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Zanika pojęcie zawodu

▸ Umiejętności
▹ przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania 

problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej

▸ Kwalifikacje
▹ zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez 
uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, 
których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez 
uprawniony podmiot certyfikujący

▸ Kompetencje
▹ szeroko rozumiana zdolność podejmowania określonych działań i wykonywania zadań

z wykorzystaniem efektów uczenia się i własnych doświadczeń

źródło: Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Warszawa 2016



Kompetencje

Raport „Kompetencje przyszłości” – dr 
hab. Renata Włoch, dr hab. Katarzyna 
Śledziewska

„Na rynku pracy kształtowanym 
przez procesy automatyzacji i 
platformizacji odnajdą się tacy 
pracownicy, którzy bazując na 
zaawansowanych kompetencjach
poznawczych, społecznych i 
technicznych (w tym cyfrowych)
będą potrafili dostosowywać profil 
swoich umiejętności do szybko
zmieniających się oczekiwań
pracodawców.”



Krytyczne myślenie

Kreatywność

Zdolność adaptacji do zmiennych warunków

Transdyscyplinarność

Rozwiązywanie złożonych problemów

Projektowanie i programowanie

Podejmowanie decyzji

Komunikacja

Kompetencje cyfrowe

Współpraca

Uczenie się

Elastyczność poznawcza, umiejętność przyjmowania różnych perspektyw

Myślenie analityczne

Kompetencje dotyczą wszystkich



Rewolucja cyfrowa na rynku pracy

Zmiany z uwagi na 
procesy automatyzacji 
są nieuniknione



Rynek pracy przyszłości to 

▸ zmiana charakteru pracy 
na każdym stanowisku

▸ automatyzacja i 
cyfryzacja

▸ zmiany w stronę 
aspektów ekologicznych

▸ ciągłe uczenie się nowych 
umiejętności

▸ współpraca ludzi, maszyn 
i procesów cyfrowych



Umiejętność szybkich zmian – firmy i ludzie

„Koronawirus spowodował w 
firmie [CCC] intensywny rozwój 
modelu sprzedaży 
wielokanałowej. Spółka stała się 
jednym z detalistów, których 
udział sprzedaży w kanale 
cyfrowym jest jednym z 
największych na rynku. Firma 
"przesunęła wajchę" ze 
sprzedaży offline na online w 
rekordowym tempie. W drugim 
i trzecim kwartale 2020 roku 
stworzono łącznie 12 nowych 
platform i aplikacji na rynkach 
zagranicznych”

Justyna Koc Praca 2.0. Raport specjalny o 
trendach przyszłości

„Pandemia przyspieszyła  
procesy i zmiany, które w 
Volkswagen Poznań trwają już 
od kilka lat. Robotyzacja jest 
tutaj zaawansowana. Ostatnio, 
w rozbudowanym zakładzie 
zamontowano aż 450 nowych 
robotów.”

Justyna Koc Praca 2.0. Raport specjalny o trendach 
przyszłości



Mniej technosceptyków



Co lubimy w nowych technologiach



Praca zdalna – nowy model zarządzania oparty 
o zaufanie, mniej o kontrolę

Delegowanie

Komunikacja

Efektywność

ZAUFANIE i 
ZAANGAŻOWANIE

Dla młodych ludzi oznacza 
to konieczność
pokazania efektów swojej 
pracy
a nie procesu pracy.

Ważne będą:
1. Postawienie, 

zrozumienie  celu
2. Samoorganizacja
3. Współpraca
4. Weryfikacja postępów 

w czasie
5. Nastawienie na efekt



Perspektywa krótko- a długoterminowa



Perspektywa roczna (Barometr zawodów)

W PRODUKCJI
– operatorzy obrabiarek skrawających 

– robotnicy obróbki drewna i stolarze

W BUDOWNICTWIE
– cieśle i stolarze budowlani

– dekarze  blacharze budowlani

– betoniarze i zbrojarze 

– inżynierowie budownictwa

– murarze i tynkarze 

– operatorzy i mechanicy sprzętu do robót 

ziemnych 

– pracownicy robót wykończeniowych w 

budownictwie

W LOGISTYCE

– magazynierzy

W TRANSPORCIE

– kierowcy samochodów ciężarowych          
i ciągników siodłowych 

– kierowcy autobusów



Stabilne zawody Nowe zawody Zanikające zawody

Dyrektor zarządzający i prezes Analityk danych Pracownik wprowadzający dane

Programista i analityk 
oprogramowania

Specjalista AI i ML Księgowy i rewident

Specjalista działu sprzedaży
i marketingu

Specjalista Big Data Urzędnik pocztowy

Specjalista ds. zarządzania 
zasobami ludzkimi

Specjalista ds. automatyzacji
procesów

Kasjer i kontroler biletów

Doradca finansowy i inwestycyjny Specjalista ds. szkoleń i rozwoju Bankier

Specjalista ds. baz danych i sieci Projektant usług i rozwiązań Kierowca

Analityk bezpieczeństwa danych Projektant UX Pracownik księgowości i listy 
płac

Inżynier elektrotechniki Specjalista ds. robotyki Pracownik montażu i produkcji

Specjalista ds. logistyki i łańcucha
dostaw

Specjalista e-commerce i 
mediów społecznościowych

Magazynier
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Perspektywa 10-letnia



Priorytety osób młodych



Potrzeby, oczekiwania i obawy młodych 

1. Praca na własny 
rachunek 

2. Wysokie zarobki 

1. Stabilizacja 
zatrudnienia

2.  Work-life balance

Źródło: Młodzi Polacy na rynku pracy w “nowej normalności”, PwC



Jedyną stałą rzeczą w 
życiu jest zmiana

Heraklit z Efezu



Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

www.wup-krakow.pl
www.barometrzawodow.pl

Illustrations by isometric.online Sergei Tikhonov

Photographs by Unsplash

http://www.wup-krakow.pl/
http://www.barometrzawodow.pl/
https://isometric.online/
https://isometric.online/
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival

