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Czy pracodawca musi być 
konkurencyjny? 



Przyszłości nie da się przewidzieć, 
ale można poznać scenariusze, 

które mogą się wydarzyć. 



Nie powinniśmy   
obawiać się zmian, tylko 

niepowodzenia w 
przygotowaniu się na nie. 



Będąc świetnym programistą, dostaniesz pracę w 2018 r. 
Ale żeby utrzymać się do 2030 r.,  

potrzeba jest więcej miękkich umiejętności.  
- Amar Kuman z Harvard Business School 



KOMPETENCJE 
PRZYSZŁOŚCI 

Negocjacje 

Umiejętność współpracy 

Umiejętności z obszaru nauk ścisłych 

Umiejętność dzielenia się wiedzą 

Design thinking -myślenie projektowe 
odnoszące się do twórczych strategii 

Krytyczne myślenie 

Umiejętności cyfrowe 

Nastawienie na rozwiązywanie 
problemów 

Zdolność aktywnego uczenia 

Kreatywność 



Rewolucje przemysłowe 

 

Źródło: www.przemysl-40.pl   



Czym jest Przemysł 4.0? 

https://youtu.be/ek3cB2him5c


 Istnieje 50% szans, iż sztuczna inteligencja przewyższy 
ludzi we wszystkich zadaniach już za mniej niż 50 lat. 

 Automatyzacja wszystkich ludzkich stanowisk nastąpić 
może w ciągu 120 lat. 



 Ponad połowa zawodów w ciągu najbliższych 20 lat 
prawdopodobnie zniknie na skutek zmian technologicznych.  

 Facebook powstał w 2004 roku, a dziś na świecie mamy całe 
rzesze ludzi pracujących jako specjaliści SM. 



Zmiany na rynku pracy spowodowały, że 
musisz współpracować ze sztuczną inteligencją.  

Co czujesz idąc do pracy? 

• 68% - negatywne emocje 

• 20% - pozytywne odczucia 

• 12% neutralne odczucia 

Źródło: Ankieta internetowa przeprowadzona wśród reprezentatywnej grupy 1327 internautów, infuture hatalska foresight institute, maj 2018  



 Szacuje się, że 65% osób urodzonych po 2007r. 
będzie pracować w zawodach, które nie istnieją*.  

 
*The Future of Employment , Frey and Osborne, 2013 

 

 

 

 





Dzieci urodzone po 2007r. będą 
żyć 107 lat i więcej*. 

* Human Mortality Database, University of California Berkeley 
and Max Planck Institute for Demographic Research.  



Do 2020r. ok. 40% wszystkich 
amerykańskich pracowników będzie 
niezależnymi pracownikami zdalnymi, 
a do 2035r. ma być ich już 50%. 
  
Liczba niezależnych specjalistów, 
powszechnie określanych jako 
freelancerzy, od 2008 w UE wzrosła 
o jedną czwartą*. 
 
Szacuje się, że do 2035 roku będzie na 
świecie 1 miliard osób, które będą 
nazywały siebie cyfrowymi nomadami. 
 
*European Forum of Independent Professionals. 



Generacje na rynku pracy 

Baby Boomers  
1946-1964 

 

•Etos pracy 

•Utrata pracy 
motywacją do 
działania 

•Żyją, żeby pracować 

Pokolenie X  
1965-1979 

 

•Praca odgrywa ważną 
rolę 

•Szukanie złotego 
środka 

•Chęć wyższej wypłaty 
nawet kosztem czasu 
wolnego 

Pokolenie Y  
1980-1994 

 

•Pracują, żeby żyć 

•Work-Life-Balance 

•Elastyczność pracy 

Pokolenie Z    
1995 – obecnie 

 

•Praca zdalna 

•Różnorodność zadań 

•Wyzwania 

•Dynamiczne 
środowisko pracy 

•Swoboda  



Jakie wartości i cechy są dla Ciebie 
najważniejsze w pracy? 



