
 

           

 

Załącznik nr 14 
do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 
 

Lista zawodów deficytowych  
z podziałem na powiaty według prognozy wojewódzkiej na rok 2016 

opracowana na podstawie "Barometru zawodów"  
(http://barometrzawodow.pl/) 

POWIAT ZAWODY 

POWIAT  
BOCHEOSKI 

blacharze samochodowi 
diagności samochodowi 
graficy komputerowi 
kierowcy autobusów 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
kierownicy budowy 
pielęgniarki 
samodzielni księgowi 
szefowie kuchni 

POWIAT  
BRZESKI 

blacharze samochodowi 
diagności samochodowi 
graficy komputerowi 
kierowcy autobusów 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
kierownicy budowy 
pielęgniarki 
samodzielni księgowi 
szefowie kuchni 

POWIAT  
CHRZANOWSKI 

blacharze samochodowi 
graficy komputerowi 
kierowcy autobusów 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
kierownicy budowy 
pielęgniarki 
szefowie kuchni 

POWIAT  
GORLICKI 

diagności samochodowi 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierownicy budowy 
samodzielni księgowi 
szefowie kuchni 
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POWIAT  
DĄBROWSKI 

diagności samochodowi 
graficy komputerowi 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
kierownicy budowy 

POWIAT  
KRAKOWSKI 

blacharze samochodowi 
kierowcy autobusów 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
pielęgniarki 
samodzielni księgowi 
szefowie kuchni 

GMINA  
MIASTA KRAKOWA 

blacharze samochodowi 
kierowcy autobusów 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierownicy budowy 
pielęgniarki 
samodzielni księgowi 
szefowie kuchni 

POWIAT  
LIMANOWSKI 

diagności samochodowi 
graficy komputerowi 
kierowcy autobusów 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
kierownicy budowy 
pielęgniarki 
samodzielni księgowi 
szefowie kuchni 

POWIAT  
MYŚLENICKI 

kierowcy autobusów 
kierowcy ciągnika siodłowego 

POWIAT  
MIECHOWSKI 

kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
pielęgniarki 
samodzielni księgowi 

POWIAT  
NOWOSĄDECKI 

diagności samochodowi 
kierowcy autobusów 
kierowcy ciągnika siodłowego 
pielęgniarki 
szefowie kuchni 

POWIAT  
NOWOTARSKI 

blacharze samochodowi 
szefowie kuchni 



 

 

3 

 

GMINA  
MIASTA NOWY SĄCZ 

blacharze samochodowi 
diagności samochodowi 
graficy komputerowi 
kierowcy autobusów 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
kierownicy budowy 
pielęgniarki 
samodzielni księgowi 
szefowie kuchni 

POWIAT  
OLKUSKI  

blacharze samochodowi 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
pielęgniarki 
szefowie kuchni 

POWIAT  
OŚWIĘCIMSKI 

diagności samochodowi 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
pielęgniarki 
szefowie kuchni 

POWIAT  
PROSZOWICKI 

graficy komputerowi 
kierowcy autobusów 
kierowcy samochodu ciężarowego 
samodzielni księgowi 

POWIAT  
SUSKI 

blacharze samochodowi 
graficy komputerowi 
kierowcy autobusów 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
pielęgniarki 
samodzielni księgowi 
szefowie kuchni 

POWIAT  
TARNOWSKI 

diagności samochodowi 
graficy komputerowi 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
kierownicy budowy 
pielęgniarki 
samodzielni księgowi 

GMINA  
MIASTA TARNOWA 

diagności samochodowi 
graficy komputerowi 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
kierownicy budowy 
pielęgniarki 
samodzielni księgowi 



 

 

4 

 

POWIAT  
TATRZAOSKI 

kierowcy autobusów 
kierowcy samochodu ciężarowego 

POWIAT  
WADOWICKI 

blacharze samochodowi 
diagności samochodowi 
graficy komputerowi 
kierowcy autobusów 
kierowcy ciągnika siodłowego 
kierowcy samochodu ciężarowego 
kierownicy budowy 
pielęgniarki 
samodzielni księgowi 
szefowie kuchni 

POWIAT  
WIELICKI 

blacharze samochodowi 
diagności samochodowi 
graficy komputerowi 
kierowcy samochodu ciężarowego 
kierownicy budowy 
pielęgniarki 
samodzielni księgowi 
szefowie kuchni 

 


