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uture Collars to szkoła programowania i 
kompetencji cyfrowych online założona i 
prowadzona przez: Beatę Jarosz i Joannę 

Pruszyńską-Witkowską. Innowacyjna metoda 
nauczania Future Collars skierowana jest za-
równo do osób indywidualnych, które chcą 
zmienić swoją ścieżkę kariery i wejść do świata 
IT, jak i do firm, poszukujących efektywnych i 
skutecznych programów rozwojowych do re-
skillingu oraz upskillingu swoich pracowników.  

Firma należy do Polskiej Izby Informatyki i Te-
lekomunikacji oraz Konfederacji Lewiatan, po-
siada certyfikat jakości ISO 29990 i jest zareje-
strowana jako instytucja szkoleniowa w RIS. 

Oferta Future Collars jest nieustannie posze-
rzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb 
rynku pracy i branży IT. Obecnie składa się na 
nią 14 kursów obejmujących różne języki pro-
gramowania, UX design, zarządzanie projekta-
mi czy Business Intelligence. 

Kursy Future Collars są prowadzone wyłącznie 
online za pomocą autorskiej platformy eduka-
cyjnej powstałej i na podstawie 5-letniego do-
świadczenia w nauce online. Połączenie lekcji 
na żywo, możliwości korzystania z wiedzy i do-
świadczenia mentorów-praktyków oraz pracy 
własnej sprawia, że nauka jest skuteczna, ela-
styczna oraz nastawiona na praktykę. Ela-
styczny model zdalny jest dostosowany do 
osób, które pracują lub opiekują się dziećmi. 
Dzięki temu  nauka w Future Collars jest prosta 

i dopasowana do współczesnych potrzeb oraz 
wymagań rynku edukacji online.

Od początku istnienia Future Collars pomogło 
ponad 4000 osobom w podniesieniu konku-
rencyjności na rynku pracy i wejściu do IT. Ab-
solwenci Future Collars pracują w rozpozna-
wanych, globalnych firmach, m.in. Accenture, 
OLX, Citi, Nordea, Allegro, Żabka, Santander 
Bank, ING, BNP Paribas Bank Polski i wielu in-
nych, jak również w prężnie rozwijających się 
startupach, np. SalesManago. 

W 2021 roku firma stworzyła pierwszy w Polsce 
test kompetencji IT TALENTS PROFILE ©. 
Umożliwia on wybór odpowiedniej specjaliza-
cji w IT dopasowanej do naturalnych predys-
pozycji i talentów oraz wybór odpowiedniej 
ścieżki rozwoju. 

Aktywnie działamy na rzecz różnorodności i 
inkluzywności na rynku pracy

Future Collars to firma zaangażowana spo-
łecznie i aktywnie działająca na rzecz różno-
rodności i inkluzywności na rynku pracy. Uwa-
żamy, że każdy powinien mieć szansę na 
naukę, rozwój i bezpieczeństwo zawodowe w 
nowej, cyfrowej gospodarce. Future Collars 
wraz z partnerami realizuje własne inicjatywy 
przełamujące bariery w myśleniu o   IT i tech-
nologiach oraz pomagające osobom znajdu-
jącym się w trudnej sytuacji zawodowej i ży-
ciowej na zmianę swojej ścieżki kariery. 

SZKOŁA KOMPETENCJI CYFROWYCH
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Od trzech lat organizujemy kampanię społeczną 
WomanUpdate.org, której celem jest dodawanie 
kobietom odwagi do nabywania kompetencji 
cyfrowych i w wejścia do IT. Na stronie interneto-
wej kampanii przez cały rok dostępne są bez-
płatne lekcje z kompetencji cyfrowych, poradni-
ki dotyczące przebranżowienia i rozpoczęcia 
kariery w IT oraz podcasty z ekspertkami i lider-
kami.

Coroczne wydarzenie Dzień Kariery Kobiety w IT 
jest skierowane do kobiet, które chcą świadomie 
budować karierę w branży. Jego celem jest 
wskazanie im różnorodnych możliwości i ścieżek 
rozwoju, jakie daje IT. Do tej pory we wszystkich 
edycjach wydarzenia wzięło udział niemal po-
nad 3000 osób. 

