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Analiza raportów „Standardy kształcenia kompetencji przyszłości”  
oraz „Raport z badań empirycznych w zakresie kompetencji 

 i zawodów przyszłości”.
Cel opracowania: 

•	 Ocena poprawności metodycznej wykonanych badań.

•	 Wskazanie dalszych, możliwych kierunków badawczych.

Analiza obejmowała dwa etapy:

•	 Przegląd literatury dotyczącej zawodów przyszłości.

•	 Przegląd dostarczonych raportów.

Wprowadzenie

Problem zawodów i kompetencji przyszłości jest ważny, ale i bardzo trudny do rozwikłania. W przeszłości wielo-
krotnie okazywało się, że wykonywane prognozy były zawodne. Co wynikało zapewne z kilku powodów. Pierw-
szym, są ograniczone zasoby wiedzy i ich jakość. Drugim, jest olbrzymia dynamika rozwoju sfery przemysłowej i 
usługowej. Trzecim, jest brak odpowiedniej metodologii (np. brak uwzględniania różnych czynników i procesów, 
jakie wpływają na rozwój poszczególnych obszarów działalności).

Zdarza się również, że dokonywane prognozy są ograniczane do jednego państwa - bez uwzględniania decyzji 
optymalizacyjnych dokonywanych przez poszczególne firmy. Olbrzymi wpływ na zapotrzebowanie na konkretne 
zawody wywiera proces globalizacji i outsourcingu. Na przykład, w ostatnich latach znacząco spadło zapotrze-
bowanie na księgowych w USA. Spadek ten można w dużej mierze wytłumaczyć offshoringiem i wykorzystaniem 
roboczych i zautomatyzowanych procesów poznawczych (Pasewark, 2022).

Tym niemniej, co pewien czas pojawiają się publikacje, które usiłują odpowiedzieć na pytanie, jakie będą zawo-
dy przyszłości ? 

Dokonany przegląd publikacji (na zasadzie istotności i słów kluczowych) wskazuje na to, że tylko część prognoz 
było w pełni udanych. Na przykład, prognozowano, że wzrośnie zapotrzebowanie m.in. na specjalistów zajmu-
jących się zarządzaniem ryzkiem. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku problem ten był często ograniczany do 
ryzyka osobowego, wypadkowości w miejscu pracy, sytuacji niebezpiecznych (Manuele, 2022). Kilkanaście lat 
później problem zarządzania ryzkiem nabrał zupełnie nowego rozumienia. Ryzyko stało się obecne we wszyst-
kich niemal normatywnych systemach zarządzania.

Stosunkowo dużo publikacji dotyczy zawodów przyszłości w obszarze ochrony zdrowia czy też pracy socjalnej, 
terapeutycznej. W wielu państwach występują coraz częściej problemy ze zdrowiem behawioralnym (zdrowiem 
psychicznym i używaniem substancji). Wpływają one negatywnie na ogólny wzrost i rozwój dzieci i młodzieży. 
Tymczasem, istnieją zauważalne niedobory specjalistów z zakresu zdrowia behawioralnego, klinicznych pra-
cowników socjalnych (Agaskar, 2022). Dyskusja dotyczy również konieczności innego podejścia do kształcenia 
farmaceutów. Ważne jest bowiem to, aby wraz ze starzejącym się społeczeństwem dbać o odpowiednią jakość 
leków i pamiętać o osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, szczególnie w krajach o niskich i średnich do-
chodach (Iqbal, et al., 2021). 

Do powstania zawodów przyszłości i konieczności pozyskiwania nowych kompetencji przyczynia się głównie 
proces automatyzacji procesów i całych fabryk. Istnieją oczywiście różne dane. Niektóre ze źródeł wskazują 
na to, że do 2025 roku miejsca pracy zostaną znacznie zredukowane, zwłaszcza w przemyśle. Pracownicy, 
nawet najbardziej wykwalifikowani, nie będą już potrzebni, ponieważ zostaną zastąpieni przez różne urządze-



