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Człowiek współcześnie
stoi w obliczu wysiłku, 
do którego nie przygotowało go
doświadczenie przodków
J. Bańka1

 
Wprowadzenie

Termin „zawód” jest używany zarówno w języku potocznym, jak i nauko-
wym, lecz nie dokonano dotychczas jednoznacznego określenia znaczenia tego 
pojęcia2. W szerszym ujęciu, idąc za Tadeuszem Nowackim, zawód zdefiniować 
można jako „wykonywanie zespołów czynności społecznie użytecznych, wy-
odrębnionych na skutek podziału pracy, wymagających od pracownika odpo-
wiedniej wiedzy i umiejętności, a także cech psychofizycznych, warunkujących 
wykonanie zadań zawodowych powtarzanych systematycznie i będących źró-
dłem utrzymania dla pracownika i jego rodziny. Zawód jest podstawą prestiżu 
i pozycji społecznej pracownika. Społeczne konsekwencje wykonywania za-
wodu to możliwość zrzeszania się jego przedstawicieli, pielęgnowania tradycji 
zawodu, prezentacji określonych postaw i ocen społecznych podejmowanych 
z pozycji danego zawodu”3. Z kolei ogólniej rzecz ujmując, zawód to nic inne-
go jak zespół czynności, wykonywanych w oparciu o posiadane kwalifikacje, 

1  J. Bańka, [za:] W. Furmanek, Humanistyczna Pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji 
informacyjnej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 19.

2  E. Goźlińska, F. Szlosek, Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, Wyd. Insty-
tutu Technologii Eksploatacji, Radom 1997, s. 142.

3  T.W. Nowacki, Leksykon pedagogiki pracy, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, WSP TWP, 
WSP ZNP, Radom 2004, s. 287.
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które zmierzają do uzyskania środków niezbędnych do utrzymania pracowni-
ka4. Zatem, zawód (rozpatrywany z perspektywy pedagogiki pracy, relacji: czło- 
wiek–wychowanie–praca5) to określona (uniwersalna) wartość dla człowieka, 
która warunkuje jego rozwój oraz zachowanie się i działanie.

Jak słusznie zauważa Barbara Baraniak, dynamiczny rozwój naukowo-
techniczny i postęp technologiczny powodują „zmiany ilościowe i jakościowe 
w strukturze zatrudnienia ludności, a także w charakterze pracy i jej środowiska 
(…). Konsekwencją nowych technologii jest nie tylko zmiana charakteru pracy, 
ale wyzwanie dla edukacji zawodowej celem przygotowania kadr dostosowa-
nych do nowej struktury zatrudnienia, uwzględniającej zjawiska postępu nauko-
wego i przekształcenia w procesie pracy (…)”6. Przygotowanie odpowiednio 
dostosowanych do potrzeb rynku pracy kadr, o których wspomina autorka za-
cytowanych słów, niestety nasuwa wiele trudności, gdyż współczesna edukacja 
(która jest rozłożona w czasie) niestety nie jest w stanie nadążyć za szybko po-
stępującymi zmianami. Trudno również przewidzieć, na jakie zawody będzie 
zapotrzebowanie za kilka lat, ponieważ rynki dóbr i usług są bardzo elastyczne 
i dostosowują się do potrzeb konsumentów, które niełatwo przewidzieć (szcze-
gólnie z pewnym wyprzedzeniem czasowym). W sytuacji, o której mowa zaczę-
to poszukiwać rozwiązań dotyczących wskazania tzw. zawodów deficytowych, 
zrównoważonych i nadwyżkowych7 – co niewątpliwie ułatwiłoby zarówno 
uczniom, jak i pracownikom, osobom bezrobotnym i poszukującym zatrudnie-
nia, planowanie ścieżki rozwoju edukacyjnego (wybór zawodu; kształcenie, do-
kształcanie zawodowe) zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy (szczególnie 
lokalnego). Problem jednak dotyczył zasadniczej kwestii: kto?, w jaki sposób?, 
w jakim czasie? ma dokonać: 1) diagnozy rynku edukacyjno-zawodowego,  
2) prognozy zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych.

4 J.E. Karney, Psychopedagogika pracy, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 88.
5  Zob.: S.M. Kwiatkowski, Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna, [w:] S.M. Kwiat-

kowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warsza-
wa 2007, s. 13.

