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Wprowadzenie
Niniejsze,  szóste  już,  wydanie   Krakowskiego   Obserwatorium   Rynku  Pracy   tradycyjnie  agreguje
i poddaje analizie wybrane dane dotyczące najważniejszych parametrów na krakowskim rynku
pracy.

Równocześnie zespół autorów, wychodząc naprzeciw podnoszonym przez część z Państwa
opiniom, podjął się próby przybliżenia skomplikowanej materii dotyczącej tego aspektu rynku
pracy, która z jednej strony dotyczy ścieżki rozwoju zawodowego szczególnie młodych
Krakowianek i Krakowian - a z drugiej: związana jest z potrzebami pracodawców na dobrze
przygotowane kadry dla gospodarki.

Niezależnie   bowiem  od   współczesnych   megatrendów  dotyczących  automatyzacji,  digitalizacji
i wyprowadzania działalności gospodarczych do tańszych kosztowo lokalizacji - Kraków, z jego
unikatową, metropolitalną rolą - stanowił, stanowi i w dającej się przewidzieć przyszłości będzie
stanowił istotny punkt odniesienia na mapie oddziaływania gospodarczego. Stąd, w zmieniającej się
szczególnie w ostatnim czasie rzeczywistości, ambitna próba zbudowania w bieżącym wydaniu
Obserwatorium pewnej przestrzeni, swoistego hubu informacji gromadzącego w jednym miejscu
opisy i oceny istotniejszych czynników pozwalających przyjrzeć się determinantom opisującym
możliwości   popełnienia   bardziej   dojrzałej   analizy   wpływającej   na  wybór  ścieżki  kształcenia 
i rozwoju zawodowego -  szczególnie dla młodych osób, stojących być może przed najważniejszymi
dla swojej przyszłości decyzjami.

Uwagi wstępne
Opracowanie zawiera podsumowanie prac  Grodzkiego  Urzędu  Pracy w  Krakowie  prowadzonych
w ramach i  zgodnie  z metodologią  opartą  o sprawozdanie  o  rynku pracy MRiPS - 01,
wynikających z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst
jednolity: Dz.U z 2022 r. poz. 459 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022. Wzbogacone zostało o eksperckie
komentarze   pracowników   Grodzkiego   Urzędu   Pracy   w   Krakowie   oraz   o  dane   pozyskane
z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł danych.

Celem Obserwatorium jest zobrazowanie trendów występujących na krakowskim rynku pracy oraz
przeciwdziałanie powstaniu negatywnych zjawisk w tym obszarze poprzez bieżące analizowanie
publikowanych badań i statystyk w zakresie społeczno-gospodarczym. 
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Struktura osób bezrobotnych 
w Krakowie



Stopa   bezrobocia   w   Krakowie   uległa   zmniejszeniu  o  0,3   punktu   procentowego  tj.  z  2,9% 
w styczniu 2022 roku do 2,6% w czerwcu 2022 roku, natomiast w stosunku do czerwca 2021
roku, w którym stopa bezrobocia wynosiła 3,2% nastąpił spadek o 0,6 punktu procentowego.
Według wyliczeń Głównego  Urzędu  Statystycznego,  stopa  bezrobocia  rejestrowanego  w Polsce 
w końcu  czerwca  2022 r.  wyniosła  4,9%,  co  oznacza  jego  spadek o 0,2  punktu  procentowego 
w porównaniu do poprzedzającego miesiąca. Tak niskiej stopy bezrobocia nie notowano w Polsce
od 32 lat.

Dane statystyczne i analizy
Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia dla Krakowa i Małopolski w latach 2021 i 2022.  Źródło: dane GUS.
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Dane statystyczne i analizy

Liczba osób bezrobotnych

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie było zarejestrowanych
łącznie 13307 osób z czego 49,5% to mężczyźni (6587) oraz 50,5% to kobiety (6720). 
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Dane statystyczne i analizy 8

Liczba osób bezrobotnych w I półroczu 2022 roku obniżyła się z 14538 w styczniu 2022 r. do
poziomu 13307 w czerwcu br., co oznacza spadek ich łącznej populacji o 1231 osób. Porównując
liczbę bezrobotnych w czerwcu 2022 r. do czerwca 2021 r. tj. do 16510 bezrobotnych nastąpiło
zmniejszenie tej grupy o 3203 osoby bezrobotne, czyli o prawie 19,4%.

Liczba bezrobotnych kobiet według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w porównaniu do 31
marca 2022 roku uległa spadkowi o 44 osoby, natomiast liczebność bezrobotnych mężczyzn uległa
zmniejszeniu o 844 osoby. Może to mieć związek z występowaniem sezonowości danego rodzaju
prac, m.in. w branży turystycznej czy rolniczej a także wzrostem zapotrzebowania na pracowników
w określonych zawodach, jak np. kurierzy i kierowcy.

W styczniu 2022 r. mężczyźni tworzyli większość w ogólnej liczbie bezrobotnych, tj. 52,7% zaś
kobiety - 47,3%, natomiast w drugim kwartale br. zaobserwowano nieznaczną zmianę i to kobiety
uzyskały lekką przewagę liczebną – stanowiły one 50,5%, a mężczyźni 49,5% grona osób
bezrobotnych.

W pierwszym półroczu 2022 r. odnotowano, że sukcesywnie rosła liczba bezrobotnych
cudzoziemców, która   może   być    pokłosiem    między    innymi konfliktu    rosyjsko-ukraińskiego.
W styczniu 2022 r. liczba ta wynosiła tylko 162 bezrobotnych cudzoziemców tj. 1,1% ogółu
bezrobotnych,  natomiast   w  marcu  2022  r.  było  już  zarejestrowanych  204  cudzoziemców,  by 
w czerwcu 2022 r. osiągnąć poziom 6,4 % ogółu bezrobotnych tj. 856 osób.

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w latach 2021 i 2022.  
Źródło: opracowanie własne.
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Dane statystyczne i analizy

Napływ i odpływ osób bezrobotnych

Powyższy  diagram  określa  napływ  i  odpływ  osób  bezrobotnych  na  dzień  30  czerwca  2022 r. 
W Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w czerwcu zarejestrowały się 1524 osoby, co stanowi
11,5% wszystkich osób bezrobotnych, a wyrejestrowały się 1602 osoby, czyli 12% wszystkich
bezrobotnych. 
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Dane statystyczne i analizy 10

Napływ i odpływ osób bezrobotnych

Aktualnie   można    zaobserwować   znaczny   odpływ   osób   bezrobotnych   względem   lat  2020 
i 2021, które były latami pandemicznymi. W pierwszym półroczu 2022 r. spadkowi względem 2021
roku uległa również stopa bezrobocia. Liczne restrykcje i lockdowny przyczyniły się do zamknięcia
wielu firm, a osoby, które straciły pracę w wyniku pandemii, bądź zdążyły znaleźć nowe miejsce
pracy, bądź też w dużej części zdecydowały się na przebranżowienie, dzięki czemu ich szanse na
znalezienie zatrudnienia uległy poprawie.

W II kwartale 2022 roku odnotowano wzrost liczby rejestracji bezrobotnych w Grodzkim Urzędzie 
 Pracy   w  Krakowie   o   211   osób   w   porównaniu   do  I  kwartału.   W  II  kwartale   2022  roku 
w   Grodzkim  Urzędzie  Pracy  w Krakowie   zarejestrowano  3844  osoby  bezrobotne,   natomiast
w I kwartale 2022 roku zarejestrowano 3633 osoby bezrobotne. Średnia miesięczna liczba
rejestracji w I półroczu 2022 roku wyniosła 1246 osób bezrobotnych.

Relatywnie dobra sytuacja panowała na lokalnym rynku pracy w I półroczu 2022 r., kiedy to
wyrejestrowano więcej bezrobotnych niż wynosiła liczba osób, które nabyły status bezrobotnego -
liczba bezrobotnych  w  rejestrach  Grodzkiego  Urzędu  Pracy  w  Krakowie  sukcesywnie  spadała.
Z ewidencji Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w II kwartale 2022 roku wyłączono 4732 osoby
bezrobotne, czyli o 718 osób więcej niż w   I  kwartale  2022 roku, w którym wyłączono 4014 osób
bezrobotnych. Średnia miesięczna liczba wyłączeń w I półroczu 2022 r. wyniosła 1458 osób. 

Napływ i odpływ osób bezrobotnych w latach 2021 i 2022 Źródło: opracowanie własne.



Dynamicznie   obserwowany    w   XXI   wieku   rozwój,    stawia   przed   ogromem   wyzwań  każdą 
z polityk publicznych, w tym bez wątpienia również politykę rynku pracy, która musi dużo
elastyczniej reagować na bieżące wydarzenia. Kryzys wojenny na Ukrainie i związane z nim
migracje uchodźców sprawiły, że państwo polskie zdecydowało o wydaniu specustawy,
pozwalającej określić status ich przebywania na terenie kraju oraz prawa i obowiązki z tym
związane. Stanowi ona m.in., że osoby przybyłe z Ukrainy do Polski w wyniku działań wojennych,
mogą dokonać rejestracji jako osoby bezrobotne na warunkach zbliżonych do obywatela Polski.
Ponadto zniesiony został    górny    limit    wieku,    w    którym    osoby    te   mogą    otrzymać  
 status   bezrobotnego. W następstwie tego warto spostrzec, że do rejestrów Grodzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie w II kwartale 2022 roku przybyło 75 kobiet w wieku 60 lat i więcej, których
poprzednio   statystyki   nie   ujmowały,  z  uwagi  na takie  a nie inne   uwarunkowania   wynikające 
z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na dzień 30
czerwca  2022  roku  najliczniejszą  grupę  stanowiły osoby w wieku 35-44 lata tj. 26,9%, jednakże
w zestawieniu z danymi z końca marca 2022 r. zauważalny jest liczebny spadek tej grupy
bezrobotnych o 0,3 punktu procentowego.  Kolejnymi  dużymi  grupami  bezrobotnych  były  osoby 
w przedziale wiekowym 45 – 54 lata – 23,8% (wzrost o 0,4 p. proc. w stosunku do I kwartału 2022
r.)    oraz    25-34    lata     stanowiący    22,3%    ogółu    bezrobotnych    (spadek   o   0,7   p.   proc.)
Natomiast najmniej liczną grupę tworzyły osoby młode tj. w wieku 18-24 lata stanowiące 6,3%
ogółu,  w  której  to  grupie  nastąpił  spadek  liczebności bezrobotnych o 0,5 punktu
procentowego w porównaniu do końca I kwartału 2022 r.

W  końcu  II  kwartału  2022  roku  wśród  kobiet   najliczniejszą   grupę   stanowiły,   podobnie  jak 
w ogólnej populacji bezrobotnych, osoby w wieku 35-44 lata, stanowiące 30,2 % ogółu kobiet,
jednakże ich liczba spadła o 0,5 punktu procentowego w stosunku do I kwartału 2022 r. Wśród
mężczyzn najliczniejszą grupę tworzyły osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 45-54 lata,
będący  24,5%  ogółu  mężczyzn  (wzrost  o  0,5  punktu  proc.  w  stosunku  do  I  kwartału).

Na   koniec  30   czerwca   2022   roku   najmniej   liczną   grupę   bezrobotnych  stanowiły  kobiety
w  wieku 60 lat  i  więcej  (a więc osoby  rejestrujące  się  na  zasadach   przewidzianych  w  ustawie 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),     
których udział  wynosił  1,1%  w  ogólnej  liczbie  kobiet  bezrobotnych. Z kolei  pośród  mężczyzn
najmniej liczną grupą były osoby w wieku 18-24 lata, stanowiące 5,9% ogółu mężczyzn, co
stanowi spadek ich liczby o 0,5 punktu procentowego w stosunku do marca 2022 r.

Dane statystyczne i analizy
Struktura osób bezrobotnych - wg wieku
(wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.06.2022 r.)
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Dane statystyczne i analizy

Struktura osób bezrobotnych - wg wieku
(wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.06.2022 r.)
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Dane statystyczne i analizy
Struktura osób bezrobotnych - wg wykształcenia
(wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.06.2022 r.)

Analizując   liczbę  osób  bezrobotnych  z  podziałem  na  wykształcenie  można  zaobserwować,  że 
w końcu II kwartału 2022 roku najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie
gimnazjalne / podstawowe i poniżej, stanowiące 30,2% ogółu bezrobotnych (wzrost o 3 punkty
procentowe w stosunku do końca I kwartału 2022 roku).

Drugą najbardziej liczną grupą pod względem wykształcenia stanowią osoby posiadające
wykształcenie wyższe stanowiące 24,7% ogółu bezrobotnych, wykazując spadek o 0,7 punktu
procentowego względem ich liczby na koniec I kwartału 2022 roku. Warto zauważyć, że
najmniejszy odsetek osób zarejestrowanych występuje wśród osób posiadających wykształcenie
średnie ogólnokształcące oraz zasadnicze zawodowe/ branżowe, stanowiące odpowiednio 12,1%
oraz 13,8% ogółu bezrobotnych. Można spostrzec, iż poziom wykształcenia nie jest silnie
skorelowany z „podatnością’ na zostanie bezrobotnym – nie stanowi przed nim zwykle „ochrony”.

W   końcu   II   kwartału    2022   roku    wśród    kobiet    najliczniejszą    grupę    stanowiły    osoby 
z wykształceniem wyższym - 29,6% (1993 osoby), natomiast wśród mężczyzn najliczniejszą grupą
były osoby z wykształceniem gimnazjalnym / podstawowym i poniżej - 31,6% (2084 osoby).

Na      koniec      30      czerwca    2022      roku     najmniej      liczną     grupę     stanowiły     kobiety 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym / branżowym, stanowiące 9,3% ogółu kobiet
bezrobotnych, natomiast wśród mężczyzn najmniej liczną grupą były osoby z wykształceniem
średnim ogólnokształcącym stanowiące 10,6%.
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Dane statystyczne i analizy
Struktura osób bezrobotnych - wg wykształcenia
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(wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.06.2022 r.)
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Dane statystyczne i analizy
Struktura osób bezrobotnych - wg stażu pracy
(wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.06.2022 r.)
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Na   dzień   30  czerwca  2022   roku   odnotowano,  że   najliczniejszą   grupę   reprezentują   osoby 
nieposiadające stażu pracy, stanowiące 21,4% bezrobotnych (wzrost o 3,8 punktu procentowego
względem I kwartału 2022 r.). Równie licznymi grupami, które pozostają w rejestrach Grodzkiego
Urzędu Pracy w Krakowie są osoby, które posiadają staż pracy do 1 roku oraz od 1 do 5 lat.
Stanowią one odpowiednio 18,1% oraz 19,3% ogółu bezrobotnych. Powyższe może sugerować, że
osobom, które posiadają  stosunkowo  krótki  staż  pracy  jest  trudniej  o  znalezienie  zatrudnienia. 
Z kolei osoby posiadające staż pracy 30 lat i więcej stanowią jedynie 3,3% ogółu wszystkich
zarejestrowanych.