nia techniczne, programy, które są w stanie wykonać bezwzględną większość swoich funkcji. Zakłada się, że w 
niedalekiej przyszłości najpopularniejszymi zawodami będą te, które w jakiś sposób funkcjonują w dziedzinie 
technologii cyfrowych. Ponadto, wrośnie zapotrzebowanie na zawody związane z pracą analityczną z zakresu 
informatyki, projektowania i tworzenia programów komputerowych, utrzymaniem i rozwojem sieci społecznościo-
wych (np. por. Kulikovskaya, et.al, 2022).W związku z tym na znaczeniu zyskują badania poświęcone aktual-
nemu problemowi modernizacji istniejącego modelu szkolenia - w związku z pilną potrzebą wdrożenia strategii 
szkolenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów w najbardziej poszukiwanych i perspektywicznych sektorach 
przyszłości (Soboleva, et al., 2018). Wychodzi się tutaj ze słusznego założenia, że poruszenie wszystkich kwestii 
edukacyjnych związanych z każdym zawodem jest niewykonalne i dlatego należy raczej wyznaczać pewne 
trendy, kierunki rozwoju (por. np. Thibault, 2020). 

Z podobnego założenia wyszli autorzy raportów.

Potrzebę zmian dostrzegają sami nauczyciele. Mają świadomość tego, że wprowadzanie nowoczesnych tech-
nologii wymaga odpowiednich zmian w procesach szkoleniowych, innych specjalistów zajmujących się edukacją 
(Céspedes i Gutiérrez, 2017). 

Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że potrzebne są nowe kompetencje i metody kształcenia - szerzej 
zarządzania kompetencjami. Uwaga ta dotyczy nie tylko inżynierów, pracowników produkcji, ale praktycznie 
każdego zawodu. Nawet w wykonywaniu zawodów prawniczych obserwowalny jest wpływ nowoczesnych 
technologii. Rozwiązania technologiczne zmieniły prawo z usługi całkowicie zindywidualizowanej w taką, która 
przypomina towar z półki, a platformy technologiczne zmniejszą znaczenie kancelarii. Ponadto, sztuczna inteli-
gencja i systemy uczenia maszynowego przejmą znaczną część pracy prawników (Hunter, 2020).

Dwie analizowane prace są wkomponowane w problematykę zawodów i kompetencji przyszłości.

I. Standardy kształcenia kompetencji przyszłości

Standardy kształcenia kompetencji przyszłości – to praca pod redakcją: Pawła Strojnego, Pawła Nowaka, Ma-
riusza Hetmańczyka, Juliana Malaki i Kingi Skrzek.

W pracy zdefiniowano pojęcie kompetencji przyszłości i dokonano analizy kontekstu wewnętrznego i zewnętrz-
nego (co jest zgodne z tworzeniem różnych projakościowych rozwiązań o charakterze strategicznym). Ponadto, 
dokonano opisu potrzebnej infrastruktury i zaprezentowano standardy instytucjonalne oraz tzw. edukatora przy-
szłości. Parterami pilotażu były: Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Białostocka i Za-
chodniopomorski Uniwersytet Techniczny. „Celem pracy ekspertów było opracowanie standardów, tj. zbioru reguł 
i dobrych praktyk w zakresie innowacyjnego kształcenia i szkolenia, oraz określenie wymogów instytucjonalnych 
– w zakresie np. programów, dostępnej infrastruktury czy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
oraz indywidualnych – w zakresie zasobów ludzkich, jakie powinny spełnić uczelnie wyższe i inne organizacje 
edukacyjne, aby ubiegać się o Znak Jakości FPPP w zakresie Standardu Kształcenia Kompetencji Przyszłości”.

Autorzy opracowania uwzględnili trzy rodzaje umiejętności: kognitywne (poznawcze), przekrojowe, zawodowe 
(dziedzinowe). Ponadto „w zespole Obserwatorium Kompetencji Przyszłości przyjęto, że zgodnie z typologią 
stosowaną przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), na kompetencje składają 
się trzy współzależne obszary kompetencyjne: 

•	 kompetencje kognitywne (wiedza teoretyczna związana z daną specjalizacją zawodową), 

•	 kompetencje funkcjonalne (umiejętności praktyczne związane z daną specjalizacją zawodową, niezbęd-
ne do realizacji zadań), 

•	 kompetencje społeczne (postawy i zachowania w interakcjach oraz zdolność do przyswajania wiedzy, 
zdobywania nowych kompetencji oraz samorozwoju)”. 



Istnieją oczywiście różne definicje kompetencji. Przykładowo definicje normatywne istniejące w większości państw 
zakładają, że można mówić o elementach kompetencji. Zwyczajowo zalicza się do nich wyszkolenie, wykształce-
nie i doświadczenie a czasami umiejętności.

