Future

raport rynku pracy i zawody przyszłości

Nowa era, nowe możliwości,
nowe zagrożenia
Spis treści

Rozwój nowych technologii, a tym samym ich obecność w codziennym życiu jest nieunikniona.
Dziś, w czasach czwartej rewolucji przemysłowej, zachodzące zmiany technologiczne znacząco
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zmienią rynek pracy i pracowników. Bardzo prawdopodobne jest, że przemysł 4.0 zupełnie
przedefiniuje znaczenie pracy. Zmiany w tej kwestii dokonują się na naszych oczach.

era pary

era energii
elektrycznej

era cyfryzacji

era przemysłu
4.0

Na czym właściwie polega czwarta rewolucja przemysłowa?
Przede wszystkim na zacieraniu się granicy między człowiekiem, a automatyzacją.

Szacuje się, że już w 2025 r. inteligentne maszyny
zastąpią aż 33 proc. aktualnych zawodów.
W ciągu najbliższego ćwierćwiecza z rynku pracy ma zniknąć aż 47 proc. z nich. Co zatem
stanie się z człowiekiem? Czy czynnik ludzki będzie miał jakiekolwiek znaczenie dla pracodawcy
za kilkanaście lat? Jaki kierunek kształcenia powinni obrać dzisiejsi dwudziestolatkowie,
którzy za te 10-15 lat będą u szczytu zawodowej kariery?
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Cztery pokolenia zawodowe

WARTOŚCI PRACY WG POKOLEŃ
infuture hatalska foresight institute, Pracownik przyszłości. 2019.

Zmiany zachodzące na rynku pracy nie są niczym nadzwyczajnym. Nowe zawody i umiejętności
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są pochodną wkraczania do naszej codzienności coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań
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technologicznych. Doskonałym dowodem na dynamiczność rynku pracy jest wyodrębnienie
czterech zasadniczych pokoleń pracowników.
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ważność wysokich
zarobków

pokolenie X

Xenialsi

(44-53 lata)

(35-43 lata)

elastyczność godzin pracy

brak stresu

pokolenie X

satysfakcja z pracy
waniejsza niż zarobki

Xenialsi

pokolenie Y

liczba godzin poświęcanych
na pracę jest zbyt duża

pokolenie Z

Przemysł 4.0 – tyle samo szans…
Jak poszczególne pokolenia zapatrują się na nadchodzące zmiany na rynku pracy?
Ogólnie rzecz ujmując, nastawienie do wpływu rozwoju technologicznego i gospodarczego
na sytuację na rynku pracy jest z dość pozytywne.

pokolenie Y

pokolenie Z

Milenialsi (23-43 lata)

(< 22 lat)

rozwijanie posiadanych
umiejętności i kwalifikacji

kreatywność

23 proc. ww. pokoleń jest przekonanych, że poradzi sobie
z nowymi zadaniami, jakie przyniosą zachodzące zmiany.

Każde z ww. pokoleń ma swoich sympatyków i przeciwników. W każdym dopatruje się zarówno

56 proc. badanych jest również świadoma, że do utrzymania się na rynku pracy przyszłości konieczne

mocnych, jak też słabych stron. Jedni są w stanie zaoferować wieloletnie doświadczenie, inni

będzie wielokrotne

obeznanie w nowych technologiach. Łączy ich jedno: dążenie do samorealizacji i znalezienie
właściwego miejsca na rynku pracy.
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Według raportu „Pracownik przyszłości” opracowanego przez infuture hatalska foresight institute

przebranżawianie. Aktywni zawodowo Polacy liczą również, że mimo

postępującej automatyzacji i robotyzacji praca ich rąk nabierze zupełnie nowej wartości (54 proc.) .
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NASTAWIENIE POKOLEŃ WOBEC ROZWOJU

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA MOJA PRACA ZA 10 LAT?

TECHNOLOGICZNEGO I GOSPODARCZEGO

DELAB UW, Aktywni+. Przyszłość rynku pracy 2017.

W KONTEKŚCIE SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI
NA RYNKU PRACY
infuture hatalska foresight institute, Pracownik przyszłości. 2019.
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uważam, że sobie
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Xenialsi

jestem przekonany/a, że moja praca
się nie zmieni,
zmiany nie będą
miały wpływu na
to co robię

pokolenie Y

w ogóle nie myślę
o tym, jak będzie
wyglądała moja
praca w przyszłości

pokolenie Z

16 %

nic się nie zmieni, będę pracować w tym samym zawodzie i wykonywać te same obowiązki

Pozytywne nastawienie wobec postępującej automatyzacji wskazuje również badanie

byś może zmienię zawód, ale na podobny i raczej bez kontaktu z nowymi technologiami

„Aktywni+. Przyszłość rynku pracy 2017”.

będę pracować w tym zawodzie, ale moje zadania będa związane z obsługą nowych technologii

Według 64% aktywnych zawodowo Polaków postępująca cyfryzacja i automatyzacja przełoży się pozytywnie na posiadanie przez
pracowników więcej wolnego czasu, który będą mogli poświęcić
rodzinie czy rozrywkom.

być może zmienię zawód na taki, w którym będę mieć kontakt z nowymi technologiami
będę wykonywać różne zadania związane z nowymi technologiami, ale nie będę pracować
w konkretnym zawodzie

Im młodsi respondenci, tym bardziej pozytywne nastawienie do zapowiedzianych zmian. Aż 80%
studentów jest przekonanych, że dzięki cyfryzacji i automatyzacji będą mieli więcej wolnego

Nieco inne nastawienie Polaków do kwestii zmiany profesji prezentuje „Monitor rynku pracy”

czasu. Przytoczony raport wskazuje też względny spokój Polaków wobec zapowiadanych zmian

Randstad.

na rynku pracy. Warto tu zwrócić uwagę na przekonanie, że mimo zachodzących zmian nie będzie
konieczności zmiany zawodu.

