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WSTĘP
Drogi Czytelniku,
z ogromną przyjemnością oddaję w Twoje ręce Raport Future 2021.
To już trzecia edycja mojej autorskiej publikacji. Przyznaję, że kiedy wydawałam Future po raz pierwszy w 2019 r., nie sądziłam, że będzie wzbudzał tak
duże zainteresowanie. Samo zeszłoroczne wydanie pobrało aż 1530 osób!
Jestem przekonana, że tegoroczna edycja pobije ten rekord!
Raport Future 2021 znacznie różni się od swoich poprzedników. Oczywiście
znajdziesz w nim prognozy dotyczące przyszłości rynku pracy oraz zawodów przyszłości. Jednak w tegorocznej publikacji dużo uwagi poświęciłam
także temu, jak niewiele trzeba, aby to, co wydaje nam się odległą przyszłością z dnia na dzień stało się naszą teraźniejszością. Ostatnie dwanaście
miesięcy naznaczone przede wszystkim pandemią covid-19 udowodniły, że
takie zagadnienia jak transformacja cyfrowa, praca zdalna, robotyzacja czy
automatyzacja nie są wcale wizją przyszłości. Wybuch pandemii i związane
z nią ograniczenia społeczno-gospodarcze sprawiły, że zarówno organizacje,
jak też sami pracownicy byli w stanie w dość krótkim czasie wdrożyć i wykorzystać w swojej działalności nowoczesne rozwiązania technologiczne. Co
ciekawe, po tego rodzaju rozwiązania sięgnęło wiele firm i profesji, które dotąd – jak mogłoby się wydawać – nie mogły działać w systemie zdalnym czy
w świecie wirtualnym (np. medycyna). Pandemia udowodniła nam wszystkim wiele istotnych rzeczy:
• nie ma rzeczy niemożliwych w kontekście wdrożenia cyfryzacji,
automatyzacji czy robotyzacji w organizacjach,
• organizacje i pracownicy mają dużą zdolność do szybkiego przystosowania się do nieprzewidzianych zmian na rynku,
• przyszłość rynku pracy i naszej kariery zawodowej zaczyna się tak
naprawdę dziś.
Co więcej znajdziesz w Future 2021? Przekonaj się sam!
Życzę miłej lektury!
Jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat tegorocznej publikacji,
zachęcam do kontaktu.
Pozdrawiam serdecznie,

Kasia Syrówka
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PANDEMICZNA
RZECZYWISTOŚĆ ZAWODOWA
Biznes offline vs. biznes online
Ostatnie półtora roku to szczególnie trudny czas dla gospodarki, a co
za tym idzie również dla biznesów i pracowników. Globalny lockdown
i odizolowanie społeczeństwa w ich własnych domach wymusiło popularyzację kontaktów na odległość. Co więcej, restrykcyjne ograniczenia
w zakresie przemieszczania się sprawiły, że część branż, które dotąd działały wyłącznie stacjonarnie, było zmuszone przejść do działalności online.
Nie chodzi tu jedynie o zmianę modelu organizacji pracy z tej stacjonarnej na zdalną, ale przede wszystkim na przeniesienie całej działalności do
wirtualnego świata. Jeszcze kilka lat temu większość z nas przyznałaby,
że udzielanie porad lekarskich na odległość, obsługa klientów banków wyłącznie online czy zamawianie cateringu tylko za pośrednictwem telefonu
czy dedykowanych serwisów jest wręcz niemożliwe. Pandemia covid-19
udowodniła, że dostosowanie części branż do wirtualnej działalności jest
nie tylko możliwe, ale też z dużym prawdopodobieństwem na stałe wpisze
się w trendy rozwoju gospodarczego na najbliższe lata.
Przeniesienie działalności offline do wirtualnego świata najłatwiej zauważyć w handlu detalicznym, gdzie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy
e-commerce stał się główną formą działalności. Popularyzacja sprzedaży
na odległość nie jest jedynie efektem ubocznym pandemii i globalnej izolacji. W najbliższych latach ma szansę być głównym modelem biznesów
związanych z handlem detalicznym. Udział e-commerce w handlu detalicznym już w ciągu dwóch najbliższych lat ma osiągnąć poziom 55 proc.
w Chinach, 28 proc. w Wlk. Brytanii oraz przeszło 16 proc. w USA.1
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Biznes online jest kobietą?

Co ciekawe, działalność wirtualna coraz częściej interesuje płeć
piękną. Jak wskazują badania 38 proc. kobiet zamierza rozpocząć biznes online, a 62 proc. z nich ma zamiar ruszyć ze swoją
sprzedażą w sieci w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Zaś 24 proc.
kobiet prowadzących już swoje biznesy uznaje sprzedaż internetową za jedynie źródło dochodu i utrzymania.2

Jednak czy tylko handel zdecydował się na wejście do świata online? Oczywiście, że nie. Myślę, że nie będzie przesadną teza, że jednym
z głównych efektów pandemii covid-19 jest totalna transformacja formy
kontaktu z klientem w wielu branżach, nie tylko tej stricte sprzedażowej.
Wirtualny kontakt na stałe wpisał się w sektor bankowy czy medyczny.
Co ważne, wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie obsługi klienta
i wkroczenie do wirtualnego świata branż, których do niedawna jeszcze
w nim nie było, przełoży się w najbliższych latach na ograniczenie zapotrzebowania na pracowników z zakresu customer service. Szacuje się,
że w samych USA o ponad 4 mln zmniejszy się liczba miejsc pracy związanych ze sprzedażą żywności i obsługą klienta.3 Jednym słowem przeniesienie działalności ze świata realnego do tego wirtualnego na stałe odciśnie ślad na przyszłości rynku pracy i samego pracownika.
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Praca zdalna
Kolejnym standardem, który wpisuje się w organizację pracy po pandemii covid-19, jest praca zdalna. Jeszcze niespełna dwa lata temu ta forma współpracy była w polskich firmach wyjątkowym novum. Pandemia
sprawiła, że w 49 proc. przedsiębiorstw zatrudnieni pracowali głównie
zdalnie.4 Według innego źródła przez covid-19 44 proc. pracowników
pracowało zdalnie, a 14 proc. z nich w ogóle nie pojawiało się w biurze.
5 Dziś – po kilkunastu miesiącach prób wypracowania najwłaściwszych
modeli – w części branż pozostaje to standardem.
Czy rzeczywiście model pracy zdalnej okazał się tym najwłaściwszym
dla większości pracowników? Jak wskazuje raport Antal i Corees Polska
„Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników” większość pracodawców ocenia dobrze i raczej dobrze tę formę współpracy zarówno
w kontekście pracownika i jego efektywności, jak też kosztów związanych
z organizacją stanowiska pracy.
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Ocena głównie pracy zdalnej
z punktu widzenia pracodawcy6

63%

59%
29%

raczej
dobrze

bardzo
dobrze

Efektywność pracy

raczej 22%
dobrze

Koszty podróży służbowych

55%

53%
18% bardzo

raczej
dobrze

dobrze

Koszty wynagrodzeń

22% bardzo

raczej
dobrze

dobrze

Bezpieczeństwo obiegu danych

59%

59%

raczej
dobrze

bardzo
dobrze

16% bardzo
dobrze

Zadowolenie pracowników

raczej
dobrze

bardzo

8% dobrze

Kontrolna nad pracownikami
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A jak samą pracę zdalną odbierają pracownicy?
W początkowej fazie niezaprzeczalnie praca z domu była ogromnym
wyzwaniem zarówno organizacyjnym, jak też emocjonalnym. Ta forma
pracy była uciążliwa dla pracowników nie tylko z uwagi na konieczność
pogodzenia zawodowych obowiązków z tymi prywatnymi (wiążącymi się
często z edukacją zdalną potomstwa i koniecznością współdzielenia przestrzeni oraz sprzętu z życiowym partnerem), ale także z powodu przymusu
izolacji od współpracowników.

Co jest najbardziej uciążliwe w pracy zdalnej?7

43%

37%

Brak bezpośredniego
kontaktu z ludźmi

Przenikanie się życia
zawodowego i prywatnego

34%

33%

Konieczność dostosowania
się do domowników

Utrudniona komunikacja
ze współpracownikami
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Skoro praca zdalna – przynajmniej w początkowej fazie jej wdrożenia –
sprawiała pracownikom tak wiele trudności, to czy możliwe jest, aby po
tygodniach doświadczeń nabrali do niej przekonania? Jak wskazują badania pracownicy zauważyli stosunkowo wiele zalet tej formy współpracy.
Jednym z głównych powodów do zadowolenia jest brak konieczności dojeżdżania do pracy.8

84%

73%

specjalistów i managerów

pracowników zdalnych

jest zadowolonych
z braku konieczności
dojeżdżania do pracy

jest zadowolonych

Ograniczenie pracy biurowej nie wpłynęło negatywnie
na komunikację z przełożonymi czy członkami zespołu.

78%

managerów

82%

specjalistów
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Kluczowe kompetencje a nieznajomość narzędzi
W kontekście pracy zdalnej warto zwrócić uwagę na jeden aspekt.
Jak wskazują badania, od znajomości narzędzi ułatwiających
współpracę na odległość o wiele ważniejsze są kompetencje pracownicze. Znaczenie tych drugich podkreśla 58,3 proc. firm, w których większość pracowników pracuje zdalnie oraz 60,9 proc. firm, gdzie poziom
współpracy na odległość jest średni.

Jakie są najważniejsze kompetencje?

76,5%

umiejętność
zarządzania czasem

68,5%

samodzielność

52,5%

nastawienie na
realizację wyniku9

Czy zatem praca zdalna na stałe zagości na rynku pracy jako standardowa forma współpracy? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna.
Z jednej strony są branże, w których taka forma współpracy sprawdzi się
w 100 proc., np. agencje marketingowe, reklamowe, PR.10 Z drugiej zaś
próby wprowadzenia współpracy na odległość uświadomiły grupie pracowników, że to rozwiązanie nie sprawdzi się w ich przypadku. Dla niektórych
osób ograniczenie kontaktu z organizacją jedynie do kanałów elektronicznych
działa demotywująco, niszczy poczucie zawodowej przynależności, wpływa
negatywnie na poczucie lojalności.
Dlatego też każda firma przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu pracy
zdalnej jako standardowego rozwiązania powinna przeanalizować kilka głównych aspektów.
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Aspekty, które należy przeanalizować
planując wprowadzenie pracy zdalnej
jakie działy mogą w ten sposób funkcjonować i w jakim trybie;
wynajmowanie na pracę zdalną powierzchni biurowych w pobliżu
miejsca zamieszkania pracowników;
weryfikacja infrastruktury teleinformatycznej firmy i przygotowanie
jej na pełne funkcjonowanie w sferze usług cyfrowych;
ochrona, a równocześnie kontrolowany dostęp do istotnych informacji
firmowych;
weryfikacja zysków i strat z przeniesienia w relacje cyfrowe współpracy z usługowymi firmami zewnętrznymi z obszarów księgowości, porad
prawnych, usług marketingowych, szkoleniowych oraz z zakresu public relations;
wdrożenie nowego modelu marketingowego;
zapewnienie skutecznego sposobu pozyskania opinii odbiorców oraz
możliwości udzielania im odpowiedzi na pytania;
ustalenie sposobów docierania do klientów nie posiadających jeszcze
możliwości oraz umiejętności korzystania z usług cyfrowych.11
Jak zatem widać praca zdalna nie jest rozwiązaniem idealnym dla
każdego pracownika i firmy, a przed jej wdrożeniem na stałe należy dokładnie przeanalizować każdy przypadek pod kątem potencjału pracowników
oraz zasobów organizacji.
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Hybrydyzacja
Alternatywą dla pracy wyłącznie stacjonarnej i wyłącznie zdalnej może być
model łączący te dwie formy organizacji miejsca pracy. Model pracy hybrydowej, w którym połowę czasu pracy spędza się w biurze a połowę w domu
pracując zdalnie, powoli na stałe wpisuje się w postpandemiczny wizerunek
rynku pracy. Szczególnie w przypadku najmłodszego pokolenia pracowników,
które ceni sobie możliwość zachowania work life balance (istotne dla 33,6
proc. pracowników młodego pokolenia), elastyczne godziny pracy (30,9 proc.),
możliwość pracy zdalnej (22,3 proc.). Co istotne, idealnym modelem pracy
w przyszłości jest właśnie model hybrydowy – wskazuje go 77 proc.
pracowników.12
Czym wyróżnia się ten model pracy i dlaczego rzeczywiście może sprawdzić
się w przyszłości?
Po pierwsze, hybrydyzacja umożliwia dostosowanie miejsca i warunków pracy do aktualnych wymogów pracownika i pracodawcy. Część zadań, które
nie mogą być zrealizowane zdalnie, zostanie opracowana w siedzibie firmy.
Natomiast możliwość częściowej pracy zdalnej gwarantuje też pracownikowi
poczucie współdecydowania o swoim miejscu i sposobie pracy.
Hybrydowy model pracy przynosi wiele korzyści zarówno w oczach pracodawców, jak też samych pracowników. Ci pierwsi doceniają pracę „mieszaną”
przede wszystkim za jej efektywność, ale także za pozytywny wpływ na koszty
utrzymania miejsc pracy.
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Ocena pracy hybrydowej z punktu widzenia pracodawcy

82%

efektywność pracy

76%

koszty podróży
służbowych

67%

74%

Zadowolenie
pracowników13

62%

rotacja
pracowników

Koszty
wynagrodzeń

A jak pracę częściowo w biurze a częściowo w domu oceniają sami
pracownicy? Ci też podchodzą do tego rozwiązania dość optymistycznie.
Co ważne, oceniają pozytywnie nie tylko kwestię kosztów związanych
z dojazdami do pracy, ale także ergonomię stanowiska pracy czy poziom
komunikacji służbowej.

