
T4 Trendy rozwojowe w świecie zawodów. 
 

 

Rynek pracy oferuje nam szerokie możliwości zatrudnienia w poszczególnych zawo-

dach. Świat zawodów jest niczym paleta barw, na której skupiając swoją uwagę wybierzemy 

ten kolor, który nam odpowiada, który nam się podoba, w których „dobrze wyglądamy”. Do-

kładnie tak samo, często intuicyjnie skupimy się na wyborze zawodu. Zastanawialiście się 

czym ów RYNEK PRACY dokładnie jest?  

 

Zapamiętaj! 

 

Rynek pracy – jeden z rynków funkcjonujących w gospodarce obok takich rynków, 

jak np. rynek produktów, rynek kapitałowy, rynek ziemi, czy też rynek pieniężny. Podobnie 

jak na innych rynkach, również na rynku pracy występują nabywcy i sprzedawcy, dokonują 

się akty wymiany oraz są ustalane ceny i rozmiary przeprowadzanych transakcji. Nabywcami 

na rynku pracy są pracodawcy, natomiast sprzedawcami − pracownicy. To właśnie pracow-

nicy oferują na rynku pracy swoje usługi pracy czy też usługi siły roboczej, na które zgłaszają 

zapotrzebowanie pracodawcy. Można powiedzieć, że pracodawcy zgłaszają popyt na pracę 

(oferują miejsca pracy), zaś pracownicy decydują o podaży pracy. W rezultacie konfrontacji 

popytu na pracę i podaży pracy ustala się jej cena, czyli w tym przypadku płaca. 

 

Decydując się na wybór zawodu dobrze zorientować się w obowiązkach, które nam 

nakłada, specyfice pracy, zarobkach. Warto przeanalizować nasze predyspozycje zawodowe, 

zainteresowania, ale o tym już mówiliśmy.   Dziś warto poruszyć jeszcze jeden z aspektów 

analizowania zawodu, jako tego, który chcę wykonywać w przyszłości. Mianowicie, czy za-

wód ten należy do grupy zawodów deficytowych, zrównoważonych czy też nadwyżkowych. 

Teraz zapewne zapytacie, „ale..o co chodzi?” Już tłumaczę  

 

Zapamiętaj! 

 

Zawody deficytowe  To te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze 

znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie  

w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia 

zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. 

 

Zawody zrównowa-

żone  

To te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób 

zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie 

(podaż i popyt zrównoważą się). 

 

Zawody nadwyżkowe  To te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu 

na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do pod-

jęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców. 

 

Na stronie internetowe www.barometrzawodow.pl  znajdziecie „najświeższe” progno-

zy dotyczące zawodów w poszczególnych województwach i powiatach. Wystarczy wybrać: 

„wybierz obszar”, najechać myszką na konkretne województwo, a następnie kliknąć na „pro-

gnoza dla powiatów”- wybierz powiat, kliknij „wybierz”. „Wyskoczą” Wam nazwy zawodów 

w dużym deficycie, deficycie, równowadze i nadwyżce. Zapoznajcie się z nimi. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(ekonomia)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rynek_produkt%C3%B3w&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_kapita%C5%82owy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rynek_ziemi&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_pieni%C4%99%C5%BCny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pracodawca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82a_robocza
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aca
http://www.barometrzawodow.pl/


Zadanie do wykonania: 

 

  Wybierz jedno województwo i powiat, które Cię interesują 

(www.barometrzawodow.pl) , następnie uzupełnij tabelkę podając trzy przykłady zawodów  

w każdej grupie (duży deficyt, deficyt, równowaga, nadwyżka). Uzupełnioną tabelkę odeślij 

na adres: karolina.sobieraj.pedagog@go2.pl 
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Zawody nowe i rozwojowe 
 

Rynek pracy nieustannie się zmienia. Niektóre profesje przechodzą do historii, popyt 

na inne znacznie spada, ale są i takie branże, które dynamicznie się rozwijają. Wciąż przyby-

wa nowych zawodów. O niektórych z nich jeszcze niedawno nikomu się nawet nie śniło. No-

we profesje w dużej mierze wiążą się z rozwojem techniki i coraz powszechniejszym wyko-

rzystaniem technologii informacyjnych. Rozwój cywilizacyjny i związane z nim zmiany stylu 

życia również pociągają za sobą zapotrzebowanie na nowe zawody.  

Na stronie internetowej www.mapakarier.org w zakładce „Ścieżki kariery” wybierz 

„filtrowanie”, a następnie „zawody przyszłości”- „wyszukaj”. Przedstawiono tam zawody 

przyszłości oraz dokładne ich opisy.  

Zadanie do wykonania: 

Proszę, zapoznaj się z nimi. Wybierz najciekawszy i podaj mi trzy argumenty, dlacze-

go właśnie ten zawód zwrócił Twoją uwagę. Uzupełnioną tabelkę wyślij na adres: 

 karolina.sobieraj.pedagog@go2.pl  

 

Uważam, że najciekawszym zawodem przyszłości będzie………………………, 

ponieważ:    

1. ………………………………………; 

2. ………………………………………; 

3. ……………………………………… . 

 

 

Dziękuję Ci za zaangażowanie i poświęcenie czasu na realizację tego tematu. Serdecznie 

pozdrawiam i czekam na e-maile zwrotne.       

K. Sobieraj 

http://www.barometrzawodow.pl/
mailto:karolina.sobieraj.pedagog@go2.pl
http://www.mapakarier.org/
mailto:karolina.sobieraj.pedagog@go2.pl