Prognoza ludności wg. biologicznych grup wieku (w tysiącach) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Obciążenie ludnością w wieku nieprodukcyjnym w latach 2015-2050 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wg. prognozy obciążenie ludnością w wieku nieprodukcyjnym w 2050 r. wyniesie aż 105 (78) osób na 100 osób w wieku produkcyjnym.  



Pracodawcy  
Raport w liczbach 

Źródło: Barometr Rynku Pracy X , Work Service S.A.,2018 

• planuje rekrutacje 

45,5% 

• poszukuje 
pracowników 
wyższego szczebla 

12,6% • planuje podwyżki 

15,6% 

• ma problemy z 
dostępnością 
odpowiednich 
pracowników 

49,7% • nie podejmuje 
inwestycji z 
powodu deficytów 
kadrowych 

16,4% 



Pracownicy  
Raport w liczbach 

Źródło: Barometr Rynku Pracy X , Work Service S.A.,2018 

• obawia się utraty 
pracy 

8,7% 

• myśli o 
przekwalifikowaniu 
aby znaleźć nową 
pracę 

18,7% • spodziewa się 
podwyżki w 
najbliższym czasie 

59,7% 

• zmieniłoby pracę, 
gdyby dostali 
ofertę z wyższym 
wynagrodzeniem 

47,4% • dorabia do 
podstawowej 
pensji 

27,7% 



Regionalny Rynek Pracy 
Okiem pracownika 

Źródło: Barometr Rynku Pracy X , Work Service S.A.,2018 



Regionalny Rynek Pracy 
Okiem pracodawcy 

Źródło: Barometr Rynku Pracy X , Work Service S.A.,2018 



Trendy na Rynku Pracy 
Pracownicy 

Źródło: Barometr Rynku Pracy X , Work Service S.A.,2018 



Trendy na Rynku Pracy 
Pracodawcy 

Źródło: Barometr Rynku Pracy X , Work Service S.A.,2018 



Co wpływa na trudności rekrutacyjne? 
Trendy na Rynku Pracy z perspektywy pracodawcy 

Źródło: Barometr Rynku Pracy X , Work Service S.A.,2018 

•Brak kandydatów 55,2% 

•Niedopasowanie kompetencji 17,3% 

•Niedostateczne kompetencje  33,3%  

•Wygórowane oczekiwania finansowe  49,4% 

•Kandydaci nie przychodzą na umówioną rozmowę kwalifikacyjną 27,7% 

•Kandydaci sami rezygnują z dalszego etapu rekrutacji 15% 

•Kandydaci rezygnują, bo otrzymali lepszą ofertę 19,8% 



W jaki sposób niedobór pracowników wpływa na Państwa firmę?  
 Trendy na Rynku Pracy z perspektywy pracodawcy 

Źródło: Barometr Rynku Pracy X , Work Service S.A.,2018 

• Część stanowisk jest nieobsadzona, co uniemożliwia nam 
zawieranie nowych kontraktów  32,7% 

• Rosną nam koszty personalne 25% 

• Musimy rezygnować lub ograniczać inwestycje  16,4%  

• Nie możemy działać na nowych rynkach 8,7% 

• Nie wpływa 27% 



• monterzy maszyn i urządzeń  

• murarze i tynkarze  

• operatorzy obrabiarek 
skrawających  

• pracownicy fizyczni w 
produkcji i pracach prostych  

• robotnicy budowlani  

• spawacze 

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody. Powiat tczewski – 2019r. 

DUŻY DEFICYT 
Źródło:  www. barometrzawodow.pl 



Prognozowane zapotrzebowanie na zawody. Powiat tczewski – 2019r. 