Ocena pracy hybrydowej z punktu widzenia pracownika

83%

komunikacja
z członkami zespołu

72%

82%

ergonomia
miejsca pracy

dojazd

77%

komunikacja
z przełożonym

70%

zadowolenie
z pracy14

Jak widać praca hybrydowa ma duże szanse na zakotwiczenie w standardowych modelach współpracy. Tym bardziej, że to optymalny model dla
64 proc. pracowników, którzy chcieliby pracować zdalnie 3-4 dni (odpowiednio 44 i 26 proc.)15
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Hube & Spoke –
nowy model organizacji przestrzeni biurowej
Zmiany w organizacji stanowisk pracy, jakie wywołała pandemia, zreformowały również modele organizacji przestrzeni biurowej. Jak wskazują eksperci jednym z rozwiązań, które z dużym prawdopodobieństwem zagości
na stałe w organizacjach, są biura typu Hube & Spoke. Idea polega na tym,
że firma posiada swoją główną siedzibę, a jednocześnie prowadzi równolegle działalność przynajmniej z dwóch biur w innej lokalizacji. I chociaż
32 proc. organizacji korzysta z tego modelu, a kolejne 6 proc. planuje go
wdrożyć, to nadal ok. 53 proc. organizacji w Polsce nie zamierza z niego
skorzystać (z różnych powodów).16
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Biorąc pod uwagę zmiany, jakie zachodzą w modelach współpracy na
światowym i polskim rynku pracy, nie sposób zadać jednego zasadniczego pytania: czy gotowi są na to nie tylko pracownicy i pracodawcy,
ale przede wszystkim obowiązujący ład prawny? Już sytuacja w Polsce,
gdzie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej trwa od dobrych kilkunastu miesięcy, daje jasny sygnał, że prawodawstwo nie nadąża za zamianami zachodzącymi na rynku pracy. To dość poważny problem, gdyż brak właściwych regulacji może bardzo szybko stać się polem
do nadużyć, a tym samym naprawdę dobre rozwiązania mogą przynieść
efekty zupełnie odwrotne od pierwotnie zamierzonych.
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Robotyzacja
Omawiając postpandemiczną sytuację na rynku pracy oraz prognozując
trendy na przyszłość, nie sposób ominąć zagadnienia, które tak naprawdę stało się symbolem cyfrowej rewolucji. Robotyzacja i automatyzacja,
bo o nich mowa, to już nie przyszłość a teraźniejszość rynku pracy.
Bez wątpienia wybuch pandemii znacznie przyspieszył transformacje
cyfrowe w organizacjach, a zmiany te dotknęły większość gałęzi gospodarki. Z przyspieszeniem wdrożenia automatyzacji i robotyzacji przez
covid-19 zgadza się 38 proc. firm. Co ciekawe, taki sam odsetek przyznaje,
że pandemia w żaden sposób nie przyspieszyła tego procesu. Z drugiej
strony automatyzacja i robotyzacja są w najbliższych planach 19 proc.
organizacji. Nie oznacza to jednak, że wszystkie firmy są gotowe na jej
wdrożenie. Według badań 32 proc. firm będzie w stanie sobie poradzić
z jej wprowadzeniem, lecz aż 46 proc. nie jest na nie gotowa.17

Cyfryzacja to nie moda czy wycinkowe
zastosowanie technologii

jako narzędzia, ale całościowy model prowadzenia biznesu. Obejmuje
wszystkie obszary działalności firmy, takie jak produkcja, montaż, logistyka, utrzymanie ruchu w firmach produkcyjnych, procesy i usługi (na przykład kontrola jakości), zarządzanie budynkami, energią czy działania wspomagające – szkolenia, księgowość czy controlling.” 18

17

Analiza ostatnich miesięcy wskazuje jednak, że transformacja cyfrowa
i wdrożenie automatyzacji czy robotyzacji są nieuniknione. Co więcej, wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań do organizacji warunkuje nie tylko poprawę pozycji samej firmy, ale w przyszłości wpłynie także na kondycję ogólnoświatowej gospodarki. Przedsiębiorstwa zautomatyzowane to organizacje
nowoczesne i świadome potencjału, jakie stwarza technologia. Wspomniana robotyzacja nie powinna być traktowana jako zło konieczne XXI w., lecz
jako optymalizacja działalności organizacji. I chociaż wprowadzenie tego
rodzaju rozwiązań wymaga nie tylko inwestycji finansowych, ale również
wyjścia przez organizację z dotychczasowej strefy komfortu, to przemyślane działanie w tym zakresie przyniesie jedynie wymierne korzyści.

Bariery w pracy z innowacjami

69%

47%

Zbyt duże obciążenie
kierownictwa/pracowników
bieżącymi zadaniami

Niewystarczający kapitał
lub jego brak na sfinansowanie
inwestycji

32%

19%

Trudności organizacyjne
wewnątrz firmy

Niechęć do podejmowania ryzyka
biznesowego/ kultura organizacyjna
niesprzyjająca pracy kreatywnej19
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Wkroczenie robotów i automatyzacji przełoży się bezpośrednio na strukturę zatrudnienia. Już dziś 68 proc. firm jest przekonanych, że wprowadzenie
tego rodzaju rozwiązań przyczyni się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia.20 Na uwagę zasługuje to, jak opinia w tym zakresie zmieniła się w ciągu
ostatniego roku. W poprzedniej edycji badania tylko 30 proc. firm było zdania, że nowoczesne rozwiązania zmniejszą poziom zatrudnienia, a 61 proc.
było przekonanych, że nie będą miały żadnego wpływu.21 Czyżby pandemia
udowodniła nam, że robotyzacja i automatyzacja mogą być zasadniczym
zagrożeniem dla przyszłości zawodowej człowieka?
Omawiając zagadnienie robotyzacji, nie można pominąć wymogów kompetencyjnych, jakie stawia to zjawisko przed pracownikami. Już w poprzednich edycjach Raportu Future podkreślałam, że robotyka nie musi
być wcale wrogiem człowieka o ile nauczymy się z nią współpracować
oraz wykorzystywać oferowane przez nią możliwości. Dlatego podkreślam po raz kolejny: nowoczesne technologie wymagają od nas – pracowników – ciągłego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, uczenia się
współpracy (czy to z ludźmi czy maszynami) na nowo. Kluczową kwestią są tutaj nie tylko odpowiednie szkolenia, ale także nasza otwartość
na nowoczesne rozwiązania. Oczywiście wsparcie pracodawcy i organizacji w tym zakresie jest jak najbardziej mile widziane i pożądane. Badania potwierdzają, że te nie pozostają obojętne na konieczność doszkalania swoich pracowników. 46 proc. organizacji planuje organizację szkoleń
z obsługi nowych systemów/maszyn, a 28 proc. bierze pod uwagę również konieczność przekwalifikowania swoich pracowników w przyszłości.
W kontekście samych pracowników tylko 15 proc. z nich jest przekonanych, że w wyniku automatyzacji będzie zmuszony do zmiany kwalifikacji,
a dla 30 proc. automatyzacja jest szansą a nie zagrożeniem w miejscu
pracy.22
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Czego nauczyła nas pandemia?
Wybuch pandemii to szczególnie trudne doświadczenia dla osób aktywnych
zawodowo. Na szczęście duża grupa z nich wyciągnęła konstruktywne
wnioski z tych doświadczeń. Jak wskazują badania 44 proc. pracowników
pod wpływem pandemicznych doświadczeń planuje zdobywać nowe
kompetencje w ciągu najbliższego roku.23 Pocieszające jest to, że mimo
trudnej sytuacji jesteśmy w stanie podjąć nowe wyzwania związane
z poszerzaniem swoich umiejętności.
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Współpraca pokoleniowa
Praca zdalna lub częściowo zdalna, nowe technologie, cyfrowa rewolucja
– czy na te zmiany gotowe są wszystkie pokolenia obecne na rynku pracy? Czy te najstarsze nie powinny czuć totalnego zagrożenia: zastąpieni
nowoczesnymi maszynami zostaną wyeliminowani z zawodowej aktywności? Oczywiście postępująca technologizacja organizacji niesie ze sobą
ryzyko likwidacji niektórych stanowisk pracy. Zaledwie kilkanaście miesięcy pandemii covid-19 udowodniło nam, że cyfrowe rozwiązania mogą doskonale zastąpić jakże jeszcze doniedawna niezastąpioną panią z bankowego okienka. Jednak z drugiej strony najstarsze pokolenia pracowników
mają do zaoferowania rynkowi pracy coś, czego nie będzie posiadała nawet najlepsza maszyna ani najlepiej wyedukowany pracownik pokolenia
Z – doświadczenie - zarówno to zawodowe, jak też życiowe. Dlatego tak
ważna jest współpraca pokoleń pracowniczych, gdyż każde z nich ma do
zaoferowania pracodawcy i współpracownikom coś szczególnego, czego
nie ma inne pokolenie. Tym bardziej, że zróżnicowanie pokoleniowe wśród
pracowników jest szczególnie doceniane przez menagerów. 83 proc.
z nich ocenia je korzystnie dla firmy. Jednak nadal nie ma to przełożenia na
rozwiązania sprzyjające zatrudnianiu i rekrutowaniu najstarszych pokoleń
– takie rozwiązania wdrożyło dotąd zaledwie 5 proc. organizacji.24
W zestawieniu z pracą w młodym zespole niezaprzeczalnie wygrywa możliwość uczenia się od doświadczonych kolegów (31 proc. vs. 68 proc.).25
Jak zatem przyciągnąć doświadczonych pracowników do organizacji?
Zaoferować im to, czego oczekują. A że oczekiwania poszczególnych
pokoleń są zróżnicowane, warto dostosować konkretne warunki pracy do
konkretnych osób i ich wymagań.
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Oczekiwania pracownicze wg pokoleń26

pokolenie Z
(1989-2001)

• troska organizacji

pokolenie Y
(1980-1988):

o well-being pracownika

• troska organizacji
o well-being pracownika

• etyczny lider

• etyczny lider

• organizacja otwarta
na różnorodność
swoich pracowników

• liderzy organizacji
są otwarci i transparentni

pokolenie X
(1965-1979)
• etyczny lider

baby boomers
(1946-1964):
• etyczny lider

• troska organizacji
o well-being pracownika

• troska organizacji
o well-being pracownika

• stabilność finansowa
organizacji

• stabilność finansowa
organizacji
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Chcąc docenić współpracę pokoleń pracowniczych, musimy też mieć na
uwadze trendy dotyczące wieku pracowników, które pojawią się w niedalekiej przyszłości.
Jak wskazuje OECD na zmiany na rynku pracy przełożą się bezpośrednio:
postęp w medycynie, a co za tym idzie wydłużająca się długość życia,
regulacje dotyczące ograniczenia dyskryminacji ze względu na wiek,
nowe sposoby organizacji pracy dostosowane do wymogów i kompetencji zróżnicowanych pokoleń pracowników,
nacisk na wdrażanie innowacji technologicznych.27
Dlatego też najwyższa pora przestać się koncentrować na wieku pracowników, a o wiele większą wagę zacząć przywiązywać do jego zdolności do
pracy zawodowej, posiadanych kompetencji i doświadczenia. Zaangażowanie zawodowe także starszych pokoleń nie tylko odciążyłoby kulejący
już na całym świecie system społeczno-rentowy, ale również mogłoby przyłożyć się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego oraz poprawę standardów życia społeczeństw. Biorąc pod uwagę, że do 2050 r. 4 na 10 osób
będzie w wieku powyżej 50 lat, a na 2 osoby w wieku 20-64 lata przypadać
będzie 1 osoba w wieku 65 lat 28, to zalety zaangażowania zawodowego
Baby Boomers i Silversów nabierają szczególnego znaczenia.
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NOWY WYMIAR
PRZYWÓDZTWA I LIDERA
Lider na nowo
Zmiany na rynku pracy wywołane covid, jak też coraz bardziej powszechna transformacja cyfrowa przedsiębiorstw stawia przed organizacjami
kolejne, niezwykle trudne zadanie. Nowoczesne modele współpracy wymagają od liderów innowacyjnego podejścia do kwestii zarządzania zespołem. Liderzy, dla których warunkiem dobrej współpracy jest obecność
fizyczna pracowników w biurze, będą mieli ogromne trudności w odnalezieniu się w nowej, wirtualnej i rozproszonej społeczności zawodowej.
Tym samym współcześni liderzy muszą być gotowi na przemodelowanie swojego schematu zarządzania, naukę nowych umiejętności, skierowanie w dotąd
niedocenianych czy wręcz ignorowanych kierunkach.
Jaki powinien być lider przyszłości?
Z pewnością ta wizja będzie się jeszcze kreować przez najbliższe miesiące.
Jednak już pandemiczne doświadczenia podsuwają wiele wskazówek,
w jaką stronę powinni zacząć zmierzać liderzy.
To, na co z pewnością należy zwrócić uwagę, to konieczność troski nie tylko
o dobre wyniki zespołu, ale także o jego samopoczucie, kondycję, emocje.
Lider przyszłości ma za zadanie połączyć w sobie autorytet posiadanego
doświadczenia z empatycznym podejściem do zespołu.
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Co powinien pracodawca

