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„Opracowanie zintegrowanego systemu 
prognostyczno-informacyjnego umo żliwiaj ącego 

prognozowanie zatrudnienia”

• Budowa systemu generującego prognozy 
zatrudnienia

• Budowa narzędzia informacyjnego o wynikach 

prognoz - Portal

• Szkolenie użytkowników systemu – pracowników PSZ

• Zakończenie prac – październik 2014



Prace badawcze

Analiza danych zastanych

•Dorobek teoretyczny w zakresie prognozowania popytu na 

pracę w Polsce i innych krajach – Kryńska E. (red.) 

„Prognozowanie zatrudnienia według zawodów – dorobek 

teoretyczny i wdrożeniowy – świat i Polska”

Badania pierwotne

•Badanie przedstawicieli PSZ (MPiPS, WUP i PUP) w zakresie 

potrzeb względem narzędzia prognostycznego. Badanie 

podmiotów gospodarczych.



Prace badawcze

Prognozy

•Prognoza pilotażowa – województwo łódzkie

•Weryfikacja podejścia prognostycznego – woj. 

warmińsko-mazurskie

•Opracowanie prognoz krajowych



PORTAL – funkcje:

• informacyjna,

• aplikacyjna,

• usługowa dla projektu,

• integracyjna,

• edukacyjna.



PORTAL
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WARUNKI BRZEGOWE

• Horyzont prognozy – 2020 r.

• Przekroje:

– Średnie grupy zawodowe (KZiS 2010)

– Województwo

– Sektor ekonomiczny

• Model ekonometryczny.



Prognozowane struktury pracujących – prognoza 
pilotażowa dla województwa łódzkiego

• Struktury zawodowe według grup:

– wielkich (10),

– dużych (43),

– średnich (132).

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności 2010.

• Struktury sektorowe w przekroju:

– rolnictwo,

– przemysł,

– usługi rynkowe,

– usługi nierynkowe.

zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2007.

• Struktury przestrzenne według podregionów (NUTS 3):

– podregion łódzki,

– podregion m. Łódź,

– podregion piotrkowski,

– podregion sieradzki,

– podregion skierniewicki.



Prognoza pilotażowa dla województwa łódzkiego

Wzrost liczby pracuj ących: 
Specjali ści, 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, 
Operatorzy i monterzy maszyn i urz ądzeń.

Spadek liczby pracuj ących: 
Rolnicy, ogrodnicy, le śnicy i rybacy,
Robotnicy przemysłowi i rzemie ślnicy.

Stabilizacja liczby pracuj ących w pozostałych grupach.



Liczba pracuj ących (w tys. osób) w przekroju wielkich grup 
zawodowych  (KZiS2010) w województwie łódzkim w latach 1995-2011 
(prognoza na lata 2012-2020)



Podsumowanie – wnioski – rekomendacje

I. Metodologia:
1. Źródła danych
2. Zmiany klasyfikacji (KZiS2010)
3. Metody modelowania i prognozowania
4. Proces prognostyczny (prognoza wstępna – korekta 

ekspercka – prognoza skorygowana)
5. Spójność wyników prognozowania
6. Prezentacja wyników – szczegółowość

II. Wyniki – prognoza pilotażowa dla województwa łódzkiego.

III. Kolejne kroki – prognoza dla kraju (globalna).


