
Prognoza zapotrzebowania na pracowników w roku 2021  
 

1. krajowa 

2. wojewódzka – województwo śląskie 

3. powiatowa: bielski,  

4. cieszy ński,  

5. pszczy ński,  

6. żywiecki 

7. miasto: Bielsko-Biała 

 
 

1. Prognoza krajowa na rok 2021 
 

 

DEFICYT  
Deficyt poszukuj ących pracy 
Betoniarze i zbrojarze 
Brukarze 
Cieśle i stolarze budowlani 
Dekarze i blacharze budowlani 
Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy 
Fizjoterapeuci i masażyści 
Kierowcy autobusów 
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży 
Kucharze 
Lekarze 
Magazynierzy 
Mechanicy pojazdów samochodowych 
Monterzy instalacji budowlanych 
Murarze i tynkarze 
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 
Nauczyciele przedmiotów zawodowych 
Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 
Operatorzy obrabiarek skrawających 
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej 
Piekarze 
Pielęgniarki i położne 
Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie 
Ratownicy medyczni 
Robotnicy budowlani 
Robotnicy obróbki drewna i stolarze 
Samodzielni księgowi 
Spawacze 
Ślusarze 
 

NADWYŻKA POSZUKUJĄCYCH PRACY:   
 

Ekonomiści 
 



Prognoza na rok 2021 
2. województwo: śląskie 

 

 

DEFICYT 
Deficyt poszukuj ących pracy 

Betoniarze i zbrojarze 
Blacharze i lakiernicy samochodowi 
BrukarzeCieśle i stolarze budowlani  
Cukiernicy  
Dekarze i blacharze budowlani 
Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy 
Fryzjerzy 
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 
Kucharze 
Lekarze 
Magazynierzy 
Mechanicy pojazdów samochodowych 
Monterzy instalacji budowlanych 
Murarze i tynkarze 
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 
Nauczyciele przedmiotów zawodowych 
Nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych 
Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 
Operatorzy obrabiarek skrawających 
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej 
Piekarze 
Pielęgniarki i położne 
Pomoce kuchenne 
Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych 
Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie 
Pracownicy służb mundurowych 
Ratownicy medyczni 
Robotnicy budowlani 
Robotnicy obróbki drewna i stolarze 
Samodzielni księgowi 
Spawacze 
Ślusarze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prognoza na rok 2021 
 3. powiat: bielski 

 

DEFICYT 
Deficyt poszukuj ących pracy 

Dekarze i blacharze budowlani  
Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy  
Kamieniarze  
Kelnerzy i barmani  
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych  
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży  
Lekarze  
Listonosze i kurierzy  
Magazynierzy  
Murarze i tynkarze  
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu  
Nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych  
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych  
Operatorzy obrabiarek skrawających  
Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych  
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej  
Pielęgniarki i położne  
Pomoce kuchenne  
Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych  
Pracownicy ochrony fizycznej  
Pracownicy przetwórstwa metali  
Pracownicy przetwórstwa spożywczego  
Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie  
Pracownicy służb mundurowych  
Ratownicy medyczni  
Robotnicy budowlani  
Spawacze  
Sprzątaczki i pokojowe  
Sprzedawcy i kasjerzy  
Ślusarze  
Zaopatrzeniowcy i dostawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prognoza na rok 2021 
 4. powiat: cieszyński 

 