Zdefiniowanie tego, czym zajmujemy się w badaniach jest jednym z etapów procesu badawczego - często po-
mijanego, a rozróżnienie kompetencji od kwalifikacji i efektów kształcenia jest poprawnym zabiegiem. Okazuje 
się bowiem, że w sylabusach kształcenia dość dowolnie opisuje się kwalifikacje, kompetencje społeczne, umie-
jętności - co wprowadza chaos pojęciowy i sprawia, że zarówno studenci, jak i pracownicy odczuwają niedosyt 
związany z określeniem tego, co ma znaleźć się w procesie kształcenia, co ma być jego wynikiem. Nie wiadomo, 
dlaczego używa się takich pojęć jak efektywność kształcenia - co jest wyraźnym zaprzeczeniem definicji ekono-
micznych.

W dotychczasowej wersji sylabusy mające spełniać funkcję informacyjną, ale i również motywacyjną nie spełnia-
ją swojej roli. Warto o tym pisać w kontekście analizowanych badań dokonanych przez Obserwatorium.

Autorzy opracowania uznali, że „pojęcie kompetencji przyszłości najmocniej wiąże się z częścią przemysłu okre-
ślaną jako przemysł czwartej generacji”.

Nawiązując do celu opracowania dokonano rozgraniczenia kompetencji ze względu na kryterium czasu.

W opracowaniu wykorzystano wcześniejsze opinie przegotowane przez ekspertów Platformy  (np. Ziemowit So-
cha i Paweł Strojny, Monitoring źródeł w zakresie analizy kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport zbior-
czy, Warszawa: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, 2022).

Kiedy analizowany jest kontekst danych zjawisk, to zwyczajowo - co jest również zgodne z wymaganiami nor-
matywnymi - uwzględnia się podział czynników na kulturowe, technologiczne, rynkowe, społeczne. Taki podział 
wprowadziłby pewien ład w opisie kontekstu. Autorzy jednak przyjęli, że opis kontekstu jest powiązany z pre-
zentacją już realizowanych projektów dotyczących kształcenia zawodowego. Omówiono założenia projektu 
RECAPHE (Enhancing Staff Research and Innovation Capacity in Professional Higher Education), realizowanego 
w ramach programu Erasmus Plus.

Eksperci RECAPHE zwrócili uwagę na problem kształcenia uwzględniającego aktualne badania. Problem ten od 
dawna jest jednym z najważniejszych, jeśli chcemy podnieść jakość kształcenia i wykształcić specjalistów, jakich 
będzie potrzebował przemysł przyszłości. Należy jednak zwrócić uwagę na główne przeszkody. Zaliczamy do 
nich:

•	  brak doświadczenia praktycznego znacznej części wykładowców,

•	  słaby kontakt z przemysłem,

•	  nauczanie zbyt dużej liczby przedmiotów (niemożność łączenia treści nauczania z prowadzonymi ba-
daniami),

•	  brak dostępu do tematów badawczych związanych z rozwojem nowoczesnych technologii.

Ta uwaga, kierowana nie pod adresem autorów raportu, lecz samych uczelni jest istotna ze względu na zawartą 
w kolejnym podrozdziale ideę Uniwersytetu opartego na umiejętnościach przyszłości.

Należy też zwrócić uwagę na inne formy kształcenia, które już funkcjonują. Mamy bowiem do czynienia z kształ-
ceniem w zakresie kompetencji technologicznych przez różne podmioty w tym prywatne (np. General Assambley, 
kursy od 8 tyś. do 10 tyś funtów). Są to krótkie szkolenia (do1,5 roku). Taka tendencja dominuje już dziś na rynku 
krajowym, gdzie różne podmioty prywatne kształcą programistów, informatyków odpowiedzialnych za utrzymy-
wanie infrastruktury.

I tutaj pojawia się kolejna bariera na drodze do promowania idei kompetencji przyszłości. Zupełny bark przy-
gotowania uczelni publicznych do rozpoczęcia kształcenia w krótkich cyklach czasowych. Istniejące procedury 



tworzenia nowych kursów, studiów podyplomowych, które polegają na podejmowani czynności (często opinii) 
nie tworzących żadnych wartości dodanych – sytuacja ta sprawia, że pracownicy podejmujący inicjatywny zwią-
zane z kształceniem dopasowanym do konkretnych potrzeb pracowników są demotywowani.