57%

55%

edukować

wspierać emocjonalnie

45%

38%

komunikować

nie obciążać29

Czy takie zmiany są konieczne? Oczywiście, że tak. Lider, który nie dostosuje się do zachodzących na rynku pracy trendów, przestanie być dobrym
liderem. Tym bardziej, że zmiany w organizacjach są jak najbardziej wyczekiwane. Ich najczęstszym celem jest modyfikacja struktury organizacyjnej,
strategii firmy oraz organizacyjnej kultury.30
Co zatem powinni zrobić sami liderzy, którzy chcą się utrzymać na rynku pracy przyszłości? Przede wszystkim zacząć działać w tym kierunku
już dziś (o ile nie zaczęli tego wcześniej). 82 proc. pracowników wskazuje, że ich menagerowie powinni mieć regularne szkolenia z zakresu
zarządzania pracownikami wykonującymi obowiązki zdalnie.31 Co powinno
obejmować szkolenie? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Z pewnością liderzy muszą sukcesywnie zwiększać swoje kompetencje cyfrowe.
Te stają się must have pracownika każdego szczebla. Zatem menager zarządzający zespołem powinien przodować w ich wykorzystaniu, aby być wzorem
dla podwładnych.
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Lider zespołów zdalnych i rozproszonych
Pandemia przyzwyczaiła liderów i ich zespoły do komunikacji zdalnej.
Jednak czy udało nam się wypracować skuteczne modele współpracy?
Śmiem twierdzić, że w większości organizacji praca na odległość była organizowana ad hoc z potrzeby chwili. I o ile należy pochwalić ich szybką zdolność
adaptacji do trudnych warunków, o tyle dalsza bierność w zakresie efektywnej
organizacji współpracy zdalnej zasługuje wręcz na piętnowanie. Tym bardziej,
że wbrew pozorom współpraca zdalna nie jest modelem wykreowanym przez
pandemiczną rzeczywistość. Działająca od dobrych kilku lat, pokazuje także bariery dotyczące współpracy liderów z zespołami na odległość.

8 najważniejszych wyzwań
zespołów pracujących zdalnie:

76%

58%

55%

angażowanie
pracowników

brak dynamiki
i niuansów rozmowy

budowanie zaufania

47%

44%

42%

monitorowanie
statusu prac

trudności
komunikacyjne

42%

trudności w relacjach
z zespołem

wykrywanie i rozwiązywanie
konfliktów

41%

techologia32
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Zadaniem lidera kierującego zespołami zdalnymi i rozproszonymi jest
wypracowanie właściwego kanału komunikacji gwarantującego nie tylko płynny przepływ informacji, ale także budujący poczucie wspólnoty i wzajemnego
zaangażowania.
Jakie rozwiązania ma do wyboru? Aktualny rynek nowych technologii proponuje szereg aplikacji i programów, które nie tylko pozwolą nawiązać kontakt
między członkami zespołu, ale staną się wręcz wirtualną platformą zespołowej współpracy.

27

MAPA TECHNOLOGII I NARZĘDZI
33
WSPIERAJĄCYCH PRACĘ ZDALNĄ
Centra pracy zespołowej

Przestrzeń wymiany plików

28

Współpraca i prototypowanie

Zarządzanie projektami i pracą

Oczywiście to tylko przykłady aplikacji wspierających współpracę z zespołami
zdalnymi i rozproszonymi. Pozostałymi ważnymi kwestiami są również zarządzanie kalendarzem zespołu, monitorowanie czasu pracy zdalnych pracowników, automatyzacja i efektywność oraz edukacja i zdobywanie umiejętności. 34
Wyzwaniem w zarządzaniu zespołem zdalnym i rozproszonym jest także
utrzymanie odpowiedniego poziomu zaangażowania. Tym bardziej, że tylko
wg 30 proc. pracowników menager/pracodawca wspiera ich w utrzymaniu
produktywności/motywacji podczas pracy zdalnej, a wg 33 proc. tego nie
robi. 35
Najtrudniejsze obecnie w pracy managera jest to, że organizacje blokują dostęp do praktycznych aplikacji, pozbawiając możliwości podniesienia efektywności pracy lidera i jego zespołu.
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Lider empatyczny…
Ciekawymi trendami, jaki pojawił się w wyniku pandemicznych doświadczeń w kontekście liderowania są, oczekiwania wobec pracodawcy związane
z jego troską o emocje i odczucia pracowników. Chociaż well-being pracowników nie jest nowym zagadnieniem, to w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nabrał zupełnie innego znaczenia. Od liderów oczekuje się ludzkiej
wrażliwości, wyczucia taktu, zrozumienia. Z jednej strony wcale to nie dziwi – pracownicy chcą mieć poczucie, że są kimś więcej dla pracodawcy niż
jedynie małym elementem w ogromnej organizacyjnej machinie. Z drugiej,
stojąc przed obciążającymi wyzwaniami zawodowymi i rodzinnymi związanymi z zastosowanymi ograniczeniami, chcą mieć poczucie zrozumienia,
a nawet solidarności ze strony lidera. Tym bardziej, że 40 proc. z nich przyznaje, że ich zdrowie psychiczne ucierpiało w trakcie pandemii, a tylko
18 proc. pracodawców zapewniło wsparcie w zakresie utrzymania kondycji
psychicznej w czasie pandemii. Co zatrważające, 61 proc. pracodawców pozostało biernych wobec tego problemu.36 Czy wypracowanie takiego modelu jest możliwe? To zależy – zarówno od samego lidera, panujących zasad
w organizacji i kultury organizacji oraz zarzadu.

Przywództwo polega na zabieraniu ludzi ze sobą w innym
kierunku i w inne miejsce niż to, do którego zmierzali.37
Komunikacja, motywacja, inspiracja, czyli zarządzanie ludźmi powinno zajmować 70-80 proc. czasu pracy dobrego lidera.38 Z drugiej strony lider nie
odniesie sukcesu samodzielnie, potrzebuje do tego zgranego, dobrze komunikującego się zespołu. Dlatego lider przyszłości powinien w sposób empatyczny podchodzić do swoich współpracowników. Empatia ta powinna dotyczyć
nie tylko zrozumienia trudnych sytuacji życiowych, w których może znaleźć
się pracownik, ale również uwzględnienia jego roli w działalności organizacji.
Pracownicy i ich opinie powinny być uwzględniane w wielu aspektach działalności firmy. Nabiera to szczególnego znaczenia w przypadku wdrożenia istotnych zmian w organizacji.
30

I chociaż nadal dość często osobą kierującą zmianą jest menager (15 proc).,
to warto uwzględnić partycypację pracowników w realizowanym procesie,
który może przejawiać się w postaci:
Możliwości wyrażania swojej opinii
Udziału w zespołach wspierających zmiany
Współtworzenia wizji zmian
Wypracowania wariantów działań w ramach projektu
Udziału w szkoleniach dotyczących przedmiotu wprowadzanej zmiany
Uczestnictwa w spotkaniu inicjującym wdrożenie
Otrzymania wsparcia w postaci coachingu lub mentoringu
Udziału w szkoleniach związanych z metodyką wprowadzanych zmian
Uczestniczenia w imprezie integracyjnej z okazji zakończenia wdrażania
zmiany
Podejmowania innych działań związanych z wdrożeniem.39
Empatyczne podejście, uwzględnienie doświadczenia, opinii, ale także emocji
pracownika w działalności firmy jest cały czas szerokim polem eksploracji dla
liderów. Tym bardziej, że poczucie bycia ważnym pracownikiem w firmie nie
jest zbyt wysokie – wynosi średnio 6,86 na 10 pkt.40 Nieco lepiej wygląda
ocena uwzględniania przez przełożonych proponowanych pomysłów pracowników (7,72 na 10 pkt.) czy współpracy z bezpośrednim przełożonym
(7,84 na 10 pkt.41). Nie zmienia to jednak faktu, że liderzy nadal stoją przez
wyzwaniem wypracowania ludzkiej twarzy i zerwania ze schematem lidera-dyktatora.
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…i nadmiernie obciążony
Bycie współczesnym liderem nie jest proste nie tylko ze względu na stojące
przed nim wyzwania związane z koniecznością modyfikacji modelu działania, ale także ze względu na nadmierne obciążenie w czasach pandemii. I nie
chodzi tu wyłącznie o nadmiar zawodowych obowiązków, ale przede wszystkim o obarczenie ogromną odpowiedzialnością. Lider w czasach pandemii
to osoba, która stara się stworzyć poczucie stabilności dla swoich współpracowników, bardzo często nie mając jednocześnie poczucia bezpieczeństwa.
Pierwsze miesiące pandemii, kiedy organizacje były zmuszone wprowadzić
szereg ograniczeń, a management nie potrafił wskazać strategii działania na przyszłość, liderzy zostali postawieni w szczególnie trudnej sytuacji.
Nie wiedząc jak naprawdę będzie wyglądała przyszłość ich i ich zespołów
w organizacji, musieli stworzyć podstawy poczucia bezpieczeństwa i stabilności dla swoich pracowników. Konfrontując własne obawy i niepewność
z koniecznością uporczywej walki o przyszłość organizacji, współcześni liderzy muszą zmierzyć się z dużym obciążeniem psychicznym i emocjonalnym.
Dlatego tak ważna jest dbałość o zdrowie psychiczne nie tylko swoich współpracowników, ale również siebie samego. Tym bardziej, że wielu liderów jest gotowych do poświęceń dla ratowania organizacji. 86 proc. z nich jest gotowych
do pracy zdalnej, 85 proc, jest gotowych zaakceptować czasowe ograniczenie
dostępu do świadczeń pozapłacowych, 76 proc. jest w stanie zaakceptować
zmianę zakresu zawodowych obowiązków, 71 proc. zgodziłoby się na czasowe zmniejszenie czasu pracy a 63 proc. nawet czasowe zmniejszenie pensji.42
Wszystko po to, aby ocalić organizację, która znalazła się w trudnej sytuacji
ekonomicznej.
Skoro liderzy mają dbać o dobre samopoczucie swoich podwładnych i stan
organizacji, to kto ma zadbać o nich? Oni sami. Dlatego współczesny lider
musi potrafić zadbać o siebie samego przy jednoczesnym zachowaniu etyki
i zasad dobrej współpracy.
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JAKI POWINIEN BYĆ WSPÓŁCZESNY LIDER? 43

1.
2.
3.
4.
5.

