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Nie będzie etatów, specjaliści staną się jednoosobowymi firmami świadczącymi usługi, robotyzacja i automatyzacja
będą powszechne, trzeba się pożegnać z wizją pracy w jednej firmie przez całe życie
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
Małgorzata Bujara: Kiedy przeglądam ogłoszenia o pracę, coraz mniej z nich rozumiem, to znaczy nie bardzo
umiem sobie wyobrazić, co człowiek na danym stanowisku ma robić. 

Dr Barbara Sieńko-Kułakowska*: To przez zmiany, które nieprawdopodobnie przyspieszyły. Miałam okazję być w
campusie Google w Warszawie, gdzie ekspert od edukacji z Korei Południowej prezentował wykres zmian. Zaczynał
się w 1960, a kończył w 2024 roku. Do 2015-2016 roku krzywa cały czas rośnie, ale wzrost jest równomierny. Po roku
2016 wykres nagle wyskakuje do góry.

Co się dzieje? 

- Zbiega się kilka czynników, które łącznie dają rynkowi pracy takiego "kopa". Wśród nich jest robotyzacja i
automatyzacja. To już widzimy, proste zadania za człowieka wykonują roboty. Prowadzę wykłady także w Dublinie.
Wśród moich studentek jest Polka, która wyemigrowała w 2007 r. Pracuje w firmie, która składa elementy
mikroprocesorów. Pracuje przy taśmie produkcyjnej. Gdy zaczynała, pracowały tam 72 osoby. A ile pracuje dziś?
Proszę zgadnąć.

Połowa? 



- 18. To pokazuje, jakie nastąpiło przyspieszenie w zastępowaniu ludzi maszyną.

To straszne. 

- Niekoniecznie. Zmiana to nie tylko zagrożenie, ale i szansa. Ponieważ rzeczywistość przyspiesza, ludzie muszą za
nią nadążać. Są mobilni, zmieniają pracę co kilka lat, łączą naukę z praktyką. Dostrzegają braki w swoim
wykształceniu i konieczność douczania się. Wrócę do tej Polki z Dublina. Kiedy zobaczyła, co się dzieje, przyszła na
studia, żeby uzupełnić edukację.

No dobrze, trochę mnie pani uspokoiła. Ale wróćmy do czynników, które powodują to przyspieszenie. 

- Kryzysy gospodarcze, przyspieszająca globalizacja, cyfryzacja. To wszystko wymusza zmiany na rynku pracy.

Wiemy, jak jest dzisiaj. A jak on będzie wyglądał jutro? 

- Jestem ekonomistką i badałam biznesowy rynek pracy w Unii Europejskiej i USA. Tam już te zmiany zachodzą, do
nas dotrą w ciągu kilku najbliższych lat. Jak ten rynek będzie wyglądał? Na pewno nie będzie etatów, specjaliści
staną się jednoosobowymi firmami świadczącymi usługi, robotyzacja i automatyzacja staną się powszechne, trzeba
się pożegnać z wizją pracy w jednej firmie przez całe życie.

W tym wszystkim widzę bardzo mało miejsca dla człowieka. Zastąpią go roboty, zamiast bezpiecznych etatów
- zewnętrzne firmy. 

- Ależ miejsce człowieka jest niezwykle istotne. Bo tylko człowiek może być innowacyjny, kreatywny, wymyślać coś
nowego. Wykorzystujemy roboty do tego, żeby coś produkować, ale żeby tworzyć zmiany i realizować je, to
oczywiście niezbędny jest człowiek.

Ale jaki człowiek jest i będzie poszukiwany? Czy każdy? Czego od kandydata będzie wymagał rynek pracy? 

- W poprzedniej dekadzie wymagano od ludzi przede wszystkim twardej wiedzy. Kilka, kilkanaście lat temu
skończenie dobrej uczelni, twarda wiedza, dobry dyplom dawały pewność, że znajdziemy miejsce na rynku pracy.
Teraz i w przyszłości od kandydata do pracy oczekuje się nie tylko twardej wiedzy. To jest podstawa, coś
oczywistego. Dziś od pracownika oczekuje się przede wszystkim różnych umiejętności miękkich.

Czyli? 

- Na przykład niestandardowych umiejętności rozwiązywania problemów, wizji, odpowiedzialności za podejmowane
decyzje, elastyczności, szybkiego przyswajania nowej wiedzy, komunikatywności, umiejętności współpracy.