W 2021 r. Future Collars wraz z partnerami uru-
chomiło fundusz stypendialny Różnorodność w 
IT, którego celem jest pomoc osobom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej 
w zdobyciu nowych kompetencji cyfrowych i 
znalezieniu pierwszej pracy w branży IT. Program 
obejmuje 90% dofinansowania kursu, mentoring, 
lekcje języka angielskiego dedykowane IT oraz 
wsparcie rekrutera w przygotowaniu aplikacji i 
procesie rekrutacyjnym. 

Future Collars aktywnie wspiera inicjatywy spo-
łeczne swoich partnerów. Firmy i organizacje 
wspólnie działają przeciw wykluczeniu cyfrowe-
mu i pomagają zdobywać nowe kompetencje 
osobom, które tego potrzebują. Naszymi partne-

rami społecznymi są organizacje pozarządowe 
działające na rzecz różnorodności i edukacji 
oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, 
m.in. Uniwersytet Sukcesu, Fundacja Mamo Pra-
cuj, Fundacja e-kobiety, Fundacja Integracja. 
Wspólnie z nimi firma zrealizowała szereg inicja-
tyw i programów społecznych skierowanych do 
osób zagrożonych na rynku pracy.

W uznaniu dla naszych działań Koźmiński Biz-
nesHub przyznał nam tytuł Startupu Pozytyw-
nego Wpływu.  W 2022 założycielki zostały lau-
reatkami nagrody głównej w kategorii 
„Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu” w 
konkursie Bizneswoman Roku. W 2021 roku Fu-
ture Collars znalazło się w rankingu 25 najlep-
szych startupów organizowanym przez My 
Company. W 2020 r. Future Collars dołączył do 
gremium przedsiębiorstw społecznych wspiera-
nych przez NESsT, które tworzą godne miejsca 
pracy dla ubogich i marginalizowanych społecz-
ności. W 2020 r.zostaliśmy docenieni przez For-
bes Women certyfikatem Równa Firma za 
wspieranie równości i różnorodności w biznesie. 
W 2019 r. European Venture Philanthropy uznał 
nas za jeden z najciekawszych społecznych biz-
nesów w regionie CEE. W 2017 r.wygraliśmy w 
kategorii Cyfrowy Ekosystem (Digital Ecosystem) 
konkursu Digital champion z PIIT – za stworzenie 
i rozwój „cyfrowego ekosystemu biznesowego” 
łączącego zdolności, kompetencje i rozwiązania 
różnych organizacji, aby wytworzyć i dostarczyć 
klientom innowacyjne usługi lub produkty.

4.000
osób

Od początku istnienia Future Collars 
pomogło ponad 4000 osobom  
w podniesieniu konkurencyjności  
na rynku pracy i wejściu do IT.

PROFIL KURSANTÓW 

Aż 90% kursantów Future Collars to osoby, które 
na rynku pracy są już od przynajmniej 5 lat. Po-
zostali to uczniowie i studenci lub osoby, które 
niedawno weszły na rynek pracy i szybko za-
uważyły możliwości, jakie daje kompleksowy 
kurs umiejętności cyfrowych.

Ponad połowa – 55% kursantów – łączy naukę 
na kursie z pracą, chcąc zmienić stanowisko lub 
przebranżowić się. Jedna czwarta to osoby szu-
kające zatrudnienia. 10% kursantów prowadzi 
własną działalność i planuje wykorzystać zdo-
byte umiejętności w rozwijaniu swojego biznesu.



WYZWANIA RYNKU PRACY DZIŚ I JUTRO

Problemy z rekrutacją

Brak kompetencji cyfrowych

Automatyzacja pracy

RESKILLING I UPSKILLING, CZYLI ODPOWIEDZI NA WYZWANIA RYNKU PRACY

Słownik Wielkiego Reskillingu

Potencjał reskillingu

BADANIE WŁASNE – DZIAŁY PERSONALNE W OBLICZU REWOLUCJI RESKILLINGU 

Problemy firm z rekrutacją pracowników, reskilling nie jest obecnie metodą ich rozwiązania

W przypadku automatyzacji pracy firmy chętniej sięgają po rozwiązania reskillingu

W teorii firmy są gotowe na reskilling i mają pozytywne opinie na temat tego procesu

Wiele aspektów wskazuje na to, że firmy nie korzystają z rozwiązań reskillingu w praktyce
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CASE STUDIES – FIRMY, KTÓRE Z SUKCESEM WDRAŻAJĄ ROZWIĄZANIA RESKILLINGU

