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TRANSFORMACJA KU NIEZNANEMU 

→ żyjemy w wieku cyfrowej dysrupcji, 

która wymienia „stary” świat na nowy 

⃝ prognozy są nieprzewidywalne → pewność co                                       

do nieciągłości, płynna rzeczywistość 

⃝ zmiana kulturowa, nowe relacje, zakwestionowanie wartości -

zasady gry, kanały komunikacji,  

⃝ najważniejsza kompetencja → zdolność do adaptacji

⃝ łatwo dostrzegalne przejawy: ekonomia współdzielenia 

> media społecznościowe (np. Facebook, Twitter)

> handel (np. Alibaba, Amazon, eBay)

> streaming rozrywkowy (np. Netflix, Spotify)

> noclegi i komunikacja (AIRbn, Uber)

⃝ transformacja społeczna - pokolenie Z i alfa vs. pozostałe  

⃝ megatrendy globalne: środowisko, demografia, nierówności

⃝ rewolucja  technologiczna 
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TECHNOLOGIE CYFROWE JUŻ SĄ I BĘDĄ W PERSPEKTYWIE ROKU 2030

NAJSILNIEJSZYM MOTOREM ZMIAN

→ zrozumienie i inteligentna adaptacja do zmian

będzie kluczem do sukcesu rozwojowego 

sztuczna inteligencja 

chmura obliczeniowa

blockchain

VR rzeczywistość 
wirtualna/rozszerzona  

big data 

⃝ obecnie wschodzące technologie cyfrowe będą powszechnie 

dostępne → kompetencje kluczem do rozwoju 

⃝ jednocześnie technologie stanowią zagrożenie dla spójności i 

równości szans w społeczeństwach → różnice w kompetencjach, 

dostęp do usług, rynek pracy

⃝ w globalizującej się gospodarce wygrają państwa o najwyższym 

potencjale kompetencji (kapitał ludzki)   

⃝ dysruptywne technologie są środowiskiem naturalnym transformacji 

przedsiębiorstw do warunków Przemysłu 4.0 

⃝ 3 dekada XXI wieku →  czas decyzji. Bez zrozumienia zmian 

zachodzących w związku z implementacją modeli i technologii 

Przemysłu 4.0 firmy ryzykują utratę szans rozwojowych (Cotteleer i 
Sniderman, 2017)

⃝ do 2030r. pojawi się w UE 151 mln nowo zdefiniowanych miejsc 

pracy – 91% zastąpi dotychczasowe, 9% - nowe miejsca pracy → 

nowe potrzeby kompetencyjne (CEDEFOP, 2018) druk 3D
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CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 

→ to teraźniejszość, nie przyszłość - na naszych oczach  

powstają fabryki Przemysłu 4.0 

⃝ system cyber-fizyczny → inteligentna maszyna i kompetentny pracownik, 

skomunikowani ze sobą

⃝ zaawansowana transformacja cyfrowa łańcuchów wartości, produktów, 

usług i modeli biznesowych 

⃝ proces  zmiany → transformacja cyfrowa – kombinacja: 

> technologii cyfrowych i fizycznych (AI, IOT, big data, interfejsy człowiek 

– maszyna, bezpieczna autentykacja, druk 3D, inteligentne sensory, 

robotyka, chmura, 

> nowe modele biznesow

> nowe modele organizacji pracy 

⃝ większa elastyczność i wrażliwość na potrzeby klienta i zdolności do 

podejmowania decyzji w oparciu o informacje (Hanley i in., 2018)

⃝ transformacja całego łańcucha wartości → od dostaw, przez pozyskiwanie 

materiałów, magazynowanie i produkcję do sprzedaży (Gutman, 2018)
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AUTOMATYZACJA DOTYCZYĆ BĘDZIE WSZYSTKICH ZAWODÓW, 

ALE W NIERÓWNYM STOPNIU

→ rewizja poglądów na zastępowanie ludzi maszynami/ software 

⃝ 2016 →Bank Światowy: w państwach rozwijających się 85 % zawodów zostanie 

zautomatyzowanych, a profesjonalne czynności rutynowe zostaną zrobotyzowane  

⃝ 2017 → McKinsey: do 2030 – automatyzacja 45% obecnych zawodów, w 62 % 

zawodów można zautomatyzować 30 % czynności

⃝ 2019 →  OECD: do 2030 – pełna automatyzacja 14 % zawodów 

(prawdopodobieństwo 70%), automatyzacja częściowa 32% zawodów (50-70%) 

⃝ w ujęciu makroekonomicznym wpływ robotyzacji i automatyzacji na rynek pracy 

będzie mniejszy, niż dotąd sądzono (Acemoglu i Restrepo, 2017). Po recesji 2008 

automatyzacja przemysłu nie opóźniła wzrostu zatrudnienia (Graetz i Michaels, 2017)

⃝ humanizacja pracy:  automatyzacja dotyczyć będzie głównie zadań rutynowych, 
powtarzalnych w ramach zawodów, nie ich całości. Zmieni się rola pracownika → 
planowanie, zarządzanie, decyzje, relacje z maszynami i software, liderowanie 

zespołowi.

Sztuczna inteligencja czyni miejsce pracy 

bardziej ludzkim, niż mniej, to podarunek 

od AI dla rodzaju ludzkiego (Uria – Recio, 2019)
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Odsetek obecnych 

aktywności  w pracy 

zastąpionych działaniami 

zautomatyzowanymi        

w latach 2016-2030

Wartość PKB na 

głowę mieszkańca 

GLOBALNA GEOGRAFIA 

AUTOMATYZACJI 

→ odsetek czynności w pracy 

zautomatyzowanych do 2030r.