Aż 7 na 10 aktywnych zawodowo Polaków nie przewiduje zmiany
profesji w najbliższej dekadzie.

88% badanych bierze pod uwagę możliwość zmiany zawodu,
a 49% z nich planuje to zrobić w ciągu najbliższych 2 lat.
W tym przypadku warto przypatrzeć się relacji gotowości do przebranżowienia w zależności
od wieku badanych. O ile możliwość zmiany pracy jest brana pod uwagę przez 86-90% badanych
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Z drugiej strony 24% badanych jedynie dopuszcza możliwość zmiany zawodu w najbliższych

z każdej grupy wiekowej, o tyle gotowość do przekwalifikowania w ciągu 2 lat jest mocno zróżnico-

10 latach, co nie jest jednoznaczne, że są pewni, że to zrobią.

wana pomiędzy poszczególnymi pokoleniami.
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Czy rozważasz podjęcie pracy w innej branży,

Ten sam raport wskazuje również negatywne nastawienie wobec wpływu rozwoju technologicznego

innym zawodzie, niż obecnie wykonywany,

i gospodarczego na przyszłość sytuacji zawodowej. Aż 1/5 badanych odczuwa obawę czy będzie sobie

w ciągu najbliższych dwóch lat?

w stanie poradzić z zachodzącymi zmianami. Niepokój ten maleje wraz z wiekiem aktywnych zawodowo. Kiedy aż 27% przedstawicieli pokolenia X odczuwa strach myśląc o zawodowej przyszłości,

Instytut Badawczy Randstad, Monitor rynku pracy. Wyniki 33. edycji badania. 2018.

o tyle podobne odczucia ma 21% xenialsów, 20% millenialsów i 19% pokolenia Z. Powyższa tendencja

wynika oczywiście zarówno z obycia poszczególnych pokoleń
z nowymi technologiami, jak również ze zdolności do elastycznego
dopasowywania się do nowej rzeczywistości. Nikogo nie dziwi fakt, że postęp
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technologiczny jedynie w niewielkim stopniu przeraża najmłodsze pokolenie, dla których smartfony,
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Jak widać przebranżowienie łatwiej może przyjść najmłodszym pokoleniom. W przypadku najstarszego
niespełna 40% rozważa zmianę kwalifikacji w ciągu 2 lat. Biorąc jednak pod uwagę jego przywiązanie
do jednego miejsca pracy oraz jednego, wyuczonego zawodu, to wskaźnik ten wydaje się mimo wszystko
dość wysoki. Bez względu na poziom gotowości Polaków do zmiany zawodu istotne jest, że rodacy biorą
taką możliwość pod uwagę.

różnorodne aplikacje i media społecznościowe są codziennością.

Moja rekomendacja

Czy postępujący rozwój technologiczny wymu-

si na pracownikach przekwalifikowanie? Biorąc pod uwagę prognozy wskazujące, że w 2025 r.
inteligentne maszyny zastąpią 33% aktualnych zawodów, należy liczyć się z koniecznością
przebranżowienia.

…co do zagrożeń
Chociaż nastawienie pracowników wobec prognozowanych zmian na rynku pracy jest stosunkowo
pozytywne, to część społeczeństwa podchodzi do tematu lekceważąco. Potwierdza to chociażby badanie
„Pracownik przyszłości”, w którym niemal

¼ badanych nie zastanawia się nad swoją pracą w przyszłości.

Przymus poszukiwania nowego zawodu w przyszłości został uwidoczniony
również w badaniu „Aktywni +. Przyszłość na rynku pracy” przygotowanym
dla Gumtree.pl, wg którego 54% Polaków jest przekonanych, że będą

23%
aktywnych
zawodowo
Polaków
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zmuszeni do pracy w kilku zawodach. Będzie to jednak wynikało nie tyle
w ogóle nie myśli o tym, jak będzie wyglądała

z konieczności nadążania za technologicznymi nowościami, co z poziomu

ich praca w przyszłości w kontekście rozwoju

płacy w poszczególnych profesjach. Ankietowani przekonani są, że tylko

technologicznego i gospodarczego.
Grupę tę w 30% stanowią odpowiednio

praca w kilku specjalnościach zapewni im odpowiednie zarobki.

przedstawiciele pokolenia X i xenialsi,
w 14% millenialsi i w 25% pokolenie Z.
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Zmora przyszłości: automatyzacja

Robot – zawodowy wróg…

Analizując przyszłość rynku pracy, nie sposób ominąć zagadnienia automatyzacji. Stale rozwijające

Sceptyczne podejście pracowników do automatyzacji wynika przede wszystkim z prognoz dotyczących

się technologie, wzrost znaczenia sztucznej inteligencji oraz coraz częściej goszcząca w naszym

przyszłości rynku pracy. Nawet Światowe Forum Ekonomiczne przyznaje wprost, że już w przyszłym,

życiu robotyka i automatyka sprawiają, że wprowadzenie zautomatyzowanych rozwiązań nie tylko

2020 roku technologia

do fabryk, ale również korporacji jest nieuniknione.

przejmie ponad 5 mln miejsc pracy w 15 najbardziej znaczących gospodarkach świata. Już dziś możemy spotkać roboty w wielu
firmach. Przykładem jest chociażby Amazon, u którego robot o nazwie Kiva jest odpowiedzialny

Na ile zgadzasz się z prognozami, że w przyszłości
znacząca część prac będzie wykonywana przez roboty
lub z wykorzystaniem sztucznej inteligencji?
infuture hatalska foresight institute, Pracownik przyszłości. 2019.

3%

za transport na magazynach e-sklepowego potentata. Na szeroką skalę w wielu firmach wykorzystywane są również pojazdy autonomiczne, które tak naprawdę są robotami stworzonymi do zadań logistycznych. Optymizmem nie napawają również prognozy wskazujące spadek cen tego rodzaju urządzeń.