6  B. Baraniak, Przemiany w strukturze zawodów i treści szansą współczesnej edukacji zawodo-
wej, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodar-
czych. Wyzwania – szanse – zagrożenia, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 
2007, s. 80.

7  Dostarczanie informacji o zawodach deficytowych i nadwyżkowych (o popycie na pracę) na-
leży do zadań instytucji zajmujących się orientacją i poradnictwem zawodowym – według 
wytycznych Memorandum on lifelong learning, Cel nr 5. Przewartościowania w dziedzinie 
orientacji i poradnictwa zawodowego. Zob.: S.M. Kwiatkowski, Edukacja dorosłych, [w:] S.M. 
Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2007, s. 204.
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„Barometr zawodów” – założenia badawcze
Szczególnego znaczenia dla zawodoznawstwa, a szerzej oczywiście dla pe-

dagogiki pracy, zdaniem Stefana M. Kwiatkowskiego, mają „prognozy – ujmu-
jąc rzecz nieco ostrożniej – projekcje dotyczące popytu na pracę”8. Właściwa 
prognoza rynku pracy stanowiła przedmiot zainteresowań nie tylko pracowni-
ków instytucji zajmujących się konkretnie kwestiami zawodowymi, ale również 
pracodawców, bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia, nauczycieli (szcze-
gólnie szkół zawodowych – ale nie tylko), uczniów na różnych etapach eduka-
cyjnych itd. W kluczowych instytucjach rynku pracy poszczególnych państw 
zastanawiano się nad sposobem weryfikacji aktualnych tendencji związanych 
z zapotrzebowaniem na zawody w aspekcie przyszłościowym , jednak rodziło 
to wiele trudności. W Szwecji, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w ra-
mach szerszego systemu prognozowania zmian na rynku pracy zastosowano 
„Barometr zawodów”, który w 2007 roku został również wprowadzony przez 
pracowników publicznych służb zatrudnienia w południowo-zachodniej Finlan-
dii – z czasem rozszerzono go na cały kraj. Później, w 2009 roku, pracownicy 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (w ramach projektu „Małopolskie 
Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji”) mieli możliwość zapoznania się z za-
łożeniami omawianego narzędzia i przeprowadzenia badań pilotażowych, we 
współpracy z sześcioma powiatowymi urzędami pracy, na terenie wojewódz-
twa małopolskiego. Ponieważ uzyskane wyniki były zadawalające, w 2010 roku 
podjęto decyzję o realizacji niniejszego przedsięwzięcia w całej Małopolsce. 
„Barometr zawodów” spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym, dlatego 
w 2015 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o realiza-
cji badań w całej Polsce. Z uwagi na zdobyte już doświadczenie w omawianym 
przedsięwzięciu, koordynatorem krajowym został Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie (za koordynację badań w regionach odpowiadają poszczególne wo-
jewódzkie urzędy pracy)9.

„Barometr zawodów” to prognoza sytuacji w poszczególnych zawodach od-
nosząca się do danego roku kalendarzowego. Wskazuje on zapotrzebowanie na 
zawody w każdym powiecie, jak również na poziomie województw. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż w prognozie tej wskazane są nie tylko zawody, na które będzie 
popyt (czyli tzw. deficytowe), ale również te, które charakteryzują się równowagą  

8  Zob.: S.M. Kwiatkowski, Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna, [w:] S.M. 
Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2007, s. 17.

9  Zob.: Geneza – „Barometr zawodów”, [online] https://barometrzawodow.pl/strona-glowna/ge-
neza, stan z dnia 9.10.2016.
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oraz te, których jest zbyt wiele (a na które niestety nie ma zapotrzebowania). Za 
zawody deficytowe uznano takie, w których w najbliższym roku nie powinno 
być trudności ze znalezieniem pracy. Stwierdzono więc, że zapotrzebowanie 
pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do 
podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. Z kolei 
w przypadku zawodów zrównoważonych liczba ofert pracy będzie zbliżona do 
liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie, 
zatem podaż i popyt zrównoważą się. W przypadku zawodów nadwyżkowych 
niestety znalezienie pracy może być trudniejsze, ze względu na małe zapotrze-
bowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających 
wymagania pracodawców10.