⃝ dysproporcje w Europie: 

> Polska: dół stawki UE, niewielki dystans 

> Słowacja → 33 %

> Norwegia → 6 %

> kraje nordyckie mniej podatne na 

automatyzację niż we wschodniej Europie, 

Niemczech, Chile, czy Japonii (Nedelkoska i 

Quintini, 2018)

⃝ w Polsce:

> najmniej – woj, mazowieckie 

> najwięcej – woj. świętokrzyskie (OECD, 2019)
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⃝ wzrost miejsc pracy nastąpi w branżach, których produkty i usługi bezpośrednio 

zaspakajają potrzeby życiowe ludzi

⃝ w perspektywie długoterminowej pracę znajdą wszyscy zainteresowani. W 

średnioterminowej - zależeć to będzie od zdolności państw do zarządzania 

procesem zmiany zawodu przez miliony pracowników, a zatem szybkością 

ponownego zatrudnienia, ponieważ automatyzacja spowoduje zanik jednych 

zawodów, a pojawianie się nowych. W krótkoterminowej perspektywie 

dochodzić będzie do zaburzeń na rynku pracy, wzrostu bezrobocia i obniżenia 

płac

⃝ chociaż w krajach rozwiniętych w roku 2030 należy się spodziewać pełnego 

zatrudnienia, elementem procesu dochodzenia doń może stać się okres 

wyższego niż dziś bezrobocia oraz dostosowania płac do gorszej koniunktury 

(obniżki zatrudnienia).  

⃝ w rozwiniętych gospodarkach zapotrzebowanie na pracę wymagającą dziś 

ukończenia szkoły na poziomie podstawowym lub ponadpodstawowym będzie 

malało. Rosło zaś - na osoby z wyższym wykształceniem i specjalistów

⃝ w krajach rozwijających się wpływ automatyzacji na gospodarkę będzie mniejszy 

niż w rozwiniętych gospodarkach. 

KONKLUZJE GLOBALNEGO RAPORTU McKINSEY:  
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ROZWÓJ PRZEMYSŁU 4.0 WYMAGA OD PRACOWNIKÓW PAKIETU 

ADEKWATNYCH KOMPETENCJI 

→ środowisko pracy i modele biznesowe redefiniują potrzeby kompetencyjne 

⃝ badania w UE w latach 2014- 2019 określiły nowy profil wymaganych kompetencji 

pracownika Przemysłu 4.0 w perspektywie roku 2030 jako konglomerat 

umiejętności cyfrowych umiejętności transwersalnych (miękkich) oraz kreatywnych i 

proaktywnych postaw → Kompetencje 4.0 (Empirica, PWC, 2014-2019, Skills for Industry )

⃝ same kompetencje cyfrowe (techniczne) - tradycyjnie definiowane - nie stanowią 

wystarczającego pakietu podstawowych kompetencji niezbędnych do pracy w 

środowisku Przemysłu 4.0  

⃝ największe deficyty kompetencyjne dotyczą:

> umiejętności transwersalnych (miękkich) - społecznych, intrapersonalnych, 

interpersonalnych, medialnych 

> wiedzy i umiejętności związanych z wschodzącymi technologiami cyfrowymi 

> otwartych i proaktywnych postaw wobec świata cyfrowego

⃝ w ramach inicjatyw Komisji Europejskiej (DG GROWTH) wypracowano w latach 

2016-2020 koncepcję kanonu tzw. T-kształtnych kompetencji – promowaną obecnie 

w krajach członkowskich UE  
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KOMPETENCJE PRZEKRACZAJĄCE GRANICE DZIEDZIN
Praca w grupie, komunikacja, myślenie krytyczne, sieciowanie, 

rozumienie kontekstów globalnych, zarządzanie projektami, itp. 

Ogólne przywództwo 
&

Kompetencje interpersonalne 

Rozwiązywanie generalnych 
problemów 

&
Krytyczne myślenie 

GŁĘBOKIE 
KOMPETENCJE 
TECHNICZNE W 
CO NAJMNIEJ 

JEDNEJ 
DZIEDZINIE 

Myślenie 
analityczne & 

rozwiązywanie 
problemów

GŁĘBOKIE 
KOMPETENCJE 

ODNOSZĄCE SIĘ 
DO CO NAJMNIEJ 

JEDNEGO 
SYSTEMU IT

Myślenie 
analityczne & 

rozwiązywanie 
problemów 

KONCEPCJA T-KSZTAŁTNYCH UMIEJĘTNOŚCI 

→ model DG GROWTH Komisji Europejskiej 

Na pakiet T-kształtnych umiejętności składają się w zakresie:

⃝ techniki  

⃝ jakości, ryzyka i bezpieczeństwa 

⃝ zarządzania i przedsiębiorczości 

⃝ komunikacji 

⃝ innowacji 

⃝ inteligencji emocjonalnej 

⃝ etyki 

Źródło: PwC, 2019
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Umiejętności 

intrapersonalne

Umiejętności interpersonalne Umiejętności społeczne 

Wiedza i umiejętności 

medialne 

Postawy proaktywne, otwarte, aprobujące wobec świata 

cyfrowego 

Wiedza i cyfrowe umiejętności techniczne 

i funkcjonalne 

KOMPETENCJE 4.0 JAKO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBĘ 

ADAPTACJI DO DYSRUPTYWNEGO ŚRODOWISKA ZMIAN

→ nowa wyprawka kompetencyjna 3 dekady XXI wieku 

Kompetencje transwersalne 

⃝ postawy proaktywne, otwarte → akceptujące świat cyfrowy jako 

integralną część rzeczywistości i aktywnie wpływające na jego 

rozwój, przedsiębiorczość i kreatywność    

⃝ umiejętności intrapersonalne → umiejętności uczenia się, 

autodyscypliny, wytrwałości, automotywacji, krytycznego 

myślenia, w zakresie etyki   

⃝ umiejętności interpersonalne → umiejętności  komunikowania 

się, organizacji, pracy w grupie, zarządzania   

⃝ umiejętności społeczne →  umiejętności rozpoznawania i 

rozwiązywania problemów, sprawowania przywództwa,  

⃝ umiejętności medialne → krytycznej analizy i oceny informacji, 

ochrony tożsamości oraz cyfrowych wartości materialnych i 

prawnych 

Cyfrowe kompetencje techniczne i funkcjonalne →

stanowiące odpowiedź na wyzwania rozwoju i wdrożeń wschodzących

technologii cyfrowych

Źródło: K. Głomb, 2020
Upowszechnienie we 

wszystkich grupach 

wiekowych
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GLOBALNY, CHRONICZNY DEFICYT SPECJALISTÓW IT

→ największe endogenne wyzwanie rozwojowe, 
tak ilościowe - jak i jakościowe w perspektywie roku 2030

⃝ specjaliści IT → zaledwie 3.7 % siły roboczej w Unii Europejskiej (8,9 mln), jeden z 5 

zawodów deficytowych (CEDEFOP, 2016) – w Polsce 2,7% (21 miejsce w UE)