W końcu II kwartału 2022 roku wśród kobiet najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy
– 23,9% ich ogółu (1610 osób), natomiast wśród mężczyzn najliczniejszą grupą były osoby
posiadające staż pracy do 1 roku – 19% bezrobotnych mężczyzn (1255 osób).

Na koniec 30 czerwca 2022 roku najmniej liczne grupy tworzyły bezrobotne kobiety oraz
mężczyźni posiadający staż pracy 30 lat i więcej, które stanowiły odpowiednio dla kobiet - 1,6%
oraz dla mężczyzn - 5%.



Dane statystyczne i analizy
Struktura osób bezrobotnych - wg stażu pracy
(wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.06.2022 r.)

Osoby bezrobotne posiadające staż pracy do 1 roku

1255
52.2%

1148
47.8%1461

53.9%

1251
46.1% 24032712

Osoby bezrobotne posiadające staż pracy od 1  do 5 lat

1357
52.8%

1215
47.2%

1504
51.4%

1421
48.6% 25722925

Osoby bezrobotne posiadające staż pracy od 5 do 10 lat

1045
54.8%

861
45.2%1128

53.7%

974
46.3% 19062102

Osoby bezrobotne posiadające staż pracy od 10 do 20 lat

960
50.7%

934
49.3%

1082
51.6%

1016
48.4% 18942098

Osoby bezrobotne posiadające staż pracy od 20 do 30 lat

757
60.7%

490
39.3%

836
60.9%

537
39.1%

12471373

329
74.9%

110
25.1%

363
74.5%

124
25.5%

Osoby bezrobotne posiadające staż pracy 30 lat i więcej

439487

Osoby bezrobotne bez stażu pracy

1610
56.6%

1236
43.4% 2846

Mężczyźni

MężczyźniMężczyźni

MężczyźniMężczyźni

MężczyźniMężczyźni

MężczyźniMężczyźni

MężczyźniMężczyźni

MężczyźniMężczyźni

Kobiety

KobietyKobiety

KobietyKobiety

KobietyKobiety

KobietyKobiety

KobietyKobiety

KobietyKobiety
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Dane statystyczne i analizy

Struktura osób bezrobotnych - wg czasu
pozostawania bez pracy
(wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.06.2022 r.)
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W II kwartale 2022 najliczniejszą grupą pod względem czasu pozostawania bez pracy były osoby
pozostające w rejestrach powyżej 24  miesięcy – 30,5%  (więcej  o  4,2  punktu  procentowego  niż
w I kwartale 2022 roku) oraz osoby pozostające bez pracy od 12 do 24 miesięcy – 24,4% ogółu,
wykazując spadek  o  5,4   punktu   procentowego   względem   liczebności   tej   grupy   w   końcu 
I kwartału 2022 roku, co bez wątpienia jest negatywnym zjawiskiem występującym na rynku pracy.
Liczba osób bezrobotnych pozostających w rejestrach od 12 do 24 miesięcy i powyżej 24 miesięcy
stanowi łącznie aż 54,9% ogółu bezrobotnych. W wyżej omawianych grupach dominują mężczyźni,
co może wskazywać, że to oni poszukują pracy statystycznie dłużej niż kobiety. Długi okres
utrzymywania statusu zarejestrowanego bezrobotnego może być wynikiem malejącej motywacji
oraz większej skłonności do rezygnacji z podejmowania wyzwań zawodowych. Ponadto może
prowadzić do zwiększania się dystansu między poziomem posiadanych a pożądanych przez
pracodawców kwalifikacji.

W końcu II kwartału 2022 roku najliczniejszą grupę osób bezrobotnych stanowiły kobiety oraz
mężczyźni pozostający bez pracy powyżej 24 miesięcy (1904 kobiety oraz 2151 mężczyźni).

Na koniec 30 czerwca 2022 roku najmniej liczną grupę stanowiły kobiety pozostające bez pracy
od 6 do 12 miesięcy – 10,1% ogółu bezrobotnych kobiet, natomiast wśród mężczyzn najmniej
liczną grupą były osoby pozostające bez pracy do 1 miesiąca stanowiąc 7,7% ogółu mężczyzn.
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65.4%
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34.6%
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50.1%
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49.9%

904
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48%
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51%
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51.6%
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48.4%
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51.3%
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48.7%
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53.2%
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46.8%

938
51.1%

897
48.9%

1759
54.1%
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55.9%

1866
44.1%

2151
53%

1904
47%1933

51.8%

1802
48.2%

MężczyźniMężczyźni KobietyKobiety
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Struktura osób bezrobotnych - wg czasu
pozostawania bez pracy
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(wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.06.2022 r.)
Osoby bezrobotne pozostające bez pracy do 1 miesiąca

14671081

Osoby bezrobotne pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy

17401911

Osoby bezrobotne pozostające bez pracy od 3 do 6 miesięcy

15131406

Osoby bezrobotne pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy

12831835

Osoby bezrobotne pozostające bez pracy od 12 do 24 miesięcy

32494227

Osoby bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy

40553735

MężczyźniMężczyźni

MężczyźniMężczyźni

MężczyźniMężczyźni

MężczyźniMężczyźni

MężczyźniMężczyźni

KobietyKobiety

KobietyKobiety

KobietyKobiety

KobietyKobiety

KobietyKobiety



Bezrobocie wśród absolwentów



Dane statystyczne i analizy

Liczba osób bezrobotnych absolwentów - wg wieku 
(wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz 30.06.2022 r.)
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31.12.2021 r. 30.06.2022 r.

18-24
65%

25-34
26.6%

35-44
5.5%

45-54
2.5%

Razem
237
osób

55-59
0.4%

25-34
53.5%

18-24
40%

35-44
3.9%

Razem
155
osób

45-54
2.6%

Wśród osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od  dnia  ukończenia  nauki   zarejestrowanych 
w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na dzień 30 czerwca 2022 roku najliczniejszą grupę
stanowiły osoby w wieku 25-34 lata, tj. 53,5% ogółu rejestrujących się absolwentów. Natomiast
najmniej liczną podgrupę tego grona tworzyły osoby w wieku 45-54 lata, stanowiąc 2,6% ogółu
absolwentów.

Analogicznie,  w końcu   IV  kwartału   2021  roku   wśród   osób   bezrobotnych   znajdujących   się 
w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku
18-24 lata, tj. 65,0%. Natomiast najmniej liczną grupę tworzyła wówczas osoba w wieku 55-59
lata, stanowiąca 0,4% ogółu zarejestrowanych w Urzędzie bezrobotnych absolwentów – w drugim
kwartale 2022 r. osoby takie w rejestrach nie występowały.



Wyższe
49.8%

Policealne
26.2%

Średnie
16%

Zasadnicze
6.8%

Wyższe
76.1%

Policealne
14.2%

Średnie
9%
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1.3%

Zasadnicze
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Dane statystyczne i analizy

Liczba osób bezrobotnych absolwentów 
- wg wykształcenia 
(wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz 30.06.2022 r.)
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Razem
237
osób

Razem
155
osób

Zasadnicze
6.7%

31.12.2021 r. 30.06.2022 r.

Wśród osób bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki,
zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, na dzień 30 czerwca 2022 roku
najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, tj. 76,1% ogółu bezrobotnych
absolwentów. Natomiast najmniej liczną grupę tworzyły osoby z wykształceniem zasadniczym
zawodowym / branżowym stanowiące 0,7% ogółu.

W końcu IV kwartału 2021 roku wśród osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki najliczniejszą grupę stanowiły również osoby z wykształceniem wyższym, tj.
49,8% ogółu, z kolei najmniej liczną grupę tworzyły osoby z wykształceniem gimnazjalnym/
podstawowym i poniżej stanowiące 1,3% ogółu bezrobotnych absolwentów szkół.



1 – 3 m-cy
37.4%

do 1 m-ca
31%

3 – 6 m-cy
20.6%

6 – 12 m-cy
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1 – 3 m-cy
51.5%
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Liczba osób bezrobotnych absolwentów 
- wg czasu pozostawania bez pracy
(wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz 30.06.2022 r.)
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Razem
155
osób

Razem
237
osób

Wśród osób bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na dzień 30 czerwca 2022 roku
najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy tj. 37,4% populacji
bezrobotnych absolwentów szkół, a najmniej liczną grupę tworzyły osoby pozostające bez pracy od
6 do 12 miesięcy stanowiące 11,0% tego grona.

W końcu IV kwartału 2021 roku wśród osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki najliczniejszą grupę stanowiły podobnie jak w ostatnim omawianym kwartale
osoby pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy, tj. 51,5% ogółu. Natomiast najmniej liczną grupę
tworzyły (podobnie jak w II kwartale 2022 r.) osoby pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy,
stanowiące 10,5% ogółu bezrobotnych absolwentów.

31.12.2021 r. 30.06.2022 r.



Brak stażu
69.6%

do 1 roku
16.9%

1-5 lat
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Liczba osób bezrobotnych absolwentów 
- wg stażu pracy 
(wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz 30.06.2022 r.)
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Razem
237

osób.

Razem
155
osób

20-30 lat
0.4%

30+ lat
0.4%

10-20 lat
1.3%

Wśród osób bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki,
zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, na dzień 30 czerwca 2022 roku
najliczniejszą grupę stanowiły osoby nie posiadające stażu pracy (58,7% ogółu tych osób), z kolei
najmniej liczną grupę tworzyły osoby posiadające staż pracy wynoszący od 10 do 20 lat,
stanowiące 1,3% pośród populacji zarejestrowanych jako bezrobotni absolwentów szkół.

W końcu IV kwartału 2021 roku wśród osób bezrobotnych znajdujących się w okresie do 12
miesięcy od dnia ukończenia nauki, najliczniejszą grupę stanowiły tak jak w II kwartale 2022 r.
osoby nie posiadające stażu pracy, stanowiące 69,6% ogólnej liczby bezrobotnych absolwentów
szkół i uczelni. Najmniej liczne grupy tworzyły osoby legitymujące się stażem pracy od 20 do 30 lat
oraz osoby posiadające staż pracy wynoszący 30 lat i więcej (po jednej osobie w każdej z nich),
stanowiące po 0,4% ogółu absolwentów szkół i uczelni zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.
W II kwartale 2022 r. do grup tych nie należał żaden bezrobotny.

31.12.2021 r.

30.06.2022 r.



Dane statystyczne i analizy
Liczba osób bezrobotnych absolwentów
- wg zawodu i specjalności

czerwiecgrudzień
Bez zawodu Bez zawodu

Lekarz weterynarii

Psycholog

Sprzedawca

Architekt

Grafik komputerowy multimediów

Dziennikarz

Artysta grafik

Chemik

Pozostali specjaliści z dziedziny prawa 
gdzie indziej niesklasyfikowani

Technik informatyk

Sprzedawca

Pozostali specjaliści do spraw zarządzania 
i organizacji

Pozostali specjaliści z dziedziny prawa 
gdzie indziej niesklasyfikowani

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Biotechnolog

Architekt

Artysta grafik

Technik pojazdów samochodowych

78 42

9 4

4 4

4
3

4

3

3
3

3
3

3
3

3 2

6 4
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(wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz 30.06.2022 r.)

W Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku najwięcej
zarejestrowanych osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
pozostawało: bez zawodu – 78 osób; techników informatyków – 9 osób oraz sprzedawców – 6
osób.

W Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku najwięcej
zarejestrowanych osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki było: bez
zawodu – 42 osoby oraz lekarzy weterynarii; psychologów i sprzedawców (po 4 osoby).



Dane statystyczne i analizy
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.06.2022 r.)

Osoby z niepełnosprawnościami

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

Spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie według
stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku aż 82,5% ogółu bezrobotnych zaliczanych było do osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W II kwartale 2022 roku oprócz osób długotrwale
bezrobotnych oraz osób powyżej 50 roku życia liczną grupę tworzyły również osoby do 30 roku
życia, stanowiący 16% ogółu bezrobotnych. 

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, których udział wynosił 60% ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych. Drugą najliczniejszą grupą były osoby powyżej 50 roku życia,
które stanowiły 31,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Osoby bezrobotne do 30 roku życia

Osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia

Osoby długotrwale bezrobotne

8712 osób 7984 osoby

2426 osób 2131 osób

4309 osób 4226 osoby

1359 osób 1274 osoby

1082 osoby 1012 osób

9 osób 7 osób
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Miejsca pracy w Krakowie



Dane statystyczne i analizy

Napływ miejsc pracy
Liczba zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w latach 2021 - 2022 Źródło: opracowanie własne.

Do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w II kwartale 2022 roku zgłoszono 8055 wolnych miejsc
pracy, natomiast w I kwartale 2022 roku zgłoszono 11635 wolnych miejsc pracy, nastąpił więc
spadek w liczbie zgłoszonych wolnych miejsc pracy o 3580 zgłoszenia.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku najwięcej wolnych miejsc pracy zostało zgłoszonych
w lutym 2022 roku tj. 4116, natomiast najmniej w czerwcu 2022 roku tj. 2293 wolne miejsca
pracy.

W I połowie 2022 roku zaobserwowano prawdopodobne początki spowolnienia na rynku
zatrudnienia, co może objawiać się niższym zaangażowaniem pracodawców w tworzenie nowych
miejsc pracy. Czerwiec był miesiącem, gdzie tych ofert było najmniej w tym roku (2293). Sytuacja
ta   może   być   wynikiem   obaw    pracodawców    przed    zbliżającą    się    nieuchronnie    recesją 
i spowolnieniem gospodarczym. Na obecną koniunkturę  ma  też  wpływ  wojna  w  Ukrainie,  która 
w  sporej  mierze   przyczyniła  się  do  problemów  kadrowych w  wielu  branżach, w  szczególności 
w budownictwie. Nie poprawiają też stanu ciągle rosnąca inflacja, która w czerwcu wyniosła aż
15,6%, wysokie koszty pracy, jak również niespotykane dotąd ceny energii i surowców, aktualnie
przejściowo obniżone tzw. „tarczą antyinflacyjną" do 31 października 2022 roku.
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Dane statystyczne i analizy
Oferty pracy
Oferty pracy zgłoszone w miesiącu marcu 2022 r. oraz czerwcu 2022 r.- stan ofert wg największej liczby 
pozyskanych/zgłoszonych wolnych miejsc pracy

czerwiecmarzec

MagazynierMonter konstrukcji budowlanych

Kurier
Pakowacz ręczny

Opiekun osoby starszejPomocniczy robotnik budowlany

Kierowca samochodu osobowego

Monter osprzętu elektrotechnicznego

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste 
w przemyślePozostali pracownicy zajmujący się 

sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

Pozostali kierownicy do spraw obsługi 
biznesu i zarządzanie gdzie indziej 
niesklasyfikowanePilarz

Taksówkarz
Doradca klienta

Pozostali pracownicy zajmujący się 
sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

Kierowca samochodu osobowego

Pomocniczy robotnik budowlanyOpiekun osoby starszej

Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i 
hodowli zwierząt

Taksówkarz

103153

61
109

102143

130250

95
131

55
90

59
100

98140

50
89

42
85
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Dane statystyczne i analizy

Napływ miejsc pracy

Opiekun osoby starszej - 130 wolnych miejsc pracy
Asystent osoby niepełnosprawnej – 25 wolnych miejsc pracy
Opiekunka środowiskowa – 20 wolnych miejsc pracy
Pielęgniarka – 23 wolne miejsca pracy

Wyraźny spadek napływu ofert pracy odnotowano w branży budowlanej – w czerwcu br. znacząco
spadło zapotrzebowanie na stanowisko pomocniczy robotnik budowlany, na które zgłoszono tylko
98 wolnych miejsc pracy. Dla porównania - w marcu 2022 r. zapotrzebowanie na robotników
budowlanych było o wiele większe - zgłoszonych zostało 250 miejsc, podobnie na koniec 2021 r. –
było to 256 miejsc (grudzień 2021 r.). Problem ze znalezieniem fachowców związany jest w dużym
stopniu z niedoborem pracowników, spowodowanym m.in. znaczącym zmniejszeniem liczby
obywateli Ukrainy (mężczyzn) wykonujących pracę w tej branży, których gros wyjechało do
swojego kraju w obliczu działań wojennych. Drugim ważnym powodem był skok cen materiałów
budowlanych, które w czerwcu 2022 roku w stosunku do czerwca 2021 r., wzrosły średnio o ok.
32% wg Grupy Polskich Składów Budowlanych Handel S.A., przyczyniając się do zmniejszenia
tempa lub wstrzymania nowych inwestycji (komunikat z dnia 11.07.2022 r. „Zmiany cen
materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu w czerwcu i za 6 miesięcy 2022 r.").

