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W jakich branżach powstaną nowe miejsca pracy? 

W jakim kierunku się przekwalifikować, aby znaleźć pracę? 

  

Rynek pracy podlega ciągłym zmianom. Wpływ na to mają: szybki rozwój nowych 

technologii, związane z koniunkturą zmiany popytu na pracę oraz procesy demograficzne oraz 

tendencje społeczno-gospodarcze Europy i świata. Przekształceniom ulega nie tylko wielkość  

i struktura zasobów ludzkich, ale także forma i sposób wykonywania pracy. Ewoluują również 

zawody i specjalności. Jedne odchodzą w zapomnienie, inne przeżywają dynamiczny rozwój, 

pojawią się nowe. Wszystko to bezpośrednio wiąże się z trendami na rynku pracy XXI wieku. 

Należy tu wymienić: umiędzynarodowienie działalności gospodarczej, dynamiczny rozwój 

technologii teleinformatycznych, wzrost znaczenia sektora usług a także ochrony zdrowia  

 i środowiska naturalnego, ciągły wzrost poziomu wykształcenia i stałe podnoszeniem 

kwalifikacji, obniżanie się wieku rozpoczęcia pracy (praca już na studiach) oraz wzrost samo-

zatrudnienia (zakładanie działalności gospodarczych, tworzeniem sobie miejsc pracy). 

"W jakich branżach powstaną nowe miejsca pracy?"; "W jakim kierunku się 

przekwalifikować aby znaleźć pracę?"; "Jaką wybrać szkołę, kierunek studiów aby być pewnym 

otrzymania pracy?" - to najczęściej zadawane pytania przez osoby poszukujące pracy, 

zamierzające zmienić swoje kwalifikacje czy też młodzież zamierzającą się kształcić. 

Prognozy ekonomiczne pokazują, że do 2015 roku w krajach Unii Europejskiej liczba 

pracujących może zwiększyć się nawet o 13 milionów osób. Zarówno w Europie, jak również  

w Polsce, nastąpi redukcja etatów w rolnictwie. Średnio w UE będzie to spadek rzędu 20%, 

 a w kraju nawet 27%. W państwach europejskich przemysł zanotuje nieznaczny, bo 1,3%, spadek 

zatrudnionych. W Polsce produkcja przemysłowa wciąż odgrywać będzie wiodącą rolę - między 

2006 a 2015 rokiem liczba pracujących w tym sektorze zwiększy się o około 17%. Podobne 

wzrosty zanotuje branża budowlana. Niezaprzeczalnie zatem odnotujemy popyt na inżynierów 

(produkcja przemysłowa oraz branża budowlana w dalszym ciągu odczuwać będą deficyt kadry 

inżynierskiej i technicznej, którą w ostatnich latach zdominowali ekonomiści i absolwenci 

kierunków humanistycznych i społecznych) oraz wykwalifikowanych pracowników fizycznych 

(ostatnie lata pokazują, że na polskim rynku pracy wytworzył się popyt nie tylko na pracowników 

posiadających kwalifikacje potwierdzone dyplomem uczelni wyższej. 
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 Obecnie w cenie są również  reprezentanci zawodów zaliczanych do grupy 

wykwalifikowanych pracowników fizycznych). Niemniej jednak przyszłość należy do sektora 

usług. W 27 krajach europejskich zatrudnienie w usługach rynkowych zwiększy się o 20%,  

a w Polsce nawet o 30%. 

