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Opinia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia 

 

Dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: kierowca mechanik (832201) 

Wnioskująca szkoła: Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 

Informacje uzupełniające o rynku pracy 

1. Zawód kierowca mechanik jest nowym zawodem wprowadzonym do szkolnictwa zawodowego 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 1873). Powyższy zawód jest ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku 

pracy. 

2. W województwie pomorskim w 2013 r., w zawodzie kierowca mechanik więcej zarejestrowało się 

bezrobotnych niż zgłaszano wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Natomiast w latach 

2014 – 2015 odnotowano większą liczbę ofert pracy niż rejestracji bezrobotnych. W powiecie 

sztumskim natomiast tylko w 2013 r. zarejestrowało się dwóch bezrobotnych oraz nie zgłoszono 

żadnej oferty pracy. Ponadto w 2014 r. i 2015 r. nie zarejestrował się żaden bezrobotny i zgłoszono 

po jednej ofercie pracy. 

Rok 
Bezrobotni 

rejestrujący się 
Bezrobotni absolwenci rejestrujący się 
(do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki) 

Wolne miejsca pracy 
i aktywizacji 
zawodowej 

województwo pomorskie 

2013 91 6 25 

2014 35 1 40 

2015 38 0 58 

powiat sztumski 

2013 2 0 0 

2014 0 0 1 

2015 0 0 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01, Załącznik 3. 

3. W 2014 r. powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego, za wyjątkiem gdańskiego  

i nowodworskiego przeszkoliły 570 osób w zakresie prawa jazdy kat. B, C i D (wraz z kat. E)  

oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz osób, rzeczy i przewóz materiałów 

niebezpiecznych. 

4. Zgodnie z prognozą Barometru zawodów
1
 województwa pomorskiego na 2016 r., grupa zawodów 

mechanicy pojazdów samochodowych, do której zalicza się kierowca mechanik wskazana została 

jako deficytowa w województwie pomorskim (popyt na pracowników z powyższej grupy zawodów 

powinien być większy niż ich podaż) oraz nadwyżkowa w powiecie sztumskim (popyt  

na pracowników powinien być  mniejszy niż ich podaż). 

5. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia na posiedzeniach w dniach 15 lutego i 21 marca 2016 r. 

pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie kierowca mechanik (832201) 

w Zespole Szkół Zawodowych w Żukowie, Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie, Zespole 

Szkół Ponadgminazjalnych Nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie i Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Prabutach. 

                                                           
1 Barometr zawodów jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą relacji między popytem a podażą pracy oraz zmian zapotrzebowania  

na wybrane zawody na regionalnym rynku pracy. Na potrzeby badania Barometr zawodów opracowywana  została klasyfikacja zawodów, 

która jest uaktualniana raz w roku. Metodologia badania została wypracowana w Szwecji i Finlandii, a od 2009 r. wykorzystywana jest  

do tworzenia Barometru zawodów dla województwa małopolskiego. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w 2015 r. Barometr 

zawodów jest wdrażany we wszystkich województwach w Polsce. 


