
Ad. Priorytet 1 - wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym 
powiecie lub województwie zawodach deficytowych. 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie udziela wsparcia z KFS w ramach priorytetu nr 1 na kształcenie 
ustawiczne w zawodach deficytowych  zidentyfikowanych dla powiatu stargardzkiego oraz 
województwa zachodniopomorskiego w oparciu o Barometr zawodów 2019 dla powiatu 
stargardzkiego oraz województwa zachodniopomorskiego 
 
 

ZAWODY DEFICYTOWE 
Zgodnie z Barometrem zawodów  2019 – 
województwo zachodniopomorskie 

Zgodnie z Barometrem zawodów  2019 dla powiatu 
stargardzkiego 

betoniarze i zbrojarze 

blacharze i lakiernicy samochodowi 

brukarze 

cieśle i stolarze budowlani 

cukiernicy 

dekarze i blacharze budowlani 

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy 

fizjoterapeuci i masażyści 

fryzjerzy 

kierowcy autobusów 

kierowcy samochodów ciężarowych i 
ciągników siodłowych 

kosmetyczki 

krawcy i pracownicy produkcji odzieży 

kucharze 

lakiernicy 

listonosze i kurierzy 

magazynierzy 

masarze i przetwórcy ryb 

mechanicy pojazdów samochodowych 

monterzy instalacji budowlanych 

murarze i tynkarze 

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót 
ziemnych 

operatorzy obrabiarek skrawających 

opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej 

piekarze 

pielęgniarki i położne 

pomoce kuchenne 

pracownicy ds. finansowo-księgowych ze 
znajomością języków obcych 

 

betoniarze i zbrojarze 

blacharze i lakiernicy samochodowi 

brukarze 

cieśle i stolarze budowlani 

cukiernicy 

dekarze i blacharze budowlani 

diagności samochodowi 

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy 

fizjoterapeuci i masażyści 

fryzjerzy 

geodeci i kartografowie 

gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy 

kierowcy autobusów 

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 

kosmetyczki 

krawcy i pracownicy produkcji odzieży 

kucharze 

lakiernicy 

logopedzi i audiofonolodzy 

magazynierzy 

mechanicy maszyn i urządzeń 

mechanicy pojazdów samochodowych 

monterzy elektronicy 

monterzy instalacji budowlanych 

monterzy konstrukcji metalowych 

monterzy maszyn i rządzeń 

murarze i tynkarze 

nauczyciele  języków obcych i lektorzy 

nauczyciele praktycznej nauki zawodu 

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 

nauczyciele przedmiotów zawodowych 

 



pracownicy ds. rachunkowości i księgowości  

pracownicy ochrony fizycznej 

pracownicy robót wykończeniowych 
w budownictwie 

pracownicy służb mundurowych 

pracownicy socjalni 

psycholodzy i psychoterapeuci 

robotnicy budowlani 

robotnicy obróbki drewna i stolarze 

samodzielni księgowi 

spawacze 

sprzedawcy i kasjerzy 

ślusarze 

 

nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych 

ogrodnicy i sadownicy 

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 

operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

operatorzy maszyn włókienniczych 

operatorzy obrabiarek skrawających 

operatorzy urządzeń dźwigowo- transportowych 

opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej 

piekarze 

pomoce kuchenne 

pracownicy ds. budownictwa drogowego 

pracownicy fizyczni w produkcji  i pracach prostych 

pracownicy przetwórstwa metali 

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie 

projektanci i administratorzy baz danych, programiści 

robotnicy budowlani 

robotnicy obróbki drewna i stolarza 

spawacze 

specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

sprzedawcy i kasjerzy 

ślusarze 

zaopatrzeniowcy i dostawcy 

 
 
 
Ad. Priorytet 2 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają 
świadectwa dojrzałości. 
 
 
Pracodawca musi wykazać, że osoba, która ma być objęta kształceniem nie posiada egzaminu maturalnego 
(np. oświadczenie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ad. Priorytet 3 – Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących 
z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych 
w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych 
na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków 
lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa 
w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów 
Aktywności Zawodowej 
 

3.1.     Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających 
status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych 
prowadzonej przez MRPiPS 

 
Lista przedsiębiorstw społecznych dostępna jest pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/lista-przedsiebiorstw-spolecznych 

 
3.2.    Wsparcie kształcenia ustawicznego członków lub pracowników spółdzielni socjalnych 

pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych 
 

Grupy, o których mowa w w/w przepisie to: 
 

 osoby bezrobotne, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy (przed podjęciem  
zatrudnienia), 

 absolwenci centrum integracji społecznej, absolwenci klubu integracji społecznej, 

 osoby niepełnosprawne, 

 osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 opiekunowie osoby niepełnosprawnej zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby 
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej,  
z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne 
lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub 
zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(opiekunem osoby niepełnosprawnej jest członek rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą 
niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności) 

 
 osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy 

zarobkowej, 

 osoby usamodzielniane posiadające pełną zdolność do czynności prawnych; osoby 
usamodzielniane to: 
 osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom 

dziecka, placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo - 
terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło 
na podstawie orzeczenia sądu, 

 osoby, których pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób 
tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 
6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności. 

