,4 

 Usług dla ludności  Inżynieryjno-techniczna  Informatyczna 

 Ekonomiczna i 
 administracyjna 

 Społeczna  Architektury i budownictwa 

Pozostałe 
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9,7% 13,3% 

10,5% 14,9% 15,2% 
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TABL. 2. ABSOLWENCI TECHNIKÓW WEDŁUG ZAWODÓW  (dok.) 

Wyszczególnienie 
2009/10 2012/13 2013/14 

w liczbach bezwzględnych 2009/10=100 2012/13=100 

Pojazdów samochodowych   ................  – 176 150 x 85,2 

Agrobiznesu   ........................................  124 141 134 108,1 95,0 

Budownictwa   ......................................  221 205 130 58,8 63,4 

Mechatronik   ........................................  192 154 122 63,5 79,2 

Obsługi turystycznej   ............................  – 107 120 x 112,1 

Handlowiec   .........................................  183 102 109 59,6 106,9 

W roku szkolnym 2013/14 w województwie opolskim działały 54 szkoły policealne. Ich liczba 

zmniejszyła się o 3 (o 5,3%) w porównaniu z rokiem szkolnym 2012/13, a o 25 (o 31,6%) w stosunku 

do roku szkolnego 2009/10. Szkoły policealne w 2014 r. ukończyło 1,7 tys. osób, co stanowiło 28,5% 

ogólnej liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych w województwie opolskim. Liczba 

absolwentów szkół policealnych zmniejszyła się o 15,4% w porównaniu z 2013 r. i o 15,1% w sto-

sunku do 2010 r. Najwięcej absolwentów w 2014 r. ukończyło szkoły policealne w zawodach z obsza-

ru kształcenia medycznego – 0,5 tys. (26,8%), ekonomicznego i administracyjnego – 0,3 tys. (19,4%) 

oraz ochrony i bezpieczeństwa – 0,3 tys. (17,4%). 

 
STRUKTURA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medyczna  Ekonomiczna i administracyjna  Ochrony i bezpieczeństwa 

 Usług dla ludności  Artystyczna  Informatyczna  

 Opieki społecznej  Pedagogiczne  Pozostałe 
 

W szkołach policealnych w województwie opolskim najwięcej absolwentów ukończyło kształ-

cenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 0,3 tys. osób, tj. 16,4% ogólnej liczby 

absolwentów w tego typu szkołach. Liczba osób kończących szkoły policealne w tym zawodzie 

zwiększyła się o 25,6% w porównaniu z 2013 r., a w stosunku do 2010 r. – o 115,9%. Opiekun medy-

czny był drugim zawodem o największej liczbie absolwentów w szkołach policealnych – 0,2 tys. osób, 

tj. 13,5%. Liczba absolwentów w zawodzie opiekun medyczny zwiększyła się o 40,1% w stosunku 

do 2013 r., a w porównaniu z 2010 r. wzrosła 5-krotnie. 
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TABL. 3. ABSOLWENCI SZKÓŁ POLICEALNYCH WEDŁUG ZAWODÓW 

Wyszczególnienie 
2009/10 2012/13 2013/14 

w liczbach bezwzględnych 2009/10=100 2012/13=100 

Ogółem   ..............................................  2048 2055 1738 84,9 84,6 

w tym:      

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 132 227 285 215,9 125,6 

Opiekun medyczny   .............................  47 167 234 5razy 140,1 

Technik administracji   ..........................  169 207 226 133,7 109,2 

Florysta   ...............................................  – 169 136 x 80,5 

Technik usług kosmetycznych   ............  175 164 134 76,6 81,7 

Technik rachunkowości   ......................  36 59 102 283,3 172,9 

Technik informatyk   ..............................  221 93 78 35,3 83,9 

Technik farmaceutyczny   .....................  166 125 69 41,6 55,2 

Technik masażysta   .............................  45 62 66 146,7 106,5 

W analizie liczby absolwentów szkół policealnych według zawodów należy zwrócić uwagę na 

zawód technik rachunkowości. Liczba absolwentów w tym zawodzie w 2014 r. wyniosła 0,1 tys., tj. wię-

cej o 72,9% niż w 2013 r., a o 183,3% niż w 2010 r. Znaczne spadki natomiast odnotowano w za-

wodach: technik informatyk i technik farmaceutyczny. W obu zawodach liczba absolwentów w 2014 r. 