W ciągu najbliższych 10 lat cena robotów przemysłowych
oraz ich oprogramowania zmaleje o 20%.

13 %
Co więcej, mimo obniżenia ceny, wydajność ich pracy wzrośnie do ok. 5% . Tym samym robotyka stanie
się produktem dostępnym niemal dla każdego pracodawcy. Czy wysoka wydajność i niska cena są jednak
rzeczywiście realnym zagrożeniem dla człowieka na rynku pracy?

22 %

47 %
15 %

… czy przyjaciel?
Przeciwnicy zautomatyzowania rynku pracy widzą w tym rozwiązaniu same negatywy. Jednym
z podnoszonych przez nich zasadniczych zagrożeń jest likwidacja stanowisk pracy. I chociaż nowoczesne
technologie rzeczywiście przyczynią się do zniknięcia części profesji, wcale to nie oznacza, że człowiek
stanie się bezużyteczny dla swojego pracodawcy.

w bardzo dużym stopniu
w niewielkim stopniu

w dużym stopniu

w średnik stopniu

w ogóle się z tym nie zgadzam

Badania przeprowadzone przez Organizację Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wskazują, że całkowitej
automatyzacji podlega jedynie 9% obecnych zawodów.

I chociaż jesteśmy świadomi znaczenia technologicznych rozwiązań – 77% badanych jest zdania,

Co więcej, chociaż wprowadzenie nowych technologii eliminuje część zadań wykonywanych przez pra-

że zaawansowane technologie są ważne w miejscu pracy - to właśnie automatyzacja jest odbiera-

cowników, to z drugiej strony maszyny wymagają obsługi człowieka w innym zakresie. Żaden, nawet naj-

na jako jedno z najważniejszych zagrożeń dla aktualnych stanowisk pracy.

bardziej zaawansowany robot czy technologia nie będzie w stanie samodzielnie się wdrożyć, obsłużyć czy
naprawić. Dlatego też człowiek – mimo postępującej automatyzacji – nadal będzie niezbędny na rynku
pracy. Warto też pamiętać, że niewiele aktualnych stanowisk pracy można zautomatyzować w 100%.
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DELAB UW, Przyszłość pracy. Między „uberyzacją” a automatyzacją. 2016.

Ja Robot

45%
zadań wykonywanych przez

niweluję poziom
presji dotyczący
produktywności

amerykańskich pracowników
w ramach poszczególnych zawodów
mogłoby być już dziś
zautomatyzowane

60%

eliminuję problem
starzejących się
pracowników

wszystkich aktualnych
zawodów mogłoby
doświadczyć częściowej
automatyzacji

zmniejszam
stale rosnące
koszty pracy

Zawody te byłyby
objęte automatyzacją
jedynie w

30%

jestem alternatywą
dla problemu
łamania praw
człowieka w fabrykach
na całym świecie

Na kwestię rosnącej automatyzacji należy również spojrzeć w kontekście wykorzystania nowoczesnych
technologii w celu wyeliminowania zasadniczych problemów natury pracowniczej, z jakimi borykają się
współcześni pracodawcy. Z pewnością niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że wkroczenie robota do firmy
zmniejsza chociażby presję dotyczącą produktywności wywieraną na pracownikach.
DELAB UW, Przyszłość pracy. Między „uberyzacją” a automatyzacją. 2016.
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Zawodowe dinozaury
Zarówno wprowadzenie zautomatyzowanych rozwiązań do firm, jak też globalne zmiany społecz-

Jednak to, co z pewnością jest najważniejsze dla aktualnie zatrudnionych, to deklaracje

pracodawców dotyczące zmian w zatrudnieniu w odniesieniu do wprowadzenia
do firm technologicznych rozwiązań. Wbrew obawom automatyzacja przełoży się na wzrost,
a nie zmniejszenie zatrudnienia. Badanie „Rewolucja Umiejętności 4.0. Czy roboty potrzebują ludzi?”
autorstwa ManpowerGroup wskazuje, że jedynie 7% pracodawców w Polsce planuje zmniejszyć liczbę
zatrudnionych pracowników w związku z wprowadzeniem automatyzacji.

no-gospodarcze wpłyną na przyszłość części aktualnych zawodów. Niektóre z nich będą wymagały przeorganizowania, inne zupełnie znikną z rynku pracy. Raport ManpowerGroup wskazuje, że już
w 2022 r. 54% pracowników na całym świecie będzie musiało się przekwalifikować lub podwyższyć
swoje kwalifikacje . Jakie zawody są szczególnie zagrożone? Przede wszystkim te, które wiążą się
z niskim bądź średnim poziomem kwalifikacji. O swoją przyszłość powinni martwić się wszyscy ci, którzy obecnie wykonują rutynowe, powtarzalne czynności .

Zmiana struktury zatrudnienia
w wyniku automatyzacji

Zawody zagrożone automatyzacją

ManpowerGroup, Rewolucja Umiejętności 4.0. Czy roboty potrzebują ludzi? 2019.