Prognoza zapotrzebowania na zawody wykonywana za pomocą „Barometru 
zawodów” uznana jest, w opinii osób ją przygotowujących, za badanie jako-
ściowe. Jak już wspomniano, powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. 
Opiera się na opinii ekspertów, którzy spotykają się na przełomie III i IV kwar-
tału w celu wspólnego przeanalizowania sytuacji w poszczególnych zawodach. 
Wśród uczestników badania znajdują się pracownicy powiatowych urzędów 
pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych 
w sytuacji na lokalnym rynku pracy. Celem podejmowanych dyskusji jest udzie-
lenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jak zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie w nad-
chodzącym roku? (Czy będzie ono rosnąć, maleć, czy pozostanie bez zmian?)

Jak będzie się kształtować relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrze-
bowaniem na pracowników w danym zawodzie? (Czy wystąpi deficyt poszuku-
jących pracy, czy ich nadwyżka, czy może popyt i podaż zrównoważą się?)11.

Podczas dokonywania wspomnianej oceny eksperci posiłkują się głów-
nie danymi dotyczącymi liczby ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych 
w konkretnym zawodzie. Na uwagę zasługuje również fakt, że w toku diagnozy 
uwzględniane są również sytuacje, gdy w danej profesji większość ofert stano-
wić będą propozycje odbycia staży12.

Bez wątpienia, na co wskazują również osoby charakteryzujące omawiane 
narzędzie, w dokonywaniu wspomnianej oceny rynku pracy nie można kierować 
się wyłącznie danymi statystycznymi, gdyż „nie dają bowiem odpowiedzi na 

10  O badaniu – „Barometr zawodów”, [online] https://barometrzawodow.pl/strona-
glowna/o-badaniu, stan z dn ia 9.10.2016.

11  Metodologia – „Barometr zawodów”, [online] https://barometrzawodow.pl/strona-glow-
na/metodologia, stan z dnia 12.10.2016.

12 Tamże.
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pytania o to: czy osoba deklarująca umiejętności w konkretnym zawodzie jest 
w stanie wykonywać pracę na oczekiwanym poziomie, czy warunki oferowane 
przez lokalnych pracodawców są dla pracowników wystarczająco atrakcyjne lub 
czy pracodawca jest skłonny taką osobę zatrudnić i jakie są możliwe powody, 
dla których nie może tego zrobić (np. problem rzeczywistych kwalifikacji, odpo-
wiedniego doświadczenia zawodowego, zbyt wysokich oczekiwań płacowych 
itp.)”13. W przypadku „Barometru zawodów” niezwykle istotną rolę odgrywają 
zatem nie tylko dane statystyczne, ale także wiedza gromadzona przez pracow-
ników urzędów pracy i agencji zatrudnienia. Eksperci posiadają informacje m.in. 
na temat: 1) ofert zgłaszanych wielokrotnie; 2) zakresu występującej rotacji pra-
cowników i jej przyczyn; 3) sezonowości zatrudnienia i wpływu tego czynnika 
na statystyki rynku pracy. Zwraca się uwagę, że największą zaletą „Barometru 
zawodów” jest możliwość uwzględniania kwalifikacji pracowników i ich rze-
czywiste (realne) przygotowanie do wykonywania zawodu. „Barometr zawo-
dów” wskazuje zatem prawdziwą (opartą na faktach) relację podaży do popytu 
na lokalnym rynku pracy14. 

Lista zawodów ocenianych przez ekspertów została przygotowana na pod-
stawie „Klasyfikacji zawodów i specjalności” (dalej: KZiS). Zostały one ograni-
czone do ok. 180, tak by eksperci mogli przeanalizować całą listę podczas jedne-
go spotkania. Z kolei nazwy zawodów zostały dobrane w taki sposób, aby lepiej 
„wpasować się” w nazewnictwo stosowane zarówno przez pracodawców, jak 
i przez osoby poszukujące pracy. Każdego roku kalendarzowego lista ta podlega 
aktualizacji – warto jednak zaznaczyć, że w celu umożliwienia porównywalno-
ści prognoz, w kolejnych latach liczba zmian w liście zawodów jest ograniczana 
do niezbędnego minimum. Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które 
występują na lokalnym rynku pracy. Gdy nie dysponują oni wiedzą na temat 
sytuacji w danym zawodzie, pomijają go – dlatego też lista profesji, które osta-
tecznie znajdą się w prognozie powiatowej może być krótsza od maksymalnej. 
Efektem końcowym omawianych spotkań eksperckich jest „Barometr zawo-
dów” dla danego województwa (powstaje on w wyniku zgromadzenia infor-
macji w ramach poszczególnych paneli powiatowych)15. Właśnie w tym należy 
upatrywać walorów podjętych analiz i prognoz zawodowego zapotrzebowania 
pod kątem społeczności lokalnych.