⃝ najwyższy odsetek pracowników →  Finlandia – 7,2%, Szwecja - 6,8%, Estonia – 5.6%

⃝ najniższy odsetek pracowników →  Grecja -1,7%, Łotwa – 1.7%, Rumunia – 2,2 %, 

Portugalia - 2,4% [Eurostat, 2019]

⃝ najwięcej → Wlk. Brytania -1,6 mln, Niemcy – 1,6 i Francja – 1,1 mln (Eurostat, 2019)

⃝ zapotrzebowanie (wariant średniego tempa wzrostu) → 526 tys. osób (Empirica, PwC, 2017)

⃝ w 2018 →  w Polsce ponad 30% przedsiębiorstw zanotowało trudności z naborem 

specjalisty IT

⃝ W 2018 → co dziesiąte przedsiębiorstwo w UE28 próbowało zrekrutować specjalistę IT 

– ponad połowa z nich doświadczyła problemów ze znalezieniem kandydata 

⃝ 2019 → 79% CEO firm UE28 zaniepokojonych trudnościami w znalezieniu specjalisty IT 
(PwC, 2019)

⃝ 2019 → aż 90% firm musi spowalniać plany rozwojowe w związku z deficytem 

kompetencji cyfrowych w organizacji (IDC, 2019) 
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LUKI, NIEDOBORY i NIEDOPASOWANIA KOMPETENCJI

HAMUJĄ ROZWÓJ I ZMNIEJSZAJĄ KONKURENCYJNOŚĆ 

→ szczególnie zagrożeni mikroprzedsiębiorcy

⃝ 90% zawodów wymaga podstawowych posiadania kompetencji cyfrowych

⃝ 70 % pracowników w UE28 powinno nabyć co najmniej podstawowe umiejętności w 

zakresie korzystania z technologii cyfrowych, by pracować w swoich zawodach (CEDEFOP, 
2018)

⃝ słaba świadomość przedsiębiorstw → ponad 63 % nie dostrzega problemu deficytów –

brak działań na polu podnoszenia kompetencji; starsi pracownicy – nie chcą nabywać 

(także kadra kierownicza) 

⃝ 91% mikroprzedsiębiorców nie nabywa kompetencji cyfrowych (Komisja Europejska, 2016)

⃝ aż 29 procent pracujących w sektorze ICT stwierdziło, że ich umiejętności 
zdezaktualizują się w przewidywalnej przyszłości (CEDEFOP, 2018)

⃝ w tradycyjnych przedsiębiorstwach kompetencje cyfrowe w pracy są niezbędne 

przede wszystkim wysokokwalifikowanym pracownikom a w mniejszym stopniu dla 

posiadających średnie kwalifikacje. 

⃝ ten trend polaryzowania się struktury kompetencyjnej siły roboczej w Europie 

prowadzi do ryzyka wykluczenia cyfrowego dużych grup pracowników o niskich 

kwalifikacjach, szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach. 
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PONAD 4,2 MLN ANALFABETÓW CYFROWYCH W GRUPIE 

WIEKOWEJ 45+ STANOWI STRATEGICZNE ZAGROŻENIE   

DLA ROZWOJU KRAJU 

→ liczba ta zmniejsza się bardzo wolno 

CBOS, 2019

⃝ odsetek korzystających z Internetu w Polsce powyżej 18 

roku życia wyniósł w 2019 roku 69% populacji 

⃝ w grupie wiekowej 55-64 z Internetu korzysta zaledwie co 

druga osoba (CBOS, 2019)

⃝ w grupie wiekowej 55-74 lat 27% posiada kompetencje na 

poziomie niskim, 11% - podstawowym, a zaledwie 4% -

ponadpodstawowym (EUROSTAT, 2019)

⃝ wskaźnik średniej w UE28 posiadaczy kompetencji 

ponadpodstawowych jest 3-krotnie wyższy

⃝ wartości wskaźników w: Niderlandach i Wlk. Brytanii –

23%, Danii – 20%, Szwecji i Finlandii – 19%, Słowacja – 10%, 

Słowenia – 7% za nami w rankingu Rumunia i Bułgaria – 2%

Polskę cechuje silnie manifestujące się wykluczenie cyfrowe 

grupy wiekowej osób powyżej 45 roku życia. Liczbę 

niekorzystających z Internetu - analfabetów cyfrowych -

szacuje się na ponad 4.2 mln dorosłych. W wieku 65+ ponad 

połowa to niekorzystający nigdy z Internetu 
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POLSKA NALEŻY DO AUTSAJDERÓW STAWKI                       

W RANKINGU KOMPETENCJI CYFROWYCH (metodologia Digital Skills Index)

→ kluczowe upowszechnienie kompetencji podstawowych

⃝ 26% populacji 25 -64 lata w Polsce nie posiada żadnych 
kompetencji cyfrowych → średnia europejska – 17%, Wlk. 

Brytania – 7%, Niderlandy - 4%, Finlandia – 7%

⃝ kompetencje niskie posiada – 28%, podstawowe – 25%, a 
ponadpodstawowe – 21% → wysoki wskaźnik niskich kompetencji

⃝ czołówka  UE28 (Wlk. Brytania – 46%, Niderlandy – 48%, 
Finlandia – 46%) → ma wskaźniki kompetencji 

ponadpodstawowych – ponad dwukrotnie wyższe (Słowacja o 

10%, Litwa o 11%) 

⃝ ponadpodstawowe kompetencje posiada zaledwie:

⃝ 5% populacji pracowników w wieku 55-64 lata, 

⃝ 11% - w wieku 45-54 lata 

⃝ 24% - w wieku 35 - 44 lata

⃝ 35% - w wieku 25-34 lata

⃝ średnie w grupach 45+ lat są w UE28 3-krotnie wyższe

(EUROSTAT, 2019)

Od 2015 roku odsetek osób posiadających wyższe niż 

podstawowe kompetencje cyfrowe w Polsce wzrósł zaledwie o 1 

procent, a w grupie posiadających podstawowe kompetencje nie 

zanotowano żadnej zmiany. Jedynie w grupie osób z niskimi 

kompetencjami odsetek wzrósł znacząco z 15 do 21 procent 
(EUROSTAT, 2019)
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PRACOWNICY W POLSCE ZAMYKAJĄ STAWKĘ                               

W RANKINGU KOMPETENCJI CYFROWYCH W UE (metodologia Digital Skills Index)

→ za nami tylko Bułgaria i Rumunia

⃝ W UE28 żadnych kompetencji cyfrowych nie posiadało w 
2017r.  9% pracowników → w Polsce – 15%

⃝ największy odsetek pracujących w Europie posiadających co 

najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe - między 82 a 89 
%! - w Luksemburgu, Holandii, Finlandii i Szwecji → w Polsce 
54% 

⃝ odsetek pracowników posiadających kompetencje cyfrowe 

wyższe niż podstawowe w Polsce jest więcej niż dwa razy 

niższy, niż w krajach liderujących europejskiej stawce, takich 

jak Wielka Brytania, kraje skandynawskie, czy Niderlandy. 