Powinien dbać o własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Załamany, słaby i w nadmiernym stresie nie podoła i nie pomoże innym.
Tylko w relatywnie dobrej formie lider może starać się zarażać
innych optymizmem, konstruktywnie pocieszać i wspierać.
W miarę możliwości nie epatować swoją pozornie lepszą sytuacją, ale również nie wstydzić się swoich osiągnięć. Skromność
i pokora są w czasie kryzysu szczególnie w cenie.
Jasno komunikować plany i przebieg zarządzania przedsiębiorstwem oraz włączać współpracowników w procesy decyzyjne
(to zwiększy horyzonty menadżera, a pracownikom da poczucie
sprawczości).
Oferować – poza zabezpieczeniem pracy i wynagrodzenia
– inne możliwe formy pomocy i solidarności.
Orientować się w sytuacji na rynku oraz opracowywać
zapobiegawczo alternatywne scenariusze działania.
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Cel: wykorzystanie potencjału pracowników
Śledząc moje dotychczasowe rozważania na temat lidera, możesz odnieść wrażenie, że aktualnie w centrum uwagi jest zdobywanie przez niego cyfrowych
kompetencji i nabywanie umiejętności empatycznego zarządzania zespołem
i sobą samym. A gdzie tu miejsce na rozwój pracowników? Czy lider nie odgrywa w tym procesie żadnej roli? Czy staje się biernym i przyjmuje współpracowników z całą dobrocią inwentarza, bez doszukiwania się sposobów na lepsze wykorzystanie posiadanego przez nich potencjału? Akcentowanie szkoleń
i rozwoju kompetencji pracowników to bardzo ważny aspekt pracy lidera
XXI wieku. Tylko dzięki umiejętnemu wykorzystaniu oferowanego przez zatrudnionych potencjału możliwe będzie osiągnięcie założonych celów organizacji.
Znając swój zespół i świadomie podchodząc do talentów poszczególnych pracowników, lider będzie w stanie osiągać zamierzone efekty szybciej i łatwiej.
Dlatego żaden szanujący się współczesny lider nie może bagatelizować kwestii
rozwoju swojego zespołu. Co ciekawe, podobne podejście prezentuje pokolenie
pracowników wkraczające na rynek pracy. Chociaż większość z nich woli szefa, który jest autorytetem (62 proc.) od szefa-kolegi (38 proc.), to ważnymi dla
nich aspektami w kontekście pracodawcy są: dobre wdrożenie w nowe miejsce pracy – 59,8 proc. czy prowadzenie szkoleń/spotkań online – 43,8 proc.44
Dodatkowo pracodawcę może wyróżnić w ich oczach:

22,3%

możliwość rozwijania
pasji pracowników

16,3%

dostęp do nowych
technologii

16%

wsparcie
psychologiczne45

Jak widać zainteresowanie pionu zarządzającego potencjałem zatrudnianego zespołu jest jak najbardziej pożądane wśród pracowników. Jestem przekonana, że wraz ze wzrostem świadomości na temat własnych talentów, oczekiwania te również będą rosły. Dobry menager będzie musiał umieć im sprostać
– z korzyścią dla siebie, pracownika i całej organizacji.
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PRACA PRZYSZŁOŚCI
VS. PRACOWNIK DZIŚ
Zawody, których już nie ma?
Tocząca się od lat dyskusja na temat zawodów i kompetencji przyszłości
w pierwszej kolejności zwraca uwagę na te profesje, które już nie istnieją lub
przestaną istnieć w najbliższej przyszłości. I chociaż możemy w ostatnich
latach zaobserwować powrót kształcenia zawodowego, to część zawodów
wypadła z obiegu już jakiś czas temu. Pandemia covid-19 dokonała szybszej
selekcji tych zawodów i branż, które stały się nieaktualne bądź nieodporne na
ogólnoświatowy kryzys gospodarczy.
Wprowadzone ograniczenia pandemiczne najmocniej odbiły się na branżach
związanych z turystyką. Problemy pojawiły się również w consultingu, handlu
detalicznym, transporcie czy produkcji przemysłowej.

Branże, w których zmiana pracy była najczęściej
konsekwencją pandemii covid-1946

68%

Turystyka, gastronomia,
hotelarstwo

44%

51%

Doradztwo
consulting

Transport, spedycja,
logistyka

49%

Handel detaliczny,
retail

41%

Produkcja
przemysłowa
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Dokładne dane o stanie zatrudnienia w Polskich przedsiębiorstwach
w pierwszym półroczu br. prezentuje GUS. I chociaż poziom zatrudnienia był
niższy zaledwie o 0,03 proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku,
to największe spadki można dotyczą działalności związanych z:

12%

3,8%

zakwaterowaniem
i gastronomią

obsługą rynku
nieruchomości

1,8%

1,3%

górnictwem
i wydobywaniem

2,4%

wytwarzaniem i zaopatrywaniem
w energię elektryczną, gaz,
parę wodną i gorącą wodę

budownictwem
i handlem

0,4%

naprawą pojazdów
samochodowych47

Powyższe dane wskazują, jakie zawody mogą być nadwyżkowe w najbliższej
przyszłości. Tym bardziej, że coraz więcej specjalistów podkreśla, że z powodu covid-19 doszło do spadku zatrudnienia w wielorakich branżach. I o ile
spadek zatrudnienia w turystyce, hotelarstwie czy gastronomii nie dziwi, o tyle
poniższe dane mogą być nieco zaskakujące.

Najpopularniejsi poszukiwani specjaliści
(rok 2019 vs. 2020)48

obsługa klienta

IT

21 vs. 18 proc.

15 vs. 14 proc.
inżynieria

11 vs. 10 proc.
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Najczęściej rekrutujące branże
(rok 2019 vs. 2020)49

Handel hurtowy i B2C

10 vs. 9 proc.

Handel hurtowy i B2B

9 vs. 7 proc.

Pandemia była testem dla wielu branż i ujawniła w części z nich brak odporności na globalny kryzys. Pracownicy ww. sektorów powinni wyciągnąć konstruktywne wnioski z tej jakże niezwykle cennej lekcji. Ograniczenie rozwoju
zawodowego wyłącznie do jednej profesji i nastawienie, że całe swoje życie
przepracujemy w jednym zawodzie może nas dużo kosztować. Zachodzące
na rynku pracy zmiany, rosnąca cyfryzacja i automatyzacja jak też obecnie
niestabilna sytuacja społeczno-gospodarcza zwiększają ryzyko, że zawód,
który wykonujemy dziś, w bardzo krótkim czasie może nie gwarantować
nam stabilnego zatrudnienia.

Branża finansowa nie do końca bezpieczna?
Ciekawe dane dotyczące zmian w zatrudnieniu dotyczą branży finansowej. Sektor, który mógłby się wydawać względnie bezpieczny pod kątem
zatrudnienia, w ostatnim roku wcale taki nie był. Wzrost liczby ofert pracy
w finansach dotyczy w ostatnim roku jedynie głównych księgowych
(zaledwie o 1 proc.). Natomiast analitycy finansowi, księgowi/specjaliści ds.
rachunkowości, a nawet dyrektorzy finansowi muszą liczyć się ze spadkiem ofert pracy (odpowiednio o 18, 6 i 45 proc.) .50
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Profesje odporne na kryzys
Tak jak pandemia uwidoczniła słabości niektórych branż i zawodów,
tak wskazała również te sektory gospodarki, które wydają się gwarantować
bezpieczeństwo zatrudnienia. Z pewnością w pierwszej kolejności – ze względu na popularyzację pracy zdalnej – do głowy przychodzą nam profesje związane z IT i cyber bezpieczeństwem. Jak jednak wskazują dane z poprzedniego
rozdziału nie można tej kategorii ujmować zbyt ogólnie (zapotrzebowanie na
specjalistów IT spadło w 2020 r.).
Co być może będzie zaskakujące, wg Calamari w 2020 r. wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu handlu i sprzedaży (o 3 proc. w stosunku
do 2019 r.) .51
Do branż względnie bezpiecznych (ze względu na rosnącą mimo pandemii
liczbę ofert pracy) można zaliczyć:

marketing/sprzedaż
zdrowie

prawo

HR

IT

praca fizyczna

Warto dokładniej przyjrzeć się zawodom w poszczególnych branżach, aby
mieć rozeznanie, które z nich mogą zapewnić względnie stabilne zatrudnienie
w najbliższych miesiącach, a nawet latach.
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Wzrost zatrudnienia w poszczególnych zawodach
(2020 vs. 2021 r.) 52

MARKETING
SPRZEDAŻ

PRAWO

HR

IT

ZDROWIE
PRACA
FIZYCZNA

zawód

wzrost liczby ofert

dyrektor marketingu/sprzedaży

56 proc.

specjalista ds. marketingu

52 proc.

specjalista ds. e-commerce

90 proc.

grafik

16 proc.

radca prawny

69 proc.

aplikant radcowski/adwokacki

159 proc.

doradca podatkowy

43 proc.

specjalista ds. ochrony danych
osobowych

21 proc.

hr business partner

54 proc.

specjalista ds. hr

20 proc.

specjalista ds. kadr i płac

23 proc.

rekruter

44 proc.

cio/dyrektor it

- 53 proc.

programista

21 proc.

specjalista ds. cyberbezpieczeństwa 400 proc.
administrator it

49 proc.

lekarz

102 proc.

pielęgniarka

42 proc.

ratownik medyczny

63 proc.

salowa

- 6 proc.

magazynier

30 proc.

pracownik ochrony

- 19 proc.

kierowca

39 proc.

kasjer/sprzedawca

- 8 proc.

O ile wzrost zatrudnienia w dobie pandemii w sektorze opieki zdrowotnej nie
dziwi, o tyle daje to jasny sygnał, że w tej branży nie będą w stanie zastąpić
nas roboty. Już w poprzednich edycjach Raportu Future zwracałam uwagę,
że nowoczesne technologie i maszyny – mimo najbardziej zaawansowanych
rozwiązań – nie będą w stanie zagwarantować jednego: empatii i umiejętności zaopiekowania się człowiekiem. W tej dziedzinie człowiek jest bez wątpienia niezastąpiony!
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Co z pracownikiem fizycznym?
Powyższe dane kreują niejasną pozycję zawodową pracowników fizycznych. Z jednej
strony pandemia udowodniła nam jak bardzo potrzebujemy kierowców czy kurierów.
Z drugiej zaś w ostatnim roku zmniejszyło się zapotrzebowanie na pracowników ochrony czy kasjerów. Sądzę jednak, że siła fizyczna będzie w cenie na rynku pracy jeszcze
przez wiele lat. Oczywiście poziom dostępnych ofert zatrudnienia będzie zależny od
konkretnej profesji czy branży. Jednak osoby pracujące w budownictwie czy sektorze
zdrowotnym nie powinny mieć powodów do niepokoju o swoją przyszłość.

Jak pod kątem wzrostu zatrudnienia wyglądało ostatnie półrocze w Polsce?
Wg GUS zwiększyło się zatrudnienie w informacji i komunikacji (o 3,6%),
dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 1,7%),
a także w transporcie i gospodarce magazynowej, administrowaniu i działalności wspierającej, przetwórstwie przemysłowym oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (w granicach 0,7%–0,2%). Jednak wzrost zatrudnienia w tych branżach jest stały, gdyż w roku poprzednim również zwiększyła
się liczba ofert w większości ww. branż. 53
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Kompetencje przyszłości
Mówiąc o względnie „bezpiecznych” branżach, nie można pominąć kwestii kompetencji, jakich będzie wymagała od nas przyszłość. Powszechność pracy zdalnej, wkroczenie wirtualnej rzeczywistości do organizacji oraz zmiany dotyczące
oczekiwań zarówno pracodawców jak i pracowników przełożą się na konieczność posiadana zupełnie nowych umiejętności. Co ważne, nie będą one się
ograniczać jedynie do kompetencji twardych. Oprócz wyuczonych standardów
i technik równie ważne będą umiejętności miękkie.
Ciekawy i moim zdaniem bardzo trafny podział kompetencji przyszłości przedstawiło WomenUpdate. W publikacji „Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej.
Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego” wymieniono trzy
podstawowe grupy umiejętności, jakie warto posiąść na przyszłość:

I.

II.

Kompetencje cyfrowe i techniczne54

Kompetencje inżynierskie
Zaawansowane kompetencje cyfrowe
Podstawowe kompetencje cyfrowe

Kompetencje poznawcze

Krytyczne myślenie
Elastyczność poznawcza
Kreatywność
Rozwiązywanie złożonych problemów

III. Kompetencje społeczne
Współpraca z innymi
Inteligencja emocjonalna
Zarządzanie ludźmi
Przedsiębiorczość
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Przeplatanie się kompetencji miękkich z technicznymi i inżynieryjnymi umiejętnościami zagości na stałe w przyszłości rynku pracy i pracownika. Potwierdza
to teza Światowego Forum Ekonomicznego, które wskazało listę kompetencji
przyszłości obowiązujących już w 2025 r.