BNP Paribas: Od reskillingu nie ma ucieczki

Orange: Nasza strategia opiera się na rozwoju pracowników

Okiem eksperta: Umiejętności jutra to najpewniejsza waluta przyszłości

WSPARCIE EKSPERTÓW – PROGRAMY FUTURE COLLARS

Outplacement+ dla branży telekomunikacyjnej

Program #PasjaProgramowania dla branży ubezpieczeniowej

Bootcamp w IT dla Amazon
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CZAS NA WIELKI RESKILLING
bez Wielkiego Reskllingu polskich przedsiębiorców 
czekają ogromne problemy związane z zachowa-
niem konkurencyjności. Cyfrowe umiejętności Pola-
ków, w porównaniu do reszty Europy, już dziś są na 
bardzo niskim poziomie. Nic więc dziwnego, że na-
wet 90% firm zgłasza problemy z pozyska-
niem pracowników o odpowiednich kwalifi-
kacjach1, a nie zanosi się na to, by sytuacja 
zmieniła się na lepsze. 

Firmy są pozostawione same sobie, a ich ratunkiem 
może się okazać RESKILLING, czyli podnoszenie 
umiejętności pracowników i umożliwianie im pracy  
w nowym przyszłościowym zawodzie. 

RESKILLING TO SŁUSZNA DROGA
OECD zwraca uwagę na podwójne korzyści płynące  
z wdrażania strategii reskillingu. 

Podnoszenie kwalifikacji jest korzystne  
(a jednocześnie konieczne) dla pracowników, 
ponieważ pomaga im radzić sobie ze zmianami 
technologicznymi. 

Takie działania są również korzystne dla firm, 
ponieważ pozwalają im zachować konkurencyjność i 
innowacyjność2. 

Nie możemy też nie wspomnieć o korzyściach 
wizerunkowych, employerbrandingowych  
i o urzeczywistnianiu idei społecznościowej 
odpowiedzialności biznesu!

W obliczu tak ogromnego potencjału reskillingu, który 
może być odpowiedzią na obecne i przyszłe wyzwania 
rynku pracy, chcieliśmy dowiedzieć się, jak wygląda 
proces reskillingu w Polsce. W tym celu wspólnie  
z ICAN Research przeprowadziliśmy badanie ilościowe 
pt. Działy personalne w obliczu rewolucji reskillingu  

w Polsce, w którym sprawdziliśmy, jak polskie 
przedsiębiorstwa radzą sobie z brakiem odpowiednich 
kandydatów do pracy, jaki widzą potencjał  
w reskillingu, oraz jakie bariery stoją im na drodze 
wdrażania takich rozwiązań. Na łamach niniejszego 
raportu prezentujemy Państwu wyniki naszego 
badania, a także przytaczamy szereg dobrych praktyk, 
światowe prognozy i analizy oraz wskazówki, jak 
zadbać o przebranżowienie pracowników i na tym 
skorzystać. 

Oddajemy już trzeci z rzędu raport dotyczący szeroko 
pojętego rozwoju. Na łamach pierwszej publikacji 
„Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej3” w ramach 
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej #WomanUpdate 
podpowiadaliśmy, jak radzić sobie ze zmianami na 
rynku pracy, szukając ratunku w reskillingu, upskillingu  
i otwarciu się na świat nowych technologii. W kolejnym 
raporcie „Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy  
w dobie cyfrowej transformacji4” podjęliśmy temat 
kondycji zawodowej Polek w dobie przyspieszonej 
cyfryzacji i trwającej pandemii. 

Dzisiaj zwracamy uwagę na konieczność reskillingu, 
przed jaką stoją firmy, które muszą w strategiczny 
sposób zmierzyć się z rosnącym deficytem 
kompetencji, szybującymi kosztami rekrutacji  
i malejącą niemal z dnia na dzień lojalnością 
pracowników. Nasze dotychczasowe inicjatywy 
uzmysłowiły nam, że bez większego zaangażowania 
firm nie uda się w Polsce zasypać luki kompetencji. 

Mamy nadzieję, że Państwa firmy dołączą do 
Wielkiego Reskillingu i zdecydują się inwestować  
w przyszłość własną i swojego zespołu.

1 PIE (2022), Kompetencje pracowników dziś i jutro. 

2 OECD (2019), Getting Skills Right: Making adult learning work 
in social partnership (www.oecd.org/employment/emp/adult-
-learning-work-in-social-partnership-2019.pdf).

3 Future Collars, DELab UW (2020), Cyfrowy klucz do przyszło-
ści zawodowej (https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/
uploads/2020/09/Raport-Woman-Update-Cyfrowy-klucz-do-
-przyszlosci-zawodowej.pdf).