13 Tamże.
14 Tamże.
15 Tamże.
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„Barometr zawodów” – prognoza dla województwa 
lubuskiego

Województwo lubuskie, podobnie jak pozostałe województwa w naszym 
kraju, boryka się z problemem bezrobocia. W ostatnich latach zanotowano jed-
nak znaczną poprawę na rynku pracy – korzystne zmiany zauważalne były (i są 
nadal) we wszystkich powiatach analizowanego regionu. Jak wynika z danych 
prezentowanych na rysunku 1, w kwietniu 2016 roku najniższą stopę bezrobocia 
odnotowano w powiatach gorzowskim ,grodzkim (5,1%), słubickim (5,5%) oraz 
zielonogórskim grodzkim (6,3%). Z kolei najwyższą w powiatach nowosolskim 
i żagańskim (po 16,7%) oraz strzelecko-drezdeneckim (16,8%).

Rys. 1
Stopa bezrobocia w powiatach województwa lubuskiego – stan na koniec kwietnia 
2016 roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, [za:] E. Gierasimczyk, Sytuacja na lubuskim rynku pracy, 
[w:] E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska (koordynatorzy projektu), Poradnictwo zawodowe 
w województwie lubuskim z perspektywy pracowników wybranych instytucji, Zielona Góra 2016 
(w opracowaniu).

Koordynatorem podejmowanych, w ramach „Barometru zawodów”, dzia-
łań jest Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Partnerami są IDEA HR 
Doradztwo Personalne oraz AUDIT Doradztwo Personalne Synergia Konsul-
ting. Z kolei realizatorami są powiatowe urzędy pracy usytuowane w: Gorzowie 
Wielkopolskim, Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, 
Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, 
Żaganiu, Żarach16.

16  Uczestnicy – „Barometr zawodów”, [online] https://barometrzawodow.pl/strona-glowna/uczest-
nicy, stan z dnia 20.10.2016.
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Tab. 1
„Barometr zawodów 2016” – województwo lubuskie

Barometr zawodów 2016 – województwo lubuskie
DE

FI
CY

T

Administratorzy systemów 
komputerowych

Analitycy, testerzy 
i operatorzy systemów 
teleinformatycznych

Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Elektromechanicy 

i elektromonterzy
Farmaceuci
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Graficy komputerowi
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie mechanicy
Kierowcy autobusów
Kierowcy ciągnika siodłowego
Kierowcy samochodu 

ciężarowego
Kierownicy budowy
Krawcy i pracownicy produkcji 

odzieży
Kucharze

Magazynierzy
Masarze i przetwórcy ryb
Mechanicy pojazdów 

samochodowych
Monterzy instalacji 

budowlanych
Murarze
Nauczyciele języków obcych, 

lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki 

zawodu
Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych
Operatorzy i mechanicy 

sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy urządzeń 

dźwigowo-transportowych
Operatorzy wózków 

jezdniowych
Opiekunowie osoby starszej 

lub niepełnosprawnej
Piekarze
Pielęgniarki
Pracownicy ds. finansowo- 

-księgowych ze znajomością 
języków obcych

Pracownicy socjalni
Pracownicy telefonicznej 

i elektronicznej obsługi 
klienta, ankieterzy, 
teleankieterzy

Programiści i administratorzy 
stron internetowych

Projektanci i administratorzy 
baz danych

Przedstawiciele handlowi
Psycholodzy i psychoterapeuci
Samodzielni księgowi
Spawacze metodą MIG/MAG
Spawacze metodą TIG
Spawacze ręczni łukiem 

elektrycznym
Specjaliści automatyki 

i robotyki
Specjaliści ds. organizacji 

produkcji
Specjaliści elektroniki 

i telekomunikacji
Spedytorzy i logistycy
Szefowie kuchni
Ślusarze
Tapicerzy
Technicy elektrycy
Technicy mechanicy
Terapeuci zajęciowi
Tynkarze