Na koniec czerwca 2022 r. dużą grupę wolnych miejsc pracy pozyskanych przez Grodzki Urząd
Pracy w Krakowie stanowiły oferty z grup związanych z szeroko pojętą opieką tj.:

Może  mieć  to  prawdopodobny  związek  z  trwającą  ciągle  pandemią  Covid-19,  podczas   której  
w   niektórych   okresach   dostęp   do   służby   zdrowia   był   mocno  ograniczony  lub  niemożliwy 
(w czasie całkowitego lockdownu), zwłaszcza dla osób starszych, którzy mogą potrzebować
aktualnie pomocy lub opieki nad sobą. Innym powodem może być zwiększenie liczby podmiotów
działających   w   tzw.   „srebrnej  gospodarce”,   wynikający   m.in.   z  konieczności   radzenia  sobie 
z obserwowanym procesem starzenia się społeczeństwa, ale może mieć także swoje podłoże we
wzroście świadomości ludności w zakresie zdrowego stylu życia.
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Liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w latach 2020, 2021 i 2022
wraz z podziałem na obywatelstwo.  Źródło: opracowanie własne.

Cudzoziemcy w liczbach

2020

2021



Zmiany zachodzące na lokalnym rynku pracy zauważalne są również w kwestii zatrudnienia
cudzoziemców. Agresja Rosji na Ukrainę ma  wpływ  na  sytuację  sporej  części  pracodawców,  tak 
w Krakowie jak i w całym kraju. Dopuszczone w drodze specustawy mocno odformalizowane
zatrudnianie obywateli Ukrainy (wystarczy zgłoszenie tego faktu powiatowemu urzędowi pracy) ma
swoje odbicie także w statystykach Grodzkiego Urząd Pracy w Krakowie.

O ile w ramach dotychczasowo najpopularniejszej w powiatowych urzędach pracy procedury
legalizującej pracę obcokrajowców w I kwartale 2022 r. w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
wpisano do ewidencji 12434 oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, to w II kwartale
2022 r. zarejestrowano już tylko 6684 oświadczenia, czyli o prawie 46,2% mniej niż w I kwartale br.

Zmianie uległa struktura rejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi  od  strony   ich  przynależności  państwowej.   Choć  nadal  dominują  oświadczenia 
o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, dla których w I połowie 2022 roku wniesiono 64,65%
wszystkich złożonych oświadczeń, to zwiększył się udział oświadczeń złożonych dla obywateli
Gruzji – równy 16,64% oraz Białorusi – 13,75%.

Warto zaznaczyć, że udział powyższych oświadczeń złożonych dla obywateli Ukrainy w I połowie
2022 roku w ogólnej ich liczbie wynosił wskazane wyżej 64,65%, podczas gdy w I połowie 2021
roku stanowił aż 81,33%. Oznacza to spadek o 16,68 punktu procentowego. Odmienna sytuacja
ma miejsce w przypadku zatrudnienia obywateli Gruzji i Białorusi. W I półroczu 2022 r.
oświadczenia o powierzeniu pracy obywatelom Gruzji stanowiły wspomniane wyżej 16,64%
wszystkich złożonych oświadczeń, natomiast w I półroczu 2021 roku ich udział wynosił 8,57%.
Podobnie ma się sprawa z zarejestrowanymi oświadczeniami dla obywateli Białorusi – odnotowano
ich wzrost o 8,9 punktu procentowego z poziomu 4,85% w I połowie 2021 roku do 13,75% ogółu
wszystkich złożonych oświadczeń w I połowie 2022 roku.
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Struktura osób bezrobotnych 
z niepełnosprawnościami w Krakowie
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Struktura osób bezrobotnych 
z niepełnosprawnościami według wieku
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(wg stanu na dzień 31.03.2022 r. oraz 30.06.2022 r.)

Analizując dane zgromadzone przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie nie obserwuje się znaczących
różnic między IV kwartałem 2021 roku, a I i II kwartałem 2022 roku wśród liczby osób
niepełnosprawnych.      Wśród     niepełnosprawnych      osób     bezrobotnych      zarejestrowanych 
w krakowskim urzędzie pracy na dzień 30 czerwca 2022 roku najliczniejszą grupę tworzyły osoby
w wieku 45-54 lata tj. 31,1%  ogółu,  natomiast  najmniej  liczną  grupę  tworzyły  osoby  młode  tj. 
w   wieku   18-24 lata,   stanowiące   2,4%  ogółu.   Podobnie  sytuacja  kształtowała  się  na  koniec
I kwartału 2022 r., gdzie bezrobotni z niepełnosprawnościami w tych samych przedziałach
wiekowych tworzyli odpowiednio najliczniejszą i najmniej liczną grupę. 
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Wśród  niepełnosprawnych  osób  bezrobotnych  zarejestrowanych  w   Grodzkim   Urzędzie  Pracy 
w Krakowie na dzień 30 czerwca 2022 roku najliczniejszą grupą były osoby z wykształceniem
gimnazjalnym/podstawowym       i      poniżej,      stanowiące      29,4%       ogółu        bezrobotnych
z niepełnosprawnością oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym/branżowym – ich
udział wynosił 25,1% spośród bezrobotnych osób z niepełnosprawnością. Natomiast najmniej
liczną grupę tworzyły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, stanowiące 12,2%
ogółu   osób  bezrobotnych  z  niepełnosprawnościami.  Na  koniec  I  kwartału  2022 r.  bezrobotni 
z niepełnosprawnościami w wyżej wskazanych przedziałach wiekowych tworzyli odpowiednio
najliczniejszą   i   najmniej   liczną   grupę,   uwarunkowania  strukturalne  nie  uległy  więc  zmianom 
w analizowanym okresie. Osoby posiadające wykształcenie wyższe stanowiły 12,9% ogółu
bezrobotnych niepełnosprawnych, zaś spadek ich liczebności względem I kwartału 2022 roku był
niewielki i wyniósł zaledwie 8 osób.
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Struktura bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami dotycząca posiadanego stażu pracy w II
kwartale 2022 r. przedstawia niewielkie różnice względem wcześniejszego kwartału. Wśród
wskazanych wyżej bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na
dzień 30 czerwca 2022 roku najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające staż pracy od 1 roku
do 5 lat, stanowiące 19,4% liczby niepełnosprawnych bezrobotnych oraz staż pracy od 10 do 20
lat – 18,8% ogółu. Z kolei najmniej liczną grupę tworzyły osoby posiadające staż pracy wynoszący
30 lat i więcej, stanowiące jedynie 4,3% ogółu.

Natomiast   porównując   strukturę    bezrobotnych    osób    niepełnosprawnych    dotyczącą
posiadanego stażu pracy w ostatnim kwartale do I kwartału 2022 roku, kiedy najliczniejszą grupę
stanowiły osoby ze stażem pracy od 10 do 20 lat, stanowiące 18,6% (201 osób) populacji
bezrobotnych z niepełnosprawnościami, w II kwartale 2022 r. najliczniejszą grupę stanowiły osoby
posiadające staż pracy od 1 roku do 5 lat. Natomiast najmniej liczną grupą, podobnie jak w II
kwartale 2022 r., były osoby legitymujące się stażem pracy wynoszącym 30 lat i więcej, tj. 50 osób
– 4,6% ogółu.
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Analizując  strukturę  bezrobotnych  osób  z niepełnosprawnościami wg czasu pozostawania bez
pracy nie obserwuje się znacznych różnic pomiędzy IV kwartałem 2021 roku, a I i II kwartałem
2022 roku.  Zauważalny jest niewielki spadek liczby osób  bezrobotnych  z  niepełnosprawnościami 
w końcu I kwartału 2022 roku względem II kwartału 2022 roku.

Wśród   niepełnosprawnych   osób  bezrobotnych  zarejestrowanych  w  Grodzkim  Urzędzie Pracy
w Krakowie na dzień 30 czerwca 2022 roku najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające bez
pracy powyżej 24 miesięcy (42,7% ogółu takich bezrobotnych) oraz osoby pozostające bez pracy
od roku do dwóch lat, stanowiące 18,7% ogółu bezrobotnych z niepełnosprawnościami.
Natomiast najmniej liczną grupę tworzyły osoby pozostające bez pracy do 1 miesiąca, stanowiące
5,8% ogółu bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami. Podobnie przedstawiała się sytuacja na
koniec I kwartału 2022 roku - również te wskazane wyżej grupy osób pozostających bez pracy
stanowiły         odpowiednio      najliczniejsze      oraz      najmniej      liczne     grona     bezrobotnych 
z niepełnosprawnościami.



Mapa bezrobocia w Krakowie



Dane statystyczne i analizy
Mapa bezrobocia

39

Na mapie Krakowa z  uwzględnieniem  granic  administracyjnych  dzielnic,  zaobserwowano  zmiany   
w    zakresie    ilości   osób   bezrobotnych.   Wzrost     ilości     osób     bezrobotnych    odnotowano 
w zaledwie dwóch  dzielnicach, Swoszowice i Łagiewniki - Borek Fałęcki.

Liczba osób bezrobotnych w dzielnicach w dniu 31 marca 2022 r. i 30 czerwca 2022 r.
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Gospodarka światowa, jeszcze kilka lat temu funkcjonująca w warunkach względnej stabilności, stoi
obecnie w obliczu zmian, wywołanych przez różne czynniki, których ostateczny wpływ na jej
kształt nie jest jeszcze poznany. Od 2019 r. świat zmaga się z problemami, których nasilenie i skutki
powodują rozedrganie  gospodarki  oraz  dużą  niepewność  obserwowaną  w  wielu  jej  aspektach, 
w tym na rynku pracy. 

Pandemia COVID-19 spowodowała m.in. znaczące przemodelowanie tradycyjnego systemu pracy,
głównie świadczonej stacjonarnie, na rzecz pracy zdalnej, telepracy bądź nawet w skrajnych
przypadkach niemal pełnej automatyzacji (robotyzacji) produkcji. Nastąpił gwałtowny wzrost
popytu na specjalistów z szeroko rozumianej branży IT, za którym nie zawsze nadążała podaż.
Jednocześnie część mocy przetwórczych  w niektórych branżach, po  początkowych  doniesieniach 
o zapaści gospodarki, została wygaszona, generując później kryzys np. na rynku półprzewodników
bądź innych komponentów potrzebnych m.in. do produkcji pojazdów. Na to wszystko nałożył się
problem    związany    z     zaburzeniem    łańcuchów     dostaw    (o   różnym   podłożu),   dotykający 
w szczególności transportu z krajów azjatyckich, co z kolei wywołało dyskusję na temat m.in.
odwrócenia tendencji do lokowania fabryk i wytwórni w jednym rejonie geograficznym na rzecz
bardziej tradycyjnej – mieszczącej się możliwie blisko rynku zbytu. Nie bez znaczenia pozostały
również kwestie zapotrzebowania na pracowników w zawodach medycznych, co pandemia tylko
silniej ukazała i ukazuje.

Do powyższych zagadnień i problemów doszły sprawy związane z wojną rosyjsko-ukraińską.
Konsekwencje gospodarcze już teraz są poważne:  nastąpił exodus sporej części  populacji  Ukrainy, 
z których znacząca ilość  znalazła  schronienie na terenie Polski. Ceny, w tym  zwłaszcza  surowców 
i energii, poszybowały do poziomów dotąd niespotykanych. Inflacja, wysoka już przed
rozpoczęciem inwazji, znajduje się  na  poziomie  ostatni  raz  obserwowanym  ponad  20  lat  temu. 
W związku z blokadą portów morskich bądź zniszczeniami w produkcji rolnej w Ukrainie, świat stoi
także u progu zapaści na rynku żywnościowym, którą z kolei pogłębiać może występujący od wielu
lat kryzys klimatyczny. Ponadto zauważalny i odczuwalny jest wpływ migracji pracowników,
zwłaszcza cudzoziemskich, na sferę zatrudnienia, w tym w Polsce: do ogarniętej wojną Ukrainy
wyjechało wielu  mężczyzn  pracujących w  naszym kraju,  w tym  głównie w  branży  transportowej 
i budowlanej, co ma swoje oczywiste reperkusje na rynku pracy.

Nieco mniej w ostatnim czasie „medialnym” tematem jest także ciągłe dążenie do uczynienia
gospodarki     bardziej    ekologiczną.    Abstrahując    od   dyskusji   na   temat   tego,   czy   niektóre 
z proponowanych działań na tą rzecz rzeczywiście służą środowisku, niewątpliwie przemiany te
doprowadzą do reorganizacji niektórych sektorów zatrudnienia. 

Zapotrzebowanie na kwalifikacje a zmiany gospodarcze
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Przykładowo drastycznie zmaleć może rola górnictwa na rzecz branży produkcji energii ze źródeł
odnawialnych, choć w ostatnim czasie, z uwagi na kwestię rosyjską obserwowane są również
działania przeciwne. Pewne jest jednak, że już dziś gros młodych pracowników przy wyborze
pracodawcy w dużym stopniu uwzględnia w swym wyborze fakt wdrożenia przez te podmioty
zasad zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego[¹].