4 Future Collars, DELab UW (2021). Tytanki pracy. Kobiety na 
rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji, (https://www.
delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/WomanUpda-
te_Raport_2021.pdf).

przypisy

Beata Jarosz 
Joanna Pruszyńska-Witkowska

Future Collars

https://www.ican.pl/
https://womanupdate.org/
https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/WomanUpdate_Raport_2021.pdf
https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/WomanUpdate_Raport_2021.pdf
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POPYT NA UMIEJĘTNOŚCI IT

Raport „Wielki reset umiejętności” pojawia się w 
bardzo dobrym momencie. Unia Europejska 
uruchamia nowy mechanizm monitorowania 

postępów w cyfryzacji w poszczególnych krajach, a w 
Polsce uruchamiane będą środki z nowej perspekty-
wy finansowej. To idealny moment na przyjrzenie się 
umiejętnościom Polaków – i tym cyfrowym i tym defi-
cytowym z innych obszarów, a także skali odpowiedzi 
firm na istniejące problemy. 

W raporcie widać pewne napięcie, zapewne dobrze 
oddające dzisiejszą sytuację wielu firm. Z jednej stro-
ny, pod wpływem dynamicznych zmian technolo-
gicznych, publikacji naukowych i branżowych oraz 
wyników badań i trendów w HR wysoka jest świado-
mość konieczności podjęcia kroków w celu dostoso-
wania się do zachodzących zmian. Z drugiej, stosun-
kowo niewielki odsetek firm faktycznie takie działania 
realizuje. O ile 62 proc. ankietowanych w niniejszym 
badaniu widzi potencjał w reskillingu jako procesie za-
pewniającym dostęp do zasobów i kompetencji, 33 
proc. doświadcza trudności w rekrutacji, a dwie trze-
cie ma wypracowane odpowiednie procesy zgłasza-
nia potrzeb w zakresie pozyskiwania nowych kompe-
tencji przez pracowników, o tyle tylko 6 proc. 
zatrudnionych faktycznie przeszło reskilling. Musimy 
też wziąć pod uwagę, że badanie dotyczyły tylko firm 
powyżej 100 pracowników - a z badań prowadzonych 
w Polskim Instytucie Ekonomicznym wynika, że waga 
przykładana do szkolenia pracowników jest tym 
większa, im większa jest dana firma. 
 
W kontekście nabywania nowych umiejętności warto 
zadać sobie pytanie, jakie to właściwie są umiejętno-
ści, które są i będą najbardziej pożądane na rynku 
pracy. Z jednej strony tego typu umiejętności są spe-
cyficzne dla każdego przedsiębiorstwa - jak chociaż-
by wskazywane w niniejszym raporcie działania re-

skillingowe związane w wdrażaniem w firmach 
narzędzi automatyzacyjnych. Różne są szacunki od-
nośnie skali, w jakiej automatyzacja przyczyni się do 
zmniejszenie liczby dotychczasowych miejsc pracy - 
jednak w większości badań procesowi temu towarzy-
szy zwiększanie zatrudnienia na nowych stanowi-
skach - wymagających wyższych kwalifikacji. W 
zaprezentowanych w niniejszym raporcie też ten wą-
tek jest widoczny. 

Z drugiej strony, od strony pracowników bardzo duży 
jest popyt na umiejętności pozwalające im na prze-
kwalifikowanie się na specjalistę IT. Tu działają z jed-
nej strony obietnice wysokich zarobków, a z drugiej 
informacje o brakach kadrowych w tym sektorze. W 
Polskim Instytucie Ekonomicznym szacujemy je na-
wet na 150 tys. pracowników1. Należy jednak pamię-
tać, że braki są często na stanowiska wymagające już 
pewnego lub znacznego doświadczenia w branży 
(mid lub senior). Wreszcie warto też podkreślić rolę 
kompetencji miękkich, poznawczych czy społecz-
nych. Wielu pracodawców wskazuje na kreatywność, 
umiejętność współpracy z innymi, krytyczne myślenie 
czy umiejętność działania w sytuacji niepewności - 
jako na te kompetencje które już obecni lub w najbliż-
szej przyszłości okażą się deficytowe2. 
 