Kompetencje przyszłości 2025 wg WEF 55
Myślenie analityczne i innowacyjność
Aktywne uczenie się i strategia uczenia się
Kompleksowe rozwiązywane problemów
Myślenie krytyczne i analiza
Kreatywność, oryginalność i inicjatywa
Przywództwo i wpływ społeczny
Wykorzystanie technologii, monitorowanie i kontrola
Projektowanie technologii, programowanie
Odporność (rezyliencja), tolerancja stresu i elastyczność
Rozumowanie, rozwiązywanie problemów, ideacja

Czy prognozy – te krajowe i światowe – znajdują odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu rynku pracy? Analizując dane dotyczące aktualnych oczekiwań pracodawców wobec pracowników, można śmiało stwierdzić, że empatia, kreatywność czy inicjatywa będą w najbliższej przyszłości równie ważne jak obsługa
aplikacji, maszyn czy platform.
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Oczekiwania pracodawców wobec pracowników56
Współpraca
Odporność na stres
Umiejętność zarządzania czasem
Chęć ciągłego rozwoju
Kreatywność
Zdolności interpersonalne
Empatia
Zdolności adaptacyjne

Co ważne, sami pracownicy muszą być świadomi nie tylko wymagań rynku,
ale również tego, co mogą mu zaoferować. Oczywiście część kompetencji
przyszłości można zdobyć w ramach szkoleń. Jednak część z nich posiadasz od samego początku. Twoje mocne strony – bo właśnie je mam na
myśli – to potencjał, jaki możesz zaoferować swojemu pracodawcy. Jednak
w pierwszej kolejności trzeba go poznać i nauczyć się nim właściwie zarządzać. Test Gallupa pozwoli Ci odkryć swoje talenty. Kiedy je zrozumiesz,
będziesz w stanie właściwie je wykorzystywać. Z korzyścią dla pracodawcy i siebie samego. Samoświadomość jest pierwszym krokiem do stania
się pracownikiem przyszłości. Tym bardziej, że największymi trudnościami
rekrutacyjnymi w ostatnim roku – tuż obok braku kandydatów i zbyt wygórowanych oczekiwań finansowych – są niewystarczające albo niedopasowane
kompetencje.57
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Młody pracownik = świadomy pracownik
Mogłoby się wydawać, że najbardziej lekceważące podejście do swojej
zawodowej przyszłości mogą mieć pracownicy wkraczający na rynek
pracy. Jak jednak wskazują badania przedstawiciele pokoleń Z i Y mają
dojrzałe podejście wobec kompetencji przyszłości. Młodzi pracownicy
są świadomi zachodzących zmian. Potrafią także określić pulę kompetencji,
które pozwolą im utrzymać się na rynku pracy w ciągu kilku czy nawet kilkunastu najbliższych lat:

Kompetencje przyszłości 58
		

Otwartość na zmiany i szybka adaptacja – 19, 4 proc.

		

Łączenie różnych umiejętności – 17,8 proc.

		

Szybkie uczenie się nowych rzeczy – 13,5 proc.

		

IT i znajomość języków oprogramowania – 11,2 proc.

		

Efektywne zarządzanie czasem – 4,7 proc.

		

Radzenie sobie ze stresem – 4,5 proc.

		

Interdyscyplinarność – 4,3 proc.

		

Analiza BIG DATA i jej rozumienie – 4,2 proc.

		

Umiejętności komunikacyjne – 3,9 proc.

		

Zastosowanie sztucznej inteligencji – 3,8 proc.

		

Samodzielne zarządzanie swoją pracą – 2,6 proc.

		

Praca zespołowa – 2,3 proc.

		

Umiejętność pracy na odległość (remote work) – 2,2 proc.

		

Zarządzanie zespołami wirtualnymi (zdalnymi) – 2 proc.

		

Umiejętność korzystania z nowych mediów – 1,5 proc.

		

Trendwatching – 1,1 proc.

		

Obsługa zaawansowanych robotów – 0,6 proc.
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Przede wszystkim rozwój!
Myśląc o zawodowej przyszłości, musisz uświadomić sobie jedno: to, jaka
będzie Twoja pozycja na rynku pracy za kilka czy nawet kilkanaście lat zależy
w dużym stopniu od tego, jakie decyzje i działania podejmiesz dziś. Pracownik
przyszłości zaczyna się dziś! Dlatego tak kluczową kwestią jest ciągła aktywność – dotycząca zarówno aktualnej profesji, jak też szeroko rozumianego
rozwoju zawodowego i osobistego. Najgorsze, co możesz zrobić dla swojej
zawodowej kariery, to pozostać bierny wobec zachodzących zmian. Nawet
jeśli jesteś aktualnie najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie, absolutnie
nie możesz osiąść na laurach. Hasłem kluczowym w kontekście utrzymania
się na rynku pracy w przyszłości jest rozwój zawodowy. Przywiązują do niego
wagę zarówno pracownicy, jak też pracodawcy.

Jakie kompetencje pracowników będą najbardziej
cenione po okresie pandemii? (wg pracodawców)59
		

Umiejętność współpracy – 87 proc.

		

Odporność na stres oraz umiejętność zarządzania czasem – 83 proc.

		

Samorozwój – umiejętność i chęć ciągłego rozwoju – 80 proc.

Co istotne, rozwój jest ważnym aspektem pracy zawodowej dla coraz większej
grupy pracowników. Dostęp do szkoleń jest ważny dla 48,5 proc. pokolenia
Y i Z .60 Obserwuje się też wzrost ważności rozwoju zawodowego w ostatnim roku. Aktualnie przywiązuje do niego wagę 64 proc. polskich i 52 proc.
europejskich pracowników. To 15 proc. wzrost na rynku krajowym w ciągu
ostatnich 12 miesięcy 61! Co ważne, rozwój zawodowy odgrywa ważną rolę
dla każdego pracowniczego pokolenia.
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Znaczenie rozwoju zawodowego
w podziale na pokolenia62

pokolenie Z

74%

pokolenie X

60%

pokolenie Y

72%

baby boomers

54%

Możliwość rozwoju zawodowego to również jeden z głównych powodów
zmiany pracy (istotny dla 68 proc. pracowników 63).
Jeśli chcesz utrzymać się na rynku pracy, nie czekaj jednak, aż pracodawca zaoferuje Ci szkolenia. Chociaż te są bardzo pożądane przez pracowników, to z powodu kryzysu gospodarczego i niestabilnej sytuacji wielu przedsiębiorstw może być pomijanych w polityce organizacyjnej. Dlatego najlepiej
weź sprawy w swoje ręce: szukaj szkoleń i programów, które pozwolą Ci się
rozwijać. Najlepszym rozwiązaniem będą takie programy, które nie tylko nauczą Cię nowych kompetencji, ale pozwolą także rozwinąć te, które już posiadasz. Osobiście polecam Ci Akademię Talentów, w której uzyskasz wszystkie
ww. korzyści.
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PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY
OCZAMI EKSPERTÓW

Aleksandra Trapp

Head of Culture and Trends w infuture.instutute, odpowiedzialna m.in. za zarządzanie procesem pozyskiwania danych, analizy, wnioskowanie oraz warstwę merytoryczną prowadzonych projektów, współautorka kilkunastu raportów m.in. „Praca. Scenariusze przyszłości” , „Pracownik przyszłości”, „Future of Office Spaces”, „AI: konsekwencje i wyzwania”,
„Living buildings. Przyszłość biurowców do 2050”, „Wędrowcy. Raport o współczesnych
nomadach” i książki „Far Future. Historia jutra”. Wielbicielka trendu lifelong learning, której
zainteresowania skupiają się wokół procesów kierujących ludzkimi zachowaniami i analizy zjawisk społecznych, szczególnie tych kształtujących obecną i przyszłą rzeczywistość.

Jeszcze do niedawna mówiono
o cyfryzacji przedsiębiorstw. Pandemia znacznie przyspieszyła ten
proces. Czy dziś możemy mówić,
że transformacja cyfrowa już się
dokonała?
Transformacja cyfrowa trwa już od kilkunastu lat. Zapoczątkowała ją cyfryzacja informacji, potem mieliśmy do
czynienia z cyfryzacją relacji i rozwojem

social mediów. Cyfryzacja przedsiębiorstw i biznesu wciąż trwa, a przed
nami kolejne jej etapy. Obecnie jesteśmy w miejscu, które najlepiej chyba
opisuje trend Mirror World, czyli Świat
Lustrzany. Nawiązuję on do cyfryzacji
świata fizycznego i tworzenia jego replik w świecie cyfrowym. W obszar ten
wchodzą także koncepcje cyfrowych
bliźniaków czy internetu/cyfryzacji
zmysłów. Wiele zmian jeszcze przed
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nami. Dziś bowiem na to, w jaki sposób
funkcjonujemy, także biznesowo, ma
wpływ wiele różnych czynników, nie tylko technologicznych, ale i społecznych,
środowiskowych, ekonomicznych czy
regulacyjno-politycznych. Już od kilku lat w infuture.institute wskazujemy,
jak istotne jest holistyczne spojrzenie
na zmiany i trendy i ich konsekwencje
w wielu różnych obszarach równocześnie.

Często w kontekście przyszłości
rynku pracy pada hasło „zawód
przyszłości”. Jednak czy wskazanie
„bezpiecznej” profesji jest rzeczywiście możliwe? A może zamiast
wyuczonego zawodu ważniejsze
stały się kompetencje? O co powinien zadbać pracownik w 2021, aby
utrzymać się na rynku pracy przez
najbliższe lata?
Obecne systemy edukacyjne stoją
przed wielkim wyzwaniem: jak przygotować uczniów i studentów na nieznaną przyszłość. Żyjemy bowiem
w czasach, które charakteryzująsię
najbardziej dynamicznymi zmianami
w historii ludzkości. Szacuje się, że blisko 70% dzieci, które obecnie uczą się
w szkole podstawowej, będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie ist-

nieją. Współczesny świat stale się zmienia, a wraz z nim kompetencje, które są
nam potrzebne. To, co umieliśmy wczoraj, dziś może okazać się niewystarczające. Na przykład umiejętność czytania
to kompetencja, która musi być dziś
uzupełniona m.in. o umiejętność czytania ze zrozumieniem i łączenia w całość
wielu, często sprzecznych informacji,
o umiejętność oceny oraz weryfikacji wiarygodności źródeł, szczególnie
w dobie fake newsów. Zaawansowane
kompetencje poznawcze – myślenie
krytyczne, kreatywność, rozwiązywanie złożonych problemów – stają się
normą. Wraz z ewolucją możliwości
cyfrowych zwiększa się popyt na umiejętności społeczne i emocjonalne na
rynku pracy. Wyniki badań, które są też
omówione w naszym raporcie „Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046.”
wskazują, że w przyszłości przydatne
będą zarówno kompetencje społeczne
(współpraca w zespole), jak i umiejętności cyfrowe, techniczne czy poznawcze
(analizowanie danych, rozwiązywanie
złożonych problemów). Potwierdza to
tezę, że kompetencje przyszłości to
wachlarz różnych umiejętności. Rośnie
bowiem konieczność szerokiego spojrzenia na zachodzące zmiany; niezbędne jest zrozumienie ich wzajemnych
zależności i wpływów. Ważna staje się
zatem umiejętność łączenia wielu kompetencji i umiejętności.
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Jakie 3-4 kluczowe trendy dotyczące rynku pracy wskazaliby Państwo
na najbliższe 5-10 lat?
W gospodarce opartej na wiedzy, w jakiej aktualnie funkcjonujemy, na pewno
trend Life long learning, tj. społeczeństwa nieustannie uczącego się, staje
się w pewnym stopniu nadrzędnym
trendem na rynku pracy. Wiedza przestaje być bowiem narzędziem pracy
naukowców, nauczycieli, wykładowców,
menedżerów czy specjalistów, ale dotyczy wszystkich. Staje się strategicznym zasobem społeczeństw. Rośnie
nieustannie zapotrzebowanie na pracowników samodzielnie myślących
i twórczych, którzy potrafią kreować

koncepcje, generować innowacyjne
i unikalne rozwiązania, umieją rozwiązywać problemy. Konieczność posiadania
coraz wyższych kwalifikacji i kompetencji zawodowych wymaga zaś ustawicznego uczenia się, także, by móc reagować i dostosowywać się do szybkich
zmian. Na pewno ważnym trendem są
Niewidzialne technologie, w ramach
których technologia, wpisując się w codzienne życie człowieka, staje się dla
niego prawie niedostrzegalna. Zatem
postępująca algorytmizacja życia, ale
i automatyzacja i robotyzacja będzie
miała wpływ na to, w jaki sposób pracujemy i jak zmienia się biznes oraz rynek
pracy.
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Wiceprezes i współzałożycielka Future Collars. Inicjatorka kampanii społecznej Woman
Update i wydarzenia „Dnia Kariery Kobiety w IT” z warsztatami programowania i debatami technologicznymi z udziałem kobiet w IT. Wydawca raportu „Kobiety w Technologiach”
przedstawiającego 100 najbardziej wpływowych kobiet w sektorze IT w Polsce. Zdobywczyni tytułu Człowieka Roku magazynu Brief oraz laureat wyróżnienia Fundacji „Sukces
Pisany Szminką” za swoje zaangażowanie we wzmacnianiu pozycji kobiet w biznesie. Przez
20 lat związana z branżą komunikacyjną jako prezes agencji PR Headlines Porter Novelli. Posiada bogate doświadczenie w kampaniach PR-owych, które wprowadziły zmiany
w postrzeganiu, opiniach i zachowaniach społecznych, wielokrotnie nagradzanych przez
jury międzynarodowe i krajowe. Absolwentka Wydziału humanistycznego Concordia University w Montrealu. Szczęśliwa mężatka i mama czwórki dzieci.

