
Szanowni Państwo,

Prezentujemy, podobnie jak w roku 2020, raport dotyczący rynku pracy i edukacji. 
Wysyłamy go po maturach, w czasie, w którym czasami trzeba podjąć ostateczną 
decyzję… i odpowiedzieć na pytanie: Dalsza nauka czy praca?
Proponować komuś dalszą naukę po  ok. 13-stu latach trudu zdobywania wiedzy 
i umiejętności to trochę ryzykowne. Ale może warto się zastanowić, a na pewno 
warto poczytać….
Dane, pochodzą z narzędzia informatycznego  ,  
oraz ze źródeł zewnętrznych takich, jak: Publikacje Biura Analiz Sejmowych, Ranking Szkół 
Wyższych – Perspektywy 2020, Barometr ManpowerGroup, Ogólnopolski System 
Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwenta Szkół Wyższych Raport #MłodziPrzyGłosie, 
Delooitte Polska, Monitor rynku pracy….



Co bierzemy pod uwagę wybierając zawód?

Czynnik i wewnętrzne – jakim jestem człowiekiem, - temperament, cechy 
charakteru, uzdolnienia, pasje, hobby, doświadczenia, zainteresowania, 
system wartości

Czynnik i zewnętrzne – czynniki niezależne ode mnie np. sytuacja rodzinna, 
miejsce zamieszkania, dostępne miejsca pracy

Co trzeba uwzględnić wybierając zawód: 
- Poznać siebie - moje kompetencje, moje pasje, moje motywatory, moje 

plany, marzenia…
- Poznać zawody i rynek pracy – jakie są trendy, mody, ścieżki karier…



Na 53 slajdach przedstawimy kilka informacji, 
które mogą pomóc w podjęciu decyzji,

Dalsza nauka czy praca?
Jeżeli nie rozwiejemy wszystkich wątpliwości, 
to na pewno przedstawimy kilka wskazówek, 

które warto uwzględnić 
w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego!



Dane o bezrobociu

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy w kwietniu 2021r.



Źródło:  Krajowa Izba Gospodarcza, maj 2021, https://kig.pl/bezrobocie-rejestrowane-w-kwietniu-2021/

Stopa bezrobocia stan w kwietniu 2021 r. - 6,3%, 
od 05.2021 - prognoza  

https://kig.pl/bezrobocie-rejestrowane-w-kwietniu-2021/


Źródło:  Rynekpracy.org kwiecień 2021, https://rynekpracy.org/statystyki/stopa-bezrobocia-rejestrowanego/

Stopa bezrobocia stan na 1 kwietnia 2021 r. - 6,3%, 

https://rynekpracy.org/statystyki/stopa-bezrobocia-rejestrowanego/


Źródło:  Rynekpracy.org kwiecień 2021, https://rynekpracy.org/statystyki/stopa-bezrobocia-rejestrowanego/

Stopa bezrobocia stan na 1 kwietnia 2021 r. - 6,3%, 

https://rynekpracy.org/statystyki/stopa-bezrobocia-rejestrowanego/


Źródło:  Krajowa Izba Gospodarcza, styczeń 2021,  https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/02/Miesiecznik_2021-01-29.pdf

Aktywność zawodowa

https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/02/Miesiecznik_2021-01-29.pdf


Źródło:  GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-
rejestrowanego-w-latach-1990-2021,4,1.html

Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1910-2021 (miesięcznie)

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2021,4,1.html


Barometr Zawodów 2021

Raport podsumowujący badanie w województwie 

wielkopolskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

„Badanie pochodzi ze Szwecji. W 2007 roku Barometr zawodów został zaadaptowany
przez pracowników publicznych służb zatrudnienia w Finlandii. W Polsce badanie
pojawiło się w 2009 r. i na początku prowadzone było tylko w Małopolsce. W 2015r.
zostało rozszerzone na cały kraj.” [Źródło www.barometrzawodow.pl. - Badanie jest
finansowane ze środków Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy
i Technologii]



Zawody deficytowe najczęściej występujące w Wielkopolsce

Źródło:  Barometr Zawodów 2021, Raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie



Barometr Zawodów - prognoza na 2021  
zmiana zapotrzebowania na  techników informatyków

Źródło:  Barometr Zawodów 2021, https://barometrzawodow.pl/

https://barometrzawodow.pl/


Zawody deficytowe najczęściej występujące w Wielkopolsce 

Źródło:  Barometr Zawodów 2021, Raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie



Barometr Zawodów - prognoza na 2021, relacja między dostępnymi 
pracownikami, a potrzebami pracodawców na  techników informatyków

Źródło:  Barometr Zawodów 2021, https://barometrzawodow.pl/

https://barometrzawodow.pl/


Relacja między dostępnymi 
pracownikami, a potrzebami 

pracodawców w 2021 r. 

Źródło:  Barometr Zawodów 2021, 
https://barometrzawodow.pl/

https://barometrzawodow.pl/


Rynek pracy w czasie epidemii

Monitor rynku pracy. Raporty z 43 edycji badań, Instytut 

badawczy Randstad, kwiecień   2021r



Źródło: Monitor rynku pracy. Wyniki 43. edycji badania, Instytut badawczy Randstad , kwiecień  2021r., 1022 respondentów.

Zmiana pracodawcy lub stanowiska (porównanie w czasie [%])
Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniłeś(aś) pracodawcę? Czy w ciągu ostatnich 
6 miesięcy zmieniłeś/łaś stanowisko u swojego pracodawcy np. awansowałeś, zostałeś 
przesunięty do innego działu, zespołu? 



Zmiana pracodawcy lub stanowiska (porównanie między regionami [%])
Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniłeś(aś) pracodawcę? Czy w ciągu ostatnich 
6 miesięcy zmieniłeś/łaś stanowisko u swojego pracodawcy np. awansowałeś, zostałeś 
przesunięty do innego działu, zespołu? 

Źródło: Monitor rynku pracy. Wyniki 43. edycji badania, Instytut badawczy Randstad , kwiecień  2021r., 1022 respondentów.



Zmiana pracodawcy lub stanowiska (porównanie między branżami [%])
Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniłeś(aś) pracodawcę? Czy w ciągu ostatnich 
6 miesięcy zmieniłeś/łaś stanowisko u swojego pracodawcy np. awansowałeś, zostałeś 
przesunięty do innego działu, zespołu? 

Źródło: Monitor rynku pracy. Wyniki 43. edycji badania, Instytut badawczy Randstad , kwiecień  2021r., 1022 respondentów.c



Jak długo pracownicy szukają ostatnio zatrudnienia? Płeć, wiek, 
wykształcenie, miejsce zamieszkania

Źródło: Monitor rynku pracy. Wyniki 43. edycji badania, Instytut badawczy Randstad , kwiecień  2021r., 1022 respondentów



Powody zmiany pracodawcy

Źródło: Monitor rynku pracy. Wyniki 43. edycji badania, Instytut badawczy Randstad , kwiecień  2021r., 1022 respondentów.c



Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane

przez jednostki z siedzibą w województwie

WIELKOPOLSKIM – kwiecień 2021 r.

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę – oceny 

i oczekiwania

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, 26.04.2021 r.



Źródło: Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2021r., https://stat.gov.pl

1. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 1,2



2. Negatywne skutki pandemii koronawirusa i jej konsekwencje dla prowadzonej
przez Państwa firmę działalności gospodarczej będą w bieżącym miesiącu:

Źródło: Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2021r., https://stat.gov.pl



3. Proszę podać szacunkowo, jaki procent pracowników Państwa firmy (niezależnie
od rodzaju umowy: o pracę, cywilnoprawną, pracowników samozatrudnionych,
stażystów, agentów itp.) obejmie w bieżącym miesiącu każda z poniższych
sytuacji:

Źródło: Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2021r., https://stat.gov.pl



4. Jeżeli bieżące działania i ograniczenia powzięte w celu zwalczania koronawirusa
przez władze państwowe w Polsce (ale także wynikające z działań innych krajów,
np. w zakresie ruchu granicznego) funkcjonujące w momencie wypełniania
ankiety utrzymywałyby się przez dłuższy czas, ile miesięcy Państwa
przedsiębiorstwo byłoby w stanie przetrwać?