Podsumowując, raport pokazuje stan świadomości 
działów HR największych firm oraz zarysowuje skalę 
potrzeb, na które dopiero trzeba będzie odpowie-
dzieć. Miejmy nadzieję, że rozpocznie on dyskusje 
wiążącą działania firm z programami operacyjnymi, 
środkami z KPO oraz nowymi mechanizmami moni-
torowania postępów cyfryzacji, które startują w bie-
żącym roku. Efektem może być nie tylko lepsza sytu-
acja poszczególnych firm, ale i poprawa sytuacji 
całego społeczeństwa – znajdująca odbicie w naj-
ważniejszych rankingach cyfrowych i gospodarczych. 

Ignacy Święcicki
Kierownik zespołu gospodarki Cyfrowej,
Polski Instytut Ekonomiczny

1  Łukasik, K., Strzelecki, J., Śliwowski, P., Święcicki, I. (2022), Ilu 
specjalistów IT brakuje w Polsce?, Polski Instytut Ekonomiczny, 
Warszawa.

2  Dębkowska, K., Kłosiewicz-Górecka, U., Szymańska, A., 
Ważniewski, P., Zybertowicz, K. (2022), Kompetencje pracowni-
ków dziś i jutro, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa.

przypisy



FUTURE COLLARS  WIELKI RESET UMIEJĘTNOŚCI. RAPORT NT. RESKILLINGU PRACOWNIKÓW

7

dr Małgorzata Bonikowska
prezes THINKTANK i Centrum Stosunków 
Międzynarodowych

Przyszłość stoi u naszych drzwi. Już dziś bez umiejętności cy-
frowych ciężko się odnaleźć na rynku pracy. A to poczucie bę-
dzie się tylko pogłębiać, bo nowe technologie stały się nieod-
łączną częścią naszego życia. Nawet jeśli jeszcze nie znamy 

wielu zawodów przyszłości, to wiemy, że będą wymagały wie-
dzy i kompetencji z XXI wieku. Nie ma na co czekać, trzeba się 
ich uczyć już teraz. Tym bardziej ze wcale nie są takie trudne. 
Szukajmy młodych talentów, ale także stawiajmy na reskilling i 
upskilling ludzi, z którymi pracujemy od lat, bo mają wiedzę i 
doświadczenie. Każdy z nas może opanować nowe umiejęt-
ności, które mogą znakomicie uzupełnić nasze obecne kom-
petencje. Nasz raport to pokazuje.

Agnieszka Kulikowska
Starsza Partnerka w Page Executive  
i Członki Zarządu Michael Page

Potencjał drzemiący w pracownikach zatrudnionych już we-
wnątrz organizacji jest olbrzymi. To często osoby, które się 
sprawdziły, są nam znane przez pryzmat swoich wyników i bu-
dowanych relacji, poznały też dobrze naszą firmę. Rekrutacja 
zewnętrzna bywa koniecznością, kiedy kompetencji nie ma 
wewnątrz a trzeba je uzupełnić szybko lub zrekrutować klu-
czowe osoby, które wniosą nowe umiejętności i spojrzenie. To 
właśnie na odpowiednim balansie pomiędzy dobieraniem 
osób z zewnątrz a rozwijaniem osób już pozyskanych i pracu-

jących skutecznie firmy powinny opierać swoje plany zarzą-
dzania kompetencjami. Inwestycja w reskilling i upskilling 
opłaci się biznesowo a jednocześnie zwiększy zaangażowanie 
i lojalność objętych nią pracowników. Brak podejmowania 
działań przez firmy w tym zakresie może natomiast przynieść 
odwrotne skutki bowiem pracownicy chcą podnosić swoje 
kompetencje i pozyskiwać nowe. Zgodnie z wynikami badania 
Michael Page w Europie w 2020 r. średnio 32% osób ubiegają-
cych się o pracę podjęło działania w kierunku przekwalifiko-
wania; 34% respondentów zadeklarowało, że podniosło swoje 
kwalifikacje zawodowe, a 30% uczestniczyło w webinariach 
dotyczących aktualnego stanowiska pracy.   