DELAB UW, Aktywni+. Przyszłość rynku pracy 2017.
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Wszystkie opisane wyżej zjawiska bezpośrednio przekładają się na zapotrzebowanie na poszczególne
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75%
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61%

W samej Polsce zagrożonych automatyzacją jest ok. 40% miejsc pracy.
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zawody w przyszłości. Mimo optymistycznych planów polskich pracodawców należy liczyć się z ryzykiem, że część aktualnych zawodów przestanie istnieć w perspektywie kilkunastu najbliższych lat.

powinni obrać ci, którzy dopiero planują swoją karierę zawodową?
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Wysokie zagrożenie automatyzacją zawodów administracyjnych i urzędniczych, które jeszcze donie-

Analizując powyższe dane, łatwo zauważyć, że nastawienie przedstawicieli poszczególnych zawodów wo-

dawna były uważane za bezpieczne, z pewnością zaskakuje szerokie grono aktywnych zawodowo. Tym

bec ich przyszłości w kontekście nowoczesnych technologii w dużym stopniu rozmija się z prognozami

bardziej, że profesje typowo fizyczne (np. sprzątaczka czy kosmetyczka) wcale nie znajdują się w czo-

specjalistów w tym zakresie. Dlatego też śledzenie rzeczywistych trendów na rynku pracy oraz specja-

łówce zestawienia. Trzeba mieć jednak świadomość, że pracownicy biurowi czy urzędowi mogą w prosty

listycznych prognoz jest niezwykle ważne w projektowaniu zawodowej przyszłości. Jedna praca na całe

sposób zostać zastąpieni nowoczesnymi technologiami, takimi jak: machine learning czy sztuczna inte-

życie to idea popularyzowana w Polsce na początku lat 90. minionego wieku. Dziś niezbędnym atrybutami

ligencja. Zatem średni poziom kwalifikacji, którymi dysponują przedstawiciele tych zawodów, wcale nie

są elastyczność oraz gotowość do zdobywania nowych, często zupełnie odmiennych od dotychczaso-

gwarantują bezpieczeństwa na rynku pracy. Pocieszające jest jedna to, że coraz więcej pracowników jest

wych kwalifikacji.

świadomych zmian, jakie mogą zajść w wyniku rozwijającej się robotyzacji.

Moja rekomendacja

Aczkolwiek w większości przypadków łatwiej dopu-

ścić myśl, że maszyny będą wykonywały część aktualnych obowiązków pracownika niż to, że zupełnie
go wyeliminują z rynku.

Bezpieczne profesje
Chociaż nowoczesne technologie, robotyzacja i automatyzacja są zagrożeniem dla części zawodów, istnieją profesje, których przyszłość nie jest zagrożona. Bezpieczne zawody związane są z umiejętnościami,
których nie da się uchwycić za pomocą komputerowych algorytmów. Należą do nich przede wszystkim
zawody opiekuńcze i kreatywne. Potwierdzają to też wyniki raportu „Aktywni+. Przyszłość na rynku pracy

Za 30 lat maszyny/roboty będą wykonywały większość
zadań, które obecnie w pracy wykonują ludzie
DELAB UW, Aktywni+. Przyszłość rynku pracy 2017.

2017”, które wśród profesji zagrożonych automatyzacją w niewielkim stopniu wymieniają m.in. lekarzy,
psychologów czy wykładowców.
Zawody zagrożone w niewielkim stopniu automatyzacją
DELAB UW, Aktywni+. Przyszłość rynku pracy 2017.

właściciel/współwłaściciel firmy
prezes/dyrektor/kadra zarządzająca wyższego szczebla
kadra zarządzająca średniego i niższego szczebla
pracownik biurowy, handlu i usług
robotnik wykwalifikowany
robotnik niewykwalifikowany
właściciel gospodarstwa rolnego
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Za 30 lat mój zawód przestanie istnieć,
ponieważ związane z nim czynności będą
wykonywały maszyny/roboty

Terapeuta

0,7%

Psycholog

0,7%

Pielęgniarka

0,9%

IT/analityk biznesowy/architekt danych/
system designer
1%
Duchowny
Lekarz
Wykładowca
Opiekun/ka do dzieci

1,6%
2%
3,2%
8%

DELAB UW, Aktywni+. Przyszłość rynku pracy 2017.

właściciel/współwłaściciel firmy

Biorąc pod uwagę fakt, że robot jeszcze długo nie będzie w stanie zastąpić człowieka w opiece nad innymi,

prezes/dyrektor/kadra zarządzająca wyższego szczebla

przedstawiciele zawodów medycznych i opiekuńczych mogą być spokojni o swoją zawodową przyszłość.

kadra zarządzająca średniego i niższego szczebla

Warto zdawać sobie sprawę, że automatyzacja nie jest w stanie zastąpić człowieka w ww. dziedzinach

pracownik biurowy, handlu i usług

nie tylko ze względu na zróżnicowany zakres działania niedostępny dla algorytmów, ale również z powodu

robotnik wykwalifikowany

wysokiego poziomu empatii w tych zawodach, którego nie jest w stanie osiągnąć żaden, nawet najnowo-

robotnik niewykwalifikowany

cześniejszy robot. Poza tym na bezpieczeństwo ww. zawodów mają wpływ również nastroje społeczne.

właściciel gospodarstwa rolnego

Mimo XXI w. i wszechobecnych technologii niewielu z nas jest gotowych na to, aby naszymi najbliższymi
0
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zajmowały się maszyny.
17

ILE OSÓB ZGODZIŁOBY SIĘ, ABY JEGO DZIECKIEM/

Oddzielna kategoria:
zawody przekształcone

NAJBLIŻSZĄ OSOBĄ ZAJMOWAŁA SIĘ MASZYNA/ROBOT?
DELAB UW, Aktywni+. Przyszłość rynku pracy 2017.

13% + 35% = 25%
emerytów

osób w wieku
15-24 lat

Automatyzacja nie tyle może wyeliminować część aktualnych zawodów, co jest w pewien sposób zmodyfikować. Wprawdzie maszyna będzie w stanie zastąpić montera czy spawacza, jednak do pełnego wykorzystania jej możliwości konieczny będzie pracownik o stosunkowo wysokich kwalifikacjach. Dlatego też
o ich podnoszeniu już dziś powinni zacząć myśleć nawet pracownicy szeregowi, fizyczni, gdyż to właśnie
ich będzie najłatwiej zastąpić przez nowe technologie.