⃝ co więcej jest on niższy niż u sąsiadów naszego kraju: 

Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy. 

⃝ kompetencje podstawowe i niskie posiada odsetek 

pracowników zbliżony do średniej europejskiej

⃝ niespełna 60% pracowników korzystających z Internetu 
obsługuje w  Polsce w pracy urządzenia cyfrowe → 4 miejsce 

od końca stawki w UE28, średnia UE28 – 74%

(EUROSTAT, 2019)

Deficyt kompetencji cyfrowych na poziomie 

ponadpodstawowym  - niezbędnym dla efektywnej pracy w 

środowisku cyfrowym - stanowi jedną z kluczowych barier w 

rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce. 
(EUROSTAT, 2019)
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GLOBALNY DEFICYT KOMPETENCJI CYFROWYCH                           

JEST EFEKTEM ZŁOŻONYCH PROCESÓW 

→ kosztuje gospodarkę 390 mld USD rocznie (IDC, 2019)

⃝ przyczyna deficytu: zespół negatywnych uwarunkowań 

psychospołecznych, kompetencyjnych,  ekonomicznych                  

i organizacyjnych: 

⃝ specyfika gospodarek krajowych – np. duże zatrudnienie              

w rolnictwie 

⃝ niekorzystna  struktura demograficzna - np.  liczna grupa osób 

starszych

⃝ niska świadomość problemu u decydentów → niski priorytet 

tematyki rozwoju kompetencji w strategiach i programach 

⃝ nieadekwatna alokacja środków finansowych

⃝ słabość diagnoz i programów edukacyjnych

⃝ słabość  instytucji edukacyjnych → źle sformułowana oferta oraz 

curricula edukacyjne, nieodpowiednia cyfrowa infrastruktura 

edukacyjna  

⃝ dominujące postawy obaw i niechęci do uczestnictwa w 

szkoleniach wynikające z braku poczucia korzyści                          

z nieuświadomienia potrzeb korzystania z rozwiązań IT

Negatywny wpływ deficytów kompetencji cyfrowych 

będzie coraz silniej odczuwalny i stanowić będzie 

jeden z najważniejszych hamulców rozwoju w 

perspektywie 2030 roku  
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SYSTEMY EDUKACJI EWOLUUJĄ, BY SPROSTAĆ 

WYZWANIOM POTRZEB TRANSFORMACJI CYFROWEJ
→ państwa poszukują swoich własnych dróg   

⃝ raporty z badań  organizacji międzynarodowych wskazują, iż systemy 

edukacji w obecnym kształcie – wobec megatrendów globalnych i rozwoju 

technologii nie są zdolne sprostać zapotrzebowaniu na Kompetencje 4.0 

⃝ państwa kreujące rozwój dzięki innowacjom przekształcają edukację  

⃝ optymalny system: edukacja szkolna + uczenie się przez całe życie jako 

zintegrowany proces 

⃝ liderzy globalni: Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Nowa Zelandia, 

Norwegia i Szwecja. Korea Płd i Japonia - muszą wzmocnić system 

integracji cyfrowej starszych (OECD, 2019)

Kompetencje cyfrowe dzieci Kompetencje cyfrowe dorosłych

Singapur 
1 miejsce w rankingu PISA

1 miejsce w rankingu ePIRLS
Dania 1 miejsce w rankingu DESI 

Czechy 1 miejsce w rankingu ICILS Nowa Zelandia 1 miejsce w rankingu PIAAC

Korea Południowa 2 miejsce w rankingu PISA Norwegia 2 miejsce w rankingu DESI 

Australia 2 miejsce w rankingu ICILS Szwecja 2 miejsce w rankingu PIAAC

Hong Kong, Chiny 3 miejsce w rankingu PISA Finlandia 3 miejsce w rankingu PIAAC

Irlandia 3 miejsce w rankingu ePIRLS

UNESCO, 2019
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⃝ Polska w grupie 25% najniżej ocenionych krajów w rankingu OECD 

z 2019 roku (za Hiszpanią i Słowacją, przed Włochami i Litwą:

> deficyt kompetencji u dużej części generacji 55+ 

> niedostateczny poziom rozwoju infrastruktury edukacji 

online

> zagrożenie utratą pracy → skutek braku kompetencji u 

pracowników

> nieskuteczne polityki rozwoju kompetencji cyfrowych → brak 

integracji rozwiązań cyfrowych z dydaktyką, słabość edukacji 

cyfrowej nauczycieli, słabość wsparcia uczenia się poza 

formalnym systemem edukacji  

⃝ punktowe endogenne zmiany w systemie edukacji → wewnątrz 

tradycyjnego modelu - bez uwzględnienia dysruptywnych zmian 

egzogennych, decydujących o potrzebie głębokiej transformacji: 

> celów procesu

> programów (treści) edukacyjnych 

> metod i narzędzi nauczania 

> relacji  edukacji z otoczeniem społecznym i biznesowym  

POLSKI SYSTEM EDUKACJI W NIEWIELKIM STOPNIU PODEJMUJE 

WYZWANIA KOMPETENCYJNE PERSPEKTYWY 2030 ROKU
→ tak w aspekcie ilościowym, jaki jakościowym  
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POLSKA SZKOŁA PRACUJE W MODELU SPRZED PÓŁ WIEKU 