Dodając do tego aspekt demograficzny – starzenie się społeczeństwa, coraz częściej może
okazywać się, że nie przedszkola, lecz domy opieki dla osób starszych są bardziej pożądanymi
elementami infrastruktury. Tworzy to pole do rozwoju całej gamy usług, które obecnie mogą
znajdować się w deficycie – wskazać można choćby te medyczne, terapeutyczne i opiekuńcze,
produkcyjne w zakresie zapewnienia tym branżom odpowiedniego sprzętu czy wyposażenia oraz
szkoleniowe   dla   ich  kadr.  W  tym  kontekście  potencjalnie  istotnymi  kierunkami  pozyskiwania 
i    rozwoju    kwalifikacji    mogą    okazać    się    branże    związane   z   tzw.   srebrną   gospodarką.
Powyższe   okoliczności   sprawiły   i   sprawiają,   że   znany   dotąd,   relatywnie   zracjonalizowany 
i uporządkowany obraz świata pozostał w dużej mierze tylko wspomnieniem. Sporej części ludzi
stały się bliżej znane zależności gospodarcze i społeczne, a także ich skutki, o których wcześniej
mogli nie zdawać sobie sprawy. Dla wielu z nich, nieco hiperbolizując, istotne stało się poznanie
otaczającej nas rzeczywistości na nowo, co łączyć się może z częściowym wyparciem „starych 
i sprawdzonych” dawnych wzorców postępowania.

Postawienie trafnej diagnozy i udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytania może być
problematyczne – w końcu o sukcesie zawodowym decydują też czynniki inne niż tylko te związane
z edukacją kandydata i nim samym.

Nie sposób stworzyć również kompleksowego „vademecum” rynku pracy. Można jednak
spróbować zarysować bądź wskazać istotniejsze, zdaniem pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie, determinanty, mogące pomóc w zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej. 

[¹]„Zielone” firmy przyciągają młodych pracowników - jak dbałość o środowisko daje przewagę na rynku pracy? 
https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/4723841,Zielone-firmy-przyciagaja-mlodych- 
pracownikow-jak-dbalosc-o-srodowisko-daje-przewage-na-rynku-pracy.html Dostęp: 28.07.2022

Jak w tej złożonej sytuacji – trudnej, wręcz niepredyktywnej nawet dla ekspertów
rynkowych czy społecznych - mają poradzić sobie ludzie młodzi, bez bagażu
doświadczeń, stojący przed wyborem dalszej ścieżki kariery? Osoby pracujące w jakich
zawodach bądź posiadający jakie kompetencje będą poszukiwane za kilka lat? Czy już
teraz istnieją sygnały lub wskazówki pozwalające uczniom, abiturientom lub studentom
podjąć trafną decyzję co do kierunku dalszego kształcenia? 
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Zadaniem tej jednej z licznych jednostek publicznych służb zatrudnienia jest świadczenie wszelkiej
pomocy w osiągnięciu sukcesu na rynku pracy, rozumianego przede wszystkim jako znalezienie
satysfakcjonującego zatrudnienia bądź założenie własnego biznesu. Jak zostanie to wskazane,
świadczone przez Urząd usługi i oferowane instrumenty wspierające mogą wydatnie się do tego
przyczynić.

Korzystając z dostępnych opracowań i danych statystycznych, w niniejszej publikacji podjęto próbę
przekrojowego odzwierciedlenia sytuacji na krakowskim rynku pracy w II kwartale 2022 roku.
Biorąc pod uwagę dość krótką perspektywę czasową i aktualną dynamikę globalnych zmian
polityczno-ekonomicznych     (także    klimatycznych),     otrzymujemy     złożony     obraz     sytuacji 
i wzajemnych zależności.

Mimo   globalnego   spowolnienia   światowej   gospodarki,   spowodowanego   pandemią   i   wojną 
w Ukrainie, można założyć tezę, że obserwowana wyraźna zmiana zachowań człowieka jako
konsumenta i jednocześnie jako pracownika powinna wywołać wzrost w innych, niszowych do tej
pory branżach. Zmiany w sposobie poruszania się, zmiany w sposobie wykonywania pracy -
wymuszają nowe rozwiązania takie jak: zrównoważony i coraz bardziej zielony transport czy praca
zdalna/hybrydowa.  W  momencie   największych   obostrzeń   swoją   pracę   zdalnie   wykonywało 
w naszym kraju blisko 1,5 mln zatrudnionych (II kwartał 2020 r. – 1493 tys. osób)[²]. Spora część
pracodawców dostrzegła korzyści z takiego rozwiązania i wprowadziła model pracy hybrydowy na
dłużej, a nawet na stałe.  Zmiany te,  w połączeniu z  gwałtownym   rozwojem  nowych  technologii 
i usług okołobiznesowych, w ocenie ekspertów zniwelowały straty w gospodarce i uchroniły rynek
pracy przed prognozowanym wzrostem bezrobocia. Gospodarka określana jako gospodarka 3.0
(komputeryzacja, automatyzacja i internetyzacja) powoli zaczyna przekształcać się w gospodarkę
4.0: datafikacja, usieciowienie, autonomizacja i personalizacja[³] [⁴].
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Okiełznanie mocy pary
 i mechanizacja

 
Wykorzystanie silników 

parowych do wprawiania w 
ruch maszyn produkcyjnych i 

transportowych

Gospodarka 1.0 Gospodarka 2.0 Gospodarka 3.0 Gospodarka 4.0

Elektryfikacja i mechanizacja
 
 

Wykorzystanie energii 
elektrycznej do napędu 
maszyn produkcyjnych i 

transportowych. 
Zastosowanie linii 

montażowej

Informatyzacja
i automatyzacja

 
Wykorzystanie osiągnięć 

informatyki do stworzenia 
maszyn wykonujących 

pewne czynności 
automatycznie. 

Datafikacja, usieciowienie, 
autonomizacja i pesonalizacja

 
Łączenie skomputeryzowanych 

systemów produkcji w sieci. 
Z wykorzystaniem osiągnięć 

gospodarki 3.0 możliwe tworzenie 
autonomicznie działających 

centrów produkcji.

[²]Źródło danych GUS.
[³]Gospodarka 4.0 wymyka się dotychczasowym definicjom i miernikom. https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/gospodarka-4-0- 
wymyka-sie-dotychczasowym-definicjom-i-miernikom/ Dostęp: 22.07.2022 r.
[⁴]Rewolucja przemysłowa – od Przemysłu 1.0 do Przemysłu 4.0. https://www.desouttertools.pl/przemysl-4- 
0/wiadomosci/606/rewolucja-przemyslowa-od-przemyslu-1-0-do-przemyslu-4-0 Dostęp: 29.07.2022
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Rynek pracy w Polsce stosunkowo łagodnie zniósł pandemię COVID-19 i wprowadzone w czasie
jej trwania obostrzenia dla podmiotów gospodarczych. Nie doszło na nim do prognozowanego
załamania a jedynie spowolniło się tempo poprawy najważniejszych wskaźników.
W całej Unii Europejskiej w 2021 r. utworzono 5,2 mln nowych miejsc pracy, na rynek pracy
weszło        nowe       3,5      mln      osób.      Liczba      bezrobotnych       spadła      o      1,8     mln.[⁵]
Istotnym parametrem wpływającym na rynek pracy jest również sytuacja demograficzna.
Obserwowane w naszym kraju starzenie się społeczeństwa ma swoje początki już w latach 70-tych
(wg progu starości demograficznej ONZ – 7-10% osób w wieku 65+ w populacji)[⁶]. Bezpośrednią
przyczyną jest tutaj spadek urodzeń i wzrost średniej długości życia. Późne macierzyństwo i spadek
liczby zawieranych małżeństw również jest istotnym czynnikiem. Dodatkowo obserwujemy zmianę
potrzeb konsumpcyjnych, w tym także mogące lokalnie występować trudności z dostępem do
żłobków i przedszkoli, co może odsuwać decyzję o posiadaniu dziecka. Nie bez znaczenia jest
również  wzrost   aktywności  zawodowej   kobiet  czy  wydłużenie  okresu  nauki u  młodych  ludzi. 
Sytuacja taka ma wpływ również na finanse publiczne i realia ekonomiczne osób starszych.
Zwiększy się obciążenie systemu emerytalnego, który już dziś ma duże problemy z zapewnieniem
bezpieczeństwa socjalnego. Skutkiem jest zagrożenie ubóstwem wśród emerytów, w tym
szczególnie kobiet, które zarabiają przeciętnie mniej niż mężczyźni[⁷].

Jednym z rozwiązań wydaje się zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych. Wymaga to
zmiany podejścia  pracodawców  do  pracowników  z  doświadczeniem,  m.in.  poprzez  wdrażanie 
w procesie zarządczym  modelu  zarządzania wiekiem.  Model  taki  jest  coraz  bardziej  popularny 
w niektórych krajach UE i daje wymierne korzyści. Oprócz rozwiązań wewnątrzorganizacyjnych
istnieje możliwość wsparcia tego typu działań instytucjonalnie, także ze strony rządu. Ważne
powinno stać się promowanie zdrowego stylu życia by pozostać w dobrym zdrowiu i kondycji
psychofizycznej także w wieku 50+. Suma takich działań może przełożyć się na wspólne korzyści
pracowników i pracodawców, a także przynieść zyski społeczne i gospodarcze.
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[⁵]Źródło danych Eurostat
[⁶]Raport "Stopa zastąpienia – czy Polska spełnia standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy. Instytut Emerytalny. Luty 2021.: 
https://www.instytutemerytalny.pl/wp-content/uploads/2021/02/Stopa-zast%C4%85pienia-Ekspertyza-IE-9.02.2021.pdf 
Dostęp: 22.08.2022r.
[⁷]Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Powód? Mała aktywność, krótsza praca i opieka nad dziećmi. 
https://forsal.pl/praca/kariera/artykuly/8114361,kobiety-zarabiaja-mniej-niz-mezczyzni-powod-mala-aktywnosc-krotsza-praca- 
i-opieka-nad-dziecmi.html Dostęp: 28.07.2022
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W ciągu 10 lat w Polsce wzrósł współczynnik obciążenia demograficznego: dziś na każde 100
osób w wieku produkcyjnym przypada 69 w wieku nieprodukcyjnym. W 2011 roku było to 55
osób.[⁸] Według prognozy GUS, ludność Polski w 2050 roku wyniesie zaledwie 34 mln[⁹]. Będzie to
spowodowane zarówno ujemnym saldem urodzeń/zgonów, jak i migracją. W niektórych gminach
spadek liczby ludności osiągnie wartość 10 a nawet 20%. Jednocześnie są gminy, w których
prognozuje się wzrost liczby ludności: najczęściej są to gminy zlokalizowane obok dużego ośrodka
miejskiego,    atrakcyjne    ze    względu    na   rynek   pracy   i   szeroką   ofertę   usług   publicznych.

Jakimi czynnikami się kierować przy wyborze ścieżki kariery

Zanim  zostanie  podjęta  decyzja  dotycząca  wyboru  konkretnego   zawodu,  czy  też  specjalizacji, 
w której rozwijana będzie kariera, każdy powinien odpowiedzieć sobie na dwa pytania: jaki typ
pracy jest interesujący i w jakim środowisku chce pracować? Należy pamiętać o tym, że choć
zawsze można zdobywać nowe umiejętności, poszerzać wiedzę, to zwykle profil psychologiczny nie
ulegnie diametralnym zmianom. Jeśli ktoś stroni od zgiełku i tłumów – jest introwertykiem - nie
zmieni się w lubiącego przemawiać publicznie ekstrawertyka. Także predyspozycje większości osób
są względnie stałe – np. jedni wolą pracę z ludźmi, inni lepiej sprawdzą się w wykonywanych
samodzielnie zadaniach projektowych pracując przy komputerze. 

Oczywiście łatwiej jest znaleźć  lepszą pracę  w  dziedzinach,  w których  działa się już jakiś czas lub 
w branży pokrewnej. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy bardziej opłacalna jest zmiana zawodu,
ponieważ przyszłe profity zrekompensują chwilowy spadek wysokości wynagrodzenia i wysiłek
włożony w przebranżowienie. Dlatego też, zważywszy na powyższe, niezwykle ważna przy
wyborze ścieżki kariery zawodowej jest właściwa diagnoza zainteresowań i predyspozycji
zawodowych. Wsparcie w tym zakresie można otrzymać od profesjonalnych doradców
zawodowych, którzy wyposażeni w wiedzę oraz narzędzia diagnostyczne (testy, kwestionariusze)
na pewno pomogą określić właściwy kierunek rozwoju kariery zawodowej. 

Jakkolwiek niezwykle ważnymi czynnikami, którymi należy się kierować przy wyborze
kariery zawodowej są wykształcenie i doświadczenie, to należy też wiedzieć, że wcale
nie muszą one determinować kolejnych kroków jej budowania.

[⁸]Źródło danych GUS
[⁹]Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.). https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza- 
ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html Dostęp: 28.07.2022
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Jaka szkoła ponadpodstawowa?

Pierwsze decyzje dotyczące drogi kariery często podejmuje się już w wieku przedszkolnym, choć są
to zwykle wybory mało zobowiązujące,  z  których dla  większości osób  wynika  niewiele.  Badanie 
w celu sprawdzenia jak wielu Polaków pracuje w zawodzie, o którym myślało w dzieciństwie
wykazało, że jedynie 18% respondentów udało zrealizować się swoje marzenia.[¹⁰] Na późniejszym
etapie  życia,  w szkole  podstawowej,  zaczyna się  dużo poważniej rozważać  nad dalszą  edukacją, 
w czym często pomagają oprócz rodziny także bliscy, opiekunowie szkolni, pedagodzy czy niekiedy
również doradcy zawodowi. Pojawia się świadomość, że dalsze kroki w zakresie wyboru rodzaju lub
profilu szkoły ponadpodstawowej potrafią mieć znaczenie długoterminowe. Bądź samoistnie, bądź
w połączeniu z dalszym wyborem dotyczącym kierunku studiów wyższych, ustalają one bowiem
pewną „bazę” wykształcenia formalnego, przydatną lub niezbędną do startu w karierze zawodowej.
Oferta szkół jest w tym zakresie szeroka. Wyspecjalizowane klasy oferują uczniom szkoły
branżowe, technika, szkoły policealne oraz szkoły specjalne. Natomiast niejako w odpowiedzi na
kierunki uruchamiane na uczelniach wyższych, a także potrzeby kadrowe innych podmiotów
gospodarki,    licea    ogólnokształcące   dostosowując   się   do   nich,   oferują   miejsca   w   klasach 
o zróżnicowanych profilach. Poza klasycznymi, takimi jak humanistyczne czy matematyczno-
fizyczne, spotkać można też takie przygotowane dla osób chcących zostać w przyszłości
programistami, dziennikarzami, prawnikami, lekarzami, aktorami, sportowcami (a także e-
sportowcami). 

W kontekście bieżących wydarzeń związanych z konfliktem rosyjsko-ukraińskim i dyskusjach
poświęconych bezpieczeństwu narodowemu coraz częściej przypomina się o istnieniu klas
mundurowych (zwanych także policyjnymi, wojskowymi itp.), kształcących potencjalnych
kandydatów do służb w różnych formacjach bądź służbach odpowiedzialnych za szeroko
rozumiane   bezpieczeństwo,  jak   Policja,  Straż   Graniczna,  wojsko,  Straż  Pożarna  itp.   Ponadto 
w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej utworzono klasy CYBER.mil, kładące nacisk
na przekazanie wiedzy o kryptografii, algorytmice, zarządzaniu danymi i podstaw cyber
bezpieczeństwa. We współpracy z MON funkcjonują Oddziały Przygotowania Wojskowego oraz
Certyfikowane Wojskowe Klasy  Mundurowe,  dla  których  w  całej  Polsce  uruchomiono 440 klas
w 185 szkołach. Uczyło się w nich w 2021 roku ponad 10 tys. uczniów[¹¹]. Obok nich działają także
klasy o innych, nieustandaryzowanych  programach  zatwierdzanych  przez  Ministerstwo  Edukacji 
i Nauki. Szkoły oferujące powyższe profile nauczania naturalnie są obecne na krakowskim rynku
edukacji i mogą być one dobrym wyborem dla osób rozważających zatrudnienie w jednostkach
odpowiednich służb.