Autorzy projektu tworząc standard kompetencji przyszłości zwrócili uwagę na bardzo ważny problem, jakim jest 
bezwzględna konieczność zmiany sposobów zarządzania uczelniami. Ważne jest to, aby propagować takie 
koncepcje, jak Lean HE oraz walczyć z realizowaniem badań dla samych punktów publikacyjnych - szczególnie 
z wydawaniem olbrzymich środków finansowych na publikację niewiele znaczących wyników badań. Założenia 
ewaluacji oraz istniejące systemy ocen pracowników są poważną barierą w przyjęciu opisywanych pomysłów, 
idei. Największe wyzwania, z jakimi zmagają się osoby usiłujące doskonalić procesy zarządzania i kształcenia w 
szkole wyższej, są związane z przełamywaniem barier organizacyjno-technicznych oraz kulturowych.

W wymiarze organizacyjno-technicznym są to: 

•	  brak podejścia holistycznego (usprawnia się tylko wybrane procesy, wybrane jednostki, lokalność zmia-
ny, chronienie własnych interesów indywidualnych i grupowych),

•	  brak balansu między podejściem odgórnym i oddolnym,

•	  brak odpowiedniego zrozumienia koncepcji podejścia procesowego, nadmierny radykalizm oraz niedoj-
rzałe wsparcie,

•	  niedostosowanie do specyfiki procesów, w tym twórczych, naukowych, kształcenia.

W wymiarze kulturowym są to:

•	  biurokratyczne modele przywództwa w szkołach wyższych,

•	  brak oceny dojrzałości do wdrożenia Lean,

•	  nieumiejętne dostosowanie do specyficznej kultury organizacyjnej szkoły wyższej (Maciąg, Bugdol,  

Peter-Bombik, 2021). 

Warto więc w ślad za tym raportem przygotować kolejne badania poświęcone właśnie barierom wdrażania kon-
cepcji kompetencji przyszłości - do czego namawiam Zarząd Platformy Przemysłu Przyszłości.

W opracowaniu zaproponowano system certyfikowania uczelni, co przy sprzyjających warunkach zachęci wła-
dze uczelni do wprowadzenia niezbędnych zmian w procesach zarządzania. W pracy podano również przykła-
dy udanej współpracy różnych podmiotów gospodarczych z uczelniami.

W Polsce jednym z problemów jest to, że niektóre firmy mają większy dostęp do wiedzy niż same uczelnie. 
Duże organizacje przemysłowe z wielkim powodzeniem prowadzą własne badania naukowe. Ważne jest to, aby 
zwiększyć zakres współpracy m.in. poprzez rozwój kształcenia podyplomowego dającego uprawnienia zawo-
dowe (studia podyplomowe mogą trwać nieco dłużej, ale gwarantować określone kwalifikacje zawodowe). W 
przeszłości w polskim przemyśle, w taki sposób kształcono wielu specjalistów. Przykładem jest projekt realizowa-
ny przez Politechnikę Śląską z firma międzynarodową ZEW S.A (dzisiaj COBEX).

Na szczególną uwagę zasługuje rozdział przedstawiający infrastrukturę edukacyjno-kreatywną.

Całość opracowania powinni jak najszybciej uzyskać osoby zarządzające uczelniami, tak, aby podjąć odpo-
wiednie kroki związane przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury.

Czytelnik ma możliwość zapoznają się z przykładami laboratoriów korzystających z technologii związanych 
z przemysłem 4.0 (np. The Maker Spaces, Integrative Design, Arts and Technology Network, Multiplex, Fablab 
Nairobi). 

W kolejnym podrozdziale ukazano przykłady uczelni, które obecnie wdrażają projekty obejmujące dostosowy-



wanie ich infrastruktury internetowej do potrzeb edukacji 4.0.

Autorzy zaproponowali wprowadzenie „Znaku Jakości dla Ośrodków Kształcenia Kompetencji Przyszłości”, po-
twierdzającego spełnienie przez organizację „Standardu Kształcenia Kompetencji Przyszłości”. 

Założono, że organizacja ubiegająca się o uzyskanie Znaku Jakości będzie oceniana w pięciu kategoriach: pro-
gram nauczania, środowisko wewnętrzne, współpraca z otoczeniem, edukatorzy, infrastruktura. 

Istotne jest to, aby kryteria standardu było uwzględniane w kolejnych programach, sposobach oceny uczelni. 
Nadmiar różnych rozwiązań może być źródłem zamętu organizacyjnego. I dlatego ważne jest to, aby opraco-
wany standard, po wdrożeniu i weryfikacji (zgodnie z cyklem PDCA) był przynajmniej częściowo uwzględniony 
przez Ministerstwo, które zapowiada zmiany w systemie ewaluacji uczelni wyższych.

Można również zaproponować drugie podejście - polegające na wprowadzaniu standardu w taki sam sposób 
jak dzisiaj certyfikowane są uczelnie na zgodność z różnymi norami jakości.

Podobne rozwiązania istnieją bowiem w firmach usługowych i przemysłowych, gdzie dokonywana jest ocena 
zgodnie z tzw. modelami doskonałego zarządzania (MBQA, EFQM).

O ile takie standardy zostaną wprowadzone w życie, to warto rozważyć możliwość powoływania ośrodków ben-
chmarkingowych (w ramach istniejących już katedr czy zakładów zarządzania uczelni badawczych).

Szczegółowo opracowane procedury oceny muszą być stale doskonalone. Najważniejszym zadaniem w każdej 
ocenie jakościowej jest obiektywizacja kryteriów ocen.

Autorzy zaproponowali również Standard Edukatora Przyszłości, który został stworzony jako komplementarny do 
Standardu Instytucjonalnego. Opracowano szczegółowe procedury oceny, w tym - arkusz ewaluacji kandydata. 
Do etapu testowania Znaku Jakości zaproszono wybrane organizacje edukacyjne - m.in. Politechnikę Krakowską, 
Poznańską i Wrocławską.

Uważam, że publikacja omawianej pracy jest potrzebna przede wszystkim z dwóch powodów.

Po pierwsze, uzmysławia ona władzom uczelni, ale i wszystkim pracownikom, że procesy kształcenia - ze wzglę-
du na dokonującą się rewolucję technologiczną - muszą ulec modyfikacji (jeśli jeszcze takich zmian nie przepro-
wadzono). Na przykład, jeśli uwzględnimy przyszłych specjalistów zarządzania i inżynierii produkcji, to muszą 
oni otrzymywać znacznie więcej wiedzy technologicznej, zwianej z automatyzacją, doskonaleniem procesów. 
Kształcenie bez tej wiedzy, bez podstaw technologii jest niepełne i nie gwarantuje tego, że absolwenci poradzą 
sobie z rzeczywistymi problemami, z jakimi zmagają się osoby odpowiedzialne za sprawny przebieg procesów 
produkcyjnych.

Po drugie, opracowanie może pełnić bardzo ważną funkcję edukacyjną, inspirującą, ukazującą różne rozwiąza-
nia dotyczące nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej.



II. Raport z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przy-
szłości

Drugą przygotowaną przez Obserwatorium publikacją jest „Raport z badań empirycznych w zakresie kompe-
tencji i zawodów przyszłości”. Autorami raportu są: dr hab. Justyna Łapińska, dr hab. Agata Sudolska oraz doc. 
Ing. Marek Zinecker, Ph.D.

W tym opracowaniu przyjęto nieco inną definicję kompetencji, która już w większym stopniu (poza zaangażowa-
niem) nawiązuje do definicji normatywnych. Jak podają sami autorzy: „Kompetencje przyszłości zdefiniowano 
zatem jako określoną kombinację wiedzy, doświadczenia, umiejętności oraz zaangażowania pracowników, które 
znaczenie dla rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw będzie wzrastać w przyszłości” (s. 9). Kompetencje podzielono 
na społeczne, techniczne i poznawcze.

Na etapie przygotowawczym dokonano przeglądu dokumentów krajowych oraz źródeł UE (m.in. klasyfikację 
ESCO - European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, European Skills Agenda). Ponadto, wy-
korzystano również opracowanie pt. „Monitoring źródeł azjatyckich w zakresie analizy kompetencji dla przemy-
słu przyszłości”.