:

Źródło: Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2021r., https://stat.gov.pl



Niezależnie od zawirowań na rynku, niezmienne pozostaną zawody, 
które MEN wskazał jako najbardziej poszukiwane na krajowym 

rynku pracy na najbliższe lata

• automatyk,
• elektromechanik,
• kierowca mechanik,
• mechanik-monter maszyn i urządzeń,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• murarz-tynkarz,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych,
• ślusarz, technik automatyk,
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
• technik budowy dróg,



W ramach projektu „Czas Zawodowców Bis – zawodowa Wielkopolska”
zbieramy informacje od pracodawców, 

jakie kompetencje są potrzebne na stanowiskach pracy?

Przykładowo od ekonomistów wymaga się
zarówno umiejętności związanych z zawodem, 

jak i predyspozycji społecznych,  m.in.:
- znajomości pakietu MS Office,

- znajomości systemu finansowo-księgowego
- umiejętności wprowadzania danych do systemu finansowo-księgowego

- umiejętności komunikowania się w organizacji
- zdolności organizacyjnych



Warto znać poszukiwane zawody, 
ale trzeba też wiedzieć jakie posiadać kompetencje

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.system.zawodowcy.org
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Źródło: Raport #MłodziPrzyGłosie, Delooitte Polska, raport 2019

Młodzi w okresie podejmowania kluczowych decyzji – charakterystyka młodych



Źródło: First Steps into the Labour Market, 2021 International survey of students and recent graduates

Najważniejsze wartości – dla młodych ludzi przed wyborem pracy i pracodawców 
(ponad 9000 studentów i absolwentów uczelni europejskich)



Źródło: First Steps into the Labour Market, 2021 International survey of students and recent graduates

Kompetencje rankingowe - samoocena kompetencji, a postrzegana wartość
dla pracodawców



Źródło: Raport #MłodziPrzyGłosie, Delooitte Polska, raport 2019

Najważniejsze cele, potrzeby i wartości dla młodych w wieku  
18–19 lat (TOP 8)



Źródło: Raport #MłodziPrzyGłosie, Delooitte Polska, raport 2019

Trzy kluczowe czynniki, którymi młodzi kierowali się przy wyborze obecnej 
pracy



Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół zawodowych 
i ogólnozawodowych w 2017 r.

Relacja liczby osób uczących się 
w szkołach zawodowych do liczby ludności 
(stan w dniu 31.12.2017) 
w grupie wiekowej 16-18 lat)

Źródło: System Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD) oraz Dziedzinowe Bazy Wiedzy, GUS 2020 



Źródło: System Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD) oraz Dziedzinowe Bazy Wiedzy, GUS 2020 

Jaka jest konkurencja na rynku - absolwenci techników 
w Wielkopolsce w roku 2017 r. cz.1



Źródło: System Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD) oraz Dziedzinowe Bazy Wiedzy, GUS 2020 

Jaka jest konkurencja na rynku - absolwenci techników 
w Wielkopolsce w roku 2017 r. cz. 2



Tytuł Technika potwierdza uzyskane kwalifikacje. 
Dla Technika Ekonomisty,

to zapewnienie, że zdobyło się kwalifikacje do: 
Planowania i prowadzenia działalności w organizacji oraz Prowadzenia rachunkowości

Można zweryfikować swoje umiejętności i wiedzę w praktyce – w pracy, 
a można też i…. doskonalić się na studiach

Na studiach możemy, ale nie musimy kontynuować kierunku 
rozpoczętego w szkole średniej 

Ważne jest to co nas interesuje i gdzie chcielibyśmy pracować…



Jeżeli nasze zainteresowania 
albo oczekiwania pracodawcy dotyczą  

 monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa
 analizy ryzyka technicznego
 dbałości  o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych
 zabezpieczania informacji
 identyfikowania zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego
 kształtowania ergonomii w miejscu pracy
 rozwijania kultury bezpieczeństwa pracy
 dbałości o prawną ochronę pracy
 organizowania  systemu ratownictwa
 lub dbałości o ochronę środowiska

To warto pomyśleć o kontynuowaniu nauki 
na Politechnice Poznańskiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

https://ibij.put.poznan.pl/


Alternatywą do wyboru pracy po maturze
jest możliwość dalszej nauki, 

która czasami jest niezbędna do realizacji życiowych celów! 



