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RYNEK PRACY 

Planując swoją przyszłość zawodową powinieneś uwzględniać to, co dzieje 

się na rynku pracy, – czyli na jakie zawody i umiejętności zgłaszają 

zapotrzebowanie pracodawcy.  

 

Informacje te znajdziesz na portalach (Internetowych portalach 

tematycznych) np.:  

 www.pracuj.pl  

 www.psz.praca.gov.pl  

 www.zawodowe.com  

 www.wybieramzawod.pl  

 www.dwup.pl  

 www.barometr zawodów.pl  

 www.gospodarka.gazeta.pl/gospodarka  

 www.gazetapraca.pl 



RYNEK PRACY 

Przydatne mogą być również informacje gospodarcze na temat inwestycji 

realizowanych w Twoim mieście i regionie, ponieważ będą one wiązały się z 

zapotrzebowaniem na określone zawody. Przykładem może być rozwój 

gospodarczy „wymuszający” zapotrzebowanie na zawody związane z 

realizacją konkretnych inwestycji, m.in. zawody z branży budowlanej, 

mechanicznej i elektrycznej, a w dalszej kolejności na zawody związane z 

bieżącym funkcjonowaniem powstałych firm, np. zawody z branży 

elektronicznej, mechanicznej, informatycznej, administracyjnobiurowej itp 

Ważne!  

Zmiany na rynku pracy zmuszają do stałego poszukiwania informacji na 

temat aktualnego zapotrzebowania na zawody. 



JAKI JEST RYNEK PRACY W MOJEJ 

MIEJSCOWOŚCI?  



ZAWODY PRZYSZŁOŚCI  

Kolejną dziedziną, której musisz się przyglądać i obserwować na rynku pracy 

to zapotrzebowanie na zawody w przyszłości: na jakie zawody 

zapotrzebowanie będzie rosło a na jakie malało.  

Skąd możemy mieć takie informacje? Są instytucje i organizacje, które 

zajmują się obserwacją i badaniem rozwoju różnych branż i gałęzi przemysłu. 

Można, więc przewidzieć, na jakie zawody wzrośnie popyt w najbliższych 

latach. A zatem planując swoją przyszłą karierę zawodową i dalszą edukację, 

warto, żebyś miał na uwadze tzw. zawody przyszłości.  

„Zawody przyszłości” są to profesje, w które warto „inwestować”, 

przygotowując się do ich wykonywania, ponieważ za kilka lat możesz stać się 

bardzo poszukiwanym pracownikiem.  

 

Systematycznie korzystaj z:  

www.mapakarier.org,  

www.buissnesinsider.pl. 



ZAWODY PRZYSZŁOŚCI  

W wyniku wieloletnich studiów rynku pracy, wydzielono podstawowe obszary, 

w których dynamika rozwoju i zmian, zdaniem analityków będzie, najwyższa 

7 . Oto one:  

 Informatyka, telekomunikacja, Internet i technologie informacyjne  

 Biotechnologia i jej zastosowania  

 Ochrona środowiska  

 Eksploatacja morza i dna morskiego  

 Obsługa procesów integracji regionalnej  

 Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel 

elektroniczny  

 Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka 

zdrowotna nad ludźmi starszymi  

 Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy  

 Edukacja  

 Pozyskiwanie energii  

 Logistyka.  