Małgorzata Lelińska
Dyrektorka Departamentu Funduszy Unijnych i 
Edukacji Cyfrowej, Konfederacja Lewiatan

Gospodarka, rynek pracy, ale też rzeczywistość, która nas oto-
cza podlegają teraz dynamicznym przemianom. Nie ma już 
właściwie sektora, który teraz nie mierzy się lub w ciągu naj-
bliższych miesięcy czy lat nie będzie mierzył się z wyzwaniami 
związanymi z cyfryzacją, automatyzacją, czy robotyzacją. Te 
procesy mogą przerażać same firmy, budzić lęk w pracowni-
kach, chociażby ten dotyczący zastąpienia miejsc pracy przez 
roboty czy sztuczną inteligencję, ale są one przede wszystkim 
ogromną szansą na rozwój i już teraz trzeba przygotowywać 
się zmiany, które niechybnie nastąpią. Kluczem do sukcesu, by 

skutecznie funkcjonować we współczesnym świecie są kom-
petencje cyfrowe, które mają znaczenie zarówno w naszym 
życiu prywatnym, jak i zawodowym. Od zakupów, po elektro-
niczny dziennik w szkole, od podatków po zapisy na e-wizyty, 
kiedy jesteśmy chorzy – wszędzie w takich sytuacjach potrze-
bujemy cyfrowych umiejętności i otwartości na technologię. 
Przenoszenie wielu usług do e-świata, ale także coraz bardziej 
zautomatyzowane procesy produkcji wymagają by ludzie, 
którzy je tworzą i na co dzień się nimi zajmują mieli stale pod-
noszone i dostosowywane kompetencje. Te dynamiczne 
zmiany to także niejednokrotnie szansa na zmianę ścieżki ka-
riery i odlezienie się w sektorze IT czy na stanowiskach pracy, 
które wymagają wysokospecjalistycznych kompetencji cyfro-
wych. Zapotrzebowanie na takich ekspertów jest obecnie 
ogromne i jeszcze długo będzie rosło i to w sposób lawinowy.
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Współczesny rynek pracy mierzy 
się z wieloma wyzwaniami, z któ-
rych najpoważniejszymi są proble-
my z rekrutacją pracowników, 
braki w kompetencjach cyfrowych 
i automatyzacja pracy. 9 na 10 firm 
zgłasza problemy z pozyskaniem 
pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach (Polski Instytut Eko-
nomiczny). Dodatkowe wyzwanie 
przyszłości stanowi automatyzacja 
– w jej wyniku 50% pracowników 
będziemusiało się przekwalifiko-
wać do 2025 r. (WEF).

W obliczu tak dużego potencjału 
reskillingu, postanowiliśmy przeko-
nać się, jakie podejście mają 
przedstawiciele HR do wdrażania 
takich programów w Polsce.  
W tym celu ICAN Research na 
zlecenie Future Collars przeprowa-
dziło badanie ilościowe na próbie 
300 specjalistów HR. 

Wyniki badania wykazały, że 
firmy mają problemy z rekrutacją 
pracowników, ale reskilling nie jest 
obecnie metodą ich rozwiązania 
(tylko 7% korzysta z reskillingu  
w takiej sytuacji). Znacznie chęt-
niej firmy sięgają po rozwiązania 
reskillingu w przypadku automaty-
zacji pracy (robi to połowa przeba-
danych firm).

W teorii firmy są gotowe na reskil-
ling i mają pozytywne opinie na 
temat tego procesu. Na poziomie 
deklaratywnym dostrzegają liczne 
korzyści płynące z tego rozwią-
zania, takie jak łatwiejszy dostęp 
do pracowników z kompetencjami, 
których potrzebuje firma, czy też 
mniejsze koszty rekrutacji. Co wię-
cej, 64% firm deklaruje, że ma 
ustrukturyzowany proces od zgło-
szenia pracownika po rozwój no-
wych kompetencji.

Mimo deklarowanej gotowości oraz 
pozytywnych opinii na temat re-
skillingu, firmy nie korzystają z tego 
typu rozwiązań w praktyce (tylko 
6% pracowników przeszło prze-
kwalifikowanie). Pracownicy HR 
dostrzegają liczne trudności i ba-
riery, które powstrzymują ich przed 
stosowaniem reskillingu, takie jak 
brak budżetu na reskilling, brak 
wsparcia zarządu, obawa o lojal-
ność przeszkolonego pracownika 
oraz brak doświadczenia specjali-
stów HR we wdrażaniu programów 
reskillingowych. 

Jedną z odpowiedzi na bariery  
w stosowaniu strategii reskillingu 
może być dzielenie się dobrymi 
praktykami, czyli przykładami firm, 
które z powodzeniem korzystają  
z programów reskillingowych i up-
skillingowych. Konieczna jest także 
edukacja na temat korzyści pły-
nących z reskillingu oraz zagrożeń, 
wynikających z jego niestosowa-
nia. Odpowiedzią na brak doświad-
czenia specjalistów HR w reskillin-
gu może być również korzystanie  
z know-how firm szkoleniowych, 
takich jak Future Collars.