[¹⁰]Zawody marzeń z dzieciństwa Polaków (Badanie 2020). https://interviewme.pl/blog/zawody-marzen-badanie 
Dostęp: 26.07.2022
[¹¹]Klasy o profilu wojskowym w szkołach ponadpodstawowych. https://www.ko.olsztyn.pl/2021/04/14/klasy-o-profilu- 
wojskowym-w-szkolach-ponadpodstawowych/ Dostęp: 26.07.2022
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Pozostając w temacie edukacji ponadpodstawowej, wskazać należy również istotną rolę
szkolnictwa branżowego i technicznego. W Małopolsce, w szkołach tego rodzaju, uczy się
większość osób kontynuujących naukę po ukończeniu szkoły podstawowej. W roku szkolnym
2019/2020, w omawianym województwie, licea ogólnokształcące ukończyło 13750 osób,
natomiast technika i szkoły branżowe I stopnia odpowiednio 11577 oraz 4876 uczniów[¹²].
Odmiennie sytuacja wygląda w Krakowie – liczebnie  nad  kończącymi  technika i  szkoły  branżowe 
I stopnia przeważają absolwenci liceów ogólnokształcących, których w omawianym roku szkolnym
było 5754, wobec 2636 uczniów techników oraz 544 szkół branżowych I stopnia[¹³]. 

Kwalifikacje i uprawnienia nabywane w wymienionych placówkach, połączone z odbyciem
odpowiednich praktyk, pozwalają najczęściej na podjęcie pracy bądź w zawodzie lub specjalności
wyuczonej - bądź pokrewnej, nie zamykając jednocześnie drogi na studia wyższe w razie takiej
potrzeby lub chęci. Połączenie obu tych korzystnych cech a  także  dobra  sytuacja  na  rynku  pracy 
w zakresie zapotrzebowania na specjalistów określonych profesji niewątpliwie przyczynia się do
dużej popularności tej ścieżki edukacyjnej. 

Jednymi z najpopularniejszych kierunków kształcenia w technikach były[¹⁴]:

W  I  półroczu  2022 r.  oferty  wolnych  miejsc  pracy,   zgłoszone  do   Grodzkiego   Urzędu   Pracy
w Krakowie dla osób wyedukowanych w powyższych specjalnościach (lub pokrewnych), nie były
zbyt liczne, choć należy wziąć poprawkę na fakt, że Urząd jest tylko jednym z wielu podmiotów
mogących rozpowszechniać informacje o ofertach zatrudnienia. Przykładowo dla techników
mechaników zgłoszono 20 miejsc  pracy,  podobnie  jak  dla  techników  wsparcia  informatycznego 
i technicznego. Dla recepcjonistów hotelowych przewidziane zostały 24 miejsca pracy, podczas gdy
dla techników elektroników i pokrewnych były to jedynie 2 wakaty. Rozpatrując powyższe dane
należy uwzględnić, że to szczegółowy zakres zadań pracowniczych oraz katalog innych, w tym
„miękkich” kompetencji będzie decydował o roli określonego wykształcenia formalnego w czasie
poszukiwania zatrudnienia.

Przyczyny tego stanu rzeczy, jak i wnioski płynące z analizy powyższych liczb, podobnie jak
wskazano poniżej w przypadku ofert pracy dla absolwentów studiów wyższych, mogą być
rozmaite. Nie powinny one jednak w żadnym razie stanowić podstawowego kryterium wyboru
szkoły   średniej,  a  jedynie  czynnik,   jaki  warto  wziąć  pod  uwagę  przy  podejmowaniu  decyzji. 

[¹²]Źródło danych: GUS
[¹³]Źródło danych: Małopolskie Kuratorium Oświaty.
[¹⁴]Najpopularniejsze kierunki kształcenia w Polsce. Co czeka na młodych ludzi? https://businessinsider.com.pl/twoje- 
pieniadze/praca/najpopularniejsze-kierunki-ksztalcenia-w-szkolach-i-na-uczelniach-w-polsce/txz14g6 Dostęp: 27.07.2022
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Dylematy, jakie może mieć absolwent szkoły średniej

Nieco   banalnym,   ale   brzemiennym   w   potencjalnych  skutkach   pytaniem,   jakie  stawia  sobie 
w pewnym momencie chyba każdy absolwent (lub przyszły absolwent) szkoły podstawowej,
ponadpodstawowej czy też studiów wyższych, jest to o swoje dalsze kroki na ścieżce edukacyjnej.
„W jaki sposób dokonać wyboru?” 

W przypadku osób kończących szkołę średnią, zachodzi domniemanie większej świadomości
wyboru niż w przypadku absolwentów szkół podstawowych. Maturzyści i inni absolwenci szkół
średnich to osoby już dorosłe (ok. 19-20 lat), najczęściej dużo dojrzalsze, a część z nich ma już za
sobą pierwsze doświadczenia na rynku pracy. Efektem tego (i nie tylko tego) powinny być wyższe
kompetencje w zakresie wyboru własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Powyższe zajdzie, jeżeli
młody człowiek będzie rozwijał własną samoświadomość i autorefleksję. Pozwalają one bowiem
uzyskać autonomię, lepiej  rozumieć  własne  postawy  i  działania,  które  z  kolei  może  analizować 
i modyfikować.

Czy chłodno rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw, czytując specjalistyczne analizy, badając
dostępne dane, śledząc doniesienia z rynku pracy dotyczące perspektyw i szans na godne
zatrudnienie w danym zawodzie lub specjalności? Czy może nie zwracać większej uwagi na te
uwarunkowania i wybrać to, co aktualnie modne, co jest interesujące (albo przynajmniej nie
odrzucające), licząc, że na rynku zawsze będzie istnieć zapotrzebowanie na pracownika, a kwestie
jego formalnego wykształcenia będą miały znaczenie drugorzędne, ustępując miejsca innym
kompetencjom. 

W tej sytuacji właściwsze wydaje się nieco inne spojrzenie na tematykę edukacji w kontekście
przyszłego zatrudnienia – takie, które nie narzucając „jedynego słusznego toku myślenia”, zwróci
uwagę na istotne czynniki mogące mieć znaczenie dla osób stojących przed dokonaniem wyboru
drogi kariery lub rewizji swoich wyborów z przeszłości.

Oczekiwanie postawienia diagnozy i sformułowania konkretnych zaleceń co do
wyborów życiowych absolwenta w zakresie kierunków jego kształcenia – jest zadaniem
trudnym, wręcz niemożliwym, a przy tym wątpliwym w kategoriach etycznych.
Mnogość zmiennych i złożoność funkcjonowania rynku pracy, a także systemu edukacji
sprawiają, że takie rady mogłyby być obarczone poważnymi wadami, w tym
dotyczącymi ich aktualności.

Zapotrzebowanie na kwalifikacje a zmiany gospodarcze
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Popularne kierunki kształcenia – studia wyższe

Jak wspomniano wcześniej, dużą rolę w zakresie wyboru kierunku podejmowania dalszej nauki po
szkole średniej odgrywa popularność danego rodzaju studiów wyższych. Selekcji paradoksalnie nie
ułatwia niezwykle szeroka oferta edukacyjna uczelni, tak publicznych jak i niepublicznych.
Oczywiście sama decyzja, choćby patrząc na nią retrospektywnie niewłaściwa, nie musi być
ostateczna – kierunek studiów można przecież zmienić, zdecydować się na równoległe studiowanie
innej dziedziny nauki lub też w skrajnym przypadku: zrezygnować z dalszego kształcenia. Sam fakt
ukończenia studiów, których program doskonale odpowiada potrzebom rynku pracy - nie
gwarantuje oczywiście sukcesu, ale pozwala znacząco się do niego zbliżyć. Otwartym pozostaje
pytanie, czy warto wybierać kierunek nauczania, wobec braku innych pobudek, opierając się
wyłącznie na podstawie jego uznania przez liczną rzeszę abiturientów w ostatnich latach. Należy
zwrócić uwagę na fakt, że prawa popytu i podaży będą niezmiennie oddziaływać w przypadku
późniejszego   poszukiwania   zatrudnienia.    W   przyszłości   liczne   grono   absolwentów   uczelni 
o podobnym wykształceniu będzie (pomijając na potrzeby tego wywodu kwestie geograficzne
zagadnienia) stanowić dla siebie naturalną konkurencję, w której największe szanse na znalezienie
pracy satysfakcjonującej, dobrze płatnej będą mieli przede wszystkim najlepsi.

Istnieją także mocne strony cieszących się wzięciem kierunków studiów. Po pierwsze: program
sporej części z nich może być wprost lub pośrednio przydatny przy wykonywaniu innych zawodów,
co przy elastycznym, dostosowującym się do realiów podejściu absolwenta stanowić może
niezaprzeczalny atut (należy jednakże pamiętać o ryzyku wykonywania pracy poniżej kompetencji,
co bywa niekiedy znaczącym obciążeniem psychicznym). Kierunki lekarskie, prawniczy,
menedżerskie, filologiczne stanowią tu oczywisty przykład. Po drugie: traktując dane studia jako
podstawę do  dalszego  kształcenia (np. w  postaci  studiów  doktoranckich,  podyplomowych  bądź 
w połączeniu z innym kierunkiem) można stać się specjalistą w wąskiej lub prestiżowej dziedzinie,
mogącej zaoferować nie tylko świetne zarobki, ale także benefity niematerialne. Istnieje tu jednak
ryzyko podobne jak w przypadku wybrania studiów niszowych, potencjalnie obiecujących dobry
wstęp do kariery, gdzie o jedno miejsce ubiega się kilkadziesiąt osób: po latach może okazać się, że
rzeczywistość daleko rozminęła się z oczekiwaniami i szanse rozwoju zawodowego w danej
dziedzinie są niskie lub jej potencjał jeszcze przez długi czas pozostanie niewykorzystany (np. ze
względów na stopień rozwoju kraju).

Ponadto  liczba  potencjalnych  pracowników  może  znajdować  się  chwilowo  lub stale 
w  warunkach  nadmiernej  podaży,  których  pracodawcy  (strona popytowa)   nie  będą 
w stanie zatrudnić, gdyż w danej sferze gospodarki na przykład nie ma już wolnych
miejsc pracy, bądź też odpowiednie branże są stopniowo „wygaszane”, albo też są na
dłuższą metę nieperspektywiczne i w naturalny sposób spada zapotrzebowanie na
kolejnych pracowników. 

Zapotrzebowanie na kwalifikacje a zmiany gospodarcze
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Liczba studentów w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu zdecydowanie spadła, choć w ostatnich
latach tendencja ta uległa pewnemu zatrzymaniu – w ostatnim czteroleciu każdego roku
studiowało ok. 1,2 mln osób[¹⁵], co jest znaczącą zmianą wobec 1,84 mln studentów w roku
akademickim 2010/2011. W województwie małopolskim dane Głównego Urzędu Statystycznego
wskazywały na 144 033 studentów w roku 2020/2021 wobec 211 408 dziesięć lat wcześniej.
Przeważająca większość z nich uczyła się w Krakowie, potwierdzając jego status miasta
akademickiego.

Powody wskazanej degresji liczby studentów mogą być różnorakie. Wskazać należy przyczyny
gospodarcze: dostosowywanie się kandydatów na studia i samych uczelni do rzeczywistych
potrzeb   rynkowych   czy   też   koszty  studiowania   (rozumiane  szeroko:  także  zakwaterowanie 
i  konieczność  ponoszenia  innych  kosztów  życia  przy  często  niskich  lub  zerowych  zarobkach). 
Po drugie: rolę może odgrywać struktura demograficzna społeczeństwa. W Polsce 77% studentów
to osoby w wieku 18-24 lata, w przedziale wiekowym 25-29 lat znajduje się 13% żaków[¹⁶]. Biorąc
pod uwagę pierwszy ze wskazanych przedziałów wiekowych i porównując go z piramidą wieku
ludności[¹⁷], zaobserwować można znaczący spadek liczby ludności w wieku 18-24 lata w stosunku
do osób będących obecnie w wieku 28-34 lata, którzy po części tworzyli populację studentów
dziesięć lat wcześniej.

Liczba studentów w Polsce i Małopolsce
lata akademickie 2010/2011 i 2020/2021

[¹⁵]Źródło danych GUS
[¹⁶]Społeczne i ekonomiczne warunki życia studentów w Polsce na tle innych krajów europejskich. Raport 
z badania Eurostudent VII 2019-2021. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podsumowanie-projektu-eurostudent-vii 
Dostęp: 26.07.2022
[¹⁷]Źródło danych GUS 
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W skali ogólnopolskiej, w roku akademickim 2021/2022 na studia I stopnia lub jednolite studia
magisterskie przyjęto 319 375 osób[¹⁸]. Najpopularniejsze wybory maturzystów wskazuje poniższa
grafika[¹⁹].

Najpopularniejsze kierunki wśród absolwentów 
Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w uczelniach nadzorowanych przez 
Ministra Edukacji i Nauki

3

36 026 Informatyka

Psychologia

Zarządzanie

Kierunek Lekarski

Prawo

35 264

29 272

21 620

20 541

[¹⁸]Źródło danych GUS.
[¹⁹]Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-rekrutacji-na-studia-w-roku-akademickim-20212022-w-uczelniach-
nadzorowanych-przez-ministra-edukacji-i-nauki Dostęp: 27.07.2022
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Nieco  mniejszym   wzięciem  w  skali   kraju  cieszyły   się   ekonomia,   filologia   angielska,  finanse
 i rachunkowość, budownictwo oraz pielęgniarstwo.