Wystarczy spojrzeć na ogłoszenia o pracę. Tam jest tylko jeden punkcik dotyczący wykształcenia. Piszą
ekonomiczne, prawnicze, a później następuje masa punktów, wymagań, które jeszcze do niedawna wydawały się
mało ważne. Czyli np. umiejętność pracy w grupie, komunikacja. Przy komunikacji chcę się na chwilę zatrzymać. To
we współczesnym świecie kompetencja kluczowa. To jest umiejętność odczytywania informacji, które do nas
docierają, umiejętność ich wybierania i interpretowania.

Inna sprawa to innowacyjność - to słowo klucz we współczesnym świecie. XXI wiek to era innowacji, czyli ciągłej
transformacji. Biznes intuicyjnie czuje, że bez innowacji wypada z rynku, w długim okresie nie ma szansy przetrwać,



być konkurencyjnym, a co dopiero mówić o zarabianiu. Innowacyjność to dziś powietrze biznesu.

Innowacyjni powinni być także kandydaci do pracy? 

- Oczywiście, ich kreatywność jest potencjałem do innowacji. Człowiek, który myśli schematycznie, który umie tylko

rozwiązywać zadane mu problemy w sposób szablonowy, taki, jakiego nauczono go w szkole czy na studiach, to

człowiek, któremu brak potencjału innowacyjnego. On zawsze będzie podchodził sztampowo, a nie łamał konwencje.

I jeszcze jedno - wszyscy chcemy zmian, ale tych, którzy chcą i potrafią zmieniać, jest niewielu. To też zauważono w

świecie biznesu. I zaczęto się zastanawiać, czy jest jakaś metoda wprowadzania i kreowania innowacji. Czy można

stworzyć uniwersalny klucz ich wprowadzania. Czy można zarządzać zmianami w ten sposób, żeby one prowadziły

do nieustannego rozwoju. Punktem wyjścia musi być świadomość, że zmiany mogą być niewielkie, ale zawsze

muszą iść w kierunku innowacji. Przyszłość to projektowanie zmian, bo świat potrzebuje nowej jakości. Widzimy to

we wszystkich sferach życia: politycznej, społecznej, gospodarczej, kulturowej.

I to dlatego jedną z najbardziej perspektywicznych profesji w niedalekiej przyszłości będzie specjalista ds.

zarządzania zmianą. On programuje i wprowadza zmiany, szybko i elastycznie uczy się poprzez współpracę z innymi.

To oczywiście niejedyna profesja przyszłości. 

- Już wymieniam pozostałe.

Analityk biznesowy. Z chaosu informacji, mnóstwa danych wskazuje najważniejsze, analizuje procesy i przepływ

informacji, monitoruje kluczowe wskaźniki efektywności. Zebrane, przeanalizowane i zinterpretowane dane

przekazuje kierownictwu firmy, która go do tego wynajmuje. Dalej analityk master data. Zarządza niezliczoną ilością

danych i odpowiada za ich jakość. To specjalista ds. dostarczania i przetwarzania dużej liczby informacji, które są w

smartfonach, komputerach, mediach społecznościowych i różnych innych rejestratorach. Taki człowiek wie, czego

szukać, jak szukać i co wybierać, by te informacje przetwarzać.

Kolejna profesja, która będzie popularna w przyszłości, to analityk w biurze zarządzania projektami. Wiemy, czym

zajmuje się menedżer projektu. Teraz sukces zarządzania projektami często zależy od jakości działania biur

projektowych, a nie tyle od samych menedżerów. Umiejętność tworzenia zespołów projektowych, wsparcie ich

odpowiednią technologią, informacją, motywowanie ludzi do pracy - to wszystko robią analitycy w biurze zarządzania

projektami. 

I dalej - analityk do spraw nieruchomości. Taki człowiek może być doradcą dla firm, które szukają nowej lokalizacji

albo budują biurowce. Doradzi, jakie miejsce wybrać, żeby wartość nieruchomości rosła, jak duże obiekty budować,

jak je wyposażać, dostosowywać do potrzeb rynku.

Wśród popularnych zawodów przyszłości jest także analityk predyktywny. Przewiduje zachowania ludzi i przyszłe

tendencje w biznesie. Potrafi wyselekcjonować z ogromnej liczby informacji takie tendencje i kierunki zmian, które

kiedyś w przyszłości będą istotnie zmieniały modele biznesowe.

Opiszmy idealnego kandydata do pracy w tych zawodach. 

- Wg American Management Association w ciągu najbliższych lat aż 82 proc. przedsiębiorstw na świecie będzie

wymagało od kandydatów przede wszystkim umiejętności komunikacji i analitycznego myślenia. To podstawa. A inne

cechy idealnego kandydata? Proszę bardzo: myślący nieszablonowo, spostrzegawczy, dokładny, odpowiedzialny,



potrafiący współpracować, tolerancyjny, nastawiony na rozwój.

Gruntownie wykształcony? Znający języki? 