RÓ
W

N
O

W
A

G
A

Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci i technicy denty-

styczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, biblioteka-

rze i specjaliści informacji 
naukowej

Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów 

drzewnych i metalowych
Lekarze
Listonosze i kurierzy
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Monterzy elektronicy
Monterzy konstrukcji 

metalowych
Monterzy maszyn i urządzeń

Pracownicy produkcyjni
Pracownicy przetwórstwa 

metali
Pracownicy przetwórstwa 

spożywczego
Pracownicy służb 

mundurowych i ochrony
Pracownicy sprzedaży 

internetowej
Prawnicy
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Barometr zawodów 2016 – województwo lubuskie
RÓ

W
N

O
W

A
G

A

Biolodzy, biotechnolodzy, 
biochemicy

Blacharze samochodowi
Brukarze
Dentyści
Diagności samochodowi
Doradcy finansowi 

i inwestycyjni
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Filolodzy i tłumacze
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Gospodarze obiektów, 

portierzy, woźni i dozorcy
Hydraulicy
Inspektorzy nadzoru 

budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie chemicy 

i chemicy
Inżynierowie inżynierii 

środowiska
Kadra kierownicza, 

menedżerowie
Kamieniarze
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów 

dostawczych
Kierowcy samochodów 

osobowych
Kierownicy sprzedaży
Koordynatorzy projektów 

unijnych
Kosmetyczki

Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele nauczania 

początkowego
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół 

specjalnych
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn do 

produkcji wyrobów 
cementowych 
i kamiennych

Operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw 
sztucznych

Operatorzy maszyn 
włókienniczych

Operatorzy obrabiarek 
skrawających

Opiekunki dziecięce
Palacze kotłów CO
Plastycy i dekoratorzy 

wnętrz
Położne
Pomoce kuchenne
Posadzkarze
Pracownicy administracyjni 

i biurowi
Pracownicy biur podróży 

i organizatorzy obsługi 
turystycznej

Pracownicy ds. 
budownictwa drogowego

Pracownicy ds. 
rachunkowości 
i księgowości

Pracownicy fizyczni
Pracownicy myjni
Pracownicy obsługi ruchu 

szynowego
Pracownicy poczty
Pracownicy pralni 

i prasowalni

Projektanci wzornictwa 
przemysłowego i odzieży

Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy leśni
Robotnicy obróbki drewna 

i stolarze
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligraficzni
Rolnicy i hodowcy
Sekretarki
Spawacze ręczni gazowi
Specjaliści ds. 

bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. finansowych
Specjaliści ds. marketingu 

i sprzedaży
Specjaliści ds. public 

relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku 

nieruchomości
Specjaliści ds. zamówień 

publicznych
Specjaliści ds. zarządzania 

zasobami ludzkimi 
i rekrutacji

Specjaliści ochrony środowiska
Specjaliści rolnictwa i leśnictwa
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy i kasjerzy
Sprzedawcy na targowiskach 

i bazarach
Technicy budownictwa
Technicy informatycy
Technolodzy robót 

wykończeniowych 
w budownictwie

Weterynarze
Wychowawcy w placówkach 

oświatowych 
i opiekuńczych

Zaopatrzeniowcy i dostawcy
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Barometr zawodów 2016 – województwo lubuskie
N

A
D

W
YŻ

KA
Ekonomiści
Nauczyciele przedmiotów 

ogólnokształcących
Pedagodzy

Politolodzy, historycy 
i filozofowie

Socjolodzy i specjaliści ds. 
badań społeczno- 
-ekonomicznych

Specjaliści administracji 
publicznej

Specjaliści technologii 
żywności i żywienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Województwo lubuskie – raport, [online] https://baro-
metrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2016/lubuskie/wojewodztwo_lubuskie_raport.pdf, stan z dnia 
5.01.2017.