DOKONYWANE ZMIANY MAJĄ WYBIÓRCZY CHARAKTER  
→ nie biorą pod uwagę kontekstu transformacji cyfrowej 

⃝ dominacja tradycyjnego modelu oświaty – sprzed czasów cyfrowej 

dysrupcji:

> konserwatywny cel szkoły → nabycie wiedzy sprawdzalnej metodami 

testowymi 

> konserwatyzm metodyczny → 85% lekcji metodą podawczą 

> nadmierne obciążenie ucznia obowiązkowymi treściami programowymi          

→ ambitny program przedmiotu „informatyka” 

> fundamentalny niedobór zajęć związanych z kompetencjami transwersalnymi 

→ nauczanie przedmiotowe niezintegrowane z Kompetencjami 4.0

> niski poziom integracji narzędzi i edukacyjnych treści cyfrowych z praktyką 

dydaktyki  

> deficyt wykwalifikowanej kadry → pogłębiający się w związku z nową 

podstawą programową „informatyki”, szczególnie w klasach I-III szkoły 

podstawowej 

> niezrozumienie przed nauczycieli i rodziców wizji zintegrowanego świata 

pokolenia Z i alfa   

> brak systemowego powiązania nauki w szkole z doświadczeniem poznawczym 

w obszarze Przemysłu 4.0

Polska szkoła nie wyposaża 

uczniów w kompetencje 

niezbędne do życia i pracy         

w środowisku cyfrowym
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STUDIA WYŻSZE NIE ZAPEWNIAJĄ STUDENTOM

KOMPETENCJI ADEKWATNYCH DO POTRZEB ROZWOJOWYCH PAŃSTWA 
→ kompetencje cyfrowe i transwersalne na niskim poziomie

⃝ Kompetencje emocjonalne i społeczne 

> inteligencja emocjonalna → 21% świetnie, 44% żadnych 

> współpraca z ludźmi → 26% świetnie, 17% żadnych 

> zarządzanie ludźmi → 10% świetnie, 52% żadnych 

> przedsiębiorczość → 10% świetnie, 45% żadnych. 

⃝ Raport DELab Uniwersytetu Warszawskiego (2019)                

→ fundamentalne problemy:

> 47% badanych → na uczelniach kompetencje cyfrowe   

nabywane sa jedynie na poziomie podstawowym 

> 31% badanych → na uczelniach nie nabywa się          

kompetencji cyfrowych

> 54% badanych → na uczelniach brak zajęć z programowania 

> 44% badanych → brak zajęć z wizualizacji danych

> 33% badanych → brak zajęć z wyszukiwania i analizy danych 

> 32 badanych → brak zajęć z obsługi programów 

komputerowych 

⃝ Kompetencje poznawcze:

> rozwiązywanie złożonych problemów → 19% świetnie, 27%

żadnych 

> kreatywność → 21% świetnie, 36% żadnych 

> krytyczne myślenie → 26% świetnie, 23% żadnych

Studia w ogóle nie uczą: 



© Krzysztof Głomb, Kompetencje 4.0 w czasach dysruptywnej gospodarki - rekomendacje
21

STUDIA INFORMATYCZNE: WYSOKA LICZBA STUDENTÓW, 

KOMPETENCJE NIERYNKOWE, SŁABY ZWIĄZEK Z PRZEMYSŁEM 4.0     
→ niedobór ok. 10 tysięcy absolwentów rocznie (Kodilla, 2019)

⃝ Studenci na kierunkach informatycznych w Polsce (MNiSW, 2019):

> 42 tys. kandydatów (2018, 2017) – najwięcej, 12 tys. więcej niż w 2014r.  

> 32 680 nowych studentów – 7, 7% wszystkich (rok 2019/2020)

> 67,7 studentów informatyki (2018) – 4 miejsce w UE (UK, IT, D)

> 14% studentek (2017) – odsetek rośnie 

> 11,4 tys. absolwentów (2018)

> 70% na uczelniach publicznych – 453 kierunki (>50% stacjonarnie)

⃝ Jakość studiów na kierunkach informatycznych:

> Ranking The Best Computer Science Programs in the World Today

– brak polskiej uczelni w pierwszej 50-tce (liderzy: USA, UK, Kanada, 

Australia; zauważalne: CHRL, Singapur, Korea Płd., pojedyncze: Rosja, 

Szwajcaria, Niemcy, Włochy)

> sukcesy w konkursach programowania zespołowego i indywidualnego -

efekt zaangażowania wyselekcjonowanej grupy uzdolnionych 

indywidualności i nie mogą być podstawą do obiektywnej oceny 

umiejętności szerszych grup studentów (Kulisiewicz, 2019). 

(www.surveymonkey.com)

https://www.surveymonkey.com/r/F8C26ZT


© Krzysztof Głomb, Kompetencje 4.0 w czasach dysruptywnej gospodarki - rekomendacje 22

PRZEDSIĘBIORSTWA STAJĄ SIĘ                                      

PODSTAWOWYM ŚRODOWISKIEM ROZWOJU KOMPETENCJI 4.0 
→ pogłębiające się trudności w pozyskaniu pracownika z rynku pracy 

⃝ stopa bezrobocia rejestrowanego: 5.5 % (styczeń 2020r.)

⃝ podstawowe przyczyny: niska mobilność i brak kompetencji 

⃝ w 2018 roku jedna trzecia polskich przedsiębiorstw zgłosiła trudności 

z zatrudnieniem specjalisty na wakujące stanowiska w zawodach 

informatycznych (Komisja Europejska, 2019) 

⃝ zaledwie 5,7% osób w wieku 25-64 lata dokształca się 

⃝ rozziew między popytem na specjalistów ICT a podażą 

wykwalifikowanej kadry dynamicznie pogłębia się 

⃝ problem ten będzie się pogłębiał wraz z wzrostem znaczenia 

gospodarczego i tym samym upowszechnianiem się dysruptywnych

rozwiązań cyfrowych – m.in.  automatyzacji i Internetu Rzeczy 

⃝ przedsiębiorstwa muszą czerpać z własnych zasobów – konieczne 

upowszechnienie up-skilling oraz re-skilling → HR zamienia się w ER 

⃝ 1 Euro zainwestowane w kompetencje w firmie przynosi 2 Euro zysku 
(PwC, 2019)

⃝ optymalizacja: program bliski potrzebom, realizacja zgodna z tokiem 

pracy, wykorzystanie zasobów własnych   
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PRZEDSIĘBIORSTWO NATURALNYM ŚRODOWISKIEM                         

LIFELONG LEARNING
→ konieczne gruntowne przemodelowanie systemu nabywania kompetencji 

⃝ niewydolny model: w Europie szkolenia w zakresie Kompetencji 4.0 

prowadzone są na ogół przez kilka dni w roku i obejmują grupę 

najbardziej kwalifikowanych pracowników a ich koszt wynosi mniej 

niż 1500 Euro rocznie na osobę trudno wykazać realny zwrot z 

inwestycji. 