Polaków

STANOWISKA PRODUKCYJNE DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI
Ciekawą listę bezpiecznych zawodów stworzył również Mariano Mamertino z agencji pośrednictwa pra-

ManpowerGroup, Rewolucja Umiejętności 4.0. Czy roboty potrzebują ludzi? 2019.

cy Indeed. Ekonomista wskazał dziewięć profesji, które są w najmniejszym stopniu podatne na zastąpienie przez maszyny i nowe technologie.
STANOWISKA NIEZAGROŻONE AUTOMATYZACJĄ
businessinsider.com.pl

kucharz

wyczucie smaku i estetyki jest konieczne do powstawania nowych kulinarnych receptur

specjalista ds. marketingu, komunikacji i kreacji

monter

inżynier w obszarze produkcji cyfrowej

spawacz

specjalista ds. robotów współpracujących

inspektor

specjalista ds. wirtualnej rzeczywistości

mechanik

architekt w obszarze user experience

maszyny nie są w stanie sprostać kreatywnemu myśleniu i tworzeniu innowacji

pielęgniarz

zawód ten wymaga mocnych zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych

nauczyciel

tylko człowiek jest w stanie na bieżąco reagować na błędy swoich uczniów oraz wyjaśniać im niejasne kwestie

ekspert ds. cyberbezpieczeństwa

Zawody przyszłości

obecnie jest duży deficyt pracowników na tym stanowisku (trzy razy więcej miejsc pracy niż chętnych)

Wśród wymienionych przez M. Mamertino profesji można znaleźć nie tylko te aktualnie istniejące,

pracownik działu HR

dów przyszłości jest rzeczywiście możliwe? Po części z pewnością tak. Szczególnie w przypadku, kiedy

niezbędnymi cechami pracownika na tym stanowisku są inteligencja emocjonalna oraz umiejętność
analizy tzw. kompetencji miękkich

kierownik działu logistyki/dostawy

roboty są w stanie transportować przesyłki z punktu A do punktu B lecz nie mają zdolności organizacji
całego systemu logistycznego

ekspert ds. BigData

maszyny nie poradzą sobie z tworzeniem algorytmów i programowaniem służącym przetwarzaniu danych

Gig Workers

niezbędnymi cechami pracownika projektowego jest elastyczność i zdolność do pracy bez nadzoru
(samodyscyplina)

ale również takie, które dopiero się kreują bądź powstaną w najbliższej przyszłości. Czy wskazanie zawow prognozach zostały uwzględnione coraz bardziej popularne trendy dotyczące nowoczesnego
rynku pracy.

Moja rekomendacja Z drugiej strony, śledząc wizje futurystycznych zawodów,
warto większą uwagę zwracać na wymagane w nich kompetencje niż samą,
wyimaginowaną nazwę profesji.
Interesująca wizja na temat zawodów przyszłości została przedstawiona w raporcie przygotowanym przez
infuture hatalska foresight institute. Autorzy wykreowali kilkanaście przyszłościowych zawodów, które

W kontekście bezpieczeństwa aktualnych zawodów pocieszające są również wyniki badań „The futu-

zostały pogrupowane wg pięciu zasadniczych kategorii.

re of skills employment in 2030” Pearsona. Według nich obecnie 10% osób wykonuje zawód, na który
będzie rosło zapotrzebowanie w przyszłości .
18
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infuture hatalska foresight institute, Pracownik przyszłości. 2019.

KATEGORIA GŁÓWNA

Jobs are for robots
PROFESJA PRZYSZŁOŚCI

meaning of life consultant
(konsultant sensu życia)
WYMAGANIA
• wiedza psychologiczna dotycząca człowieka i jego zachowań
• umiejętność diagnozy i posługiwania się testami psychologicznymi
• komunikatywność
• szeroka wiedza dotycząca bieżących wydarzeń
• znajomość metody design thinking
• wyjątkowe umiejętności analityczne i umiejętność interpretacji
uzyskanych informacji
• wyjątkowo silna inteligencja emocjonalna
• dyskrecja i takt

robot consultant
(konsultant ds. robotyki)
WYMAGANIA
• mile widziane doświadczenie z obszaru mechaniki, automatyki,
elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki
• komunikatywność
• umiejętność myślenia analitycznego
• zmysł obserwacji

KATEGORIA GŁÓWNA

Hollywood work model
PROFESJA PRZYSZŁOŚCI

holodeck educator
(edukator w zakresie przestrzeni wirtualnych)
WYMAGANIA
• szeroka wiedza z psychologii uczenia się, dopasowanie do każdego
ucznia indywidualnej ścieżki rozwoju
• wiedza podstawowa z zakresu chemii, biologii, medycyny, fizyki,
matematyki oraz nauk humanisty-cznych
• wiedza z zakresu nowych technologii (szczególnie VR, AR)
• komunikatywność
• umiejętność przekazywania zdobytej wiedzy
• pasja

digital currency consultant
(konsultant ds. walut cyfrowych)
WYMAGANIA
• umiejętne łączenie doświadczenia w zakresie rachunkowości oraz szerokiej
wiedzy dotyczącej kryptowalut (bitcoin, freicoin, ethereum, lightcoin etc.)
• solidna znajomość blockchaina i kryptowalut oraz dotyczących ich przepisów
prawnych
• umiejętność budowania i utrzymywania relacji z klientami oraz umiejętność
wpływu na podejmowane przez nich decyzje

• inteligencja emocjonalna
• umiejętność nawiązania relacji z klientem

robot therapist
(terapeuta robota)
WYMAGANIA
• doświadczenie w dziedzinie robotyki i pracy z robotami
• wiedza z zakresu psychologii i emocji
• wyjątkowe umiejętności analityczne i umiejętność interpretacji
uzyskanych informacji