wyniosła po 0,1 tys. osób. W porównaniu z 2013 r. liczba absolwentów w zawodzie technik informatyk 

zmniejszyła się o 16,1%, a w stosunku do 2010 r. – o 64,7%. W przypadku zawodu technik farma-

ceutyczny spadki te wyniosły odpowiednio: 44,8% i 58,4%. 

Według reprezentacyjnego badania popytu na pracę, na koniec IV kwartału 2014 r. w województwie 

opolskim 0,8 tys. zakładów, tj. 5,6% spośród ogólnej liczby podmiotów o liczbie zatrudnionych  

1 i więcej osób dysponowało wolnymi miejscami pracy (w 2013 r. – 0,4 tys., tj. 3,2%, w 2010 r.  

– 0,7 tys., tj. 4,9%). W dniu 31 grudnia 2014 r. odnotowano 1,5 tys. wolnych miejsc pracy, tj. o 0,6 tys. 

(o 72,6%) więcej niż przed rokiem, a o 0,3 tys. (o 18,1%) mniej niż w 2010 r.  

Największą liczbą wolnych miejsc pracy w województwie opolskim na koniec 2014 r. dys-

ponowały podmioty działające w zakresie przemysłu (39,9%). Znaczną liczbę wolnych miejsc pracy 

oferowały również jednostki prowadzące działalność w sferze handlu; naprawy pojazdów samo-

chodowych (18,1%) oraz transportu i gospodarki magazynowej (9,1%). 

 
STRUKTURA WOLNYCH MIEJSC PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW 
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Ze względu na strukturę kwalifikacyjno-zawodową w końcu grudnia 2014 r. najliczniej wolne 

miejsca pracy dotyczyły pracowników o niższych kwalifikacjach zawodowych. Na robotników 

przemysłowych i rzemieślników oczekiwało 0,5 tys. (32,0%) wolnych miejsc pracy, na pracowników 

usług i sprzedawców – 0,3 tys. (18,4%), a na operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 0,2 tys. 

(15,5%). W grupie zawodów robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy liczba wolnych miejsc pracy 

zwiększyła się 2-krotnie w porównaniu z 2013 r., natomiast w stosunku do 2010 r. była mniejsza 

o 47,8%. Liczba wolnych miejsc pracy dla pracowników usług i sprzedawców w odniesieniu do 2013 r. 

zwiększyła się 4-krotnie, a w stosunku do 2010 r. – o 29,0%. Dla operatorów i monterów maszyn 

i urządzeń liczba wolnych miejsc pracy w porównaniu z 2013 r. zmniejszyła się o 4,7%, natomiast 

w stosunku do 2010 r. wzrosła o 19,7%. 

TABL. 4. WOLNE MIEJSCA PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW 

 Stan na koniec IV kwartału 

Wyszczególnienie 
2010 2013 2014 

w liczbach bezwzględnych 2010=100 2013=100 

Ogółem   ..............................................  1775 842 1453 81,9 172,6 

w tym:      

Technicy i inny średni personel   ..........  101 46 202 200,0 4razy 

Pracownicy biurowi   .............................  115 74 77 67,0 104,1 

Pracownicy usług i sprzedawcy   ..........  207 73 267 129,0 4razy 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy   890 215 465 52,2 216,3 

Operatorzy i monterzy maszyn 
i urządzeń   ........................................  188 236 225 119,7 95,3 

Kierunek kształcenia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych w województwie 

opolskim w 2014 r. w pewnym stopniu odpowiadał zapotrzebowaniu na pracowników w konkretnych 

grupach zawodów. Co prawda najwięcej absolwentów w 2014 r. ukończyło szkoły ponadgimnazjalne 

w grupie zawodów technicy i inny średni personel – 3,5 tys. (57,1%), ale drugą co do liczby 

absolwentów była grupa robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 1,1 tys. (17,7%), a następnie 

pracownicy usług i sprzedawcy – 0,8 tys. (13,3%). 

