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Tu i teraz 

• Pandemia koronawirusa spowodowała wiele 
zmian w naszym dotychczasowym życiu:  

• Uczymy się i pracujemy zdalnie

• Ograniczyliśmy kontakty z rodziną i przyjaciółmi

• Do sklepu chodzimy tylko wtedy kiedy jest to 
konieczne

• Musimy chodzić w maseczkach ochronnych i 
rękawiczkach

• Na spacer najbezpieczniej chodzić do parku 
bądź do lasu – tam gdzie nie ma dużo ludzi 



Izolacja oraz zamrożenie gospodarki
pociągnie za sobą bardzo dużo
konsekwencji

• Zmiany które są nieuniknione będą 
dotyczyć każdej dziedziny naszego życia.  

• Eksperci wskazują na to, że jedną z nich 
będzie rynek pracy. 

• Zmienią się zapotrzebowania 
pracodawców. 

• Jedne zawody będą bardziej potrzebne, 
rola innych osłabnie.

• Niektóre profesje nabiorą nowego wymiaru 
i szacunku.

• Zmiany w zapotrzebowaniu na rynku pracy 
wiążą się z tym, że wielu pracodawców nie 
przetrwa, wielu dokona zmian w swoich 
wydatkach ograniczając je.



Nowy rynek pracy

• Eksperci, którzy prognozują jak będzie wyglądał rynek pracy po 
pandemii przyznają, że bardzo trudno jest oszacować w jakich
branżach koronawirus zrobi najmniejsze spustoszenie. Przewidują, że
sektor drobnych usług powinien podnieść się stosunkowo szybko, 
ponieważ popyt na nie został „sztucznie przerwany”. Mowa tu m. in. 
o usługach takich jak: 

• Fryzjer

• Kosmetyczka

• Krawiec

• Pracownik budowlany

• Pracownik handlowy

• Logistyk

• Itp….



ZAWODY, KTÓRE SĄ 
WSKAZYWANE JAKO 

NAJBARDZIEJ 
POSZUKIWANE PO 

ZAKOŃCZENIU 
PANDEMII

Oto jakie zawody
wymieniają
ekonomiści
analizujący obecna
sytuacje:



Sprzedawcy 

• Handel pośredni i 
bezpośredni nie jest 
zagrożony pandemią. 
Sprzedawcy w sklepach, 
hurtowniach czy sprzedawcy 
internetowi zawsze będą 
potrzebni 



Programista

• Programowanie, tworzenie
aplikacji, projektowanie stron, 
zarządzanie kanałami social -
media to prawdopodobnie
nadal umiejętności, które
doceni nowy rynek pracy.



Hurtownie produktów 
spożywczych

Zawody związane z branżą
spożywczą – producenci i
sprzedawcy żywności



Sprzedaż 
internetowa

• Zapotrzebowanie na zakupy 
online stale rośnie. Będą więc 
potrzebne osoby związane z tzw. 
praca IT, czyli programiści, 
informatycy oraz osoby do 
kompletowania zamówień, ich 
wysyłki, planowania dostaw, 
magazynierzy, operatorzy 
wózków widłowych, itp. –
wszelkie zawody związane z 
logistyką. 