Źródło: System Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD) oraz Dziedzinowe Bazy Wiedzy, GUS 2020 

Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności w wieku 19-24
lata w 2017 r



Źródło: Raport #MłodziPrzyGłosie, Delooitte Polska, raport 2019

Edukacja i praca młodych w Polsce i krajach UE w 2017 r.



Źródło: Raport #MłodziPrzyGłosie, Delooitte Polska, raport 2019

Edukacja i praca młodych w Polsce i krajach UE w 2017 r.



Podejmując decyzję o wyborze studiów
kluczowym jest wysoki poziom nauczania! 



Politechnika Poznańska zajmuje 7. miejsce
w rankingu uczelni technicznych w latach 2018, 2019, 2020

Co bierzemy pod uwagę w ocenie szkół?

Źródło: Rankingu Szkół Wyższych, Perspektywy,  2020
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Raport dotyczący wynagrodzenia absolwentów 
I stopnia Politechniki Poznańskiej, 
którzy otrzymali dyplom w 2017

Źródło: Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwenta Szkół Wyższych, Infografika 
pobrana ze strony https://ela.nauka.gov.pl/

https://ela.nauka.gov.pl/


Źródło: Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwenta Szkół Wyższych, Infografika 
pobrana ze strony https://ela.nauka.gov.pl/

Raport dotyczący wynagrodzenia absolwentów 
II stopnia Politechniki Poznańskiej,

którzy otrzymali dyplom w 2017

https://ela.nauka.gov.pl/


Przedłuż, Przekwalifikuj, Przeorganizuj

Źródło: Raport ManpowerGroup "Rewolucja Umiejętności

- Restart pod znakiem trzech P: Przedłuż, Przekwalifikuj, 

Przeorganizuj".



W jaki sposób automatyzacja zmieni zatrudnienie w firmach

Źródło: Raport ManpowerGroup "Rewolucja Umiejętności  - Restart pod znakiem trzech P: Przedłuż, Przekwalifikuj, Przeorganizuj".

Dane w proc. o prognozie netto zatrudnienia (różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących 
wzrost zatrudnienia a tymi, które prognozują redukcję etatów w wyniku automatyzacji)



Priorytety polskich firm

Źródło: Raport ManpowerGroup "Rewolucja Umiejętności  - Restart pod znakiem trzech P: Przedłuż, Przekwalifikuj, Przeorganizuj".



Umiejętności miękkie + 
umiejętności techniczne = 

potęga człowieka

Źródło: Raport ManpowerGroup "Rewolucja 
Umiejętności  - Restart pod znakiem trzech P: 
Przedłuż, Przekwalifikuj, Przeorganizuj".



Przy wyborze kierunku studiowania 
warto uwzględnić aktualną sytuację na rynku pracy.

W kontekście ogromnych zawirowań wywołanych epidemią 
i dużego zamieszania w życiu społeczno-gospodarczym

coraz ważniejszym aspektem 
funkcjonowania gospodarki i całego państwa

staje się bezpieczeństwo

Warto pomyśleć o kontynuowaniu nauki 
na Politechnice Poznańskiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

https://ibij.put.poznan.pl/


Politechnika Poznańska na Wydziale Inżynierii Zarzadzania, 
proponuje studia na 

Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Filarami Inżynierii Bezpieczeństwa są
Bezpieczeństwo Pracy

Ergonomia
Zarządzanie Jakością

Systemowe Zarządzanie Bezpieczeństwem
Zarządzanie Kryzysowe 

Więcej informacji na stronie:
https://ibij.put.poznan.pl/

https://ibij.put.poznan.pl/
https://ibij.put.poznan.pl/
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