⃝ widoczny zwrot z inwestycji w edukację - minimum 20 dni w roku, o 

wartości 5 - 20.000 Euro na osobę i w dotyczy pracowników 

zmieniających stanowisko lub miejsce pracy (re-skilling). (PWC, 2019) 

⃝ relatywnie niski koszt kształcenia pracowników wewnątrz 

przedsiębiorstwa skłaniać winien firmy do podejmowania 

systemowych działań edukacyjnych adresowanych do pracowników

⃝ w Polsce zaledwie 20 procent inwestuje w strategie rozwoju kadr, 

natomiast 28 procent - wyraża wolę zatrudnienia osoby już 

posiadającej pełne kwalifikacje na danym stanowisku pracy 

⃝ tego typu postawy przedsiębiorców będą źródłem pogłębiających się 

deficytów kompetencyjnych (Kulisiewicz, 2019).      

⃝ wsparcie: vouchery, kredyty pracownicze, programy pracownicze 

(wcześniej: kredyty studenckie i szkolne) 

Zasady organizacji szkolenia:

⃝ klarowność celu - jasno określone kompetencje 

będące wynikiem szkolenia 

⃝ pomiar efektywności działań – certyfikacja

⃝ nowoczesna metodyka – digital learning (np. 

MOOC, webinary, gry, VR/AR)
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KONIECZNE PRZEJŚCIE Z MODELU EDUKACJI MODULARNEJ

DO MODELU  EDUKACJI OKOŁOŻYCIOWEJ 
→ nowa kultura uczenia się jako procesu zakorzenionego społecznie 

TRADYCYJNY MODEL MODULARNY:

edukacja jako przygotowanie do życia i 

pracy w dorosłości 

MODEL EDUKACJI OKOŁOŻYCIOWEJ:

edukacja jako proces towarzyszący 
rozwojowi na wszystkich etapach życia  

OECD, 2019 
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REKOMENDACJA 1
→ PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI 4.0 

⃝ Należy opracować dokument o randze strategii (programu) rozwoju 

kompetencji ery cyfrowej z perspektywą realizacji do roku 2030, 

uwzględniający nowoczesne ujęcie problematyki tych kompetencji oraz 

wyzwania dysruptywnych zmian technologicznych, biznesowych i społecznych. 

⃝ Dokument ten powinien wyznaczać strategię całego rządu oraz innych władz i 

podmiotów publicznych na tym polu. Program obejmować winien zarówno 

zagadnienia edukacji cyfrowej przez całe życie w kontekście kompetencji 

„cyfrowego obywatela”, jak i kompetencji zawodowych, zgodnie z definicją 

Kompetencji 4.0.  

⃝ Jego zapisy powinny znaleźć ścisłe odzwierciedlenie w odpowiedniej osi 

priorytetowej wydzielonego programu operacyjnego na lata 2021 - 2027, 

który będzie następcą PO Polska Cyfrowa. Program powinien powstawać przy 

znaczącym udziale środowisk przedsiębiorców i organizacji ich skupiających, a 

także zewnętrznych ekspertów i stanowić w znacznej części odpowiedź na 

potrzeby gospodarki, w tym Przemysłu 4.0. 
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REKOMENDACJA 2
→ ZARZĄDZANIE ROZWOJEM CYFROWYCH – PEŁNOMOCNIK  

⃝ Dla efektywnego i ukierunkowanego na osiąganie 

mierzalnych celów rozwojowych zarządzania tematyką 

kompetencji ery cyfrowej (Kompetencji 4.0) niezbędne 

jest powołanie pełnomocnika Rządu RP ds. rozwoju 

kompetencji cyfrowych, który zarządzać będzie 

tematyką ich rozwoju w kontekście potrzeb całości 

kraju, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki.

⃝ Pełnomocnik taki winien uzyskać realne uprawnienia do 

koordynacji działań podejmowanych na tym polu przez 

resorty Rządu RP, m.in. Rozwoju, Cyfryzacji, Funduszy 

Europejskich, Edukacji Narodowej oraz Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 
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REKOMENDACJA 3
→ NABYWANIE KOMPETENCJI 4.0 W TRAKCIE STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH 

⃝ Wprowadzenie kompleksowych zmian w sposobie i 

zakresie nabywania przez przyszłych nauczycieli 

kompetencji metodyczno – cyfrowych na wyższych 

uczelniach pedagogicznych oraz na kierunkach 

pedagogicznych innych uczelni wyższych. 

⃝ Zmiany te wymagać będą rewizji (aktualizacji i 

modernizacji) programów studiów oraz zapewnienia 

wykwalifikowanej kadry nauczycieli akademickich oraz 

doświadczonych nauczycieli - praktyków tematyki 

cyfrowej, a także modernizacji infrastruktury cyfrowej 

uczelni pod kątem możliwości prowadzenia zajęć w 

wymiarze praktycznym
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⃝ Opracowanie i wdrożenie systemu publicznej certyfikacji 

kompetencji metodyczno - cyfrowych nauczycieli, 

skorelowanej z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. 

⃝ Warunkiem awansu zawodowego nauczycieli na kolejne 

stopnie powinno stać się złożenie egzaminu państwowego 

w zakresie kompetencji przypisanych do danego stopnia. 

⃝ Egzamin potwierdzający nabycie nowych kompetencji w 

ramach szkoleń i kursów dodatkowych powinien być 

przeprowadzany co pięć lat, a pierwsza ocena absolwentów 

uczelni i kierunków pedagogicznych dokonywania w 

ramach egzaminów na stopień zawodowy magistra. 