W 2014 r. powstało 12,2 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 32,8% więcej niż w 2013 r., ale o 13,3% 

mniej niż w 2010 r. Większość nowo powstałych miejsc pracy zorganizowano w podmiotach 

prowadzących działalność w dziedzinie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 30,7% ogólnej 

liczby nowo utworzonych miejsc pracy, przemysłu – 23,6% oraz budownictwa – 15,7%. Wśród ogólnej 

liczby nowo powstałych miejsc pracy część pozostawała niezagospodarowana. Według stanu w dniu 

31 grudnia 2014 r. pozostawało 0,2 tys. nowych miejsc pracy jeszcze nieobsadzonych, tj. o 55,7% 

więcej niż przed rokiem, ale o 63,5% mniej niż w 2010 r. Nowe, nieobsadzone miejsca pracy 

przeznaczone były najczęściej dla robotników przemysłowych i rzemieślników (61,6%). 

Do powiatowych urzędów pracy województwa opolskiego w II półroczu 2014 r. pracodawcy 

zgłosili 20,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Ich liczba w porównaniu 

z analogicznym okresem 2013 r. zwiększyła się o 7,2 tys., tj. o 55,3%, a w stosunku do 2010 r.  

– o 1,5 tys., tj. o 8,3%. 

Najwięcej ofert w II półroczu 2014 r. pracodawcy zgłosili dla osób w grupie zawodów: 

pracownicy usług i sprzedawcy – 4,7 tys. (23,2% wszystkich ofert zgłoszonych do powiatowych 

urzędów pracy), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 4,3 tys. (21,3%) oraz pracownicy biurowi  

– 3,0 tys. (14,8%). W grupie zawodów pracownicy usług i sprzedawcy liczba ofert pracy zwiększyła się 
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o 44,6% w porównaniu z 2013 r., natomiast w stosunku do 2010 r. zmniejszyła się o 30,0%. Liczba 

ofert pracy dla robotników przemysłowych i rzemieślników zwiększyła się zarówno w porównaniu 

z 2013 r., jak i 2010 r., tj. odpowiednio: o 72,8% i o 47,2%. Dla pracowników biurowych liczba ofert 

pracy w porównaniu z 2013 r. zwiększyła się 2-krotnie, a w stosunku do 2010 r. – o 23,3%. 

TABL. 5. OFERTY PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W II PÓŁROCZU 

Wyszczególnienie 
2010 2013 2014 

w liczbach bezwzględnych 2010=100 2013=100 

Ogółem   ..............................................  18623 12990 20170 108,3 155,3 

w tym:      

Technicy i inny średni personel   ....... 1650 1077 1598 96,8 148,4 

w tym:      

Księgowy   ............................................  140 91 119 85,0 130,8 

Przedstawiciel handlowy   ....................  196 193 202 103,1 104,7 

Technik administracji   ..........................  393 71 83 21,1 116,9 

Opiekun osoby starszej   ......................  12 65 275 23razy 4razy 

Pracownicy biurowi   ..........................  2428 1278 2994 123,3 234,3 

w tym:       

Technik prac biurowych   ......................  1042 422 562 53,9 133,2 

Sekretarka   ..........................................  156 65 137 87,8 210,8 

Magazynier   .........................................  289 181 584 202,1 3razy 

Pracownicy usług i sprzedawcy   ......  6687 3235 4679 70,0 144,6 

w tym:      

