
  

 

„Cogito ergo sum” 
Kartezjusz 

 
 W nadchodzących latach rynek pracy będzie się dynamicznie zmieniał, a zmiany te 

będzie determinować wiele czynników, na które w większości przypadków nie będziemy 
mieli wpływu. 

Świat coraz częściej obiegają opinie, że ludzka praca będzie automatyzowana  
i zastępowana przez roboty. Głosów w tej kwestii nie brak w mediach czy w literaturze. 
Obserwacje zmian technologicznych również skłaniają nas ku takim przekonaniom. Czy tak 
do końca jest to prawda?  Eksperci prowadzący badania w tym temacie przekonują nas, że nie 
jest to do końca możliwe w pełnym zakresie. Oczywiście pojawią się wciąż nowe zawody, a 
nawet  Według World Economic Forum aż 65% dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej 
będzie pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje.  

Zatem na co powinni stawić młodzi ludzie, obok nieuniknionych umiejętności 
technicznych i cyfrowych? Oczywiście na kompetencje miękkie. Światowe Forum 
Ekonomiczne zdefiniowało listę tych umiejętności i uznało, że w najbliższych latach będą one 
kluczowe na rynku pracy.  
 Przyszłościowe kompetencje miękkie to: 

 kompleksowe rozwiązywanie problemów,  
 krytyczne myślenie, kreatywność,  
 zarządzanie ludźmi,  
 współpraca,  
 inteligencja emocjonalna,  
 wnioskowanie i podejmowanie decyzji,  
 negocjacje, 
 elastyczność poznawcza.     

Faktycznie już pojawiają się sytuacje, że zakłady poszukują ludzi na stanowiska w zawodach 
których jeszcze nawet nie ma. Dalej są branże na które był i będzie popyt. 
1. To oczywiście branża medyczna: lekarze (w tym medycyna estetyczna), pielęgniarki, 

fizjoterapeuci, trenerzy, ratownicy medyczni, opiekunowie osób starszych, 
psychiatrzy, psychoterapeuci, czy dietetycy, trener dietetyk. 

2. Weterynaria: groomer (fryzjer i stylista zwierząt), behawiorysta.  
 

3. Ale także inżynierowie specjalizujący się w: fotowoltaice, inżynier danych i oraz 
specjaliści Data Science, inżynier utrzymania ruchu, kierownik budowy, project 
manager, biotechnolog, inżynier elektrotechnologii. 

 
4. Tłumacz języków: chiński, japoński, hinduski.   
 
5. Przyszłościowe są również takie zawody robotnicze jak: operator maszyn, elektryk  

i elektromechanik, operator wózka widłowego, pracownik produkcji, magazynier. 

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI 



6. Gwarantują w dalszym ciągu sukces ekonomiczny zawody z branży IT, programiści, 
specjaliści d/s cyberprzemocy, specjaliści ds. automatyzacji, specjaliści ds. sztucznej 
inteligencji, specjalista ds. podróże wirtualne, data scientist. 
Warto jednak śledzić to, jakie języki zyskują na popularności i zawsze trzymać rękę na 
pulsie. Do niedawna jednymi z lepiej płatnych języków były Java, Ruby, Python i C. 
Teraz (w ujęciu globalnym) jest to Go, Clojure, F# i Scala. W Polsce w 2019 roku 
triumfy święciła zdecydowanie Scala.  

 
 

7. Bardzo dynamicznie rozwija się sektor BPO/SSC (Business Process Outsourcing i Shared 
Service Center), poszukiwani będą: osoby z bardzo dobrą znajomością języków obcych, 
specjaliści księgowości i finansów, specjaliści PR (public relations). 
 

8. Handel internetowy, elektroniczny oraz media społecznościowe: e-commerce, 
sprzedawca B2B, community manager, specjalista sprzedaży on-line. 

 
9. Logistyka to również przyszłościowa branża. 
 

10. Nauczyciele.  
11. Przyszłościowy jest również e-biznes oraz cały świat reklamy i marketingu (e-

marketing). 
 

 Wyobraźmy sobie!  
Są potrzeby na, dla nas jeszcze czysto fantastyczne, zawody jak: teleporter, mechanik 

teleporteru, kosmiczni robotnicy, kosmonauta, twórca podróży  
w rozszerzonej rzeczywistości, specjalista dronów taksówek. A może będziemy zaludniać 
Marsa??? 



! Ciekawie o zawodach przyszłości opowiadają filmy na linkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=xSSZ62r4lok  
https://www.youtube.com/watch?v=8QblLUUqITg 
https://www.youtube.com/watch?v=SeJT0GEk1mE 

! Pandemia z pewnością zmieniła potrzeby i możliwości rynku pracy oraz wszystko 

co z nią było i jest związane,  dlatego planując przyszłość zawodową warto prześledzić 
również dane z  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie zawarte w linku: 
https://prezi.com/p/qganxpj5ticn/planowanie-przyszosci-zawodowej-zawody-a-rynek-pracy-woj-
lubelskiego/ 
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