Jeszcze do niedawna mówiono o cyfryzacji przedsiębiorstw. Pandemia
znacznie przyspieszyła ten proces.
Czy dziś możemy mówić, że transformacja cyfrowa już się dokonała?
Transformacja cyfrowa cały czas trwa.
Kryzys pandemiczny przyczynił się do
jej przyspieszenia i sprawił, że wiele
przedsiębiorstw przeszło na pracę zdalną i zaczęło korzystać z nowych platform oraz programów cyfrowych. To,
do czego dyrektorzy ds. technologii nie

byli w stanie przekonać zarządu przez
7 ostatnich lat, zostało zrealizowane w
zaledwie 2-3 miesiące. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Russell
Reynolds Associates, już w 2015 r. 90%
badanych firm przyjęło strategię digitalizacji. Natomiast w 2021 r. możemy
mówić, że 100% firm podjęło strategiczny plan i zaczęło wdrażać digitalizację.
Obserwowaliśmy również rozwój rynku
e-commerce, który musiał odpowiedzieć na nowe potrzeby klientów wy-

50

nikające z wprowadzonych obostrzeń
pandemicznych. Zaczęto wdrażać
nowe rozwiązania i usługi, a wiele przedsiębiorstw uruchomiło sprzedaż online
stanowiącą dla nich jedyną ścieżkę do
przetrwania. Przykładem firmy, która
błyskawicznie zareagowała na nową
sytuację, jest sieć sklepów spożywczych Żabka. Już na początku kwietnia
2020 r. przystąpiła do testów usługi pozwalającej na zamawianie produktów
poprzez aplikację i odbieranie ich w
sklepie, a w połowie maja już około 220
sklepów oferowało taką możliwość. Kolejną branżą, która wyszła obronną ręką
z kryzysu pandemicznego, jest IT. Jak
pokazują dane, zarobki specjalistów IT
zwiększyły się w trakcie pandemii, a zapotrzebowanie na nich stale rośnie. Niestety w tej odpornej na kryzysy branży
w dalszym ciągu pracuje zbyt mało kobiet. Według badania przeprowadzonego przez Bulldogjob w 2020 r. kobiety
stanowiły 14% pracowników IT. Dodatkowo sytuacja na rynku pracy bardzo
dużej liczby kobiet pogorszyła się w
wyniku pandemii. W naszym zeszłorocznym raporcie opracowanym przez
ośrodek badawczy DELab Uniwersytetu Warszawskiego „Cyfrowy klucz do
przyszłości zawodowej” wskazaliśmy,
że w Polsce aż 3 mln kobiet pracuje w
sektorach silnie narażonych na negatywne oddziaływanie COVID-19. Dodatkowo jak wynika z najnowszego badania ośrodka DELab UW „Tytanki pracy”,
Polki mierzą się także z obniżeniem do-

tychczasowych zarobków - ponad jedna trzecia spośród pracujących ankietowanych doświadczyła czasowego lub
stałego obniżenia wynagrodzenia.

Często w kontekście przyszłości
rynku pracy pada hasło „zawód
przyszłości”. Jednak czy wskazanie
„bezpiecznej” profesji jest rzeczywiście możliwe? A może zamiast wyuczonego zawodu ważniejsze stały
się kompetencje? O co powinien zadbać pracownik w 2021, aby utrzymać się na rynku pracy przez najbliższe lata?
Obecnie bardziej niż o zawodzie przyszłości mówi się o zawodach i branżach,
w których występuje największe zapotrzebowanie na pracowników oraz które stale będą się rozwijać i rozszerzać
swoje specjalizacje. Takim obszarem
jest w szczególności np. analiza i inżynieria danych, sztuczna inteligencja czy
cyberbezpieczeństwo. Z dostępnych
danych wiemy, że nasze dzieci będą
w swoim życiu zmieniać profesję aż 5
razy i pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Według raportu World
Economic Forum, do 2025 r. zniknie aż
85 milionów miejsc pracy i powstanie
niemal 97 milionów nowych. Według instytutu McKinsey do 2030 r. aż 375 mln
pracowników będzie musiało się przekwalifikować. To pokazuje, jak istotne
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będzie zdobywanie nowych umiejętności i gotowość do wielokrotnego
przebranżowienia się oraz ciągłej nauki. Nie bez znaczenia jest też świadomość pracowników dotycząca wpływu
transformacji cyfrowej na wykonywaną przez nich pracę. Warto poznawać
i interesować się nowymi technologiami, które umożliwią lepsze i sprawniejsze wykonywanie pracy. Każdy z nas
powinien zastanowić się również, czy
jego miejsce pracy jest zagrożone objęciem automatyzacją i platformizacją.
Jeśli prawdopodobieństwo znalezienia
się w tej sytuacji jest wysokie, należy
podjąć kroki w kierunku przebranżowienia się w przeciągu najbliższych lat.

Jakie 3-4 kluczowe trendy dotyczące rynku pracy wskazaliby Państwo
na najbliższe 5-10 lat?
W trakcie najbliższego roku będziemy
obserwować wzrost zapotrzebowania na pracowników posiadających
zaawansowane kompetencje cyfrowe
i techniczne. Będziemy także świadkami automatyzacji i robotyzacji procesów, w wyniku których wiele osób straci

swoje zatrudnienie. Dla Polski prognozy
są szczególnie alarmistyczne, ponieważ automatyzacja może objąć aż 56%
miejsc pracy. Upowszechni się również
model pracy zdalnej lub hybrydowej.
Pandemia pokazała, że praca z domu
jest nie tylko możliwa, ale również wysoko ceniona przez pracowników. Czas
zaoszczędzony na dojazdach do pracy,
możliwość spędzenia większej ilości
czasu z bliskimi czy swobodny ubiór, to
tylko kilka z korzyści płynących z pracy
zdalnej. Jej wprowadzenie przyczyniło
się także do rozwoju zjawiska workation oznaczającego wykonywanie pracy
zdalnej z dowolnego miejsca na ziemi,
w którym w warunkach przed pandemicznych pracownicy mogliby znaleźć
się jedynie w trakcie urlopu. Jest to
zwrot ku modelowi sprzed początku XX
wieku, kiedy wakacje jeszcze nie istniały. Możliwe również, że zostanie wprowadzony 4-dniowy tydzień pracy, który
już jest testowany przez niektóre firmy.
Ma on na celu obniżenie ryzyka wypalenia zawodowego i przeciążenia pracowników, a także ma pomóc zachować równowagę między pracą a życiem
osobistym.
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Dyrektor Zarządzająca DELab UW oraz Kierowniczka Działania II.3.6. POB V „Budowa
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Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Readie, Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Zespołu Ekspertów Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB. Od 2021 roku członkini Rady Programowej Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites oraz ekspertka Sekcji Edukacji Cyfrowej przy Komitecie Informatyki
PAN.
Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zmian, jakie transformacja cyfrowa uruchamia w gospodarce i społeczeństwie. Wcześniej prowadziła badania nad współpracą
gospodarczą, w tym zagadnieniem integracji. Była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej i „Polityki”.
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Jeszcze do niedawna mówiono o cyfryzacji przedsiębiorstw. Pandemia
znacznie przyspieszyła ten proces.
Czy dziś możemy mówić, że cyfryzacja się dokonała?
Absolutnie nie! Z moich obserwacji
i tego, co wynika z badań, ta cyfryzacja
była bardzo powierzchowna. Nawet jeśli firmy przechodziły na e-commerce
czy inwestowały w określone systemy,
nie prowadziło to do faktycznej zmiany
organizacyjnej i procesowej. To chyba
najważniejsze w cyfryzacji. W transformacji cyfrowej nie chodzi o to, że wprowadzamy nowe narzędzia i innowacje
cyfrowe, ale o funkcjonowanie biznesu
w zupełnie inny sposób.

Często w kontekście przyszłości
rynku pracy pada hasło „zawód
przyszłości”. Czy wskazanie takiej
„bezpiecznej” profesji jest rzeczywiście możliwe? A może zamiast wyuczonego zawodu ważniejsze stały
się kompetencje? O co powinien
zadbać pracownik w 2021 r., aby
utrzymać się na rynku pracy przez
najbliższe lata?
Niewiele możemy powiedzieć o tym,
jaki będzie zawód przyszłości, tzn. do
czego doprowadzi nas ta cała cyfrowa
transformacja. Natomiast już teraz widać, że nie możemy się nastawić na to,
że zdobywamy jakiś zawód czy konkret-

ne kompetencje i to nam zagwarantuje
budowanie naszej kariery zawodowej.
Czegoś takiego po prostu nie będzie.
Aktualnie jesteśmy w procesie zmiany
myślenia o edukacji i o tym, jak mamy
kształtować nasze ścieżki kariery.
Przede wszystkim trzeba uświadomić
sobie, że będziemy potrzebować stałej
edukacji, tzn. takich krótkich form, które są dostosowane do transformacji
i zmiany. Co więcej, konieczne będzie
odejście od tradycyjnych form kształcenia, a co za tym idzie, myślenie o podnoszeniu swoich kompetencji przez całe
życie zawodowe. Podkreślam jeszcze
raz: przede wszystkim potrzebna jest
zmiana sposobu myślenia o edukacji,
naszych zawodach, zatrudnieniu itd.

Jakie 3-4 kluczowe trendy dotyczące
rynku pracy wskazałaby Pani na najbliższe 5-10 lat?
Pierwszy – ja nazywam go datafikacją
pracy – przez to, że firmy będą coraz
więcej inwestować w różnego rodzaju
rozwiązania cyfrowe, my, jako pracownicy, będziemy zostawiać coraz więcej danych o sobie, naszej pracy czy
wykonanych zadaniach. Niewątpliwie
zmieni to układ i relacje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Pracownicy
będą rozliczani w zupełnie inny sposób, co już zaczyna się powoli dziać, ze
względu na popularyzację pracy zdalnej. Idzie to jednak też w tym kierunku, że pracodawca będzie miał coraz
więcej informacji o pracownikach, ich
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efektywności, o tym co i jak dokładnie robią. Natomiast pracownicy będą
potrzebowali na nowo wynegocjować
swoje prawa. Trend ten bardzo zmieni
rynek pracy, ponieważ już dziś zwraca
się sporo uwagi na trudność pogodzenia pracy zdalnej z życiem prywatnym
i trudnościami z przystosowaniem się
do tej formy współpracy. Jednak to
o wiele głębszy temat, dotyczący właśnie monitoringu pracownika w trakcie
pracy w takim systemie. Z czasem, na
podstawie chociażby sposobu pisania
maili i używanego słownictwa, algorytmy będą w stanie rozpoznać nasze
emocje. Te same mechanizmy pojawią się też w naszym prywatnym życiu.
O nową formę relacji będą musieli zadbać
zarówno pracodawcy, jak też pracownicy.
Drugą kwestią jest nowa forma zawierania kontraktów pracy, ponieważ
aktualny rozwój technologiczny i tzw.
platformizacja będą umożliwiać zatrudnianie do pojedynczych zadań. Co ciekawe, przestaniemy mówić o zakresie
obowiązków, który zostanie zastąpiony

konkretnymi zadaniami do wykonania.
W kontekście formy zatrudnienia, od
strony pracodawców będzie mniejsza
potrzeba zatrudniania na etat, na rzecz
bardziej elastycznych form współpracy.
W tym przypadku istotną rolę również
będą odgrywać algorytmy, które gromadząc dane na nasz temat, będą ułatwiać
wyszukiwanie nas przez potencjalnych
pracodawców.
Ostatnia rzecz to nasza zdolność dostosowania się do cyfrowych innowacji – w jaki sposób sztuczna inteligencja
będzie uzupełniać nas, a w jaki sposób
my będziemy uzupełniać ją. Ważna też
będzie umiejętność odnajdywania się
na nowym rynku pracy. To prawdziwe
wyzwanie dla całego systemu edukacyjnego, tak samo dla nas – pracowników.
Odnajdywanie się w nowej rzeczywistości, z posiadanymi kompetencjami, nie
będzie łatwe. Wszystko po to, aby nadążyć za postępem technologicznym.
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Założycielka i ambasadorka Digital University, organizacji, która współpracuje z najlepszymi światowymi uniwersytetami, takimi jak MIT, Harvard Business School, University of Vienna Stanford University i NYU Stern.
Jej misją jest kształcenie ludzi w zakresie nowych technologii i tworzenie liderów jutra. Organizator i prowadząca programy edukacyjne, sesje szkoleniowe i wydarzenia dla zespołów zarządzających. Polska ambasadorka Singularity University - edukacyjnego think tanku z Doliny Krzemowej, który przygotowuje światowych
liderów i organizacje do przyszłości. Od lat obserwuje trendy technologiczne i społeczne oraz mówi o tym,
jak zmieni się nasz świat i biznes w ciągu najbliższych 10-20 lat. Prelegent polskich i międzynarodowych
konferencji oraz prowadząca programów edukacyjnych na temat trendów technologicznych dla firm i uczelni. Pasjonatka tematów dotyczących przyszłych trendów, przyszłości pracy (w tym siły roboczej i miejsca
pracy), automatyki, przyszłości transportu, sztucznej inteligencji, długowieczności i przyszłości medycyny,
kompetencji przyszłości, przyszłości edukacji i uczenia się przez całe życie. Ma ponad 20 lat doświadczenia
w biznesie korporacyjnym, które zdobyła pracując na kluczowych stanowiskach w dużych i znanych organizacjach, m.in. Polkomtel, PGE czy Deloitte.