Kucharz   ..............................................  161 132 176 109,3 133,3 

Kelner   .................................................  90 116 154 171,1 132,8 

Fryzjer   ................................................  94 47 122 129,8 259,6 

Sprzedawca   ........................................  1087 536 793 73,0 147,9 

Kasjer handlowy   .................................  118 166 131 111,0 78,9 

Doradca klienta   ..................................  45 135 222 5razy 164,4 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy   132 53 121 91,7 228,3 

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy  ..................................  2919 2486 4296 147,2 172,8 

w tym:      

Murarz   ................................................  310 156 147 47,4 94,2 

Brukarz   ...............................................  113 128 133 117,7 103,9 

Ślusarz   ...............................................  166 175 226 136,1 129,1 

Stolarz   ................................................. 161 159 102 63,4 64,2 

Mechanik pojazdów samochodowych    62 42 80 129,0 190,5 

Operatorzy i monterzy maszyn 
i urządzeń  ......................................... 1277 1329 2478 194,0 186,5 

Analizując liczbę ofert pracy można zaobserwować, że wśród zawodów, na które pracodawcy 

zgłosili duże zapotrzebowanie w II półroczu 2014 r., wystąpiły zawody m.in.: sprzedawca, magazynier 

oraz technik prac biurowych. Dla sprzedawcy odnotowano 0,8 tys. ofert pracy, co stanowiło 3,9% 

wszystkich ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy. W porównaniu z II półroczem 

2013 r. ich liczba zwiększyła się o 0,3 tys., tj. o 47,9%, natomiast w stosunku do analogicznego okresu 

2010 r. zmniejszyła się o 0,3 tys., tj. o 27,0%. Dla magazyniera w II półroczu 2014 r. pracodawcy 

zgłosili 0,6 tys. ofert pracy, tj. 2,9% ogólnej liczby ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów 

pracy. Ich liczba zwiększyła się zarówno w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. jak i 2010 r., 

tj. odpowiednio: o 0,4 tys. (o 222,7%) i o 0,3 tys. (o 102,1%). Dla technika prac biurowych zgłoszono 

0,6 tys. ofert pracy, co stanowiło 2,8% wszystkich ofert zgłoszonych przez pracodawców w II półroczu 
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2014 r. W porównaniu z II półroczem 2013 r. ich liczba zwiększyła się o 0,1 tys., tj. o 33,2%, natomiast 

w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. zmniejszyła się o 0,5 tys. (o 46,1%).  

Z analizy danych o absolwentach szkół ponadgimnazjalnych zawodowych w województwie 

opolskim według poszczególnych zawodów wynika, że najwięcej osób w 2014 r. ukończyło szkołę 

w zawodzie technik informatyk, technik ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych oraz 

technik bezpieczeństwa i higieny pracy. W trzech pierwszych wymienionych zawodach odnotowano 

spadki liczby absolwentów zarówno w porównaniu z 2013 r. jak i 2010 r., tj. odpowiednio: technik 

informatyk – o 11,4% i o 7,8%, technik ekonomista – o 18,5% i o 35,0%, a  mechanik pojazdów 

samochodowych – o 5,9% i o 18,5%. Liczba absolwentów w zawodzie technik bezpieczeństwa 

i higieny pracy natomiast zwiększyła się w porównaniu z 2013 r. – o 25,6%, a w stosunku do 2010 r. 

2-krotnie. 

Na koniec 2014 r. w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego pozostało 1,1 tys. 

nierozdysponowanych miejsc pracy, tj. więcej o 41,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, a o 3,0% 

w stosunku do 2010 r. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych było dla robotników przemysłowych 

i rzemieślników – 0,3 tys. (31,1%). 