DEFICYT 
Deficyt poszukuj ących pracy 

Betoniarze i zbrojarze  
Brukarze  
Cieśle i stolarze budowlani  
Dekarze i blacharze budowlani  
Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy  
Fizjoterapeuci i masażyści  
Fryzjerzy Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy  
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych  
Kucharze  
Lekarze  
Listonosze i kurierzy  
Logopedzi i audiofonolodzy  
Magazynierzy  
Masarze i przetwórcy ryb  
Mechanicy maszyn i urządzeń  
Monterzy instalacji budowlanych  
Monterzy konstrukcji metalowych  
Murarze i tynkarze  
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu  
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących  
Nauczyciele przedmiotów zawodowych  
Nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych  
Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych  
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych  
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 
Operatorzy obrabiarek skrawających  
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej  
Pielęgniarki i położne  
Pomoce kuchenne  
Pozostali specjaliści edukacji  
Pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych  
Pracownicy ds. jakości  
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości  
Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych  
Pracownicy przetwórstwa metali  
Pracownicy przetwórstwa spożywczego  
Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie  
Pracownicy socjalni  
Pracownicy sprzedaży internetowej  
Przedstawiciele handlowi  
Psycholodzy i psychoterapeuci  
Ratownicy medyczni  
Robotnicy budowlani  
Robotnicy obróbki drewna i stolarze  
Samodzielni księgowi  



Spawacze  
Sprzątaczki i pokojowe  
Szefowie kuchni  
Ślusarze  
Technicy informatycy  
Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych  
Zaopatrzeniowcy i dostawcy  
 

NADWYŻKA POSZUKUJĄCYCH PRACY:   
 

Filozofowie 
Historycy 
Politolodzy 
Kulturoznawcy 
 
 

Prognoza na rok 2021 
 5. powiat: pszczyński 

 
DEFICYT 
Deficyt poszukuj ących pracy 

Betoniarze i zbrojarze  
Blacharze i lakiernicy samochodowi 
Cieśle i stolarze budowlani  
Cukiernicy  
Lekarze  
Logopedzi i audiofonolodzy  
Monterzy elektronicy  
Murarze i tynkarze  
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu  
Nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych  
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej  
Piekarze  
Pielęgniarki i położne  
Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie  
Pracownicy służb mundurowych  
Ratownicy medyczni  
Robotnicy budowlani  
Robotnicy obróbki drewna i stolarze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prognoza na rok 2021 
 6. powiat: żywiecki 

  
DEFICYT 
Deficyt poszukuj ących pracy 

Betoniarze i zbrojarze  
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy  
Blacharze i lakiernicy samochodowi  
Cieśle i stolarze budowlani  
Dekarze i blacharze budowlani  
Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy  
Geodeci i kartografowie  
Instruktorzy nauki jazdy  
Inżynierowie chemicy i chemicy  
Kelnerzy i barmani  
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych  
Kucharze  
Lekarze  
Magazynierzy  
Masarze i przetwórcy ryb  
Mechanicy pojazdów samochodowych  
Monterzy instalacji budowlanych  
Murarze i tynkarze  
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu  
Nauczyciele przedmiotów zawodowych  
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych  
Operatorzy obrabiarek skrawających  
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej  
Piekarze  
Pielęgniarki i położne  
Pomoce kuchenne  
Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie  
Pracownicy służb mundurowych  
Ratownicy medyczni  
Robotnicy budowlani  
Robotnicy obróbki drewna i stolarze  
Spawacze  
Sprzedawcy i kasjerzy  
Ślusarze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prognoza na rok 2021 
 7. miasto: Bielsko-Biała 

 
DEFICYT 
Deficyt poszukuj ących pracy  

Dekarze i blacharze budowlani 
Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy  
Kamieniarze  
Kelnerzy i barmani  
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych  
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży  
Lekarze  
Listonosze i kurierzy  
Magazynierzy  
Murarze i tynkarze  
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu  
Nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych  
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 
Operatorzy obrabiarek skrawających  
Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych  
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej  
Pielęgniarki i położne  
Pomoce kuchenne  
Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych  
Pracownicy ochrony fizycznej  
Pracownicy przetwórstwa metali  
Pracownicy przetwórstwa spożywczego  
Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie  
Pracownicy służb mundurowych  
Ratownicy medyczni  
Robotnicy budowlani  
Spawacze  
Sprzątaczki i pokojowe  
Sprzedawcy i kasjerzy  
Ślusarze  
Zaopatrzeniowcy i dostawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