⃝ Przeprowadzaniem egzaminów państwowych zajmować się 

winny działające niezależnie od szkół komisje powołane 

przez kuratorów oświaty, złożone m.in. z ekspertów oraz 

praktyków dydaktyki cyfrowej. 

REKOMENDACJA 4
→ CERTYFIKACJA KOMPETENCJI METODYCZNO – CYFROWYCH NAUCZYCIELI 
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REKOMENDACJA 5
→ AGENCJA TRANSFORMACJI EDUKACJI 

⃝ Dotychczasowa praktyka realizacji projektów cyfrowej 

modernizacji szkół oraz pomocy w realizacji procesów 

ich wewnętrznej transformacji wskazuje na głęboką 

potrzebę zmiany obecnego modelu zarządzania tymi 

procesami. 

⃝ Proponuje się utworzenie odrębnego podmiotu 

publicznego (agencji, ogólnopolskiego ośrodka), 

którego zadaniem będzie kompleksowe wsparcie 

modernizacyjnej transformacji cyfrowej szkół, 

obejmującej zarówno zagadnienia edukacji cyfrowej 

nauczycieli i uczniów, jak i cyberbezpieczeństwa, treści 

i narzędzi edukacyjnych online oraz infrastruktury 

cyfrowej szkół. 
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REKOMENDACJA 6
→ ZWIĘKSZENIE PODAŻY SPECJALISTÓW ICT O WYSOKICH KWALIFIKACJACH  

⃝ Wobec podejmowania przez większość studentów 

kierunków informatycznych pracy zawodowej oraz 

chronicznego deficytu specjalistów ICT należy 

poszukiwać otwartych i elastycznych form studiów na 

poziomie wyższym oraz formuł nabywania 

profesjonalnych, certyfikowanych kompetencji 

informatycznych. 

Postuluje się: 

⃝ zapewnienie przez uczelnie wyższe warunków 

formalnych (prawnych), merytorycznych oraz form 

organizacyjnych adekwatnych do możliwości 

studiowania przez studentów podejmujących prace na 

wczesnych etapach studiów

⃝ rewizję programów studiów na kierunkach 

informatycznych, tak aby w większym stopniu 

uwzględniały zagadnienia praktyczne, istotne z punktu 

widzenia rynku pracy, oraz umożliwiały elastyczną 

indywidualizację toku oraz programu nauczania 

wybieranego przez studentów (koncept „studiów 

butikowych” - wyboru programu spośród modułów 

„baru tapas”) 

⃝ wprowadzenie modeli współpracy uczelni wyższych z 

przedsiębiorstwami umożliwiających komercyjne zlecanie 

uczelniom zadań realizowanych przez studentów za 

wynagrodzeniem, w powiązaniu z tokiem studiów – np. studiów 

dualnych  

⃝ wprowadzenie nowych form studiów II i III stopnia, w ramach 

których kształtowane będą eksperckie kompetencje studentów w 

zakresie dysruptywnych technologii cyfrowych, np. Sztucznej 

Inteligencji, blockchain, Internetu rzeczy i innych, z zapewnieniem 

wykładowców światowej klasy oraz systemu stypendialnego dla 

studentów motywującego do ukończenia studiów III stopnia 

(pierwszą próbę w tym zakresie podjęło Ministerstwo Cyfryzacji i 

NASK – PIB, inicjując w tej perspektywie powstanie Akademii 

Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych)  

⃝ reformę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w kierunku 

upowszechnienia studiów dualnych oraz publicznego 

certyfikowania przez nie zawodowych kompetencji cyfrowych, a 

także stałej współpracy z firmami sektora IT w modelu partnerstwa 

publiczno – prywatnego

⃝ wprowadzenie do systemu edukacji pozaformalnej (np. w formie 

bootcampów lub innych form otwartej edukacji np. MOOC) 

możliwości publicznej certyfikacji kompetencji. 
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REKOMENDACJA 7
→ PRIORYTET: WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW ŚRODKAMI EUROPEJSKIMI 

⃝ W perspektywie budżetowej UE lat 2021 - 2027 należy 

uruchomić finansowe narzędzia pomocowe dla 

przedsiębiorstw prowadzące do realizacji w nich 

programów przekwalifikowania i podnoszenia poziomu 

Kompetencji 4.0 pracowników. 

⃝ Projekty tego typu powinny uzyskiwać wsparcie 

zarówno poprzez przedmiotowe dofinansowanie 

projektów inicjowanych przez przedsiębiorców, jak i 

wspieranie pracowników bonami edukacyjnymi 

(voucherami). 

⃝ W tym celu należy uruchomić publiczny system 

wsparcia merytorycznego dla inicjatyw podejmowanych 

przez przedsiębiorców (patrz → rekomendacja 12). 
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⃝ Opracowanie - we współpracy z ekspertami - publicznego systemu 

certyfikacji kompetencji ery cyfrowej, odnoszącego się do potrzeb 

polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem Przemysłu 

4.0. 

⃝ System ten powinien wykorzystywać ustalenia normy określającej 

Europejskie Ramy e-Kompetencji a także z tzw. model wiedzy 

informatycznej (body of knowledge), opracowany w 2018 roku 

przez Radę ds. Cyfryzacji. 

⃝ Należy wkomponować go w ramy Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji jako jego integralną część. 

⃝ Elementem systemu powinna stać się platforma do ewaluacji 

umiejętności metodami behawioralnymi wykorzystywana w 

procesach certyfikacji Kompetencji 4.0.

REKOMENDACJA 8
→ PUBLICZNY SYSTEM CERTYFIKACJI KOMPETENCJI 4.0 
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⃝ Istotną przyczyną małej skuteczności działań na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych w Polsce jest słabość instytucjonalna oraz 

brak politycznej i merytorycznej koordynacji. W związku z tym 

należy powołać podmiot publiczny (np. agencję lub spółkę 

celową), która zapewni zarządzanie procesami wdrażania strategii 

rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce odnoszącymi się do 

stymulowania gospodarki (Przemysłu 4.0). 

⃝ Podmiot ten będzie stanowił zaplecze eksperckie, organizacyjne i 

badawcze dla pełnomocnika Rządu RP ds. rozwoju kompetencji 

cyfrowych (patrz → rekomendacja 2). 

