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Raport jest pierwszym z cyklu dziewięciu opracowań przedstawiających i dokumentujących
wyniki prac badawczych podjętych w zadaniu Opracowanie zintegrowanego systemu
prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia realizowanego w
ramach projektu Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji
społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej. Podstawowym celem raportu jest
przedstawienie najważniejszych wyników analiz dorobku teoretycznego i wdrożeniowego
w zakresie prognozowania popytu na pracę według zawodów. Treść raportu jest syntezą
czterech opracowań eksperckich (Kwerenda biblioteczna dotycząca zagadnień związanych
z rynkiem pracy i prognozowaniem popytu na pracę według zawodów, Synteza wiedzy na temat
rozwiązań stosowanych w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w innych
krajach; Porównanie projektów rządowych i samorządowych przygotowanych i wdrażanych
w zakresie prognozowania według zawodów w Polsce oraz Ocena prac badawczych w zakresie
prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce).
Raport składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został przedstawieniu
rozwiązań stosowanych w zakresie prognozowania zatrudnienia w innych krajach - wybranych
państwach (w 15) Unii Europejskiej oraz Ameryki Północnej (w dwóch) i w Australii.
Przedstawienie to zostało poprzedzone rozważaniami dotyczącymi wybranych aspektów
teoretycznych i metodologicznych prognozowania popytu na pracę w ujęciu ilościowym
i strukturalnym.
W rozdziale drugim zaprezentowano wyniki prac badawczych w zakresie prognozowania
zatrudnienia według zawodów w Polsce. Rozdział ten składa się z dwóch zasadniczych części.
W pierwszej części omówiono prognozy popytu na pracę według zawodów opracowane dla
całego kraju, natomiast w drugiej - prognozy te przygotowane dla dziewięciu regionów
(województw).
Rozdział trzeci zawiera omówienie rządowych i samorządowych projektów przygotowanych
i wdrożonych w Polsce w zakresie prognozowania zatrudnienia. W części pierwszej rozdziału
przedstawiono projekty rządowe, zaś w części drugiej - samorządowe. Poszczególne projekty
zostały sklasyfikowane według zastosowanych metod oraz celów i procedur prognostycznych.
W rozdziale czwartym zaprezentowano syntetyczne wyniki kwerendy bibliotecznej
dotyczącej polskich publikacji związanych z rynkiem pracy i prognozowanie zatrudnienia.
Omówiono najważniejsze wyniki badań o zasięgu krajowym i regionalnym opublikowanych
w piśmiennictwie naukowym dotyczących oraz publikacje dotyczące prognozowania popytu na
pracę. Wszystkie rozdziały raportu kończą konkluzje zawierające najważniejsze wnioski
z przeprowadzonych analiz.
W wersji książkowej raport nosi tytuł: PROGNOZOWANIE ZATRUDNIENIA WEDŁUG
ZAWODÓW - DOROBEK TEORETYCZNY I WDROŻENIOWY - ŚWIAT I POLSKA, wydany został przez
IPiSS w 2011 r., liczy 190 stron.
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