Również w Krakowie pierwszych pięć ze wskazanych kierunków było częstym wyborem wśród
kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022. Na kierunki informatyczne Akademii
Górniczo-Hutniczej złożono łącznie ponad 2000 podań, przy zapewnionych 427 miejscach[²⁰].
Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim chciało studiować 1396 osób[²¹], ale przewidziano dla
nich jedynie 120 miejsc. Kierunek zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym wskazało 793
kandydatów, ale swoje studia mogło rozpocząć wyłącznie 120 z nich. Na kierunku lekarskim
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Jagiellońskiego  na  240  miejsc  zgłosiło  się  1146  chętnych. 
Z kolei prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim pragnęło studiować łącznie 2336 osób, dla których
przewidziano 700 miejsc.[²²]

inżynieria nanostruktur

koreanistyka

zielone technologie

inżynieria 
internetu rzeczy

komunikacja
wizerunkowa

27,8 chętnych 
na 1 miejsce

26,6 chętnych 
na 1 miejsce

25,1 chętnych 
na 1 miejsce

22 chętnych 
na 1 miejsce

18,3 chętnych 
na 1 miejsce

[²⁰]Rekrutacja 2021: Oto najpopularniejsze kierunki na małopolskich uczelniach. https://dziennikpolski24.pl/rekrutacja-2021- 
oto-najpopularniejsze-kierunki-na-malopolskich-uczelniach/ar/c5-15778964 Dostęp: 27.07.2022
[²¹]Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zestawienie statystyczne. 
https://rekrutacja.uj.edu.pl/documents/1458734/149153398/podsumowanie_rekrutacji_2021_1s_JM_swjp_P.pdf/bcedf5d4- 
d025-4628-a6d5-ec3e3a7347de Dostęp: 27.07.2022
[²²] Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, 
op.cit.
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Rozpatrując ogólnopolską popularność danego kierunku pod kątem ilości kandydatów
przypadających na jedno wolne miejsce, bezkonkurencyjna okazała się inżynieria nanostruktur,
gdzie współczynnik liczby zgłoszeń do wolnych miejsc wynosił 27,8:1, wyprzedzając koreanistykę
(26,6:1), zielone technologie (25,1:1), inżynierię internetu rzeczy (22:1) oraz komunikację
wizerunkową (18,3:1). Na dalszych miejscach uplasowały się filologia orientalna – japonistyka,
mechanika i projektowanie maszyn, orientalistyka – japonistyka,  anglistyka,  automatyka,  robotyka 
i systemy sterowania[²³]. 

Spoglądając na powyższe kierunki lub specjalizacje, zauważyć można zarysowujący się podział na
kierunki bardziej „tradycyjne”, występujące głównie wśród tych najliczniej wybieranych oraz takie,
które  intuicyjnie  widzimy   przez   pryzmat   gospodarki   nowoczesnej,   otwartej   na   współpracę 
w ramach nowych rynków i pól współpracy (m.in. Korea Południowa czy Japonia). Funkcjonowanie
państw rozwiniętych, do których zalicza się Polska, zależy jednak od dostępności usług i dóbr
zarówno gospodarki jednego jak i drugiego rodzaju, odpowiednio zbalansowanych. Zauważalny
wyraźnie jest spadek zapotrzebowania na tradycyjne obszary rozwoju – do ról niszowych schodzą
zawody dawniej będące istotnymi trybami gospodarki, jak np. kowalstwo, garncarstwo, bednarstwo
czy introligatorstwo. W znacznie mniejszym stopniu będzie to zapewne dotyczyć umiejętności bądź
kompetencji nabywanych w trakcie studiów wyższych, ale zawsze warto mieć na uwadze
możliwość zmniejszenia roli określonego kierunku na skutek wpływu nowych technologii bądź
bieżących potrzeb społecznych. Można wyobrazić sobie na przykład urządzenia posiadające dzięki
rozwojowi   sztucznej  inteligencji  zdolności  takie,  że  popyt  na  osoby  biegle  władające  którymś 
z języków obcych może zostać w przyszłości znacząco uszczuplony. Należy zwrócić uwagę na rolę,
jaką studia wyższe powinny odgrywać w życiu studenta. Umiejętność samodzielnego poszukiwania
rozwiązań, poza szablonowego myślenia, samoorganizacji, współpracy z innymi, badania
zagadnienia u źródeł stanowiły itp. - stanowią rdzeń nauczania wyższego. 
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Niekiedy dobrym rozwiązaniem jest wyjście poza schemat.
Posiadając dobry pomysł na swoją karierę, znając własne silne
strony w określonej dziedzinie, dostrzegając szansę rynkową tam,
gdzie wielu innych jej nie dostrzega bądź dysponując innymi
zasobami, które pozwoliłyby spełniać się zawodowo – warto
rozważyć szanse, jakie mogą dać kierunki studiów mniej oblegane,
w pewien sposób mało „typowe”. Być może to ich ukończenie
przyniesie powodzenie na rynku pracy?

[²³]Najpopularniejsze kierunki studiów 2021 / 2022. https://www.otouczelnie.pl/artykul/14488/Najpopularniejsze-kierunki- 
studiow-2021 Dostęp: 27.07.2022
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Międzynarodowe platformy edukacji – wymiana młodzieży np. Erasmus

W  procesie  budowania  kariery  zawodowej   niezwykle  pomocne  może  być  także   skorzystanie
z działającego w Unii Europejskiej programu Erasmus Plus, którego zadaniem jest wspieranie
kształcenia i szkolenia zawodowego studentów i pracowników uczelni wyższych. Program oferuje
wiele możliwości zarówno osobom pracującym  z  młodzieżą,  jak  i  studentom,  ponieważ  powstał 
w wyniku połączenia aż siedmiu innych programów w ramach europejskiej współpracy. Oferta
kształcenia i szkolenia w ramach Erasmus Plus skierowana jest zarówno do organizacji, w tym
ośrodków analitycznych, instytucji badawczych, szkolnictwa wyższego, jak i firm prywatnych, ale
również do osób fizycznych w różnym wieku. Erasmus Plus to ogromna szansa dla wszystkich osób,
które chcą rozwijać posiadane kompetencje, a zwłaszcza te związane z komunikacją
interpersonalną, kreatywnością w rozwiązywaniu problemów, współpracą w grupie,
podejmowaniem decyzji oraz otwartością na innych. Program daje bowiem szansę na
podróżowanie, zdobywanie nowych znajomości, poznawanie kultury i tradycji w różnych krajach
oraz ćwiczenie języków obcych. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej projektu:
www.erasmusplus.org.pl[²⁴]

Oferty pracy w specjalnościach i zawodach wg popularności kierunków
kształcenia

W pierwszym półroczu 2022 r. do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zgłoszono 113 wolnych
miejsc pracy na stanowiskach informatycznych, jak m.in. kierownicy ds. technologii
informatycznych    i   telekomunikacyjnych,   analitycy   systemów   komputerowych   i  programiści. 
Dla absolwentów drugiego z najpopularniejszych kierunków – psychologii – w analogicznym
okresie oferowano jedynie 13 miejsc pracy. Znacznie więcej ofert (1011) pozyskano  dla ekspertów 
z zakresu zarządzania, choć tutaj ze względu na szeroki zakres samej dziedziny i jej licznych
specjalności liczba ta może być niedoszacowana. 

Z kolei  dla  absolwentów  kierunku  lekarskiego  (z wyłączeniem weterynarzy i dentystów)  czekało 
w I półroczu 2022 roku 87 wolnych stanowisk. Absolwenci prawa nie mogli liczyć na zbyt wiele
ofert pracy – złożono ich łącznie jedynie 13.

Można wskazać wiele możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze: niewielka liczba ofert
pracy  w  rejestrach  Urzędu nie  musi   świadczyć  o   nasyceniu  rynku   specjalistami    pracującymi 
w  danym  zawodzie.  Podobnie  –  liczne  wolne  miejsca   pracy  nie  muszą  koniecznie   świadczyć 
o istniejącym olbrzymim zapotrzebowaniu na określonych pracowników, gdyż niekiedy
pracodawców mogą interesować osoby wyspecjalizowane w określonej dyscyplinie, formalnie
posiadające ukończony ten sam kierunek studiów co inne osoby poszukujące pracy, ale
nieposiadające dodatkowych kwalifikacji.

[²⁴]Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie internetowej projektu: www.erasmusplus.org.pl
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Inną    determinantą  jest   istniejąca  praktyka   podejmowania    pracy  (lub  choćby  stażu)   jeszcze
w okresie studiowania. Wychodząc temu naprzeciw, niektórzy pracodawcy poszukujący dobrze
wykształconych kadr są skłonni do zatrudniania studentów ostatnich lat studiów. W takiej sytuacji
do  mediów,  agencji   zatrudnienia   lub  powiatowych   urzędów  pracy  nie  trafi  żadna  informacja 
o oferowanym stanowisku pracy. Podobnie, wiele podmiotów chcących zatrudnić określonych
specjalistów może skłaniać się do samodzielnego przeprowadzenia procesu rekrutacji, pomijając
jednostki w tym pośredniczące.

Istotny może być też czynnik tradycji lub zwyczaju rodzinnego. Tak jak dawniej, także obecnie
często zdarza się, że całe pokolenia w jednej rodzinie kształcą się i podejmują pracę w danej
profesji. Dotyczyć to może zarówno prac prostych, rzemiosła jak i dziedzin naukowych
wymagających wąskiej specjalizacji. Osoba podejmująca wybór swojej ścieżki kariery, „obciążona”
takim bagażem doświadczeń z jednej strony ma olbrzymią przewagę – zwykle wie, z czym wiąże się
wykonywanie danej pracy, jakie są trudności a jakie korzyści, często też dysponuje już na wstępie
jakimś zasobem wiedzy (choćby „zasłyszanej” od bliskich), który inni, uczący się w podobnym
kierunku, muszą dopiero zdobyć i ugruntować. Jednocześnie taka osoba często jest też poddana
swoistej presji otoczenia i niechętnie może podchodzić do kwestii wyboru innego zajęcia
życiowego, które być może sprawiałoby jej więcej satysfakcji lub do którego posiada niewątpliwe
predyspozycje. Warto również zwrócić uwagę na horyzont czasowy związany z podejmowaniem
studiów   obecnie,  a  potrzebami   rynku  pracy   za  kilka  lat,   jakich  zajmie  nam  ich  ukończenie.
Choć najbardziej popularne w ostatnich latach kierunki studiów wyższych pozostawały w zasadzie
niezmienione, to nie można  wykluczyć  sytuacji, w  której  nastąpi  nadmiar  po  stronie  podażowej 
i rynek pracy, w tym zagraniczny nie będzie potrzebował aż tylu absolwentów (pracowników).

Zarejestrowani w Urzędzie absolwenci 

Poszerzanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia zawodowego dla młodych ludzi jest kluczowym
czynnikiem rozwoju osobistego. Doświadczenie na rynku pracy zdobyte przed ukończeniem
studiów może mieć duży wpływ w dalszej karierze zawodowej, ponadto podejmowane po
ukończeniu studiów decyzje o ewentualnej dalszej edukacji, mają również wpływ na sytuację
zawodową absolwentów. Warto tutaj nadmienić, że istotny jest wybór trybu studiów: czy są to
studia w trybie stacjonarnym (dziennym) czy studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Wybrany
tryb studiów ma znaczenie, jeśli chodzi o rejestrację absolwentów w urzędach pracy: absolwenci
kontynuujący naukę w trybie dziennym nie mogą się rejestrować jako bezrobotni.

Dlatego też podejmowanie decyzji o wyborze kierunku studiów, a wcześniej często
także odpowiedniego profilu rozszerzonego w szkole ponadpodstawowej powinno być
obliczone na dłuższy okres, choć oczywiście osiągnięcie pełnej predyktywności tych
działań może być ze swojej natury obarczone poważnym ryzykiem.
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Należy zwrócić uwagę również na fakt, że nie każdy maturzysta decyduje się na podjęcie studiów.
Sytuacja może  kształtować się  inaczej, jeśli chodzi o  absolwentów techników  i szkół branżowych, 
a   inaczej   w   przypadku   absolwentów   liceów    ogólnokształcących.   Wśród   zarejestrowanych 
w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na dzień 30 czerwca 2022 roku bezrobotnych jedynie
1,16% to absolwenci szkół wyższych. Są to dane na koniec czerwca br., warto tutaj zaznaczyć, że
okres  uzyskiwania  dyplomów studiów wyższych trwa od czerwca nawet do  końca września.     
 Tak  niski  odsetek   absolwentów zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie może
wynikać z założenia, że absolwenci kończący szkoły wyższe najprawdopodobniej nie mają
problemów ze znalezieniem pracy, więc nie decydują się na wizytę i rejestrację w Urzędzie.

Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy

Rola oświaty (rozumianej sensu largo – formalnej, a także nieformalnej) dla dostarczania rynkowi
pracy kadr jest niepodważalna. W końcu bez ukształtowania młodego człowieka, poczynając od
nauki czytania, pisania, liczenia, nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania pracownika w zasadzie
w jakiejkolwiek branży. Przy tym celowo nie użyto w poprzednim zdaniu wyrażenia „kończąc” –
proces edukacji, nawet polegający na obserwacji i adaptacji do otaczającego otoczenia, trwa
bowiem przez całe życie. 

Na tak zarysowanym tle istotne dla wyboru ścieżki edukacji ponadpodstawowej lub wyższej mogą
być rozważania dotyczące potrzeb potencjalnych pracodawców. Czy (tam, gdzie to możliwe) kładą
oni nacisk na kwestie formalne dotyczące wykształcenia? Czy może jest tak, że traktując
ukończenie odpowiedniej szkoły lub kierunku studiów wyższych jako warunku koniecznego,
pracodawcy wymagają innych kompetencji bądź doświadczenia?

Grodzki Urząd  Pracy  w  Krakowie  przeprowadził  badanie  ankietowe  wśród  współpracujących 
z nim przedsiębiorców działających w różnych branżach dotyczące m.in. poszukiwanych
kompetencji kandydatów, ich wykształcenia, umiejętności praktycznych, doświadczenia
zawodowego czy znajomości języków obcych.  Udział podmiotów ankietowanych określonej
wielkości w ich ogólnej liczbie był zbliżony do reprezentacji mikro-, małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw wśród przedsiębiorców zgłaszających wolne miejsca pracy w Urzędzie.

Podobne ankiety krakowski urząd pracy przeprowadził również wśród podmiotów
współpracujących   lub  zamierzających  w   bliskiej   perspektywie  czasowej  nawiązać  współpracę 
w realizacji projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (dalej „KNHP”), którego celem jest rozwój
wschodnich rejonów Krakowa, w tym m.in. poszukiwanie inwestorów czy rewitalizacja terenów
poprzemysłowych.
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Nie można uznać za jednoznaczne wyników wyżej wskazanych ankiet w zakresie przydatności
posiadanego przez kandydatów do pracy wykształcenia średniego lub wyższego.  Pracodawcy
wskazywali różnoraki stopień istotności tego parametru, choć większość badanych wskazała na
istnienie przynajmniej średniej jego ważności. Nieco odmiennie odpowiadali pracodawcy
współpracujący z KNHP, którzy wskazywali na średnią lub niższą od średniej rolę formalnego
wykształcenia jako kryterium stawianego poszukiwanemu pracownikowi. Przyczyniać do tego
może się bardziej podniosła rola innych cech, jakie ich zdaniem powinny posiadać osoby ubiegające
się o zatrudnienie.