Kompetencje techniczne opracowane na podstawie monitoringu zaleceń Unii Europejskiej mogą stanowić pod-
stawę do konstruowania nowych programów kształcenia. Oprócz powszechnie nauczanych przedmiotów (stra-
tegicznych, zarządzania jakością i ryzkiem) pojawia się tutaj ważna kategoria brakujących w programach na-
uczania kompetencji technicznych (w tym - analiza dużych zbiorów danych, analiza biznesowa, projektowanie 
wspomagane komputerowo, optymalizowanie procesów, analiza skalowalności).

Dokonamy przegląd materiałów źródłowych pozwolił na wyłonienie szesnastu kompetencji, które eksperci uznali 
za najważniejsze z punktu widzenia potrzeb przemysłu przyszłości.

Jedynym z najważniejszych wyzwań będzie kształtowanie umiejętności społecznych. Te bowiem zalezą od wielu 
czynników - biologicznych, środowiskowych, wychowawczych itp., ale wymagają one ustalonych zasad i treści 
kształcenia realizowanych na każdym poziomie nauczania.

W raporcie szczegółowo opisano procedurę przeprowadzania badań. Pierwsze badanie miało charakter ilościo-
wy, a drugie - jakościowy. 

Autorzy skonstruowali narzędzie badawcze, w którym uwzględniono cztery problemy badacze. Przed badaniami 
właściwymi przeprowadzono badanie pilotażowe. Badanie zrealizowano w dniach 25.10.2021-19.11.2021.

W badaniach uczestniczyli głównie przedstawiciele małych firm (53%) i mikroprzedsiębiorstw (30%). 

W opinii badanych osób istotne są umiejętności nieszablonowego myślenia i podejmowania kreatywnej adapta-
cji rozwiązań, umiejętności analityczne z wykorzystaniem technologii oraz analiza i ocena ryzyka oraz odpowie-
dzialne podejmowanie decyzji.

Wynik badań wskazują więc na konieczność wprowadzenia takich treści i form kształcenia, które uczą samo-
dzielnego, nieszablonowego myślenia oraz na konieczność kształcenia pracowników w zakresie posługiwania 
się metodami i technikami rozwiązywania problemów jakościowych. Poważną barierą tego słusznego postulatu 
może być jeden z ukształtowanych elementów kompetencji, jakim jest doświadczenie. Otóż, pracownicy przecho-
dzący z korporacji do firm przemysłowych mogą mieć poważne problemy związane z samodzielnym, kreatyw-
nym postępowaniem. Oczywiście, ta uwaga nie może dotyczyć wszystkich korporacji, wszystkich pracowników. 
Jednak dzisiaj podstawowym problemem jest wprowadzanie zasady - pracuj zgodnie z sformalizowaną proce-
durą. Co więcej, większość metod typu mystery shopping jest zorientowana na to, aby pracownik przestrzegał 
opracowanych odgórnie procedur.



W grupie kompetencji technicznych oraz w zakresie posługiwania się i zarządzania wiedzą i informacją respon-
denci za najistotniejszą uznali umiejętność zarządzania przeciążeniem informacyjnym. To bardzo cenne spo-
strzeżenie, ale wskazuje jedynie na dostrzegalne już dziś problemy w zarządzaniu procesami. Często tworzy się 
zbyt dużo różnych procedur, baz danych, występuje nadmiar informacji - w tym tych zbytecznych. Olbrzymie 
koszty generuje system podejmowania decyzji, aprobat, ustaleń dokonywanych jedynie przez system mailowy. 
Stąd olbrzymia potrzeba kształcenia specjalistów z zakresu Lean oraz wprowadzania studiów informatycznych 
zorientowanych na stosowanie podejścia procesowego. Zbyt bowiem często opisywane są procesy realizacji 
wyrobów bez uprzedniego ich doskonalenia. W konsekwencji wzrastają koszty i pojawia się problem, który za-
sygnalizowani respondenci badań.

W grupie kompetencji społecznych, największe znaczenie ma umiejętność uczenia się przez całe życie. Ta sama 
umiejętność pojawia się również w kolejnych wynikach badań -związanych z sformułowanymi problemami.

Autorzy piszą: „na podstawie wyników przeprowadzonego badania można wnioskować, że podmioty reprezen-
towane przez respondentów podejmują działania wpisujące się w szeroko rozumianą aktywność zmierzającą do 
poprawy sytuacji w sferze kreowania i wdrażania innowacji” (s. 45).