20

MR (mixed reality) journey designer
(projektant rzeczywistości mieszanej)
WYMAGANIA
• doświadczenie w projektowaniu
• wyobraźnia i kreatywność
• komunikatywność
• umiejętność interpretacji uzyskanych informacji
• umiejętność konceptualizacji i projektowania przestrzeni

21

KATEGORIA GŁÓWNA

Always under control
PROFESJA PRZYSZŁOŚCI

genetic diversity agent
(kontroler genetycznej różnorodności)
WYMAGANIA
• monitorowanie i zrozumienie działań ludzkich
• doświadczenie w obszarze Big Data
• zmysł obserwacji
• dyskrecja i takt

health hacker
(haker zdrowia)
WYMAGANIA
• wiedza z obszaru medycyny i urządzeń medycznych
• wiedza z obszaru rozwiązań HET, HPE
• wykształcenie w obszarze ICT
• analityczne myślenie

KATEGORIA GŁÓWNA

Social workers for planet and nature
PROFESJA PRZYSZŁOŚCI

upcycling designer
(projektant upcyklingu)
WYMAGANIA
• zmysł obserwacji
• doświadczenie w projektowaniu
• umiejętność pracy w zespole
• kreatywność
• poczucie estetyki

organic voltaics engineer
(inżynier woltaiki organicznej)
WYMAGANIA
• wiedza z zakresu technologii odnawialnych (m.in.: słoneczna, wiatrowa,
energia pływów, odnawialne biopaliwa)
• wiedza na temat woltaiki

• zmysł obserwacji

• umiejętność pracy w zespole

investigative drones specialist

• doskonałe umiejętności komunikacyjne

(specjalista dronów śledczych)
WYMAGANIA
• empatia
• umiejętność analitycznego myślenia

• mobilność
• kreatywność

space farmer
(kosmiczny rolnik)

• dyskrecja i takt

WYMAGANIA

• umiejętność zdefiniowania etycznego zachowania pod względem

• mile widziana wiedza z zakresu energii odnawialnych (pływy morskie, wiatr)

celów korporacyjnych

• doświadczenie w uprawie roślin

• monitorowanie i zrozumienie działań ludzkich

• wiedza o nowoczesnych technologiach uprawy
• wielozadaniowość

22
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KATEGORIA GŁÓWNA

Eternal employee
PROFESJA PRZYSZŁOŚCI

Bez wątpienia powyższe nazwy niektórych profesji mogą zaskakiwać. Jednak nie nazwa jest w tym przy-

human enhancement designer

padku najważniejszy, a kompetencje, jakie będą pożądane w przyszłości na rynku pracy.

(projektant ludzkich ulepszeń)
WYMAGANIA
• podstawowa znajomość rozwiązań z obszaru biotechnologii, neurotechnologii, nanotechnologii i medycyny
• podstawowa znajomość rozwiązań medycznych z zakresu HET i HPE
• umiejętność współpracy z ludźmi

Moja rekomendacja
przeplatają się z cechami osobowościowymi.

Równie interesujące profesje przyszłości prezentuje Pearson . W tym przypadku wykreowano sześć
sylwetek pracowników, którzy będą u szczytu swojej kariery w 2030 r. Należą do nich:

• takt i dyplomacja

opiekun osób starszych

• doskonała komunikacja i nawiązanie relacji z klientem

konstruktor zieleni

• doskonała dbałość o szczegóły, empatia, wiedza z zakresu psychologii,
• umiejętność odczytania nie fizycznych sygnałów konieczna do podjęcia
odpowiednich z punktu widzenia klientów decyzji

Już teraz warto zauważyć, że umiejętności techniczne

nauczyciel ponadgimnazjalny
w niepełnym wymiarze godzin i doradca ds. życia
projektant angażujących doświadczeń

wearable & IoT solutions therapist

właściciel restauracji

(terapeuta rozwiązań podręcznych/osobistych)

inżynier lotniczy

WYMAGANIA
• wiedza dotycząca fizjoterapii, psychologii, funkcjonowania ludzkiego organizmu
• doświadczenie w pracy z pacjentem
• komunikatywność, otwartość, umiejętność aktywnego słuchania
• umiejętność pracy z cyfrowymi narzędziami i oprogramowaniem

agile working consultant
(konsultant ds zwinnej pracy)
WYMAGANIA
• samodzielność w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, w tym headhunting
• znajomość międzynarodowego rynku pracy
• podstawowa wiedza dotycząca nowych technologii
• bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności interpersonalne

Powyższe prognozy uwzględniają szerokie spektrum kwalifikacji. Znajdziemy w nim zarówno specjalistów inżynieryjnych, jak również pracowników branży edukacyjnej czy socjalnej. Obie powyższe prognozy
zawodów przyszłości wskazują zgodnie jedno:

za kilkanaście lat pracodawcy będą cenić nie tylko umiejętności
zdobyte dzięki edukacji, ale również cechy osobowościowe
i tzw. kompetencje miękkie.

Moja rekomendacja Biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze do niedawna kreatywność czy komunikatywność były jedynie mało znaczącym „hasłem” wpisywanym do CV, przywiązanie
wagi do tych cech w przyszłości będzie mocnym zwrotem na rynku pracy.

