Opinia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia
Dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: technik spedytor (333108)
Wnioskująca szkoła: Zespół Szkół Ponadgminazjalnych Nr 2 w Rumii
Informacje uzupełniające o rynku pracy
1. W województwie pomorskim kształcenie w zawodzie technik spedytor realizuje 7 placówek,
z tego: technikum w Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Łodzierzy (pod Miastkiem), Słupsku,
Gdańsku oraz dwa technika w Gdyni.
2. W województwie pomorskim w roku szkolnym 2015/16 w porównaniu do roku wcześniejszego
wystąpił wzrost liczby uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor o 20 %, tj. o 89 osób.
Ponadto w roku szkolonym 2015/16 może wzrosnąć liczba absolwentów, gdyż w ostatnich klasach
kształci się 95 uczniów.
Rok szkolny
Liczba uczniów
Liczba absolwentów
2013/14
447
81
2014/15
453
62
2015/16
542
Źródło: System Informacji Oświatowej.

3. W województwie pomorskim w zawodzie technik spedytor liczba zarejestrowanych bezrobotnych
znacznie przewyższała liczbę zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.
W zawodzie tym rejestrowali się także bezrobotni absolwenci. W powiecie wejherowskim
w powyższym zawodzie rejestrowali się bezrobotni (w tym także absolwenci), natomiast
nie zgłoszono żadnego wolnego miejsca pracy i aktywizacji zawodowej.
Bezrobotni
rejestrujący się

Wolne miejsca
pracy
i aktywizacji
zawodowej

2013
2014
I półrocze 2015

109
75
27

6
3
1

2013
2014
I półrocze 2015

23
15
8

Rok

Bezrobotni absolwenci
rejestrujący się
(do 12 m-cy od dnia
ukończenia nauki)
województwo pomorskie
26
16
1
powiat wejherowski
6
5
0

0
0
0

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

4. W 2014 r. powiatowe urzędy pracy w Bytowie, Tczewie i Gdańsku przeszkoliły 18 osób w zakresie
spedycji i logistyki.
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5. Grupa zawodów spedytorzy i logistycy w Barometrze zawodów województwa pomorskiego
na 2016 r. odnotowana została jako deficytowa w województwie pomorskim (popyt na pracowników
powinien być większy niż ich podaż), natomiast zrównoważona w powiecie wejherowskim (popyt
i podaż pracowników powinny być na podobnym poziomie). Ponadto w powiecie wejherowskim
możliwy jest wzrost zapotrzebowania na pracowników w powyższej grupie zawodów z uwagi
na rozwój branży logistycznej na terenie powiatu. W badaniu odnotowano również uwagę,
że pracodawcy wymagają od potencjalnych pracowników znajomości co najmniej dwóch języków
obcych.
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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.
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6. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia na posiedzeniach w dniach 4 lutego 2013 r., 15 grudnia
2014 r. oraz 16 marca i 7 grudnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku kształcenia
w zawodzie technik spedytor (333108) w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka
Sienkiewicza w Tczewie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. ks. Edmunda
Roszczynialskiego w Wejherowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku, Zespole
Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie oraz Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Somoninie.
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