W kolejnych badaniach należałoby ustalić, jaka jest polityka szkoleniowa firm, na ile pracownicy uzyskują wspar-
cie w procesie doskonalenia kompetencji. Ważne jest to - odnosząc się do procesów innowacji - czy w badanych 
organizacjach funkcjonują programy sugestii pracowniczej, czy w ramach systemów zarządzania podejmowane 
są działania korygujące, doskonalące oraz to, czy pracownicy otrzymują wynagrodzenie za zrealizowane po-
mysły. 

Te dwa zagadnienia - szkolenie i prowadzenie działalność innowacyjnej są ze sobą bezpośrednio związane. 
Większość publikacji wskazuje na konieczność łączenia innowacji z procesami uczenia się (np. Smith, 2017). Jest 
czymś oczywistym, że jeśli chcemy uzyskiwać jakieś innowacyjne rozwiązania, to organizacja musi stać się orga-
nizacją ucząca się. Ludzie muszą chcieć dzielić się wiedzą, musi następować dopływ nowej wiedzy.

Za rozwój kompetencji przyszłości nie mogą odpowiadać tylko edukatorzy, uczelnie, ale w takim samym (a nawet 
w większym) stopniu firmy. To one muszą być miejscem ustawicznego uczenia się.

Raport zawiera również wyniki badań jakościowych dotyczących postrzegania i rozwijania zielonych kompe-
tencji w przedsiębiorstwach. Pojęcie to jest kojarzone przez respondentów z ochroną środowiska, świadomością 
proekologiczną organizacji oraz z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Interesujące jest to, że w postrzeganiu pojęcia, jakim są zielone kompetencje tkwi wątek ekonomiczny. Badane 
osoby dostrzegają wiele korzyści finansowych, jakie mogą uzyskać rozwijając zielone kompetencje (np. znaczne 
oszczędności, poprawa wizerunku). Aby tak się jednak stało, to do programów nauczania należy wprowadzić 
treści nauczania dotyczące zachowań prośrodowiskowych, systemów zarządzania środowiskowego, efektyw-
ność środowiskowej, energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju.

Tak, jak uczymy pracowników bezpiecznego zachowania, tak też należy ich uczyć proaktywnego przejawiania 
zachowań prośrodowiskowych (ta uwaga powinna być uwzględniana w zaprojektowanych standardach eduka-
cyjnych).

Należy pamiętać o licznych ograniczeniach raportu, które wynikają z przyjętych metod badawczych i z doboru 
próby badawczej. Przedstawione wyniki są opiniami kadry zarządzającej. Na etapie badań ilościowych po-
zyskiwano informacje od przedstawicieli kadry zarządzającej najwyższego szczebla i innych osób kierujących 
zespołami pracowniczymi. Drugim ograniczeniem jest jakość celów wprowadzonych przez osoby zajmujące się 
zarządzaniem zasobami ludzkimi. Autorzy nie mieli możliwości, aby w ramach badań sprawdzić ich realności, 
czy zweryfikować dane na podstawie, których zostały one sformułowane. Nie mieli też czasowych możliwości 
ustalenia tego, jaki jest poziom zaawansowania technologicznego badanych firm. Ten czynnik mógł wpływać na 
formułowane opinie.



Słusznie zaznaczono, że: „ze względu na eksploracyjny charakter badania oraz nielosowy dobór próby, uzyska-
nych wyników nie można traktować jako reprezentatywnych w odniesieniu do całej populacji przedsiębiorstwach 
przemysłowych funkcjonujących w klastrach” (s. 26).

Mimo tych ograniczeń, uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, jakie będzie zapotrzebowanie na określo-
nych specjalistów w najbliższej przyszłości. Są więc one cennym źródłem wiedzy dla osób projektujących nowe 
kierunki i specjalności studiów - nie tylko zawodowych.

Omawiane badania stanowią bardzo cenny materiał na podstawie, którego można nie tylko zidentyfikować gło-
szone poglądy kadry zarządzającej, ale również problemy z jakimi muszą się oni zmagać. Z tego powodu - o ile 
będzie taka możliwość - autorzy powinni wykonać kolejne badania - tym razem zorientowane na identyfikację 
wewnętrznych barier sprawnego zarządzania. 

Zarówno opracowane standardy jak i przedstawiony raport z badań muszą być przekazane wszystkim rektorom 
szkół wyższych - a już koniecznie tych zajmujących się kształceniem inżynierów, informatyków, specjalistów z 
zarządzania i inżynierii procesowej.
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