Jakie zatem zawody nazwać możemy zawodami przyszłości? Jakie obszary i dziedziny 

gospodarki rysują przed pracownikami najlepsze perspektywy zawodowe? Wymienić 

 tu niewątpliwie należy: 

- zawody związane z Internetem, technologiami informatycznymi i teleinformacyjnymi;  

są to najbardziej dynamicznie ewoluujące dziedziny, bez których trudno wyobrazić sobie 

funkcjonowanie większości przedsiębiorstw; w obszarze tym powstaje obecnie najwięcej miejsc 

pracy, kształtują się nowe zawody i specjalności; Zarządzanie wiedzą to jedna z koncepcji, która 

ma poprawiać efektywność i wydajność pracowników. Umiejętność pozyskiwania, gromadzenia  

i przetwarzania informacji będzie coraz ważniejszym elementem decydującym o przewadze 

konkurencyjnej firmy; 

- nauki przyrodnicze, ochrona środowiska, biotechnologia; rozwój tych dziedzin jest jednym 

ze strategicznych celów Unii Europejskiej; coraz bardziej powszechne wykorzystanie wiedzy z 

zakresu inżynierii ochrony środowiska oraz biotechnologii przyczyni się do tworzenia wielu 

nowych miejsc pracy a wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekologii otworzy nowe 

możliwości zawodowe; 

- zawody związane z medycyną i ochroną zdrowia; starzenie się społeczeństwa, przeciętne 

dłuższe trwanie życia, postęp cywilizacyjny i choroby z nim związane to wyznacznik rosnącego 

zapotrzebowania na tego typu zawody; wykorzystanie nowych technologii i rozwój badań 

naukowych sprawią że coraz większą popularność zyskiwać będą profesje z zakresu inżynierii 

biomedycznej; 

- transport i logistyka; rośnie zapotrzebowanie na usługi transportowe dla ludności; globalny 

rynek oraz stale zmieniające się wymagania i potrzeby klientów wzmagają potrzebę nowych, 

możliwie najtańszych rozwiązań z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw; 

- turystyka, rozrywka i rekreacja; wraz z rozwojem środków masowego przekazu, technik 

telewizyjnych nowej generacji i Internetu tego rodzaju usługi zyskiwać będą większą rzeszę 

odbiorców; światowe trendy mówią, że w przyszłości gospodarki krajów w zdecydowanej  
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większości opierać będą się na sektorze usług. To w nim powstanie najwięcej nowych miejsc 

pracy i nowych profesji, odpowiadających potrzebom społeczeństwa; przemiany cywilizacyjne  

i szybsze tempo życia wzmagają popyt na różnego rodzaju doradców, organizatorów czy osoby 

wyręczające nas lub pomagające w codziennych obowiązkach; 

- edukacja; związane jest to z potrzebą dokształcania się; obserwować można zapotrzebowanie 

na trenerów różnych szkoleń, doradców oraz wzrost w kształceniu z wykorzystaniem 

rozwijających się technologii informatyczno - komunikacyjnych (e-learning) oraz Internetu; 

- zawody branży finansowej; wiąże się to bezpośrednio z rozwojem sektora usług finansowych 

(m.in. w zakresie ubezpieczeń, bankowości) oraz rozwojem technologii informatycznych. 

Biorąc pod uwagę w/w branże i dziedziny wskazać można, że dużym powodzeniem cieszyć się 

będą między innymi następujące zawody: administratorzy sieci, agenci ubezpieczeniowi, 

administratorzy baz danych, specjaliści ds. projektowych i badawczo-rozwojowych, agenci 

pośrednictwa handlowego, architekci, inżynierowie różnych specjalności, biotechnolodzy, 

fizjoterapeuci, genetycy, graficy komputerowi, gońcy, opiekunki, pielęgniarki i położne, 

pracownicy ds. finansowych i handlowych, pracownicy usług domowych i gastronomicznych, 

pracownicy ochrony, programiści, robotnicy budowlani, nauczyciele, szkoleniowcy, trenerzy, 

pracownicy socjalni, psychologowie, psychoterapeuci, doradcy zawodowi, doradcy finansowi, 

inwestycyjni, innowatorzy, negocjatorzy, analitycy finansowi, specjaliści ds. biznesu, bankowości, 

sprzedawcy, technicy, webmasterzy, wykwalifikowani pracownicy fizyczni. 

 

Informacje z: http://www.bfkk.pl/rynek_pracy/zawodyprzyszlosci.html 


