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 NOWY PORZĄDEK 
        Turbulencje 

 

 nowe produkty i rynki                             kanały dystrybucji  

 

   kapitał  

 

  utalentowani pracownicy   
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Tu zaszła zmiana ...... .. 
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Czwarta rewolucja 
przemysłowa 
Czy człowiek będzie jeszcze 
potrzebny przy nowych 
zadaniach zawodowych 
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Ścieżki kariery zmieniają się 
szybciej i są mniej liniowe niż 
kiedykolwiek wcześniej, a to 
wymaga ciągłego zdobywania 
nowych kwalifikacji  
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Szukam pracownika na 
miarę potrzeb …….. 
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Problemy w branży najczęściej 

wskazywane przez respondentów: 

• Brak wykwalifikowanej kadry 

(90% respondentów),  

• brak młodej kadry, deficyt w 

zawodach: technolog produkcji 

odzieży, szwaczki, prasowaczki, 

kadrowe 

• Sezonowość w branży 
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Respondenci dostrzegają potrzebę 

podnoszenia kwalifikacji 

pracowników w zakresie nowych 

trendów: 

• Ponad połowa przedsiębiorstw  

chciałaby zwiększyć kompetencje 

zatrudnionych już pracowników w 

systemie nieformalnym  

• Ponad 70% badanych chciałby 

przyjąć nowe osoby, które 

ukończyły kierunki dostosowane 

do potrzeb i wyzwań rynkowych 
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Opracowanie projektu SRK PM 
z nadzieją, że będzie potrzebna…. 
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Przedsiębiorcy w 
labiryncie 
kwalifikacji  
Jak się odnaleźć ? 

SRK Przemysł mody IT 

Przemysł 
motoryzacyjny 
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SRK   
skuteczne narzędzie 
kształtowania HR w 
przedsiębiorstwie ? 
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SRK….ć 

diagnozać 

analizać 
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Trójwymiarowy                    
obraz potrzeb HR firmy, a                                  
może tylko tapeta 3D  
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Mój zespół: wiedza, umiejętności, postawy 
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Czy tą kwalifikację  przyporządkuję 
odpowiedniej SRK  
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Szukam menadżera z odpowiednimi 
kwalifikacjami czy SRK  mi pomoże ? 
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Nie wiemy, kim możemy być, 
dopóki nie dowiemy się, co 
możemy zrobić. 

Ken Robinson 

 

 

Wizjonerzy 
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„Nie ucz drzewa , jak ma rosnąć. 
Daj mu tylko słońce, ziemię i wodę  

Karen Horney 

Zarządzanie wiekiem 
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Jakich pracowników będziemy 
potrzebować w przyszłości  
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BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA 

Zmiana umiejętności 

Wzrastające 
zapotrzebowanie  
na umiejętności 

Stabilne 
zapotrzebowanie  
na umiejętności 

Malejące 
zapotrzebowanie  
na umiejętności 

Zdolności poznawcze 

Umiejętności społeczne 

Umiejętności procesowe 

Umiejętności techniczne 

Umiejętności zarządzania zasobami 

Umiejętności merytoryczne 

Umiejętności rozwiązywania problemów 

Umiejętności systemowe 

Zdolności fizyczne 

PRZEWIDYWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA UMIEJĘTNOŚCI 
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Rekomendacje dotyczące wdrożenia SRK PM 

• Na podstawie opisów kwalifikacji stworzonych w oparciu o zapisy SRK 
PM można tworzyć lub dostosowywać istniejące programy szkoleń, które 
będą odpowiadały na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców 

• Zapisy SRK PM mogą być wykorzystywane podczas procesu rekrutacji 
pracowników (tworzenie opisów stanowisk), planowania ich rozwoju 
(programy szkoleniowe, programy rozwoju kompetencji), działań 
związanych z oceną pracowników 
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Rekomendacje dotyczące wdrożenia SRK PM 

 

• Upowszechnianie SRK PM powinno odbywać się wielotorowo, 
zapewniając dotarcie do różnych środowisk 

• Zapisy SRK PM powinny być okresowo weryfikowane i w zależności od 
potrzeb aktualizowane (uzupełniane, zmieniane) tak, aby zapewnić 
zgodność z obecnym jak i przewidywanym zapotrzebowaniem na 
kompetencje w sektorze  
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„ Chodzi mi o to, aby język giętki, 

powiedział wszystko, co pomyśli głowa… 

Juliusz Słowacki 

Dziekuje za uwagę 
rafal.kunaszyk@eurokreator.eu 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Instytut Badań Edukacyjnych 
Biuro Projektu ZSK 
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa 
tel.: (22) 241 71 00, e-mail: zsk@ibe.edu.pl 
 


