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Akademia Obrony Narodowej1

PROGNOZY ROZWOJU RYN STWIE INFORMACYJNYM

Streszczenie

Perspektywa finansowa lat 2014– z-
Efektywny rynek pracy jest jednym z kluczowych 

czynników, u-

ma znaczenie strategiczne, e-
,

technologie ICT, rynek pracy, nowe zawody.

Wprowadzenie

Projekt programu operacyjnego Polska Cyfrowa (MAiC 2014) jako szczegól-

Internetu w-
nikom e- e-

2

pracy.

1

Wydziale Bezpi
2 o-

, Szczecin 
2013.
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o-
o-

nalogii, perspektyw przy-

b-
i ,

.
z-

cza systemów mobilnej komunikacji, Internetu, rozwoju systemów kontroli, takich 

poziomu ci y-
t-

ków jest pr
a-

1. cy

Wraz z rozwojem
j-

sca pracy. uktu Krajowego Brutto to 
ok. 5%. w 2020 roku ma 9% do 13% PKB. W fir-

Polsce (dane IDC).
W przewiduje dalszy, ale umiarkowany rozwój ryn-

odnot tylko 
z zakresu hostingu infrastruktury (hosting infrastructure services, 17,5% CAGR, 
2013– hosted application management,
17,6% CAGR, 2013–2018), 

dodatkowo wykreowanych miejsc pracy w sek
w trzech o-
gie informacyjne:

1. Sektor u ych: informatyka, turystyka, transpo
biznesowe.

2. Sektor u ych: sektor edukacji i zdrowia.
3. Sektor u osobistych: kultura, rekreacja i wypoczynek.
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ubezpieczeniach i administracji publicznej. Technologie dla rynku pracy

naszego rynku pracy 

niskie pensje, 

, ale mniej zara-
.

Tabela 1

Szanse 
nowe formy pracy,

powstanie nowych zawodów, nowe miejsca 
pracy, zmniejszenie bezrobocia,

polepszenie warunków pracy,

minimalizacja kosztów utrzymania powierzchni 
biurowych

przez automatyza-

i rolnictwie,

l-

W najkorzystniejszej i-
kacjach zawodowych. W 2015 roku , a stopa 

, c
(7%) z 2008 roku.

-gospodarczego regionów.

2. Aktualne trendy na rynku pracy IT w Polsce

kich 

umie w zakresie programowania SAP, testowania oprogramowania, 

mobilnych. Na zatrud
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i tester w projektach wykorzyst technologii, jak: 
Java/JEE, NET, C++, iOS, Android, Windows Phone OS oraz HTML 5, CSS 3 
i JavaScript. tualizacji, komunikacji bliskiego za-

u

J ,

dzanie czasem w ramach realizowanych projektów czy 
Informatyka od 2013 roku jest najpopularniejszym kierunkiem studiów 

w Polsce (rys. 1) a.gov.pl w roku akademickim 2014/2015 o
na i

Rys. 1. Liczba studentów i absolwentów kierunków informatycznych

dane GUS.

runku 

, ,
zapotrzebowanie na specjalistów ICT (Migracje zarobkowe Polaków, Work Service). 

0 roku
800 tys. specjalistów IT. y-

absolwen-
a-

nicznych pracodawców.

3. Rynek pracy a

o-
istów w zawodach, których do tej pory nie 
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n-
Wzrasta popyt na pracowników 

czenie charaktery-

o-

eraz poszukiwanych zawo-
dach, takich jak: researcher e-

r-
chiwach, dydaktyk medialny, broker wiedzy, organizator pracy wirtualnej czy ana-
lityk systemów komputerowych
e-commerce manager, specjalista ds. e-marketingu.

i spadku liczby miejsc pracy w poszczególnych zawodach dla lat 2012–2020. Wy-

analitycy i doradcy finansowi –
i-

– ru-

bsolwenci kierunków takich, jak chemia, biologia 
czy matematyka, bo prognozowany jest rozwój takich sektorów, jak biomedycyna 

u
ych, okulistów, fizjotera-

peutów, i opiekunów medycznych.
y-

Podsumowanie

pracy, .
, a

na kilkadzie-
a-

cji zarobkowych do krajów Europy Zachodniej. Natomiast krajowy rynek pracy 
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informatyków pozostaje atrakcyjny dla migrantów spoza UE, przede wszystkim dla 

Trendy demograficzne (migracje i demografia) wobec dynamicznie rozwijaj
uelastycznie-

e-
,

szersze wykorzystanie robotyzacji, machine learningu i automatyzacji powtarzal-
nne zasoby ludzkie, które 

nowe o-
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LABOUR MARKET DEVELOPMENT FORECAST 
IN THE INFORMATION SOCIETY

Summary

The financial perspective for 2014–2020 opened another chance to support the 
development of the information society. The draft operational program Digital Poland 
as particularly important goals provides for strengthening the foundations of digital 
development of the country, on the basis of broad access to high speed internet access, 
efficient and user-friendly e-public services and ever increasing level of digital literacy 
of society. In the context of the so-formulated goals extremely important is the identifi-
cation of needs that in the coming future will shape the labor market. The paper is de-
voted diagnosis of the situation on the labor market and to identify issues and trends 
important to the social security for which is based on job security. The emerging situa-
tion is of strategic importance for predicting labor market trends are particularly rele-
vant in the context of demographic change and thus the future of the country.
Keywords: ICT, labor market, new professions.
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