W 2014 r. w województwie opolskim 2,5 tys. absolwentów podjęło pracę po raz pierwszy. W porów-

naniu z 2013 r. ich liczba zwiększyła się o 0,1 tys. osób, tj. o 3,7%, a w stosunku do 2010 r. zmniej-

szyła się o 0,4 tys., tj. o 14,1%. 

 
STRUKTURA ABSOLWENTÓW PODEJMUJĄCYCH PRACĘ PO RAZ PIERWSZY WEDŁUG POZIOMU 
WYKSZTAŁCENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawie połowa (48,6%) absolwentów podejmujących pracę po raz pierwszy legitymowała się 

wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz zasadniczym zawodowym. Ich liczba 

w porównaniu z 2013 r. zwiększyła się o 2,5%, a w odniesieniu do 2010 r. zmniejszyła się o 20,1%. 

Wśród absolwentów z wykształceniem zawodowym najwięcej osób podjęło pracę w sekcji: przemysł  

– 0,7 tys. osób (59,8%), budownictwo – 0,1 tys. (8,7%) oraz handel; naprawa pojazdów 

samochodowych – 0,1 tys. (8,2%). 

Na koniec 2014 r. w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego zarejestrowanych 

było 1,9 tys. bezrobotnych absolwentów. Ich liczba zmniejszyła się zarówno w porównaniu z 2013 r., 

jak i 2010 r., tj. odpowiednio: o 1,0 tys. osób (o 34,7%) i o 1,3 tys. (o 40,2%). 

 Wyższe  Policealne i średnie 
 zawodowe 

 Średnie ogólnokształcące  Zasadnicze zawodowe 

35,3%  

26,5% 

12,4% 

25,8% 
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38,3% 

26,1% 

12,5% 
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2014 
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Wśród zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów liczba osób z wykształceniem średnim 

zawodowym (łącznie z policealnym) oraz zasadniczym zawodowym na koniec 2014 r. wyniosła 

0,9 tys., tj. 47,2%. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zmniejszyła się o 0,6 tys. (o 39,7%), 

a udział o 3,9 p. proc. W odniesieniu do 2010 r. liczba bezrobotnych absolwentów z omawianym 

wykształceniem również się zmniejszyła, tj. o 0,7 tys. (o 42,3%), a udział w ogólnej liczbie bezro-

botnych absolwentów zmniejszył się o 1,8 p. proc. 

W województwie opolskim od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. w powiatowych urzędach pracy 

zarejestrowało się 6,7 tys. absolwentów i ich liczba zmniejszyła się o 0,8 tys. (o 10,2%) w porównaniu 

z liczbą nowo zarejestrowanych absolwentów w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. 

W odniesieniu do liczby nowo zarejestrowanych absolwentów od lipca 2010 r. do czerwca 2011 r. 

odnotowano spadek o 2,8 tys. osób, tj. o 29,8%. 

Z powodu podjęcia pracy od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. z powiatowych urzędów pracy 

województwa opolskiego wyrejestrowało się 2,8 tys. bezrobotnych absolwentów, tj. o 1,6% więcej niż 

w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r., natomiast o 5,7% mniej niż w okresie lipiec 2010 r.  

– czerwiec 2011 r. 

Pracodawcy do powiatowych urzędów pracy województwa opolskiego zgłosili od lipca 2014 r. 

do czerwca 2015 r. 0,2 tys. ofert pracy adresowanych do absolwentów (lipiec 2013 r. – czerwiec 2014 r. 

– 0,1 tys., a lipiec 2010 r. – czerwiec 2011 r. – 0,5 tys.). 

Wybór kierunku kształcenia jest bardzo ważną decyzją. W efekcie tego wyboru powstaje podaż 

pracy i kształtują się jej cechy strukturalne i jakościowe. Na rynek pracy wchodzą osoby dysponujące 

konkretnymi kompetencjami i kwalifikacjami, dlatego bardzo ważne jest dostosowanie systemu 

kształcenia do sytuacji na rynku pracy. 