Jeszcze do niedawna mówiono o cyfryzacji przedsiębiorstw. Pandemia znacznie przyspieszyła ten proces. Czy dziś
możemy mówić, że transformacja cyfrowa już się dokonała?
Odpowiedź na to pytanie jest złożona
i brzmi i tak i nie. Tak dlatego, że rzeczywiście procesy transformacyjne przyspieszyły w pandemii i firmy zainteresowały się technologią, dokonały wielu
zakupów oraz zaczęły procesy wdrożeniowe w organizacjach, niektóre bardzo
skutecznie. Ci, którzy w pandemii szybko
zorientowali się, że jest to dla nich szansa na przeformułowanie biznesu, wiele

zyskali i bardzo przyspieszyli swój rozwój. Nie dlatego, że najważniejszy element w tej układance – ludzie – wciąż
są zagubieni, boją się zmian i edukacja
technologiczna wciąż przed nimi. Prawdziwa transformacja jest wtedy, kiedy
uda nam się przeprowadzić przez nią
ludzi, a to zadziało się na razie w bardzo
małym stopniu. Jako Digital University
w ślad za naszą globalną odnogą Singularity University wprowadziliśmy certyfikowany program edukacyjny Digital
Transformation Expert, bo wierzymy, że
każdy pracownik poza tym co robi na
co dzień, w organizacji powinien stać
się właśnie ekspertem od transformacji
cyfrowej.
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Często w kontekście przyszłości rynku
pracy pada hasło „zawód przyszłości”.
Jednak czy wskazanie „bezpiecznej”
profesji jest rzeczywiście możliwe?
A może zamiast wyuczonego zawodu ważniejsze stały się kompetencje?
O co powinien zadbać pracownik
w 2021, aby utrzymać się na rynku pracy przez najbliższe lata?
Zdecydowanie najważniejsze są kompetencje. Szczególnie dlatego, że rynek
pracy w nadchodzących latach będzie
coraz bardziej zmienny i być może kilka razy w ciągu naszego zawodowego
życia będziemy musieli się przebranżowić. Kluczowe słowa w dzisiejszym
rynku pracy to: upskilling, reskilling i life
long learning, czyli przekwalifikowywanie, nabywanie nowych kompetencji
i uczenie się przez całe życie. Zresztą umiejętność uczenia się jest coraz
częściej podawana jako jedna z kompetencji przyszłości. Pozostałe ważne
kompetencje to: otwartość na zmiany
i umiejętność szybkiego dostosowywania się do nich, empatia i inteligencja
emocjonalna, umiejętność zadawania
pytań. Wbrew pozorom w czasach,
gdy wszystkie odpowiedzi znajdziemy
w Google, to umiejętnie zadane pytanie daje nam przewagę konkurencyjną.
Równie ważna jest także znajomość
technologii i otwartość na to co ona
przynosi. Oczywiście jest dużo więcej
ważnych kompetencji przyszłości, ale
te wydają mi się kluczowe i przynajmniej na początek warto się na nich
skupić.
Jakie 3-4 kluczowe trendy dotyczące
rynku pracy wskazałaby Pani na najbliższe 5-10 lat?
Jest co najmniej kilkanaście trendów
które – o czym wiemy już dzisiaj - będą

kształtować naszą najbliższą przyszłość. Trendy, które wydają się dziś
kluczowe, to na pewno ekologia (w tym
zmiany klimatyczne) i to, co będziemy
w stanie zrobić w najbliższych latach
w obszarze energii odnawialnej oraz
środowiska. Wbrew pozorom będzie to
miało bardzo duży wpływ na rynek pracy, np. gdzie będziemy ją wykonywać.
Trend ten przełoży się również na nowe
zawody i specjalizacje.
Drugi ważny trend to rozwój sztucznej inteligencji, który z jednej strony
wymaga od nas uważnej pracy nad
jej etyczną stroną, a z drugiej pozwala na coraz większe jej wykorzystanie
w biznesie i naszym życiu prywatnym.
Jeśli wyobrazimy sobie, że w ciągu kilku najbliższych lat każdy z nas będzie
w stanie mieć asystenta, który będzie
podejmował za nas i w naszym imieniu bardzo wiele codziennych decyzji
(od zakupu detergentów do wyboru
kredytu mieszkaniowego), to widzimy,
że nasz świat bardzo się zmieni. Stanowiska asystenckie w niedługim czasie
przejmie technologia i to już się zaczyna dziać.
Kolejne ważne trendy - szczególnie
dotyczące rynku pracy - to automatyzacja i robotyzacja. W ciągu najbliższych 3-5 lat procesy automatyzacji
w organizacjach pójdą bardzo szybko
do przodu i wiele osób będzie musiało się przekwalifikować, a technologia
stanie się dla każdego z nas „kolegą lub
koleżanka z pracy”. Dlatego tak ważna
jest edukacja w obszarze technologii,
po to, żeby każdy z nas mógł znaleźć
dla siebie miejsce w tym szybko zmieniającym się świecie.
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DOŚWIADCZONY SPECJALISTA
= WŁASNY BIZNES?
Specjaliści w cenie
Na szczególną uwagę w kontekście przyszłości rynku pracy zasługują specjaliści – szczególnie ci o wąskich specjalizacjach. Jak wskazują dane, mimo
trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ostatnich miesiącach sytuacja
zawodowa specjalistów i menagerów była stosunkowo dobra. Co ciekawe,
45 proc. z nich odczuło w ostatnim roku poprawę swojej sytuacji zawodowej.
Świadomi swojej mocnej pozycji, aktywnie dążą do zmiany pracy (31 proc.),
a głównym powodem poszukiwania nowego zatrudnienia są bardziej atrakcyjne możliwości rozwoju kariery.64
Czy specjalizacja rzeczywiście jest sposobem na utrzymanie się na rynku pracy? To zależy. Przede wszystkim od profilu działalności konkretnego
specjalisty. Okres pandemii wskazał jak duże jest zapotrzebowanie firm na
specjalistów z zakresu IT, cyberbezpieczeństwa czy BIG DATA. Specjalizacja
w kierunku nowoczesnych technologii jest jednym z sektorów, który warto zagospodarować.
Zaletą bycia specjalistą w wąskiej dziedzinie, jest z pewnością wyższe
wynagrodzenie. W 2020 r. to właśnie oni byli największą grupą zawodową
mogącą liczyć na podwyżkę (44 proc.65). Osiągnięcie bogatego doświadczenia w wąskiej dziedzinie wymaga z reguły długotrwałej edukacji i stawia przed
przyszłym specjalistą wiele wyzwań. Z tego też powodu mamy do czynienia
z ograniczoną liczbą specjalistów w wąskich dziedzinach. Bycie ekspertem
w swojej branży to także wyróżnik. Wiele osób traktuje ekspertów jako autorytet.
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Kobiety profesjonalistki?
Bycie profesjonalistą nie jest zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Jak wskazują
badania, kobiety też często są specjalistkami w swojej dziedzinie. Przedstawicielki płci
pięknej możemy znaleźć na stanowiskach kierowniczych (29 proc.). Często też panie
są szefowymi projektów (23 proc.), departamentów lub działów (16 proc.), prezeskami
zarządu, jego członkiniami, dyrektorkami zarządzającymi czy właścicielkami start-upów (11 proc.) 66

Niestety posiadanie wąskiej specjalizacji ma też swoje wady. Wąski obszar zainteresowań znacznie utrudnia szybkie przekwalifikowanie się. Dlatego chcąc
wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie, w pierwszej kolejności powinieneś dokonać dokładnej analizy czy interesujący Cię obszar działalności jest
przyszłościowy. Warto też rozważyć różne warianty działalności zawodowej.
Będąc cenionym specjalistą, nie musisz wcale pracować na czyjś rachunek.
Coraz częściej eksperci decydują się na samodzielną działalność jako freelancerzy lub właściciele własnych biznesów.

Polska pionierem w outsourcingu
Zapotrzebowanie na specjalistów w wąskiej dziedzinie łączy się z innym istotnym zagadnieniem. Outsourcing jest rozwiązaniem, które gości na światowym
rynku od lat. Globalny rynek w tej branży w 2019 r. był wart 92,5 mld USD.67
Co istotne, coraz więcej firm planuje sięgać po zewnętrznych specjalistów.
45 proc. przedsiębiorstw z powodu zmian modeli operacyjnych na skutek
pandemii zamierza zlecać więcej procesów firmowych na zewnątrz.68
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Organizacje sięgające coraz częściej po usługi outsourcingowe wskazują
szereg zalet tego rodzaju rozwiązania. Oprócz dostępu do poszukiwanych
specjalistów, wskazują również:
oszczędność czasu
dostęp do najnowszych rozwiązań
personalizacje usług
pozyskanie zastępstwa pracownika w krótkim czasie69
Miesiące pandemii, które przyzwyczaiły nas do kontaktu na odległość,
z pewnością też pozytywnie przełożą się na otwartość wobec usług
z zewnątrz. Już w zeszłym roku prognozowano trendy dotyczące
outsourcingu, jakie będą obowiązywać przez najbliższe lata.

Trendy w outsourcingu +202070
Ogólna wartość współpracy będzie miała większe znaczenie niż cena
Klienci będą polegać na kilku dostawcach usług
Firmy będą wybierać przede wszystkim programistów z Europy
Firmy outsourcingowe będą dzielić odpowiedzialność z klientem
Boty i AI będą w pełni wykwalifikowane do pracy w obszarze IT
Wzrost liczby projektów związanych z bezpieczeństwem
W kontekście outsourcingu cały czas przoduje branża IT. Być może będzie to
dla Ciebie zaskoczeniem, ale Polska znajduje się w gronie 10 państw Europy
Zachodniej przodujących w outsourcingu tego rodzaju usług.71
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Przedsiębiorczość „po nowemu”?
Skoro obserwujemy na rynku wzrost liczby specjalistów z wąskich dziedzin
oraz zainteresowania usługami outsourcingowymi, to czy nie jest najlepszy
moment na otwarcie własnego biznesu, który zaspokoi potrzeby rynku? Jeśli
rzeczywiście jesteś specjalistą, który jest w stanie zaoferować pożądane usługi, to myślę, że powinieneś zacząć działać tu i teraz. Musisz jednak pamiętać,
że prowadzenie własnego biznesu to o wiele szerszy zakres obowiązków niż
tylko formalizacja swojej dotychczasowej działalności.
I chociaż głównymi pobudkami do założenia własnej firmy jest najczęściej
chęć usamodzielnienia się i samodecydowania (52,7 proc.) oraz chęć polepszenia własnej sytuacji materialnej (50,9 proc.72), to doświadczenia pokazują, że rzeczywistość potrafi niekiedy rozczarować. Statystycznie pierwszy rok
działalności przeżywa 2/3 firm w Polsce. Najwyższe wskaźniki przetrwania
w pierwszym roku działalności przedsiębiorstw utworzonych w 2019 r. odnotowano w sektorach: informacja i komunikacja (78,3 proc.) oraz edukacja
(75,6 proc). Najniższe zaś w zakwaterowaniu i gastronomii (59,7 proc.) oraz
obsługi rynku nieruchomości (64,1 proc.).
Tak, jak zmienia się rynek pracy, tak modyfikuje się również pojęcie przedsiębiorczości. Doskonale uwidacznia to badanie „Przedsiębiorczość Polaków”
z 2020 r. zrealizowane na zlecenie Grupy Eurocash. Według jego wyników, aż
połowa naszych rodaków uważa się za osoby przedsiębiorcze, a wg 40 proc.
posiada kwalifikacje i umiejętności konieczne do prowadzenia działalności
gospodarczej73. Jednak ww. badanie przedstawia bardzo ciekawą wizję przedsiębiorczości. Według badanych przedsiębiorczość to coś więcej niż „chęć
i zdolność do podejmowania działań gospodarczych z własnej inicjatywy” 74.
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Przedsiębiorczość XXI w. to wypadkowa:

37%

kreatywności

15%

13%

51%

51%

ryzyka

konsekwencji

korzystania
z posiadanej wiedzy
i umiejętności

10%

kalkulacji75

pozyskania
wiedzy i nowych
kompetencji

Bliską mi wizję przedsiębiorczości prezentuje raport „Młodzi a przedsiębiorczość”, wg którego ta kojarzona jest z korzystaniem z posiadanej wiedzy
i umiejętności (51 proc.), a cechą charakterystyczną osoby przedsiębiorczej
jest pozyskiwanie wiedzy i nowych kompetencji dosłownie wszędzie, nie tylko
w ramach edukacji. Dla młodych Polaków ważnym aspektem przedsiębiorczości jest także

