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W najbliższym czasie Polska będzie zobowiązana tworzyć
coraz więcej zielonych miejsc pracy, aby sprostać zarówno
wytycznym Unii Europejskiej, jak i priorytetom ekologicznym
krajowych dokumentów strategicznych w zakresie korzyści
społeczno-ekonomicznych. Zielone miejsca pracy to miejsca
pracy przyjazne środowisku naturalnemu, które mogą
powstać w większości działów gospodarki z uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju. Przewiduje się w
najbliższych latach duży rozkwit zielonej gospodarki, który
wynika zarówno ze zmian klimatycznych, jak i świadomości
społecznej. Obecny rynek pracy powinien zauważyć ten
istotny dział, który rozumiany jest jako nowa ścieżka rozwoju
społeczno-gospodarczego, w bardziej efektywny sposób
realizującego cele zrównoważonego rozwoju.

Obszar zielonej gospodarki i zielonych miejsc pracy zarówno
w województwie podlaskim, jak i w całej Polsce jest ciągle
tematem nowym, w którym brak jest pełnych danych
dotyczących rozmiaru i potencjału zielonej gospodarki.

W związku z czym w ramach projektu „Edukacja zawodowa
w województwie podlaskim analiza potrzeb w kontekście
zmian na rynku pracy”, Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku przeprowadził badanie pt. Analiza regionalna
przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania na zawody
związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy
w województwie podlaskim. Badaniem objęte zostały
przedsiębiorstwa i ich potrzeby kadrowe według branż
związanych z zieloną gospodarką funkcjonującą w
województwie podlaskim pod kątem ich oczekiwań
względem absolwentów edukacji zawodowej oraz szkoły
zawodowe kształcące w zawodach powiązanych z zieloną
gospodarką. W ramach badania zostało wyróżnionych

dziewięć szeroko rozumianych „zielonych sektorów” naszego
województwa tj. rolnictwo, przetwórstwo przemysłowe,
energia elektryczna, dostawa wody, budownictwo, transport,
turystyka, handel oraz administracja publiczna. Analiza
szkolnictwa zawodowego ukazała, że w tzw. zielonych
zawodach kształcą się uczniowie w szkołach zawodowych na
terenie całego województwa. Największe zainteresowanie
nauką w zawodach związanych z zieloną gospodarką dotyczy
kierunków: technik rolnik (18,2%), technik mechanik
(16,4%), mechanik pojazdów samochodowych (10,9%) oraz
technik hotelarstwa (9,1%). 

A jak wygląda zatrudnienie w zawodach związanych 
z zieloną gospodarką w województwie?

W województwie podlaskim najwyższy poziom zatrudnienia
na zielonych miejscach pracy zaobserwowano w sektorze
transportu i gospodarki magazynowej oraz przetwórstwa
przemysłowego. Blisko co drugi pracownik z sektora
rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, sektora wodnego
i gospodarki odpadami, turystyki oraz handlu i napraw tworzy
zielone zasoby pracy województwa podlaskiego. Z kolei w
strukturze sektora energetycznego na zielonym stanowisku
pracy zatrudniona jest co trzecia osoba. Spójność oferty
kształcenia z wymaganiami i oczekiwaniami lokalnych
przedsiębiorców jest kluczowym elementem polityki
ograniczania bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi.
Ponadto reagowanie na potrzeby kadrowe w ramach
zielonej gospodarki jest kluczowym elementem polityki
rozwoju zielonego sektora, a w tym zielonych zawodów.

W opinii pracodawców z województwa podlaskiego, 
jakość zasobów pracy tworzona przez absolwentów szkół

zawodowych zatrudnionych na zielonych miejscach pracy
stanowi względnie atrakcyjny potencjał przedsiębiorstw.

Zmiany jakościowe zasobów ludzkich w gospodarce opartej
na wiedzy, którą tworzy również zielona gospodarka,
wymagają nieustannego rozwoju i aktualizowania wiedzy. 
W tym kontekście powinny być aktualizowane i rozwijane
programy nauczania w szkołach zawodowych,
przygotowujące młodych ludzi do funkcjonowania w
zrównoważonej gospodarce. Korzyściami dodatkowymi
przedsiębiorstw, które działają w sektorze zielonej gospodarki
są zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, niższe koszty
produkcji, redukcja bezrobocia oraz poprawa życia lokalnej
społeczności. Zielone miejsca pracy przynoszą też efekty na
szczeblu samorządowym, gdzie aktywny udział biorą władze
lokalne, szkoły, inwestorzy, przedsiębiorcy oraz działacze
organizacji społecznych. 

Zielona gospodarka województwa obejmuje praktycznie
wszystkie obszary działalności człowieka, które
ukierunkowane są na ochronę tych wszystkich elementów
tworzących pakiet atrakcyjności regionu, którego punktem
wyjścia jest bogactwo natury i środowisko egzystencji
przyrody i człowieka.
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