
„Barometr zawodów”- prognoza sytuacji w zawodach 
ćwiczenia

barometrzawodow.pl



• wymagana znajomość dwóch – trzech języków 
obcych,

• wymagana dyspozycyjność i duża samodzielność,
• brak osób o odpowiednim doświadczeniu 

zawodowym.

a. Kierowca zawodowy
b. Informatyk

c. Spedytor, logistyk
d. Pielęgniarka

QUIZ

Jaki to zawód



duża nadwyżka poszukujących pracy

nadwyżka poszukujących pracy

równowaga popytu i podaży

deficyt poszukujących pracy

duży deficyt poszukujących pracy

brak danych

SPEDYTORZY I LOGISTYCY

ZAWÓD DEFICYTOWY



• kosztowne i długie kursy kwalifikacyjne
• nieregularne godziny pracy
• rozłąka z rodziną

a. Ślusarz
b. Fryzjer

c. Kierowca zawodowy
d. Pielęgniarka

QUIZ

Jaki to zawód



duża nadwyżka poszukujących pracy

nadwyżka poszukujących pracy

równowaga popytu i podaży

deficyt poszukujących pracy

duży deficyt poszukujących pracy

brak danych

ZAWÓD DEFICYTOWY

KIEROWCY SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH I 

CIĄGNIKÓW 
SIODŁOWYCH



• mała liczba ofert pracy w stosunku do liczby 
chętnych
• osoby poszukują pracy w zawodach pokrewnych
• duża liczba absolwentów

a. Psycholog
b. Operator dźwigu

c. Policjant
d. Ekonomista

QUIZ

Jaki to zawód



duża nadwyżka poszukujących pracy

nadwyżka poszukujących pracy

równowaga popytu i podaży

deficyt poszukujących pracy

duży deficyt poszukujących pracy

brak danych

EKONOMIŚCI

ZAWÓD NADWYŻKOWY



Ćwiczenie 

• Pomyśl o zawodzie, który chciał(a)byś wykonywać  lub który wydaje Ci się interesujący.
• Sprawdź na stronie barometrzawodow.pl:

o Jaka jest sytuacja w tym zawodzie w 2020 roku w województwie pomorskim? 
o Czy w tym zawodzie jest deficyt, nadwyżka czy równowaga poszukujących pracy
o Czy sytuacja w tym zawodzie jest podobna w całym kraju?
o Co mówią o sytuacji w tym zawodzie dołączone komentarze?



Ćwiczenie 

Sprawdź na stronie barometrzawodow.pl:

• Na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie w powiecie puckim w 2020 roku? (duży 
deficyt)

• Jak myślisz jakie są tego przyczyny?



• Sprawdź na stronie barometrzawodow.pl i przyporządkuj wymienione zawody do 

odpowiednich grup (zawody deficytowe, nadwyżkowe, zrównoważone) analizując barometr 
zawodów dla powiatu puckiego na rok 2020. 

• Wpisz D gdy zawód jest deficytowy, N gdy jest nadwyżkowy, Z gdy jest zrównoważony.

FRYZJERZY           CUKIERNICY             RYBACY            MAGAZYNIERZY 

RATOWNICY MEDYCZNI           TECHNICY MECHANICY                ŚLUSARZE

LEKARZE             PRACOWNICY SOCJALNI              OPIEKUNKI DZIECIĘCE

PIEKARZE              EKONOMIŚCI              KUCHARZE               FARMACEUCI

Ćwiczenie 



• Pomyśl o interesującym Cię zawodzie
• Wyszukaj na stronie barometrzawodow.pl mapę Polski w podziale na powiaty dla tego 

zawodu w kategorii: 

o Zmiana zapotrzebowania na pracowników

oraz 

o Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców

• Jeśli trudno Ci wybrać zawód znajdź mapy dla zawodu: kucharz

Ćwiczenie 

1. Czy załączone komentarze ekspertów różnią się?

2. Co mówią osobom zainteresowanym pracą w zawodzie?

3. Czy na podstawie informacji z tych 2 map rekomendował(a)byś komuś pracę w tym 
zawodzie? Dlaczego?



Ćwiczenie 



• Na stronie barometrzawodow.pl wyszukaj publikacje w województwie pomorskim, odszukaj 
plakaty powiatowe – pucki i wpisz kto jest realizatorem oraz koordynatorem badania

Realizator badania

Koordynator wojewódzki

Ćwiczenie 



Opracowanie:
Justyna Thiel
Barbara Szymańska

https://www.cen.gda.pl/serwisy-tematyczne/doradztwo-zawodowe
www.facebook.com/pomorskasiecdoradcow

Pytania QUIZu opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
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