- To już oczywiste. Dzisiaj bez znajomości języka angielskiego w biznesowych zawodach nie poradzimy sobie. Każdy

następny język: hiszpański, niemiecki, francuski to dodatkowy atut pracownika. Co ciekawe, pracodawcy mówią, że

nie trzeba znać języka obcego biegle. Trzeba go znać komunikatywnie. Co z tego, że będziemy mieć pracownika,

który zda test z języka angielskiego, a nie można się z nim dogadać?

Czy w Polsce już są uczelnie, które kształcą pod zawody przyszłości? 

- Powoli pojawiają się nowe kierunki. Zarządzanie procesem zmian i design thinking jako dwusemestralne studia

podyplomowe jest na naszym wydziale od tego roku akademickiego. Nowych kierunków można szukać w dużych,

renomowanych szkołach, np. SGH czy Akademii Leona Koźmińskiego.

Trzeba pamiętać, że to nie muszą być od razu pięcioletnie studnia magisterskie. Przecież te wszystkie zawody, które

wymieniłam, opierają się na informatyce. Informatycy są ciągle poszukiwani, ale nie tacy klasyczni, którzy piszą kody,

ale specjaliści, którzy sprawnie wykorzystują narzędzia i programy informatyczne, przetwarzają je, analizują

informacje, mają wiedzę ekonomiczną i podsuwają przetworzoną informację, która jest potrzebna firmie do

podejmowania decyzji. Jutro w biznesie nikt nie da ogłoszenia, że potrzebuje informatyka. Będzie szukał osoby, która

powie firmie, którego narzędzia ma użyć, żeby osiągnąć założony cel. Informatyk to także specjalista do zarządzania

procesem zmian, który korzysta z programów informatycznych i będzie się tego uczył na poziomie studiów

inżynierskich, a na studiach magisterskich będzie miał całą sferę związaną z myśleniem projektowym.

Trochę współczuję dzisiejszym kandydatom. 

- Ale proszę zwrócić uwagę, jakie to jest interesujące! Sama skończyłam już dwa kursy design thinking, żeby się

dokształcić. Świat postawił sobie pytanie, co zrobić, żeby firma była innowacyjna. Co my, jako ludzie, mamy zrobić,

żeby być kreatywnymi i innowacyjnymi. Metodologia, która uczy, jak wprowadzać zmiany i co zrobić, żeby te zmiany

były kreatywne, nazywa się właśnie design thinking. Powstała na Uniwersytecie Stanforda.

Zastanawiam się teraz, czy studia to nie za mało, by uczyć ludzi do wchodzenia na ten zmieniający się tak
szybko rynek pracy? 

- Dowiedziałam się, że przy okazji zmian w edukacji ma być więcej godzin informatyki na każdym poziomie

nauczania. Przy czym to nie ma być tylko czysta informatyka, ale będą wprowadzane elementy współpracy człowiek-

robot, podstawy programowania. Zmiany powinny być nastawione na system praktyczny. Mniej encyklopedycznej

wiedzy i nauczania jak rozwiązać test, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, bo nie to się liczy, a więcej umiejętności

wykorzystania wiedzy. U mnie egzamin z finansów przedsiębiorstw wygląda tak, że student może przynieść

wszystko: książki, komputer, notatki. Dostaje zadanie z wyliczonymi wskaźnikami. Student powinien umieć je

zinterpretować, połączyć z sytuacją w firmie, wyciągnąć wnioski. Na to ma ograniczoną ilość czasu. Jeśli więc nie

wie, jak i gdzie szukać danych, to nie zda. Nieraz studenci mówią, że woleliby nauczyć się tych 290 danych.

Tymczasem to im się później w życiu zawodowym nie przyda. Dziś komputer wypluje i 300 wyników, chodzi o to,

żeby umieć je przeanalizować i wyciągnąć wnioski.

Żadna z moich córek, jedna ma dwa, druga dziesięć lat, nie ma jeszcze pojęcia, kim chce zostać w
przyszłości. Ale proszę spróbować zabawić się we wróżkę. 



- Coraz większe znaczenie dla gospodarki, dla PKB, mają usługi. Jeśli ktoś dziś pyta, gdzie szybciej znajdzie pracę:

w produkcji czy w usługach, odpowiadam, że zdecydowanie w usługach. To w nich jest najszybszy przyrost. Ale

przyszłość to także rozwijający się rynek małych, innowacyjnych start-upów. W Polsce dopiero się to zaczyna. Ale

popatrzmy na Izrael, gdzie start-upy mają genialne wsparcie i bardzo szybko się rozwijają. Przyszłość to także

łączenie wiedzy eksperckiej z umiejętnościami miękkimi, integracja życia prywatnego i zawodowego oraz elastyczny

czas pracy. Jest więc wielka szansa, że pani córki założą innowacyjny start-up, być może będzie on związany z ich

pasjami. Na pewno nie będą pracować od 7 do 15 i w jednej organizacji przez całe życie. Za kilka, kilkanaście lat

rynek pracy w Polsce będzie się składał właśnie z takich firm, które będą ze sobą konkurować poprzez innowacje, ale

także współpracę.