Światowi eksperci dostrzegają 
ogromny potencjał reskillingu  
i upskillingu jako rozwiązaniu obec-
nych i przyszłych wyzwań rynku 
pracy. Według prognoz ekonomi-
stów, wdrażanie reskillingu może 
przynieść wymierne korzyści dla 
poszczególnych firm, co przełoży 
się także na rozwój całej gospodarki.
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Jednym z głównych współczesnych wyzwań na 
rynku pracy są problemy z rekrutacją pracowni-
ków. Według danych Polskiego Instytutu Ekono-

micznego, 9 na 10 firm zgłasza problemy z pozy-
skaniem pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach5. Raport Deloitte wskazuje nato-
miast, że około 70% pracodawców na całym świecie 
ma trudności ze znalezieniem pracowników z odpo-

wiednią równowagą umiejętności twardych  
i miękkich6. Jednocześnie 72% przedsiębiorstw nie in-
westowało w kapitał ludzki w 2021 r. i nie zaplanowało 
takiego przedsięwzięcia na rok 2022 r7. Wydaje się więc, 
że mimo doświadczanych trudności w obszarze rekru-
tacji, pracodawcy obecnie nie są gotowi na inwesto-
wanie w rozwój członków zespołu, co może być pokło-
siem pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej. 

Kolejnym wyzwaniem obserwowanym obecnie 
na rynku pracy są braki kompetencji cyfrowych 
wśród Polaków. W rankingu indeksu gospodarki 

cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (Digital Econo-
my and Society Index, tzw. DESI8), opracowywanym 
przez Komisję Europejską (KE), Polska znalazła się do-
piero na 24. miejscu. Niższym poziomem zaawanso-
wania technologicznego wyróżniają się tylko Grecja, 
Bułgaria i Rumunia. Jedynie 43% osób w wieku od 16 
do 74 lat posiada co najmniej podstawowe umiejętno-
ści cyfrowe (UE 54%), do których zaliczamy m.in.: ko-
rzystanie z informacji i danych, komunikowanie się i 
współpracę, umiejętność korzystania z mediów, a 
57% – co najmniej podstawowe umiejętności tworze-
nia treści cyfrowych (UE 66%). Polacy odbiegają zna-
cząco od średniej europejskiej i długo nie dorównają 
sąsiadującym państwom, jeśli zabraknie zdecydowa-
nych działań na rzecz edukacji obywateli. 

Obserwację tę potwierdzają badania przeprowa-
dzone przez Fundację Digital Poland w środowi-
skach Digital Shapers i CIONET, które dostrzegają w 

zdecydowanej większości brak konkretnych umie-
jętności wśród swoich pracowników9. Wśród ob-
szarów wskazywanych jako te najbardziej wyma-
gające działań naprawczych wymieniano: 
analitykę danych, analitykę biznesową, bezpie-
czeństwo (w tym cyberbezpieczeństwo), IT i teleko-
munikację (w tym tworzenie i utrzymanie oprogra-
mowania) czy projektowanie usług i produktów 
(design). Oznacza to, że nawet jednym z najbardziej 
zaawansowanych w przeprowadzaniu cyfrowej 
transformacji firmom doskwiera brak specjalistów 
w tych dziedzinach.

Niestety, formalna edukacja nie rozwiązuje tego 
problemu - uczelnie nie kształcą ani umiejętności 
technicznych, ani miękkich na poziomie wymaga-
nym przez biznes. Badanie DELab UW i Google10 
obnażyło jakość polskiego nauczania, potwierdza-
jąc przekonanie o tym, że system szkolnictwa wyż-
szego nie przygotowuje studentów do radzenia so-
bie na rynku pracy. Blisko połowa badanych (48%) 
stwierdziła, że studia uczą umiejętności wykorzy-

PROBLEMY Z REKRUTACJĄ

BRAKI W KOMPETENCJACH CYFROWYCH

Rys. 1. Odsetek firm, które doświadczają pro-
blemów z rekrutacją pracowników. Opraco-
wanie własne na podstawie danych PIE. 

5 PIE (2022), Kompetencje pracowników dziś i jutro. 

6  Deloitte (2021), Deloitte Global Human Capital Trends Special 
Report, (https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/
human-capital-trends/2021/the-evolving-employer-employee-
-relationship.html). 