• podejmowanie inicjatywy i kreatywność w działaniu
• komunikaty-wność
• zmysł obserwacji
• mobilność
• motywacja i pewność siebie
24
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Którą drogą pójść?
Zmianami, jakie zajdą w przyszłości na rynku pracy, powinni zainteresować się szczególnie przed-

Co zatem warto studiować? I czy wykształcenie wyższe rzeczywiście jest niezbędne do osiągnięcia

stawiciele pokolenia Z oraz pokolenia Alfa. Ci pierwsi są obecnie na etapie kształcenia i wkraczania

zawodowego sukcesu? Niestety udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest możliwe.

na rynek pracy. Ci drudzy zaś będą niedługo podejmować decyzję, w którą stronę skierować swoje

Od kilku lat można zaobserwować „boom” na kierunki techniczne i inżynieryjne. Biorąc pod uwagę

kroki dotyczące edukacji. Wybierając kierunek kształcenia, w sposób pośredni podejmować będą

rosnące znaczenie nowoczesnych technologii w kontekście pracy zawodowej, nie ma nic dziwnego

również decyzję dotyczącą wykonywanego w przyszłości zawodu. Nikomu nie trzeba raczej tłuma-

w skierowaniu się młodych ludzi ku edukacji z tej dziedziny. Jednym z obszarów, w którym obecnie

czyć jakie opłakane skutki może przynieść wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej, która zupełnie
będzie mijać się z zapotrzebowaniem przyszłościowego rynku pracy. Już dziś doświadczamy tego

Ogólnoświatowe badania dowodzą, że za
zachodzącymi zmianami nie nadąża współczesny pracownik.
zachodzi najwięcej zmian, jest branża IT.

problemu. Na koniec 2018 r. poziom bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych wyniósł 14,1%.
Dla porównania w 2000 r. w tej grupie było zaledwie 2% bezrobotnych. Dlatego też przy wyborze
kierunku zawodowej kariery warto uwzględnić nie tylko własne predyspozycje, ale również prognozy dotyczące zatrudnienia w najbliższym pięcio-, dziesięcio- a nawet dwudziestoleciu.

BRANŻA IT W USA
ManpowerGroup, Rewolucja Umiejętności 4.0. Czy roboty potrzebują ludzi? 2019.

Ważniejsza edukacja…

86%

43%

wolnych stanowisk

pracowników branży IT

w IT wymagających

posiada wyższe wykształ-

wyższego informatycznego

cenie informatyczne

wykształcenia

Odwiecznym dylematem, przed którym rok w rok stają maturzyści, jest to, który kierunek studiów
wybrać. I chodzi tu nie tylko o wybór właściwego obszaru kształcenia (odwieczna konkurencja
między humanistyką a techniką), ale również podjęcie przyszłościowego kierunku studiów. Tym

Game studies, cyberlingwistyka,
okcydentalistyka, lex sportiva czy zarządzanie parafią to tylko przykłady nowobardziej, że niektóre z nich naprawdę zaskakują.

czesnych kierunków kształcenia na polskich uczelniach. Przed podjęciem decyzji o wyborze jakiegokolwiek kierunku, należy przede wszystkim zapoznać się z profilem absolwenta i kompetencjami,

92%

48%

ofert pracy na stanowisko

programistów posiada

programisty Java wymaga

wykształcenie w zakresie

ukończonych studiów

programowania Java

jakie gwarantuje konkretna ścieżka edukacyjna. Nietypowe kierunki są z jednej strony próbą odpowiedzi na zmieniające się zapotrzebowanie pracodawców. W wielu przypadkach jednak oryginalna
nazwa kierunku ma być dodatkową zachętą dla potencjalnych studentów. A przecież ukończenie
jakichkolwiek studiów w obecnych czasach nie jest gwarancją znalezienia zatrudnienia. Dlatego
decyzję o wyborze kierunku kształcenia trzeba podejmować z głową i w oparciu o dostępne analizy
przyszłości rynku pracy.

26

w tym kierunku
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Czy to oznacza, że na rynku pracy potrzebni są wyłącznie programiści, a kierunki informatyczne

Warto też zwrócić uwagę, że zdobycie dyplomu uczelni wyższej nie jest równoznaczne z zakończeniem

cie, dobrym kierunkiem edukacji będzie tzw. obszar STEM, który łączy w sobie umiejętności z za-

pracownika przyszłości będzie wymagać się gotowości do nieustannego szkolenia. Część osób zatrudnionych obecnie również będzie
musiała podnosić swoje kwalifikacje, a nawet zupełnie je zmienić. Szacuje

kresu nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Ostatnia dekada na amerykańskim rynku pracy,

się, że 54% pracowników na świecie będzie wymagał podniesienia kompetencji lub całkowitego prze-

w której zatrudnienie w zawodach bazujących na umiejętnościach z tego obszaru wzrosło o 24,4%,

kwalifikowania . Poziom świadomości Polaków dotyczący wymogu nieustannego kształcenia napawa

jest doskonałym dowodem na słuszny kierunek rozwoju kompetencji w tym zakresie . Tym bardziej,

optymizmem. Aż 74% rodaków uważa, że inwestowanie w pozyskiwanie nowych umiejętności jest

że pracownicy z umiejętnościami interdyscyplinarnymi coraz częściej są poszukiwani również na

konieczne do utrzymania się na rynku pracy .

są jedynym słusznym wyborem kierunku kształcenia? Oczywiście nie. Jednak biorąc pod uwagę
wpływ nowoczesnych technologii na struktury zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale na całym świe-

edukacji. Od

polskim rynku pracy.
Wskazówką, która być może ułatwi pokoleniu Alpha wybrać przyszłościowy kierunek kształcenia,
jest obecnie rosnące na rynku amerykańskim zapotrzebowanie na specjalistów konkretnych zawodów. W czołówce zestawienia znajdują się:

… a może kompetencje?
Analiza zarówno potencjalnych zawodów przyszłości, jak też aktualnego zapotrzebowania na specjalistów wskazuje jedną, istotną kwestię: oprócz wykształcenia i kwalifikacji równie ważną kwestią

terapeuta stosowanej analizy behawioralnej
(prognoza zapotrzebowania) 1246%
visual designer 663%

dotyczących przyszłości zatrudnienia. Jednym z przykładów jest charakterystyka pracowników poszu-

inżynier nauczania maszynowego 555%

kiwanych przez pracodawców w 2037 r. przygotowana przez DELAB UW. Autorzy raportu „Aktywni+.

