
 
 

 

 

Metodologia wyboru 200 zawodów, dla których opracowano charakterystyki w ramach 

realizacji Zadania 1 Etap 3 

 

W I-ym etapie realizacji Zadania 1 Etap 3 (Z1E3) dokonano wyboru 200 zawodów z 

Klasyfikacji Zawodów i Specjalności
1
, dla których przygotowano 200 opracowań 

zwanych „Charakterystyką zawodu”. Zgodnie z zapisem we Wniosku o dofinansowanie 

projektu, wybór tych zawodów miał być dokonany głównie w oparciu o kryterium 

wskaźnika deficytowości zawodu, czyli popytu na dany zawód na rynku pracy. Wskaźniki 

te znajdują się w corocznie wydawanych przez Departament Rynku Pracy MPiPS, 

opracowaniach pn:  „Zawody deficytowe i nadwyżkowe”
2
. Jednak,  wartości tych 

wskaźników zmieniają się w ciągu roku, a najbardziej aktualne prognozy dotyczące rynku 

pracy, zawarte w wielu europejskich dokumentach 
3,4,5,6

 przewidują, że  zapotrzebowanie 

na pracę będzie dotyczyło obecnie silnie spolaryzowanego stopnia jej skomplikowania 

(zawody bardzo profesjonalne oraz zawody bardzo proste). Wobec powyższego uznano, 

że wskaźnik deficytowości zawodu sygnalizowany  w okresie tworzenia listy, nie 

powinien być jedynym kryterium wyboru zawodów.  

Dodatkowe kryteria zostały wyłonione w  wyniku  konsultacji społecznych 

dokonywanych podczas wizyt technicznych i studyjnych w różnych zakładach pracy (np. 

T-Mobile, Szkoła językowa “Europa Języków”, Spółdzielnia Inwalidów „ZGODA”,  

Rolniczy  Zakład Aktywności Zawodowej), a także  podczas seminariów i spotkań 

prowadzonych między innymi z osobami z niepełnosprawnościami lub osobami 

reprezentującymi środowiska osób z niepełnosprawnościami, w tym z  Piotrem 

Pawłowskim - Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji,  Agatą Spałą – osobą z 

niepełnosprawnością ruchową, Jackiem Zadrożnym – osobą niewidomą,  Grzegorzem 

Kozłowskim - Prezesem Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Moniką Zakrzewską 

– Wiceprezes  Centrum Usług Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie “DZWONI”, Katarzyną Boguszewską z 

Warszawskiego “Domu Pod Fontanną” zrzeszającego osoby z niepełnosprawnością 

psychiczną oraz Marią Wroniszewską z Fundacji „SYNAPSIS”. 

W efekcie przeprowadzonych analiz i konsultacji wprowadzono następujące dodatkowe 

kryteria:  

1. możliwość wykonywania danego zawodu przez osoby o różnych rodzajach 

niepełnosprawności,    

2. możliwość awansu społecznego dla osób niepełnosprawnych, dzięki wykonywaniu 

przez nie zawodu wymagającego wyższych kwalifikacji, 



 
 

 

 

3. nierekomendowanie zawodów, które  nie cieszą się uznaniem społecznym i są 

odbierane jako dyskryminujące,  

4. rekomendowanie także takich zawodów, które nie wymagają wysokich kwalifikacji i 

mogłyby być wykonywane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.  
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