Doświadczenie zawodowe okazało się być dla pracodawców znacząco ważniejsze; ponad 53%
ankietowanych klientów Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz 40% podmiotów
współpracujących    z    KNHP     wskazało      ten     czynnik     jako    bardzo    istotny    lub   istotny
w stopniu wyższym niż średni. Dla osób pragnących kontynuować naukę lub tych, którzy właśnie
zostali absolwentami szkół lub uczelni i poszukują pracy, może to być istotna wskazówka.
Odbywając w trakcie edukacji lub po jej ukończeniu praktyki, staże, angażując się w miarę
możliwości w wolontariaty lub też podejmując pracę w branży w zakresie zbieżnym z wybranym
kierunkiem kształcenia, można radykalnie zwiększyć szanse na rynku pracy. Co równie znaczące,
istnieje także szansa nabycia lub poprawy innych nabytych uprzednio kompetencji, które mogą
pomóc w dalszym życiu zawodowym. Oczywiste są w tym względzie umiejętności interpersonalne,
komunikacyjne (w tym językowe), a także często kluczowe – nawiązane nowe znajomości, niekiedy
potrafiące przyspieszyć karierę.
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Równie newralgiczne, zdaniem pracodawców, okazują się być umiejętności praktyczne posiadane
przez  kandydata  do  pracy.  Niemal  połowa  ankietowanych  klientów  Grodzkiego  Urzędu  Pracy 
w Krakowie uznała to kryterium za bardzo istotne. Podmioty współpracujące z KNHP w 90%
uznały  to kryterium za znaczące  w  stopniu  wyższym  niż  średni.  Podobnie  jak  wskazano  wyżej 
w przypadku doświadczenia zawodowego (które przecież często idzie w parze z posiadaniem
odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych) pracownik, w którego przeszkolenie
nie trzeba inwestować większych środków i czasu, mogący wykonywać swoje obowiązki „od zaraz”,
jest przez pracodawców mile widziany. Nie oznacza to automatycznie, że osoby bez takiego bagażu
kompetencji pozostają bez szans, ale z pewnością często przyjdzie im uznać przewagę konkurencji
na rynku pracy. W tym zakresie pomocne mogą być przytoczone niżej usługi i instrumenty rynku
pracy, świadczone przez urzędy pracy, także we współpracy z pracodawcami.

Znajomość języków obcych nie była z kolei przymiotem, któremu ogół ankietowanych
pracodawców nadawał większe znaczenie. Zarówno wśród pracodawców-klientów Grodzkiego
Urzędu Pracy w Krakowie jak i podmiotów współpracujących z KNHP aż 44,4% badanych wskazało
tą umiejętność jako mało dla nich istotną, choć należy oddać, że w pierwszej z przywołanych grup
28,9% pracodawców uznawało to kryterium za ważne w stopniu znaczącym lub bardzo znaczącym,
natomiast w drugiej odsetek ten wyniósł 22,2% ankietowanych. Nie należy jednak z tych danych
wysnuwać wniosku mówiącego, że znajomość języków obcych nie ma znaczenia – do wykonywania
niektórych profesji jest to warunek w oczywisty sposób niezbędny, w dodatku kandydat do pracy
musi wykazać się biegłością w ich używaniu. W wykonywaniu każdego innego zawodu brak
znajomości jednego z popularnych języków obcych może być jednak istotną przeszkodą w czasach
dekoniunktury, gdyż zmniejsza to konkurencyjność takiego pracownika na obcych rynkach pracy  w  
przypadku  konieczności  emigracji  zarobkowej.

1 2 3 4 5

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
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Jakie inne kompetencje są przez pracodawców szczególnie przychylnie postrzegane?
Zdecydowanie najczęstszą odpowiedzią wskazywaną zarówno przez pracodawców -klientów
Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jak i podmiotami współpracującymi z KNHP, była
umiejętność pracy w zespole (odpowiednio 81,8% i 80% ankietowanych). Wyniki te korespondują
z tymi uzyskanymi w badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie[²⁵],
które sprawdzało jakie oczekiwania mają pracodawcy wobec kandydatów do pracy - absolwentów
tejże uczelni. W powyższym aż 76% podmiotów wskazało „umiejętność komunikowania się”,
rozumianą szeroko,  w  tym  jako  właściwe  radzenie  sobie  w  kontaktach  ze  współpracownikami 
i przełożonymi, jasnego i trafnego określania swojego zdania oraz rozumienia komunikatów innych
osób w celu podjęcia właściwych działań. Dodatkowo, 36% pracodawców wskazało „współpracę
zespołową” jako kompetencję przez nich pożądaną – widząc efektywne współdziałanie
poszczególnych komórek organizacyjnych, odpowiednie relacje międzyludzkie i atmosferę w pracy
jako szczególną wartość.

Inną, pozytywnie odbieraną przez ankietowane podmioty cechą była gotowość do podnoszenia
kwalifikacji  –  wskazało  ją  59,1%  pracodawców   współpracujących  z  Grodzkim  Urzędem  Pracy 
w Krakowie i 60% podmiotów współpracujących z KNHP. Przydatność tej cechy jest niewątpliwa -
oznacza bowiem, że taki pracownik nie tylko będzie brał udział w szkoleniach zawodowych
zlecanych przez zakład pracy, ale także będzie gotów rozwijać się, czym w dłuższej perspektywie
przysłuży się podmiotowi, który go zatrudnił, choćby faktem aktualizacji swojego stanu wiedzy
przydatnej do celów zawodowych. Z kompetencją tą może łączyć się inna, często wskazywana
przez ankietowanych, a mianowicie kreatywność w rozwiązywaniu problemów (wskazania: 59,1%
pracodawców-klientów Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i 50% podmiotów współpracujących
z KNHP a także 32% badanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Podobnie jak wyżej
wskazano,  może to oznaczać, że pracodawcy  preferują  osoby  aktywne,  zaangażowane  w  pracę, 
w pewnym stopniu samodzielne, które nie oczekują bycia kierowanymi przy wykonywaniu każdej,
nawet drobnej czynności. Inne kompetencje, których u kandydatów do pracy poszukują
ankietowane podmioty współpracujące z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie zilustrowano
poniżej.
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[²⁵] Urban Pauli. Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 34/2011.
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Jak wynika z Raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), 20% osób z wyższym
wykształceniem pracuje w zawodzie poniżej swoich kwalifikacji. Osoby świadczące pracę poniżej
swoich kompetencji narażone są na negatywne konsekwencje w postaci: częstych zmian pracy,
braku zaangażowania w wykonywanie obowiązków, niski poziom zadowolenia z pracy czy
zachowania intencjonalnie kontr-produktywne. Rozwiązaniem tej sytuacji wydaje się
przekonstruowanie systemu edukacji, by kompetencje uczniów i studentów lepiej odpowiadały na
zapotrzebowanie rynku pracy[²⁶]

Zmieniające się oczekiwania pracodawców wymagają od pracowników lub kandydatów do pracy
stałego zwiększania ich kompetencji poznawczych, społecznych i technicznych. Pozwoli to poprzez
szybko przyswajaną wiedzę skutecznie dostosowywać  swoje  umiejętności  do  rynku  pracy,  który 
w warunkach aktualnej  transformacji, w tym zwłaszcza  cyfrowej, ulega dynamicznym przemianom. 

Według raportu „Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie
edukacyjnym?”[²⁷], wśród zdolności, o których mowa w jego tytule, najważniejsze to: 

Kompetencje przyszłości kształtujemy nie tylko w ramach systemu edukacyjnego, którego
podstawę tworzą instytucje (szkoły, uczelnie). Niezbędne są również usługi instytucji
dostarczających możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej: pracodawcy, organizacje
pozarządowe, dostawcy kursów offline i online i społeczności lokalne. Rozwijają one nie tylko
wiedzę i umiejętności, ale także kompetencje poznawcze i społeczne, które pozwalają pełniej
wykorzystać możliwości w kształceniu dostarczanym w ramach otwartego ekosystemu
edukacyjnego.

kompetencje poznawcze, 
potocznie zwane 

kompetencjami myślenia 
(kreatywność, logiczne 

rozumowanie i 
rozwiązywanie 

problemów),

kompetencje cyfrowe
 i techniczne (czyli 

umiejętności twarde: cały 
zakres umiejętności od 

programowania i analizy 
danych po wiedzę z zakresu 
cyfrowego rozwiązywania 

problemów czy 
cyberbezpieczeństwo).

kompetencje społeczne 
(wymagane w kontaktach z drugim 
człowiekiem, w pracy zespołowej 

 i w kierowaniu ludźmi, a są to: 
efektywna współpraca w grupie, 

przywództwo i inteligencja
 emocjonalna), 
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[²⁶] Co piąta osoba po studiach pracuje w zawodzie poniżej swoich kwalifikacji. https://www.money.pl/gospodarka/praca-co- 
piaty-pracownik-z-wyzszym-wyksztalceniem-pracuje-ponizej-swoich-kwalifikacji-6668973497584160a.html Dostęp: 
05.08.2021r.
[²⁷] Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym? Polski Fundusz Rozwoju, Google, 
Instytut DELab Uniwersytet Warszawski. https://www.delab.uw.edu.pl/raporty/kompetencje-przyszlosci-jak-je-ksztaltowac-w- 
elastycznym-ekosystemie-edukacyjnym/ Dostęp: 28.07.2022r.
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Formy pomocy oferowane przez urzędy pracy absolwentom 

Jedną z przedstawionych wcześniej ról publicznych służb zatrudnienia, w tym powiatowych
urzędów pracy, jest rozwój zasobów ludzkich. W praktyce działanie to osiągane jest poprzez
oferowanie przez urzędy, w tym Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, szeregu usług i instrumentów
rynku pracy, pozwalających bezrobotnym jak i - w określonych przepisami sytuacjach - także
osobom posiadającym status poszukujących pracy - na uzupełnienie swojej wiedzy, poprawę lub
nabycie nowych kompetencji, w pewien sposób łagodząc skutki ewentualnych nietrafionych
wyborów w przeszłości. Pozwala to na lepsze dopasowanie się do wymagań potencjalnych
pracodawców, a może także zainspirować do spróbowania sił w prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej. Również potencjalni pracodawcy, jeśli mają swojego kandydata, ale nie spełnia on ich
określonych wymagań, mogą korzystać z form pomocy przewidzianych ustawą, a realizowanych
przez urzędy pracy, tak aby wskazana osoba bezrobotna mogła podjąć u nich zatrudnienie.
Szczególna jest tu rola kształcenia ustawicznego, realizowanego ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego, o którym będzie mowa w dalszej części opracowania.

Spośród form wspierania aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowanych w Krakowie,
największą popularnością cieszą się staże, z których korzystają głównie osoby do 30 roku życia.
Staż pozwala bezrobotnemu nabyć praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu,
poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, jednakże bez nawiązywania stosunku pracy. Jest to
swoisty    „pomost”   pomiędzy   systemem   edukacji,   dzięki   któremu   nabywamy   wykształcenie 
a pracodawcą, który posiada stanowisko pracy, na którym osobę z takim przygotowaniem
formalnym chciałby zatrudnić. Często jednak zdarza się, że absolwent danej szkoły lub uczelni nie
ma żadnego doświadczenia, które byłoby niezbędne do wykonywania określonej pracy. Możliwość
odbycia stażu, bezkosztowego z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy, daje więc
bezrobotnemu szansę na rozpoczęcie kariery zawodowej i uwolnienie swojego potencjału na rynku
pracy.

Bezsprzecznie jedną z najważniejszych usług świadczonych przez urzędy pracy jest organizacja
szkoleń. Podobnie jak staże, pozwalają one bądź nabyć nowe umiejętności bądź wzbogacić wiedzę
na temat danego zagadnienia, uzupełniając tym samym ofertę powszechnego systemu edukacji,
przy finansowaniu zapewnionym z Funduszu Pracy lub z funduszy europejskich. Możliwe jest
zorganizowanie zajęć szkoleniowych dotyczących różnych dziedzin nauki. Tematykę określa sam
bezrobotny, lub czyni to w porozumieniu z doradcą zawodowym lub potencjalnym pracodawcą,
który poszukuje osób o określonych kompetencjach i po ukończonym szkoleniu chciałby zatrudnić
bezrobotnego (trójstronne umowy szkoleniowe). W ten sposób publiczne służby zatrudnienia mogą
realnie przyczynić się do harmonizowania działań na rynku pracy – wspierając w podjęciu pracy
zarówno pracowników jak i podmioty poszukujące kadr.
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Innego rodzaju pomocą, z jakiej skorzystać mogą absolwenci po zarejestrowaniu się jako osoba
bezrobotna są dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Ten instrument rynku pracy
pozwala osobom przedsiębiorczym postawić pierwszy, być może najważniejszy krok w swojej
karierze   zawodowej,   zwłaszcza   w  zawodach  lub   specjalnościach   charakteryzujących   się  lub 
w których kładziony jest nacisk na osobiste wykonanie danych czynności. Niewygórowane
minimalne wymagania stawiane osobom zamierzających założyć własny biznes i otrzymać wsparcie
w postaci dotacji oraz późniejsze przywileje podatkowe i ubezpieczeniowe dla początkujących
przedsiębiorców znajdują swoje odzwierciedlenie w liczbach – tylko w okresie od początku
bieżącego roku do końca maja Grodzki Urząd Pracy w Krakowie udzielił pomocy 120 osobom. Poza
zaakcentowaną rolą dotacji we wsparciu osób dopiero wchodzących na rynek pracy, dostępność tej
formy dla  ogółu  bezrobotnych  nie  jest  w  zasadzie  ograniczona;  mogą  skorzystać  z  niej  osoby 
w różnym wieku, z różnym bagażem doświadczenia zawodowego. Naturalnie dotyczy to w równej
mierze  osób,  które   zdecydowały  się  na  przekwalifikowanie  i  odejście  od   poszukiwania  pracy 
w specjalności lub zawodzie wyuczonym. Badania[²⁸] pokazują, że  większość  Polaków  nie  pracuje 
w  zawodzie,   do  którego   doprowadziła   ich    ścieżka    edukacji   szkolnej,  a   także  uczelnianej. 
Zmiana kwalifikacji nie powinna być postrzegana jako coś negatywnego, choć może wymagać
odrobiny  odwagi  i  wysiłku.  Biorąc  pod  uwagę  potencjalne  korzyści:  warto  wykonać  ten  krok. 
Zysk nawet może być dużo większy - od oczywistej możliwości zarabiania na życie realizujemy
także swoje potrzeby wyższego rzędu, tradycyjnie przypisywane wierzchołkowi piramidy  Maslowa, 
z poczuciem samorealizacji na czele.

Konsekwencją wykonywania pracy innej niż wskazywałby na to kierunek ukończonych studiów czy
wyuczony zawód może być nieadekwatny poziom wiedzy czy kompetencji takiego pracownika.
Zainteresowany pracodawca, dostrzegając potrzeby rozwoju swoich zasobów kadrowych i godząc
się na niewielką partycypację w kosztach, może zorganizować dla swoich pracowników (a także
siebie samego) szkolenia finansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Urzędy
pracy pokrywają 80 lub 100% (w przypadku mikroprzedsiębiorców) kosztów kształcenia
ustawicznego, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku w przeliczeniu na
jednego uczestnika. Te korzystne warunki sprawiają, że popularność tej formy pomocy wśród
podmiotów rynku pracy cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Działania te
wpisują się w założenia nurtu uczenia się przez całe życie (LLL – ang. lifelong learning), które choć
nie jest w Polsce tak rozwinięte jak w większości innych krajów Unii Europejskiej[²⁹], to jednak
generuje szereg benefitów dla pracownika, pracodawcy jak i w szerszej perspektywie – dla całej
gospodarki. 