REKOMENDACJA 9
→ ZAPEWNIENIE KOORDYNACJI ROZWOJU KOMPETENCJI 4.0                   

W PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH I WSPARCIE MŚP
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⃝ W realizacji polityk rozwoju cyfrowego, w tym kompetencji 

cyfrowych należy odejść od założenia finansowania ich 

głównie środkami funduszy europejskiej, w miejsce 

alokowania na te cele środków budżetu państwa i 

samorządów. 

⃝ Fundusze unijne traktować należy jako element uzupełniający 

realizację najważniejszych inicjatyw i projektów określonych 

w programie (strategii) rozwoju kompetencji cyfrowych.  

⃝ Winny być przeznaczane głównie na finansowanie inicjatyw o 

najwyższym poziomie ryzyka realizacyjnego, innowacyjności i 

kreatywności. 

REKOMENDACJA 10
→ FINANSOWANIE ROZWOJU KOMPETENCJI 4.0                            

GŁÓWNIE Z BUDŻETU PAŃSTWA 
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⃝ Należy skumulować środki dedykowane rozwojowi kompetencji

cyfrowych w Polsce w latach 2021 - 2027 w wydzielonej osi

priorytetowej programu operacyjnego, będącego następcą PO

Polska Cyfrowa.

⃝ Po opracowaniu krajowego programu (strategii) rozwoju

kompetencji cyfrowych należy zadbać o dokonanie takich

zapisów w dedykowanym programie operacyjnym, aby

umożliwiał on realizację szerokiej gamy priorytetów i celów,

które mogą pojawić się także w drugiej połowie 3 dekady XXI

wieku. Oznacza to, że zapisy dokumentu winny mieć możliwie

najbardziej otwarty, elastyczny i progresywny charakter.

⃝ Ze środków programu centralnego - w formie wydzielonych

priorytetów - sfinansować należy działania na rzecz rozwoju

Kompetencji 4.0 pracowników, a także wdrożenie systemu

kompleksowej edukacji cyfrowej (uczniów i studentów) i

metodyczno - cyfrowej (nauczycieli, nauczycieli akademickich,

edukatorów cyfrowych).

REKOMENDACJA 11
→ INTEGRACJA WSPARCIA EUROPEJSKIEGO DLA ROZWOJU 

KOMPETENCJI 4.0 W JEDNYM PROGRAMIE – PO PC-bis

⃝ W realizację trzeciego priorytetu: upowszechnienie kompetencji

ery cyfrowej wśród osób dorosłych i w grupach ze szczególnymi

uwarunkowaniami (np. osób z niepełnosprawnościami) należy

włączyć samorządy wojewódzkie oraz lokalne, których zadaniem

będzie finansowanie relewantnych szkoleń dla społeczności

lokalnych (środkami budżetu oraz RPO).

⃝ Na poziomie centralnym zaś należy zaplanować środki na

wparcie doradcze i konsultacyjne dla prowadzących szkolenia,

opracowanie wystandaryzowanych programów nauczania,

pomocy i narzędzi dydaktycznych i platform digital learning, a

także prowadzenie badań na tym polu i ewaluacji realizacji

projektów.

⃝ Postulatem o kluczowym znaczeniu jest przesunięcie ciężaru z

finansowania dużej liczby rozproszonych projektów

szkoleniowych, wyłanianych w procedurach konkursowych, na

rzecz wyboru pakietu projektów strategicznych,

pozakonkursowych, opracowywanych w wyniku szczegółowych

analiz aktualnych potrzeb na wniosek resortów zarządzających

poszczególnymi priorytetami programu przez konsorcja

wyspecjalizowanych podmiotów, grupujące najsilniejsze

potencjały wykonawcze, analityczne i badawcze.
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REKOMENDACJA 12
→ STWORZENIE SYSTEMU USTAWICZNEJ EDUKACJI CYFROWEJ DOROSŁYCH 

⃝ Wobec bardzo niskich wskaźników uczestnictwa dorosłych w 

formalnych i pozaformalnych działaniach edukacyjnych i 

szkoleniowych wyzwaniem najbliższych lat jest stworzenie w 

Polsce systemu edukacji cyfrowej dorosłych, ukierunkowanej na 

potrzeby rozwoju gospodarki, zwłaszcza w kontekście Przemysłu 

4.0. 

Na budowę takiego systemu muszą złożyć się m.in. działania:  

⃝ utworzenie ośrodka odpowiedzialnego za programowanie, 

organizację i koordynację działań oraz badania w skali kraju w 

formule agencji na poziomie centralnym lub powierzenie jego 

zadań podmiotowi wyspecjalizowanemu we wspieraniu systemu 

edukacji w Polsce   

⃝ stworzenie sieci współpracy ww. agencji z akredytowanymi 

partnerami w kraju: uczelniami wyższymi (w tym państwowymi 

wyższymi szkołami zawodowymi), ośrodkami kształcenia 

ustawicznego, szkołami zawodowymi, zakładami doskonalenia 

zawodowego, organizacjami pozarządowymi, etc.

⃝ przygotowanie wzorcowych programów szkoleń, 

umożliwiających ewaluację kompetencji a w jej efekcie ich 

certyfikację.   

Zadaniem podmiotów uczestniczących w sieci będzie:

⃝ prowadzenie stale udoskonalanych i aktualizowanych 

programowo szkoleń w zakresie przekwalifikowania i 

podnoszenia kompetencji cyfrowych a także ich 

certyfikacja. 

⃝ działania na rzecz zmiany sposobu myślenia i 

nastawienia do stałej aktywności edukacyjnej związanej 

z mobilną pozycją na rynku pracy (działania 

motywujące).

Ważnym zadaniem sieci będzie wsparcie przedsiębiorców w 

ich szkoleniowych działaniach podejmowanych wewnątrz 

organizacji (patrz → rekomendacja 7) 
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⃝ Należy opracować i realizować w pełnym okresie nowej

perspektywy budżetowej program wielodziedzinowych badań

nad kompetencjami cyfrowymi w Polsce jako projekt

indykatywny, realizowany w ramach porozumienia między

Ministerstwami: Nauki i Szkolnictwa, Rozwoju, Edukacji

Narodowej i Cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji winno pełnić

rolę koordynująca w realizacji tej inicjatywy.

REKOMENDACJA 13
→ REALIZACJA PROGRAMU BADAŃ NAD KOMPETENCJAMI 4.0 
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