DEFICYT 

• betoniarze i zbrojarze  

• brukarze  

• cieśle i stolarze budowlani  

• dekarze i blacharze budowlani  

• elektrycy, elektromechanicy i 
elektromonterzy  

• fizjoterapeuci i masażyści  

• floryści  

• fryzjerzy  

• kelnerzy i barmani  

• kierowcy autobusów  

• kierowcy samochodów ciężarowych i 
ciągników siodłowych  

• kosmetyczki  

• krawcy i pracownicy produkcji odzieży  

• kucharze  

• listonosze i kurierzy  

• magazynierzy  

• masarze i przetwórcy ryb  

• mechanicy maszyn i urządzeń  

• mechanicy pojazdów samochodowych  

• monterzy instalacji budowlanych  

• monterzy okien i szklarze  

• nauczyciele praktycznej nauki zawodu  

• nauczyciele przedmiotów zawodowych  

• nauczyciele przedszkoli  

• ogrodnicy i sadownicy  

• operatorzy i mechanicy sprzętu do robót 
ziemnych  

• operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych  

• piekarze  

• pielęgniarki i położne  

• pomoce kuchenne  

• pracownicy ds. jakości  

• pracownicy myjni, pralni i prasowalni  

• pracownicy robót wykończeniowych w 
budownictwie  

• pracownicy służb mundurowych  

• pracownicy socjalni  

• przedstawiciele handlowi  

• psycholodzy i psychoterapeuci  

• ratownicy medyczni  

• robotnicy obróbki drewna i stolarze  

• specjaliści elektroniki, automatyki i 
robotyki  

• sprzedawcy i kasjerzy  

• technicy mechanicy  

• zaopatrzeniowcy i dostawcy  

Źródło:  www. barometrzawodow.pl 



Pieniądze to nie wszystko! 

Co motywuje ludzi do pracy? 



Z motywacją jest tak, jak z kąpielą. Jeśli codziennie się myjesz, to tak samo 
codziennie pamiętaj o motywowaniu pracowników! 

 

Nie jest cechą osobniczą 
lecz stanem ulegającym 
zmianie w zależności od 

sytuacji czy otoczenia 

Może być wewnętrzna  

 i zewnętrzna 

Motywacja nie jest 
„stałą” lecz „zmienną” 

Znajomość motywatorów 
i demotywatorów swoich 

i swojego zespołu  

MOTYWACJA 



Motywatory 
wewnętrzne 

wg. REISS MOTIVATION PROFILE 

Władza 
Niezależność 

Ciekawość 

Uznanie 

Porządek 

Gromadzenie 

Honor 

Idealizm 
Kontakty 
społeczne 

Rodzina 

Status 

Rewanż 

Piękno 

Jedzenie 

Aktywność 
fizyczna 

Spokój 



Zarządzanie turkusowe 

Organizowanie pracy 
zespołowej, która będzie dawała 
każdemu poczucie sensu życia, 
pozwalała na rozwój, oferowała 

przestrzeń dla kreatywności i 
innowacyjności. 

Decyzje w takiej organizacji są 
podejmowane przez osoby 

znające temat i mające ku temu 
predyspozycje, często po 

zasięgnięciu opinii innych, a 
reszta zespołu ma do nich 

zaufanie. 

Zarządzanie turkusowe 
porzuca planowanie 
i budżetowanie na 

rzecz prognozowania. 



Turkusowe organizacje 
1. Robisz to, co potrafisz. 

2. Robisz to, co potrzebne. 

3. Jesteś za to odpowiedzialny. 

4. To, co robisz, możesz zmienić, ale z zachowaniem 1, 2 i 3. 

 35 



Dekalog budowania organizacji turkusowej 

Nie szukaj winnego, by go ukarać — szukaj przyczyny, by ją usunąć 

Nie oczekuj perfekcji, której nie da się osiągnąć — oczekuj postępu, który zawsze jest możliwy 

Unikaj współzawodnictwa, które niszczy partnerstwo — stwarzaj warunki do współpracy 

Nie oceniaj, bo to niszczy— doceniaj, bo to wzmacnia 

Nie mów, co jest źle — mów, co może być lepiej 

Nie pytaj ludzi, co mogliby zrobić lepiej — pytaj, co im w pracy przeszkadza 

Nie buduj na kontroli — buduj na zaufaniu 

Nie mów, że ktoś jest zły — mów jak ty się z tym czujesz (tzw. „komunikat ja”) 

Nie zarządzaj — twórz warunki do samoorganizacji 

Nie bądź nadzorcą — bądź nauczycielem, moderatorem i uczniem 



Zadbaj o Employer Branding, 
czyli markę pracodawcy! 