Analizując informacje zawarte w tabeli 1, zauważyć można zadawalające 
zjawisko, m.in. znaczą dysproporcję między zawodami deficytowymi a nad-
wyżkowymi. Oczywiście dominują zawody zrównoważone, jednakże stosun-
kowo dużo jest również zawodów deficytowych (nadwyżkowych jest niewiele). 
Kolejna interesująca (jednakże mniej zadawalająca) kwestia dotyczy głównie 
tego, że wśród zawodów nadwyżkowych dominują te, w których wymagane jest 
ukończenie studiów wyższych, z kolei wśród deficytowych oraz zrównoważo-
nych dominują profesje, w których wystarczy posiadać wykształcenie zasadni-
cze zawodowe lub średnie. Dlaczego jest to mniej zadawalające? – otóż dlatego, 
że demotywuje do własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego, czy też zdoby-
wania dalszych (wyższych) etapów edukacyjnych.

Ze sprawozdania opracowanego na potrzeby projektu realizowanego w ra-
mach partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego pt. „Poradnic-
two zawodowe w województwie lubuskim z perspektywy pracowników wy-
branych instytucji” wynika, że w województwie lubuskim jest obecnie około  
35 tys. bezrobotnych, a stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie około 9% 
(stan na koniec maja 2016 roku). Zdaniem Edwina Gierasimczyka – członka 
zespołu ekspertów odpowiedzialnych za przygotowanie i aktualizację „Barome-
tru zawodów” w województwie lubuskim (pracownika Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Zielonej Górze) – aktualnie po zliczeniu wszystkich ofert pracy i osób 
dołączających do grupy bezrobotnych w danych zawodach, deficyt pracowników 
wystąpił w blisko 27% wszystkich odnotowanych zawodach i specjalnościach. 
Obecnie uznać zatem można, że mamy coraz częściej do czynienia z rynkiem 
pracownika (oczywiście nie dotyczy to wszystkich zawodów), gdyż zauważalne 
są trudności, z jakimi borykają się pracodawcy w zakresie znalezienia pracow-
ników o odpowiednich kwalifikacjach17.

17  E. Gierasimczyk, Sytuacja na lubuskim rynku pracy, [w:] E. Baron-Polańczyk, A. Klementow-
ska (koordynatorzy projektu), Poradnictwo zawodowe w województwie lubuskim z perspekty-
wy pracowników wybranych instytucji, Zielona Góra 2016 (w opracowaniu). 
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Podsumowanie
Praca zawodowa należy do sfery życia codziennego człowieka i jest aktyw-

nością ukierunkowaną na zaspokajanie różnorodnych potrzeb przez działanie 
w obszarze gospodarczym, rozpatrywanym także w aspektach lokalnych spo-
łeczności18. Celowy dobór zawodu i rodzaju wykonywanej pracy wymaga umie-
jętnej analizy rynku edukacyjno-zawodowego, trafnego wyboru drogi zawo-
dowej (kierunku kształcenia zawodowego) oraz profesjonalnego dokształcania 
i doskonalenia. W realizowaniu tych celów instrumentalnym wsparciem może 
być przedstawiony „Barometr zawodów”, narzędzie służące prognozowaniu 
zapotrzebowania na poszczególne zawody w danym rejonie Polski. Diagnoza 
zawodowych kierunków i tendencji może być jednym z czynników uwzględ-
nianych w planowaniu strategii wobec społeczności lokalnej pracodawców, 
przedsiębiorców i samych pracowników oraz w projektowaniu lokalnych form 
edukacji szkolnej i pozaszkolnej kształtującej wiedzę i kompetencje obecnych 
i przyszłych pracowników. Jest to nie lada wyzwanie, ponieważ rynek pracy, 
zarówno polski, jak i globalny, dotykają radykalne zmiany, które obserwujemy 
już od kilkunastu lat (co podkreśla Magdalena Warzybok, członek europejskiego 
zespołu ekspertów Aon Hewitt19).