Współpracę, a nie wycinanie konkurencji z rynku? 

- Dziś ważna jest nie tylko umiejętność, ale wręcz konieczność współpracy. Półtora roku temu prowadziłam badania w

firmach Doliny Lotniczej. W jednej z nich poprosiliśmy panią zajmującą się rekrutacją o próbę oceny kandydatów do

pracy. Opowiedziała historię, która wydarzyła się na linii produkcyjnej. Dwóch pracowników wykonywało przy niej

podobne zadania. Jeden z nich zauważył błąd, który powodował straty na całej linii. Zgłosił to kierownictwu, błąd po

jakimś czasie został usunięty. Zapytano go potem, dlaczego nie powiedział o tym błędzie koledze, żeby tamten mógł

także zatrzymać maszyny. Nie potrafił tego wyjaśnić. Prawdopodobnie powodował nim wyścig szczurów, chciał się

wykazać, że tylko on zauważył błąd. To pokazuje, że pracownicy nie potrafią ze sobą współpracować, nie patrzą więc

na interes organizacji, tylko na swój. Przynosi to firmie straty.

To interesujące. A jacy ogólnie są dzisiejsi kandydaci? 

- Ta sama pani powiedziała nam kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, kandydat to nie tylko wiedza, nie tylko

umiejętności i doświadczenie, ale także postawy. Nieraz właśnie postawa decyduje o tym, czy kogoś przyjmą, czy

nie. Postawa czysto roszczeniowa jest bardzo niekorzystnym symptomem. A podczas rozmów często kandydata nie

interesuje, gdzie będzie pracował, czy będzie się mógł rozwijać, jakie będzie miał szkolenia, tylko ile zarobi i jaki firma

oferuje socjal. Oczekuje od razu wysokich zarobków i umowy na czas nieokreślony.

Takie czasy. 

- Ta sama pani opowiadała, że firma przyjęła na staż kilku młodych inżynierów. I obserwowała, jak się zachowują.

Większość wykonywała zadania od a do z, po czym siadali i nic ich nie interesowało. W tej grupie był jednak jeden

młody człowiek, który w czasie wolnym wykazywał zainteresowanie pracą firmy, podchodził do starszych

pracowników, pytał. Właśnie tego stażystę firma później zatrudniła.

Dziś młodzi ludzie nastawieni są na sukces, na to, żeby dobrze zarabiać, mieć świetne auto i dom. Może nie
ma się co bronić przed takimi postawami kandydatów. 

- Pytałam w tej samej firmie lotniczej o płace. Tłumaczono mi, że dwa, trzy, a nieraz i cztery lata trzeba inwestować w

pracownika, szkolić go, żeby się stał pełnowartościowy. A co zrobi taki roszczeniowy pracownik? Nauczy się,

zdobędzie doświadczenie i...?

Pójdzie do innej firmy, która da mu więcej. 

- Właśnie. Dlatego firmy wysoko wyspecjalizowane boją się zatrudniać takich ludzi. To dlatego kluczowym elementem



jest to, jaką kandydat prezentuje postawę: czy umie współpracować, przekazywać komunikaty, czy dostrzega wartość
budowania czegoś wspólnie, czy chce się uczyć, doszkalać, inwestować w siebie. Jeśli mu nawet jakiejś twardej
wiedzy brakuje, to on się nauczy. A pewnych zachowań i postaw nie da się skorygować.

Mam jednak wrażenie, że większość kandydatów prezentuje postawy roszczeniowe. 

- Firmy lotnicze, w których prowadziłam badania, podkreślały, że cenią sobie pracowników, którzy ukończyli studia
pięć, sześć, a nawet dziesięć lat temu. Po pierwsze - przychodzą do nich już z pewnym doświadczeniem, ale przede
wszystkim prezentują inne postawy, mniej roszczeniowe, to ludzie nastawieni na rozwój.

*Dr Barbara Sieńko-Kułakowska mieszka w Rzeszowie, pracownik naukowy i dydaktyczny, obecnie dziekan Wydziału
w Bochni Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, AF of MOC przy HBS, USA od 2013 r. Jest autorem raportu pt.
"Czym zaskoczy cię rynek pracy w przyszłości?" 
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