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Witajcie, 

Dzisiejsze zajęcia poświęcone będą rynkowi pracy. 
Pomimo, iż macie jeszcze trochę czasu, zanim wejdziecie 
na rynek pracy, jest to również dla Was ważny temat. 
Możemy sobie wymarzyć przyszły zawód, dążyć do jego 
zdobycia. Dlatego warto wiedzieć, jakie są perspektywy 
pracy w wybranym przez Nas zawodzie oraz czego oczekują 
pracodawcy, zwłaszcza teraz, kiedy rynek pracy się 
zmienia. Jeszcze kilka miesięcy temu, nie było problemu  
z pracą. Dziś sytuacja jest nieco inna, specjaliści ostrzegają 
przed wzrostem bezrobocia w Polsce, a więc może być 
trudniej. 



Rynek Pracy 

Rynek pracy to miejsce gdzie spotykają się 
sprzedający i kupujący, czyli odpowiednio 
pracodawca i pracownik a przedmiotem 
wymiany jest praca. W ostatnich latach w Polsce 
występował tzw. rynek pracy - pracownika, co 
oznacza, że było więcej ofert pracy niż chętnych 
pracowników. Poziom bezrobocia określany jest 
za pomocą stopy bezrobocia, czyli ilości osób bez 
pracy do ogółu aktywnych zawodowo.  



Stopa bezrobocia 

Jeszcze w marcu 2020 r. stopa bezrobocia wg 
Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 5,4%  
i była najniższa od 5 lat. Aktualnie rośnie.  

• kwiecień 2020 r. - 5,7%  

• maj 2020r.  - 6,2%* 

Szacuje się, że do końca roku wzrośnie prawie 
dwukrotnie, a to oznacza, że aby znaleźć pracę 
musimy mieć zawód z przyszłością, ponadto 
musimy się czymś wyróżniać.  

 
* - prognoza 



Prognozy 

 

Listę zawodów z przyszłością możecie znaleźć: 

- Minister Edukacji zawodowej - prognozy 

- Barometr zawodów* 

 

 

 

 
* - prognoza na rok 2020 

https://www.gov.pl/attachment/25fd9a65-f803-4a39-abd0-8e6b122fa7e7
https://www.gov.pl/attachment/25fd9a65-f803-4a39-abd0-8e6b122fa7e7
https://www.gov.pl/attachment/25fd9a65-f803-4a39-abd0-8e6b122fa7e7
https://www.gov.pl/attachment/25fd9a65-f803-4a39-abd0-8e6b122fa7e7
https://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-dla-powiatow/2020/swietochlowice.19..287....1....0.1.1.287.


Czego oczekują pracodawcy? 

Dzisiaj i pewnie w przyszłości, kiedy bezrobocie 
będzie wzrastać, pracodawcy będą szukać ludzi 
przede wszystkim kompetentnych, czyli 
posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności 
i postawy.  

Kompetencje te dzielimy na: 

- kompetencje bazowe, 

- kompetencje zawodowe, 

- kompetencje wyróżniające. 





Kompetencje bazowe 

Kompetencje te to postawy i umiejętności 
uniwersalne, które powinien posiadać każdy 
pracownik. Te kompetencje warunkują styl 
funkcjonowania na rynku pracy, jakość kontaktu 
ze współpracownikami, wizerunek zawodowy. Są 
potrzebne we wszystkich zawodach, branżach  
i nie są zależne od poziomu wykształcenia.  



Kompetencje zawodowe 

Kompetencje zawodowe (zwane też kwalifikacjami), 
specyficzne dla danej branży i środowiska 
zawodowego. Do tej grupy można zaliczyć te 
umiejętności, które budują profesjonalizm 
zawodowy. Są to:  

• fachowa, aktualna i specjalistyczna wiedza, 

• wysoka biegłość w zakresie wykonywania zadań 
zawodowych.  

Poziom tych kompetencji często warunkowany jest 
uzdolnieniami, predyspozycjami i talentem. 



Kompetencje wyróżniające 

Kompetencje te wyróżniają spośród innych 
absolwentów danej szkoły, kierunku czy specjalizacji. 
Może to być specyficzna, mało dostępna i wysoko 
specjalistyczna wiedza, wyjątkowa umiejętność, 
niepowtarzalne doświadczenie lub praktyka 
niedostępna dla większości osób z branży. Kompetencja 
wyróżniająca daje przewagę na rynku pracy, wyróżnia  
z tłumu, pozwala być zauważonym i pozytywnie 
zapamiętanym, jest znakiem rozpoznawczym osoby, jej 
specjalizacją, czymś, co ją odróżnia od innych 
kandydatów do pracy. 



Podsumowanie 

Poza dobrym zawodem warto posiadać taką 
umiejętność, która będzie nas wyróżniać spośród 
innych kandydatów do pracy. Na współczesnym 
rynku pracy często znajomość języka angielskiego 
jest  kompetencją bazową, ale już znajomość języka 
mniej popularnego jak np.  chiński, węgierski czy 
rosyjski itp. może być kompetencją wyróżniającą. To 
„coś”, co czyni Nas wyjątkowymi i bardziej 
atrakcyjnymi dla pracodawcy.  

Dziękuję za uwagę. 