43%

kreatywność
w działaniu

38%

samorozwój,
rozwijanie skrzydeł

36%
dążenie
do celu

Tym samym odpowiednio spożytkowane wiedza i umiejętności, w połączeniu
z kompetencjami miękkimi, stały się ważniejsze niż zarabianie pieniędzy 76.
Wizja prowadzenia własnego biznesu w dużym stopniu zależy również od
tego czy na jej temat wypowiada się osoba prowadząca własną firmę czy bez
doświadczenia we własnym biznesie.
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Jaka jest praca na swoim? 77

przedsiębiorcy

osoby
bez doświadczenia

60%
48%

37%

44%

27%

odpowiedzialna

niezależna

33% 38%

26% 33%

satysfakcjonująca

27%

53%

19%

dobrze płatna

wymagająca
wyrzeczeń
27%

17%

perspektywistyczna

rozwijająca

17%

25%

stresująca

15%

3%

prestiowa

Chcę zwrócić Twoją uwagę na kategorie opinii przedsiębiorców przewyższających opinię osób nieprowadzących działalności gospodarczej? Rozwoju,
dobrych zarobków, perspektywie i prestiżu. Myślę, że to doskonały dowód
na to, że prowadzenie własnej firmy tylko pozornie wydaje się trudne, a najlepszym sposobem na rozwianie wszelkich wątpliwości jest założenie własnego biznesu. Skąd masz mieć pewność, że Twój biznes będzie sukcesem?
Otwarcie własnej działalności zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeśli
jednak wykażesz się determinacją i uporem w swojej działalności, myślę,
że sukces stanie się dla Ciebie realny.
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Jakie czynniki wpływają na sukces w biznesie? 78
Wszyscy doceniają znaczenie ciężkiej
pracy, ale przedsiębiorcy mocniej
zwracają uwagę na umiejętność
i pomysł
przedsiębiorcy
45% 45%

41%
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cieżka praca

29% 30%
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22%

pomysł

31%

pieniądze na
start

42% 26%
17% 14%

kontakty,
znajomości

umiejętności

szczęście

10% 10%

wykształcenie

Przedsiębiorczość staje się kobietą?
Ciekawą kwestią jest wzrost zainteresowania kobiet prowadzeniem
własnego biznesu. Jak wskazuje badanie GEM 2020 po raz pierwszy od lat
w 2019 udział osób prowadzących firmy wśród kobiet i mężczyzn był zbliżony. W przypadku młodych firm różnica wyniosła 0,6 proc. a w przypadku
firm dojrzałych 0,5 proc 79. Oczywiście w prowadzeniu własnej firmy nadal
przodują mężczyźni. Jednak powyższe wskaźniki udowadniają, że kobiety
są coraz bardziej odważne w tym zakresie.
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TEMAT ODRĘBNY:
KOBIETA NA RYNKU PRACY
Analiza zmian, jakie zaszły w ostatnim roku na rynku pracy, nie może pominąć jednego, niezwykle istotnego zagadnienia: zawodowej sytuacji kobiet. Już
przed wybuchem pandemii płeć piękna musiała zmagać się z wieloma problemami dotyczącymi zawodowej aktywności, m.in. nierównością wynagrodzenia, „szklanymi sufitami” czy stereotypowym podejściem do roli kobiety
w pracy. Niestety pandemia zwiększyła obciążenie kobiet. Wpłynęła też negatywnie na ich sytuację zawodową, jak też kondycję psychiczną. 76 proc.
kobiet uważa, że pandemia wywarła negatywny wpływ na ich życie, a wg ¾
z nich ma obawy dotyczące dalszego rozwoju zawodowego80. Biorąc pod
uwagę to, że sektory najsilniej narażone na negatywny wpływ covid-19 w dużej mierze zatrudniają kobiety, obawy dotyczące przyszłości zawodowej są
jak najbardziej słuszne.

Zatrudnienie kobiet w sektorach najsilniej narażonych
na negatywny wpływ pandemii 81

1,3 mln

handel hurtowy
i detaliczny

45%
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że w wyniku pandemii
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przetwórstwo
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i usługi gastronomiczne
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więcej niż w przypadku
mężczyzn.82

straciło pracę.
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Odrębną kwestią w kontekście wpływu pandemii na sytuację zawodową kobiet
jest wzrost obciążenia, jaki spadł na płeć piękną w ciągu ostatniego roku. Społeczna izolacja, szereg obostrzeń i zmiana modelu współpracy (konieczność
pracy zdalnej) sprawiły, że obciążenie pracą wzrosło wg 73 proc. a obowiązkami domowymi wg 68 proc83. Dochodzi do tego jeszcze opieka nad dziećmi
i wspieranie ich w nauce zdalnej. Nie możemy przecież zapominać, że bardzo
często (opinia 45 proc. kobiet aktywnych zawodowo) opieka nad dzieckiem
jest wyłącznym obowiązkiem matki (vs. 11 proc. w przypadku mężczyzn84).
Wszystkie te czynniki skutkują tym, że 51 proc. pracownic ma wątpliwości co
do sensu robienia kariery w aktualnej firmie85. 30 proc. liderek-matek stwierdza, że rynek pracy nie jest dla nich przyjazny86.
Inną ważną kwestią jest wymóg pełnej dyspozycji kobiet wobec pracodawcy (pamiętajmy, że te oprócz pracy, mają jeszcze obowiązki domowe oraz te
związane z opieką nad dzieckiem). Praca zdalna w czasie covid-19 wykształtowała u części pracodawców błędne przekonanie, że pracownik (w tym pracownica) zdalny mają być do ciągłej dyspozycji (np. od razu odpisywać na
maile, być cały czas dostępna za pośrednictwem elektronicznych komunikatorów). Presja oczekiwań w tym zakresie negatywnie odbija się na psychice
i poczuciu własnej wartości kobiet.
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Jaki wpływ wywiera oczekiwanie
bycia zawsze do dyspozycji 87
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Jak widać, sytuacja kobiet na rynku pracy w czasach pandemii nie jest
łatwa, a praca zdalna dla większości jest dodatkowym obciążeniem. Co ciekawe, praca na odległość kobiet nie ma prawa bytu w niektórych państwach.
W USA na taką formę współpracy nie może sobie pozwolić 54 proc., w Brazylii –
67 proc., a w krajach o niskich dochodach nawet 88 proc. kobiet.88
Jak zatem widać sytuacja zawodowa kobiet w ostatnim czasie stała się
szczególnie trudna. Nadal musimy mierzyć się z licznymi stereotypami. Mam
czasem wrażenie, że musimy walczyć o swój sukces. Potwierdza to fakt, że
kobiety są symbolem przedsiębiorczości jedynie dla 22 proc. Polaków. Rzadziej też kojarzymy się z prowadzeniem biznesu czy robieniem kariery niż
mężczyźni89. Może najwyższa pora to zmienić?

TO, KIM BĘDZIESZ,
ZALEŻY OD TEGO,
CO ZROBISZ DZIŚ…
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KASIA SYRÓWKA

Jestem akredytowaną mentorką rozwoju talentów i drogi zawodowej
z akredytacją EMCC na poziomie Practitioner level®️ oraz certyfikowanym
Coach Gallupa®️, a także facylitatorką modelowania stanowiska pracy,
metodyki Job Crafting.
Jednocześnie jestem praktykiem biznesu z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym, sprzedaży i konsultingu biznesowym.
Doświadczenie zdobywałam w małych i średnich firmach oraz w międzynarodowych korporacjach, a także prowadząc własne firmy. Teraz rozwijam swój biznes Syrowka.com.
Doświadczenie swoich własnych poszukiwań zawodowych przełożyłam
na pomoc ludziom w ich sytuacji zawodowej.
Pomagam rozwijać swoją drogę zawodową w oparciu o talenty, dzięki
czemu rośnie i człowiek i biznes.
Inspiruję w wyborze przemyślanej drogi zawodowej. Wspieram ludzi
w odkrywaniu ich potencjału, pomagam podnieść ich poczucie wartości
i wspieram w zwiększaniu efektywności i realizacji celów zawodowych!
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PODSUMOWANIE
To, kim będziesz w przyszłości, zależy od tego, co zrobisz dziś…
Ostatnie miesiące przyniosły wiele zmian w organizacjach, modelach współpracy, schematach zarządzania zespołem. Trudne doświadczenia dla części
z nas były formą przebudzenia z zawodowego letargu. Zderzenie z trudną rzeczywistością społeczno-gospodarczą, zdemaskowanie kompetencyjnych deficytów czy błędy w zarządzaniu w organizacji stały się impulsem do poszukiwania nowych dróg zawodowych. Wdrożone w czasie pandemii rozwiązania
– czy to praca zdalna czy hybrydowa, nowe modele organizacji przestrzeni
biurowej, zwiększona automatyzacja i robotyzacja niektórych procesów, docenienie roli wąsko wyspecjalizowanych pracowników – to wszystko staje się
szerokim polem do eksploracji swojej zawodowej rzeczywistości na nowo.
Myślę, że trudne czasy pandemii mają jedną zasadniczą zaletę: wzbudziły
w nas odwagę do dokonywania zmian. I chociaż wychodzenia poza utarte
przez lata schematy wynikły przede wszystkim z przymusu, to uświadomiły nam, że tylko zmiany mogą poprowadzić nas do lepszego jutra. Staliśmy
się odważniejsi w szukaniu swojego miejsca - zarówno tego zawodowego,
jak też prywatnego. Oby tak nauka nie stała się jedynie chwilowych trendem,
a społecznym standardem w dążeniu do własnego spełnienia.
Dynamika rynku pracy jest zawrotna. Ostatnie miesiące udowodniły, że to, co
jeszcze doniedawna mogło się wydawać stosunkowo odległą przyszłością,
staje się teraźniejszością. I chociaż ma to swoje zalety – postęp technologiczny wyjdzie polskiej gospodarce na dobre – to stawia nas – pracowników
– w trudnym położeniu. Nadążenie za ciągle zmieniającymi się wymogami
rynku pracy nie jest proste. Co wcale nie oznacza, że nie jest możliwe. Dlatego tak ważna jest stała otwartość na rozszerzanie swoich kompetencji oraz
na zmiany. Równie ważna jest umiejętność odkrycia i docenienia tego, co już
posiadamy. Nie mam tu na myśli wyłącznie zawodowego doświadczenia czy
wyuczonych umiejętności, chociaż są one niezwykle cenne. Jednak o wiele
ważniejsze są talenty, które posiada każdy z nas.
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Czym właściwie jest talent? Definicji jest wiele, lecz do mnie najbardziej przemawia stworzona przez Marcusa Buckingham z Instytutu Gallupa, wg którego
talent to każdy powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania lub zachowania, który może znaleźć praktyczne zastosowanie. Każdy z nas ma jakiś wzorzec, który wynika z naszych wrodzonych predyspozycji. Tym samym każdy z
nas posiada pewne talenty. Według teorii Gallupa mamy ich aż 34 zhierarchizowane od najbardziej do najmniej dominujących. Każdy z nas ma unikalny system talentów, co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Znajomość własnych mocnych stron to pierwszy krok do kreowania swojej ścieżki rozwoju zawodowego
i osobistego. Będąc świadomym swoich talentów, będziesz w stanie je zrozumieć. Z czasem, jeśli zostaniesz odpowiednio pokierowany, nauczysz się również nimi właściwie zarządzać. Musisz bowiem wiedzieć, że samo posiadanie
talentów nie gwarantuje sukcesu. Jedynie ciążka praca na posiadanym potencjale, determinacja w zrozumieniu swoich mocnych stron i mechanizmów nimi
kierujących, jak też uważna obserwacja samego siebie pozwolą Ci wykorzystać to, co w Tobie najlepsze – Twoje mocne strony. Jeśli masz jakiekolwiek
wątpliwości czy potrafisz zarządzać swoimi talentami, chętnie zmierzę się z
Twoimi obawami. Mając do dyspozycji swoje ponad 25-letnie doświadczenie
w biznesie oraz będąc certyfikowanym Coachem Gallupa oraz jego totalnym
fanem, służę radą i wsparciem.
Jak znajomość Twoich talentów wpłynie na Twoją zawodową przyszłość?
Myślę, że fakt, iż podwaliną działalności Instytutu Gallupa była powtarzalność
dwóch zasadniczych kwestii w organizacjach – tj. menagerowie potrafią nie
tylko odkryć talenty swoich pracowników, ale także stworzyć w organizacji
miejsce, gdzie pracownik będzie w stanie je wykorzystać – jest najlepszym
argumentem na Twoje wątpliwości. I chociaż rola lidera jest ważna w rozwoju potencjału pracowników, to bez zaangażowania i świadomości ich samych
nawet najlepszy menager poniesie porażkę. Dlatego nie czekaj dłużej i nie oglądaj się na innych! Już dziś zadbaj o stabilność swojej zawodowej przyszłości!
Odkryj swoje talenty i zarządzaj nimi tak, aby osiągnąć zawodowy i życiowy
sukces! Wspieram Cię w tym z całego serca i trzymam kciuki za Twój sukces!

									

Powodzenia,

								
								Kasia Syrówka
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