 
3.3. W przypadku Zakładów Aktywności Zawodowej do skorzystania ze wsparcia uprawnieni są 

wszyscy pracownicy. 
 



 
Ad. Priorytet  4 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą 
udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo 
do emerytury pomostowej.  
 
Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze - 
załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 Nr 237, 
poz. 1656 z późn. zm.). 

 
WYKAZ PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH  
Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu. 
Prace udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych. 
Prace pod ziemią bezpośrednio przy drążeniu tuneli w górotworze. 
Prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych 
z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy). 
Prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu 
wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco. 
Prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych. 
Prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz 
w piecach do produkcji materiałów ceramicznych. 
Prace bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów 
szklanych w hutnictwie szkła. 
Prace bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach. 
Prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych. 
Prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy 
walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów. 
Prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali 
nieżelaznych. 
Prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych. 
Prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu. 
Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjnoegzotermicznych 
używanych w odlewnictwie i hutnictwie. 
Prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub wyładunku pieców komorowych wyrobami 
ogniotrwałymi. 
Prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów ceramicznych. 
Prace bezpośrednio przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych wielkogabarytowych przy użyciu 
ręcznych narzędzi wibracyjnych. 
Prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych. 
Prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych. 
Prace fizyczne ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku. 
Prace rybaków morskich. 
Prace na statkach żeglugi morskiej. 
Prace na morskich platformach wiertniczych. 
Prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy. 
Prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych i wydobywczych  przy poszukiwaniu złóż 
ropy naftowej lub gazu ziemnego. 
Prace bezpośrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej lub gazu 
ziemnego. 
Prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo 
małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.). 
Prace bezpośrednio przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów wyposażenia w 
pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, 
zbiorniki, rury itp.). 
Prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej  kubaturze po substancjach 
niebezpiecznych. 
Prace przy ręcznym układaniu na gorąco nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 



Prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe 
związane z ich usuwaniem. 
Prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór. 
Prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową. 
Prace w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej 0°C. 
Prace fizyczne ciężkie w podziemnych kanałach ściekowych. 
Prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym. 
Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach 
nieczystości związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym. 
Prace przy kuciu ręcznym w kuźniach przemysłowych oraz obsłudze młotów mechanicznych. 
Prace przy produkcji węglików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz żelazostopów. 

 
WYKAZ PRAC O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE 
Prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor). 
Prace kontrolerów ruchu lotniczego. 
Prace mechaników lotniczych związane z bezpośrednią obsługą potwierdzającą bezpieczeństwo 
statków powietrznych na płycie lotniska. 
Prace nawigatorów na statkach morskich oraz pilotów morskich. 
Prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, 
maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót 
budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, 
pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników pociągów. 
Prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (dyżurny ruchu, 
nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio potwierdzający 
bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra). 
Prace funkcjonariuszy straży ochrony kolei. 
Prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym. 
Prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych. 
Prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu 
tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w 
Genewie dnia 30 września 1957 r. 
Prace operatorów reaktorów jądrowych. 
Prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ 
lub równorzędne oraz dźwignic portowych lub stoczniowych. 
Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego. 
Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię 
techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego. 
Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów 
pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu. 
Prace bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną 
lub cieplną. 
Prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci 
elektro-energetycznych w warunkach prac pod napięciem. 
Prace członków zespołów ratownictwa medycznego. 
Prace członków zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa 
otworowego). 
Prace pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej, uczestniczących bezpośrednio w 
akcjach ratowniczych. 
Prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych 
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach 
szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie 
zprzepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
Prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle 
psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie 
z przepisami  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 



Prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia  uzależnień w bezpośrednim 
kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego. 
Prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii 
w warunkach ostrego dyżuru. 
 
 

Ad. Priorytet 5 – wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki 
zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, 
o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu. 
 

5.1   Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli 
kształcenia zawodowego. 

 
Finansowaniu podlegają obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów 
zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach 
prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego 
i w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki 
samorządu terytorialnego, jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne, niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

 
5.2  Wsparcie kształcenia ustawicznego pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia 

ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu. 
 

Przy występowaniu o wsparcie na szkolenia nieobowiązkowe dla nauczycieli należy wykazać, 
że przekwalifikowanie bądź nabycie nowych uprawnień, czy umiejętności pozwoli na pozostanie 
danego nauczyciela w dotychczasowym zawodzie. Z dofinansowania mogą korzystać zarówno 
nauczyciele zatrudnieni na podstawie ustawy Karta nauczyciela jak i na umowę o pracę. 
Wnioskodawcą może być szkoła publiczna oraz niepubliczna. 

 
Ad. Priorytet 6 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. 

  
Wsparciem objęte mogą zostać wyłącznie osoby powyżej 45 roku życia. Decyduje wiek osoby 
w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie. 