urzędnik ds. żywności 514%

maganych kompetencji. Za 18 lat pracodawcy będą poszukiwać wśród kandydatów na pracowników

associate scientist 488%
programista ruby 431%

Przyszłość rynku pracy 2017” prezentuje zapotrzebowanie pracodawców właśnie z perspektywy wyposiadających poniższe umiejętności:
KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW W 2037 R.
DELAB UW, Aktywni+. Przyszłość rynku pracy 2017.

naukowiec 430%
inżynier RF 389%
regulatory affairs manager
(medycyna,farmacja) 382%
data scientist 351%

zaawansowane kompetencje cyfrowe
i zdolności matematyczno-statystyczne
umiejętność współpracy z innymi ludźmi
oraz z inteligentnymi maszynami

J. Kolko, The Jobs Priced out of Expensive Metros. 2018.

wysoki poziom inteligencji społecznej i empatii, umiejętność zapewnienia
pomocy i wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym

Moja rekomendacja Biorąc pod uwagę powyższe dane, dobrym krokiem

zdolność do zajmowania się wychowaniem
i kształceniem dzieci i dorosłych

będzie wybranie zarówno studiów inżynieryjnych czy technicznych, jak też tych z zakresu psychologii, behawiorystyki czy opieki socjalnej.
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Szczególną uwagę zwraca się na tzw.
kompetencje miękkie, tj. wiążące się z umiejętnościami społecznymi
i osobistymi. Ich znaczenie podkreślają zarówno specjaliści z branży HR, jak również wyniki badań
są kompetencje posiadane przez pracownika.

uzdolnienia artystyczne i sportowe
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Moja rekomendacja Na podstawie moich doświadczeń i pracy z moimi

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
infuture hatalska foresight institute, Pracownik przyszłości. 2019.

klientami, przedstawiam grupę kompetencji która już teraz potrzebna jest w pracy, a za parę lat
będzie to obowiązkowy pakiet dla każdego.
10 KLUCZOWYCH KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

1. przywództwo
2. kompetencje cyfrowe
3. komunikacja
4. współpraca międzykulturowa i międzypokoleniowa

UMIEJĘTNOŚĆ

NEGOCJACJE

WSPÓŁPRACY

DZIELENIE SIĘ

NASTAWIENIE NA

WIEDZĄ

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

5. kompetencje społeczne
6. współpraca w zespołach rozproszonych
7. umiejętność wyróżniania się
8. krytyczne myślenie
9. asertywność
10. negocjacje

AKTYWNE

KREATYWNOŚĆ

UCZENIE SIĘ

KRYTYCZNE

UMIEJĘTNOŚCI

MYŚLENIE

Z OBSZARU STEM

Nieco inna wizja kompetencji przyszłości została zaprezentowana w raporcie „Pracownik przyszłości”. W zestawieniu tym uwzględniono zarówno kwalifikacje zawodowe, jak też umiejętności społeczne, jakie powinien posiadać pracownik chcący utrzymać się na rynku pracy w perspektywie
kolejnych 10-ciu czy 20-tu lat.

UMIEJĘTNOŚCI
CYFROWE
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DESIGN
THINKING
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Co ciekawe, zarówno osoby aktywne zawodowo, jak też te wkraczające na rynek pracy zdają
sobie sprawę ze wzrostu znaczenia miękkich kompetencji. Odpowiedni poziom świadomości jest
już połową sukcesu. Osobom rozumiejącym trendy i zachodzące zmiany łatwiej będzie się do nich
dostosować.

Katarzyna
Izabela
Syrówka

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI WG POKOLEŃ
infuture hatalska foresight institute, Pracownik przyszłości. 2019.

Gallup® Certified Strenghts Coach/ Trainer
Accredited mentor, EIA EMCC, Practitioner level

Pasjonuję się swoją pracą i wierzę, że każdy człowiek ma potencjał do nadzwyczajnych dokonań
i tworzenia rzeczy wielkich. Przychodzę do Ciebie z entuzjazmem i optymizmem, by nie pozwolić
Ci stracić zapału i energii, nawet jeśli przemiana, którą Ci zaproponuję, będzie procesem wymagającym czy długotrwałym.

pokolenie X

Xenialsi

(44-53 lata)

(35-43 lata)

31% umiejętność z obszaru nauk ścisłych STEM

14% elastyczność poznawcza

27% rozwiązywanie problemów

15% umiejętność dzielenia się wiedzą

25% umiejętność dzielenia się wiedzą

14% umiejętności cyfrowe

Wierzę, że każdy jest wyjątkowy i jedyna trudność to wydobyć na zewnątrz unikalne moce i wskazać, jak z nich korzystać. Nieustannie znajduję w ludziach ich talenty i sprawiam, że je rozwijają.
Zależy mi aby Twoja efektywność, entuzjazm i motywacja wzrosły. Projektuję indywidualną ścieżkę z wykorzystaniem innowacyjnych, specjalistycznych narzędzi. Ich efektywność potwierdziłam,
realizując setki programów szkoleniowych, badań i sesji mentoringowych.
Wierzę, że kluczem do szczęścia zawodowego i prywatnego jest skupienie się na rzeczach
istotnych oraz na swoich talentach i silnych stronach.
Dzięki temu zyskasz możliwość poznania siebie a także osiągnięcia stanu pełnego zadowolenia
i satysfakcji z własnego życia. Chciałabym aby ten stan stał się podstawowym celem dla każdego
człowieka, a podążanie ścieżką silnych stron prowadziłp prosto do tego celu.

Zapraszam!
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pokolenie Y

pokolenie Z

Milenialsi (23-43 lata)

(< 22 lat)

18% aktywne uczenie się

20% umiejętności cyfrowe

13% współpraca z innymi

12% krytyczne myślenie

www.syrowka.com
kasia@syrowka.com
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