Zgodnie z prognozami w ciągu najbliższej dekady, ze względu na mniejszy 
przyrost naturalny (kryzys demograficzny)20, będzie coraz mniej pracowników, 
dlatego niektóre branże czeka walka o talenty. Dynamiczny rozwój techniki 
i technologii będzie skutkował tym, że kompetencje pracowników szybciej będą 
się dezaktualizować, zaś część prac będzie wykonywana przez roboty. Dlatego 
też pracodawcy coraz większą wagę będą przykładać do kwalifikacji specja-
listycznych oraz kompetencji miękkich, w tym np. zdolności przywódczych, 
umiejętności koncentracji (skupienia się) czy zdolności budowania poczucia 
sensu w pracy. Uwzględniając wyniki raportu THINKTANK „Re-wizje. Jaka 
będzie Polska za 10 lat?”, można stwierdzić, że automatyzacja, robotyka i cyfry-
zacja wprawdzie nie zostaną wprowadzone wszędzie (na szeroką skalę), ale już 
dziś daje się zauważyć, że są branże, w których znacząco zmieniły – i w przy-

18  Zgodnie z programowymi założeniami ogólnopolskiej konferencji naukowej „Społeczności 
lokalne. Praca – mobilność – obywatelstwo”, organizowanej przez Uczelnię Jana Wyżykow-
skiego i Dolnośląską Szkołę Wyższą (Kobierzyce, 17 listopada 2016 roku).

19  M. Warzybok, Radykalne zmiany na rynku pracy. Zobacz, kto się będzie liczył, biztok.pl, [on-
line] http://www.biztok.pl/biznes/radylalne-zamiany-na-rynky-pracy-zobacz-kto-sie-bedzie-
liczyl_a20419, stan z dnia 11.01.2017.

20   Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2035 r. Polacy w wieku produkcyjnym będąstano-
wić 64%, a w 2060 roku – 54% (stan obecny – ok. 70%). Zob. GUS, [online] http://stat.gov.pl/, 
stan z dnia 15.09.2017.
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szłości zapewne zmienią – sposób pracy. Zaznacza się, że zwiększy się zapo-
trzebowanie na nowe profesje – np. wzrośnie liczba zawodów wspierających 
życie codzienne, jak konsjerż, robiący zakupy czy planujący podróże i rozryw-
kę, opiekun zwierząt. Pojawi się coraz większy popyt na usługi wspierające roz-
wój zawodowy, czyli coaching. Zgodnie z przewidywaniami potrzebnych będzie 
więcej psychologów i terapeutów, a także opiekunów osób starszych21.

Zarysowane prognozy – wyznaczające niełatwe zadania stawiane m.in. przed 
poradnictwem zawodowym – podkreślają potrzebę wychodzenia naprzeciw 
oczekiwaniom współczesnego pokolenia, stojącego przed wyborami edukacyj-
no-zawodowymi, jak również licznymi problemami warunkowanymi dynamicz-
nymi zmianami lokalnego i globalnego rynku pracy.

Streszczenie
„Barometr zawodów” – prognozy zapotrzebowania na rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy, w szczególności zaś duża konkurencja pomiędzy kandyda-
tami do pracy, zmiany w specyfice pracy w poszczególnych grupach zawodowych zwią-
zane z postępem technologicznym, wymagania pracodawców oraz zmienność oczeki-
wań i zapotrzebowania na zawody sprawiają, że projektując rozwój zawodowy, należy: 
1) umiejętnie analizować rynek edukacyjno-zawodowy; 2) zwrócić uwagę na wybór 
drogi zawodowej (w tym głównie na kierunek kształcenia zawodowego); 3) rozwijać/ 
aktualizować swoje umiejętności zawodowe w ramach dokształcania/doskonalenia za-
wodowego. Pomocne w tym celu może być praktyczne narzędzie służące prognozowa-
niu zapotrzebowania na poszczególne zawody – „Barometr zawodów”.

Słowa kluczowe: „Barometr zawodów”, rynek pracy, zawód, zawody: deficytowe, 
zrównoważone, nadwyżkowe.

Summary
“Professions’ barometer” – the labor market demand forecasts

The situation on the labor market, in particular intense competition among the ap-
plicants for jobs, changes in the specifics of the work in particular occupational groups 
related to  technological progress, the demands of employers and the volatility of expec-
tations and demand for occupations mean  that when we are designing professional 
development we should: 1) skillfully analyze the educational and professional market;  
2) pay attention to the choice of career path  (including mainly the direction of vocatio-
nal education); 3) develop/ update our professional skills in the framework of professio-
nal training/ improvement. Useful for this purpose can be a practical tool for forecasting 
the demand for individual professions – the “Professions’ barometer”.

21 Zob. M. Warzybok, dz. cyt. 
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