[²⁸] Większość Polaków nie pracuje w swoim zawodzie. https://www.prawo.pl/kadry/wiekszosc-polakow-nie-pracuje-w-swoim- 
zawodzie,281988.html Dostęp: 28.07.2022
[²⁹] G. Maniak. Kształcenie przez całe życie – idea i realizacja. Polska na tle Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 214 – 2015
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Kraków jako regionalne centrum outsourcingowe

Widoczną i znaczącą dziedziną na krakowskim rynku pracy są polskie i zagraniczne centra biznesu,
świadczące usługi finansowe lub działające na rynku oprogramowania i technologii
informatycznych. Wg tegorocznego raportu firm Aspire i Motife, w Krakowie firmy w tym sektorze
zatrudniają już 100 tys. osób. Wśród nich aż 40% stanowią specjaliści informatycy. Pozostali to
pracownicy działów finansowych, obsługi klienta, marketingu i HR. W samym mieście duże firmy IT
zatrudniają już 20 tys. inżynierów. W regionie krakowskim liczba ta wynosi już 50 tys. Pozwala to
stwierdzić,       że        aktualnie        Kraków      jest       liderem       tej       branży       w       Polsce[³⁰]. 
Według   danych  zawartych   w  raporcie   sektor   usług  biznesowych   w  Polsce   to  rynek  pracy 
o wolumenie 400 tys. osób, zatrudnionych przez 1068 firm, które posiadają w naszym kraju 1714
centrów usług dla biznesu.[³¹]

Przykładem atrakcyjności Krakowa jako miasta do pracy i życia może być fakt, że co roku liczba
specjalistów IT w Krakowie rośnie o 10%. Co ciekawe, wg autorów wspomnianego raportu, napływ
specjalistów od inżynierii oprogramowania i informatyków może jeszcze znacznie się zwiększyć.
Ponieważ wzrost wynagrodzeń w tej branży w Polsce jest aktualnie duży, zagraniczne rynki pracy
powoli tracą swój atut  opłacalności.  Dodatkowym  i  ważnym  czynnikiem  zachęcającym  do  życia 
w   Krakowie   jest   bogata   oferta   kulturalna   i   rozrywkowa   miasta.   Wszystko   to   powoduje, 
w połączeniu z wejściem na rynek pracy absolwentów kierunków IT krakowskich uczelni w liczbie
ponad 2 tys. rocznie, że miasto  jest  bogatym  źródłem  wysoko  wykwalifikowanych  pracowników 
w branży IT (i nie tylko w tych branżach). Duży udział stanowią tutaj także emigranci z Ukrainy,
których miasto przyjęło w liczbie 150 tys. wśród których jest wielu wykwalifikowanych
specjalistów. Dla obywateli Ukrainy Kraków wydaje się być dobrym miejscem czasowego
schronienia się przed wojną, a być może na osiedlenie się tutaj. Już przed agresją rosyjską na
Ukrainę, w mieście społeczność ukraińską szacowano na 60 tys. osób. Dogodne połączenie
drogowe i kolejowe z granicą, duży lokalny rynek pracy i mieszkań, a także bogata oferta
edukacyjna    dla   dzieci   i    młodzieży    z   pewnością    są    przesłankami    to   potwierdzającymi. 
Nie  bez znaczenia są  też  bardzo  małe  różnice  kulturowe,  zbliżona  kilkudziesięcioletnia  historia 
i    aspiracje    podobne    do    wcześniejszych    polskich    (np.    integracja   z   Europą   Zachodnią).
Utrzymanie   aktualnego  tempa  rozwoju  tej  branży  w  Krakowie  wydaje  się  dużym  wyzwaniem 
i jednocześnie dużą szansą dla Krakowa. Autorzy raportu oszacowali w Polsce całkowitą liczbę
specjalistów IT na około 300  tys. Część  z nich  wybierze  stolicę  Małopolski  na  miejsce  do 
 życia.

[³⁰] Największe firmy IT w Krakowie 2022 według MOTIFE i ASPIRE. Na czele Comarch, cztery korpo z USA i… fantastyczne 
perspektywy rozwoju https://dziennikpolski24.pl/najwieksze-firmy-it-w-krakowie-2022-wedlug-motife-i-aspire-na-czele- 
comarch-cztery-korpo-z-usa-i-fantastyczne-perspektywy/ar/c3-16319597. Dostęp: 37.07.2022
[³¹] Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2022. Raport Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL
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Przywołując ponownie przykład branży informatycznej, według raportu DESI 2020 Komisji
Europejskiej, w całej UE brakuje nawet do 600 tys. programistów[³²]. W przypadku Polski
dodatkową presję stanowią wchodzące właśnie na rynek pracy osoby z niżu demograficznego.
Aktualny wysoki popyt na wykwalifikowanych pracowników skutkuje coraz szybciej rosnącymi
pensjami, wprowadzeniem elastycznych form zatrudnienia i oferowaniem innych benefitów
pozapłacowych.   Mimo  dużej  aprecjacji  wysokości  wynagrodzenia  (wśród  informatyków  nawet 
o 35%), zapotrzebowanie na specjalistów pozostaje bardzo duże, co przyciąga także cudzoziemców:
już co siódmy zatrudniony w którymś z centrum usług dla biznesu w Polsce nie jest obywatelem
polskim. Wśród branż cechujących się dużym wzrostem pensji w ostatnim czasie są także kadra
zarządzająca, sprzedaż i marketing, finanse, administracja, HR, a także logistyka. Presja płacowa
powoduje, że oprócz samej wysokości poborów coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity
dla zatrudnianych. Specjaliści HR podkreślają, że starania o pracownika wygrają firmy, które
traktują pracowników jak ludzi, a nie jak towar. 

Jak wskazano we wstępie, korzystne jeszcze niedawno warunki mogą napotykać w najbliższym
czasie na liczne przeszkody, przez co rozwój ten może być utrudniony lub nawet ulec wstrzymaniu.
Mimo jak najlepszych perspektyw w skali mikro, to wskaźniki makroekonomiczne mogą okazać się
dla tej i innych branż decydujące, jak pokazują wyraźnie trzy ostatnie lata.
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Sam Kraków stał się liderem usług dla biznesu:
tutaj liczba takich miejsc pracy przekroczyła już
100 tys. wobec 82 tys. pracujących w centrach
biznesu w Warszawie. Dodatkowo ponad 80%
pracodawców do I kwartału 2023 r. planuje
zwiększyć zatrudnienie.[³³] 

[³²]Głód informatyków mimo pandemii. W UE brakuje 600 tys. programistów https://www.pulshr.pl/rekrutacja/glod- 
informatykow-mimo-pandemii-w-ue-brakuje-600-tys-programistow,75320.html. Dostęp: 27.07.2022
[³³] Raport Płacowy firmy Antal 2022. https://antal.pl/wiedza/raport/raport-placowy-antal-2022 Dostęp: 28.07.2022
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Niniejsze opracowanie, z racji obszerności jego tematu, nie jest w stanie udzielić kompleksowej
odpowiedzi na postawione pytania i podać  gotowej  recepty  na  najlepsze  możliwe  postępowanie 
w momencie podejmowania decyzji o wyborze zawodu/wykształcenia. Próba sformułowania
jednoznacznych wniosków czy wskazówek przynosi wnioski dość ogólne, kierujące uwagę na
odpowiednie przygotowanie do wejścia i aktywnego udziału w rynku pracy. Wybór drogi rozwoju
zawodowego jest w młodym wieku bardzo trudny: człowiek nie posiada wystarczającego
doświadczenia życiowego, a i przemyślenia czy refleksje nie są mu (jeszcze) bliskie. 

Decyzja o wyborze szkoły/zawodu opatrzona jest również sporym ryzykiem ulegania chwilowym
trendom czy namowom osób bliskich czy rodziny. Już od momentu dokonanego wyboru warto
mieć świadomość, że tempo zmian na świecie, a więc i w kraju - jest duże i kierunki w jakich te
zmiany zajdą - są trudne do przewidzenia. Rozwiązaniem racjonalizującym w jakimś stopniu ryzyko
szybko dezaktualizujących się (lub nieadekwatnie pozyskanych) kwalifikacji wydaje się być
budowanie szerokiego, multidyscyplinarnego portfolio umiejętności. W tym przypadku każda
dodatkowa zdolność lub fach, jakie posiadamy może zdecydować o pozytywnym wyniku rozwoju
zawodowego, stąd warto zdobywać czy rozwijać nowe umiejętności już od najmłodszych lat.
Analogicznie, w kolejce do pracodawcy wśród wielu kandydatów uprzywilejowaną pozycję mają ci
posiadający wcześniejsze doświadczenie[³⁴] (np. praca w trakcie nauki/studiów lub praca
wakacyjna). Suma kwalifikacji i kompetencji może dać tutaj dużo lepszy skutek, zgodnie z efektem
synergii. Efekt ów dużo łatwiej będzie osiągnąć, gdy przy wyborze drogi rozwoju zawodowego
uwzględnione zostaną własne  zainteresowania  i  hobby.  Sam  proces  zdobywania  doświadczenia 
i uzyskiwania nowych kwalifikacji przebiega wtedy łatwiej i szybciej. Nauka i praca są dużo
przyjemniejsze i - co najważniejsze - bardziej produktywne, gdy i sam jej temat (problem do
rozwiązania) i środowisko mu towarzyszące jest nam bliskie. Pracodawcy powinni jednak
uwzględniać w procesie rekrutacji specyficzne potrzeby lub wymagania kolejnych pokoleń
pracowników i umieć na nie odpowiadać.

Wśród wymaganych kompetencji miękkich jako kluczowe wskazać można jeszcze: kreatywność,
adaptacja  i  zarządzanie  czasem.   Wszystko  te  umiejętności  warto  stale  rozwijać  by  zbudować 
i wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian, które dynamizują coraz więcej aspektów
życia, które do niedawna wydawały się odporne na wpływy zewnętrzne.

Kluczową kompetencją według pracodawców, jak już wcześniej wykazano, jest               
komunikacja. Budowanie udanych relacji z współpracownikami, choć wymaga dużego
zaangażowania, może być kluczowe w osiągnięciu sukcesu, na każdym etapie kariery
zawodowej. 
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[³⁴] Co warto studiować? System ELA monitoruje, po których kierunkach zarabia się najwięcej. 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8496100,co-warto-studiowac-ela-zarobki-po-studiach.html 
Dostęp: 27.07.2022
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Pozyskana wiedza oraz udoskonalane kompetencje ułatwią akceptację napotykanych okoliczności
(często niekorzystnych), być może pozwalając przekuć je w zawodową szansę. Wówczas może
okazać   się,  że  pozorny   chaos  jest  w   ujęciu  naukowym  tylko  nieodszyfrowanym  porządkiem. 
Aby utrzymać wysoki poziom  profesjonalizmu,  konieczne  jest  także  stałe  zgłębianie  znajomości 
i zrozumienie roli nowych technologii. W dobie społeczeństwa informacyjnego możliwe jest to
także  dzięki  darmowym  kursom  i  innym  źródłom  wiedzy,  dostępnym  nawet  bez  wychodzenia 
z domu (np. online). 

Optymizm, motywację i poczucie własnej wartości można osiągnąć rozwijając większą
samoświadomość i samoocenę. Taka pogłębiona refleksja nad sobą, mocnymi i słabymi stronami,
powinna przynieść wzrost poziomu empatii, umiejętności słuchania czy sprawności krytycznego
myślenia. Właściwie wykorzystana inteligencja emocjonalna wzmacnia relacje, buduje
porozumienie i podnosi zadowolenie wśród pracowników.

Podsumowując: stając przed wyborem ścieżki edukacji formalnej, konkretniej wyboru szkoły,
profilu, kierunku studiów – warto dostrzec ogromną rolę kompetencji, których rozwoju często ich
programy nawet pośrednio nie przewidują. Zdolności te, niekiedy trudne do zdefiniowania, mogą
jednak przesądzać o powodzeniu na rynku zatrudnienia, w tym oczywiście o znalezieniu
satysfakcjonującej pracy.
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Spoglądając przez pryzmat całości zaprezentowanych w bieżącym wydawnictwie danych
zaryzykować można tezę, że sytuacja gospodarcza w stolicy Małopolski dość pozytywnie wpisuje
się w obecne trendy na rynku pracy. Niezależnie od występujących wyzwań i trudności – dojrzała
gospodarczo tkanka Krakowa stanowi solidny punkt wyjścia do planowania i realizowania
ambitnych przedsięwzięć gospodarczych – tworząc też równolegle sprzyjające rozwojowi rynku
pracy środowisko. 

Przyglądając się jednakże dzisiejszej sytuacji warto zawsze podejmować próbę przewidywania
szans i zagrożeń dla rozwoju w przyszłości. Absolutnie wyjątkowa rola na mapie Polski i Europy
Krakowa jako centrum akademickiego i stolicy kulturalnej sprawia, że zasilające długofalowe
działania rozwojowe wyjątkowe zasoby w postaci wykwalifikowanych kadr w Krakowie – powinny
być traktowane przy analizowaniu rynku pracy jako unikatowa „przewaga konkurencyjna”.
Utrzymanie    natomiast   zintegrowanego   i   racjonalnie   skonfigurowanego   procesu   nabywania 
i  rozwoju   kwalifikacji   pozwoli   adresować   dla   mieszkańców   Krakowa  dobrze   przygotowaną 
i zapewniającą perspektywy rozwoju ofertę kształcenia i rozwoju kariery zawodowej w Krakowie.
Wymaga to oczywiście wieloaspektowej, racjonalnie zaprojektowanej aktywności w obszarach
wielu   polityk    publicznych –   czemu   wydaje   się   sprzyjać    ścieżka   rozwoju   zaprezentowana 
w najnowszej Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.

Obecna analiza, stanowiąc w opracowaniach własnych Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
pozycję nową, pionierską – jest pierwszą próbą opisu szerokiego  zakresu  zagadnień  stanowiących 
o możliwościach logicznego pokierowania swoją ścieżką kariery na współczesnym rynku racy. Siłą
rzeczy jest to zatem opracowanie niedoskonałe, stanowiące jedynie przyczynek do dalszych prac
analitycznych. 

Ambicją Urzędu jest konsekwentne poszerzanie – a szczególnie: pogłębianie przedstawionych
modułów w taki sposób, aby w przyszłości kompleksowe uwarunkowania dotyczące pełnego
spektrum polityk publicznych mogły w sposób maksymalnie precyzyjny stanowić podstawę do
formułowania zdecydowanych rekomendacji dotyczących wyboru ścieżki życiowej dla osób
poszukujących właściwej ścieżki swojego rozwoju zawodowego.

Dziękujemy za wszystkie uwagi i podpowiedzi, które zostały skierowane do zespołu Grodzkiego
Urzędu Pracy w Krakowie po publikacji poprzedniej edycji Obserwatorium. Zachęcamy Państwa do
współpracy i wspólnych refleksji w celu ulepszania i poszerzania analiz oraz opisywanych
zagadnień.

Kolejna edycja wydawnictwa ukaże się w październiku 2022 roku. 
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