INFORMACJE O RYNKU PRACY ORAZ PRACODAWCACH I
PROFILACH PROWADZONYCH PRZEZ NICH DZIAŁALNOŚCI.
PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE RYNKU PRACY :
RYNEK PRACY - to całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży i popytu pracy,
obejmujący m.in. warunki na jakich dokonuje się transakcja między osobami oferującymi pracę
(pracobiorcami), za określoną płacę a jej nabywcami (pracodawcami).
ZAWODY DEFICYTOWE - są to zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe
zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie. Więcej informacji
dotyczących zawodów deficytowych na terenie naszego miasta znajdą Państwo na stronie
Powiatowego Urzędu Pracy Katowice www.pup.katowice.pl
ZAWODY NADWYŻKOWE - to zawody, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest mniejsze
niż liczba osób poszukujących pracy w danych zawodach. Więcej informacji dostępnych na stronie
Powiatowego Urzędu Pracy Katowice www.pup.katowice.pl

PODZIAŁ RYNKU WEDŁUG ZASIĘGU:
RYNEK LOKALNY - praca w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania (do 60-70 km.).
Oferty pracy lokalnego rynku pracy znajdują się na stronach internetowych powiatowych urzędów
pracy
RYNEK REGIONALNY - dotyczący całego regionu (np. Województwa). Oferty pracy
z województwa śląskiego dostępne są na stronie internetowej wojewódzkiego urzędu pracy.
RYNEK KRAJOWY - dotyczący całego kraju. Oferty pracy z kraju znajdują się m.in. na stronie
Publicznych Służb Zatrudnienia.
RYNEK ZAGRANICZNY - praca poza granicami kraju ojczystego. Oferty pracy za granicą w
krajach Unii Europejskiej (strefa Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zamieszczone są m.in. na
stronie internetowej EURES oraz na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O RYNKU PRACY:
• Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Wyniki BAEL i inne dane gromadzone
przez statystykę publiczną dostępne są na stronach GUS: www.stat.gov.pl
• Urzędy statystyczne podają także inne, oprócz danych dotyczących zatrudnienia i bezrobocia,
informacje przydatne w badaniu rynku pracy. Są to podawane przez GUS (dla Polski) oraz WUS
(dla regionu) informacje dotyczące przedsiębiorców.
• Publiczne służby zatrudnienia publikują na stronach dane statystyczne dot. bezrobocia
rejestrowanego w Polsce i w powiatach.

Powyższe informacje można znaleźć również na stronach internetowych:
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
Wojewódzkich Urzędów Pracy - dane dotyczące województwa śląskiego znajdują się na stronie
internetowej www.wupkatowice.pl
Powiatowych Urzędów Pracy – dane dotyczące Katowic znajdują się na stronie internetowej
www.pup.katowice.pl w zakładce Urząd Pracy – Analizy i statystyki
• O profilach działalności prowadzonych przez pracodawców z terenu Katowic można
dowiedzieć się na stronach:
www.pracuj.pl/profile-firm.htm
www.panoramafirm.pl