7 PIE (2022), Kompetencje pracowników dziś i jutro.

8  DESI (2022), Poland in the Digital Economy and Society Index 
(https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-poland). 

9 https://www.ican.pl/a/jak-biznes-moze-sobie-poradzic-z-
-luka-umiejetnosci-w-erze-cyfrowej/D13v4w5w3 
DELab UW, Google (2019). Kompetencje przyszłości. Jak je 
kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym? (ht-
tps://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/
Kompetencje_przyszlosci_Raport_DELabUW.pdf).  

10  DELab UW, Google (2019). Kompetencje przyszłości. Jak je 
kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym? (ht-
tps://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/
Kompetencje_przyszlosci_Raport_DELabUW.pdf).

przypisy
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stywania programów i narzędzi cyfrowych jedynie 
na podstawowym poziomie, a co trzeci uczestnik 
warsztatów uznał, że nie uczą tego w ogóle. Warto 
dodać, że jednocześnie dwóch na trzech uczestni-
ków oceniło te umiejętności jako bardzo ważne z 
perspektywy ich kariery zawodowej. Najgorzej pod 
tym względem sytuację oceniali studenci i absol-

wenci nauk humanistycznych: blisko połowa (46%) 
stwierdziła, że na ich studiach w ogóle tego nie 
uczono. Bardziej szczegółowo, 79% badanych 
uznało, że na studiach jest za mało zajęć z progra-
mowania, 82% brakowało większej liczby zajęć  
z wizualizacji danych, zaś 73% – zajęć z wyszukiwa-
nia i analizy danych.

Rys. 2. Ranking indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego na 2022 r. Opracowanie własne na podstawie danych DESI. 
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Dodatkowe wyzwanie przyszłości stanowi au-
tomatyzacja pracy. Dane OECD wskazują, że 
14% miejsc pracy zagraża automatyzacja, a 

32% może pod jej wpływem ulec radykalnej trans-
formacji11. Co więcej, według raportu Światowego 
Forum Ekonomicznego do 2025 r. połowa wszyst-
kich pracowników będzie musiała zostać przekwa-
lifikowana12. 

Kryzys COVID-19 przyspieszył te trendy i jak wynika 
z wyliczeń McKinsey Global Institute13 zmiany do-
tyczące siły roboczej mogą mieć większą skalę niż 
szacowano przed pandemią, a udział zatrudnienia 
w niskopłatnych zawodach może spaść jeszcze 
bardziej niż przypuszczano. Przyspieszona trans-
formacja cyfrowa, pogłębiająca się inflacja i glo-
balna niestabilność napędzają popyt na umiejętno-
ści cyfrowe i kompetencje miękkie potrzebne 
firmom do rozwoju w nowej gospodarce.

Postępujące trendy automatyzacji i cyfryzacji za-
częły narażać wielu pracowników na ryzyko utraty 
pracy w przyszłości, jeśli nie zdobędą na czas nie-
zbędnych umiejętności. Natomiast firmy dotkliwiej 
zaczęły odczuwać deficyt kompetencji potrzeb-
nych do sprawnego funkcjonowania w cyfrowej go-
spodarce. W coraz bardziej zautomatyzowanym 
miejscu pracy, w którym oprogramowanie oparte 
na sztucznej inteligencji przejmuje zawody wyma-
gające niższych kwalifikacji, ludzie muszą stale roz-
wijać nowe umiejętności twórcze, techniczne  
i przywódcze, aby nie wypaść z rynku pracy. Aby 
poradzić sobie z obecnymi i przyszłymi wyzwania-
mi na rynku pracy, potrzebne są nowe rozwiązania. 
Jednym z takich rozwiązań może być reskilling, 
którego potencjał dostrzegają eksperci na całym 
świecie. 

AUTOMATYZACJA PRACY

11 OECD (2019), Getting Skills Right: Making adult learning work 
in social partnership (www.oecd.org/employment/emp/adult-
-learning-work-in-social-partnership-2019.pdf).

12  WEF (2018), Towards Reskilling Revolution, (https://www.
weforum.org/reports/towards-a-reskilling-revolution).  

13  https://www.mckinsey.com/business-functions/people-
-and-organizational-performance/our-insights/to-emerge-
-stronger-from-the-covid-19-crisis-companies-should-start-
-reskilling-their-workforces-now 

przypisy

Rys. 3. Odsetek pracowników, wymagający przekwalifikowania do 2025 r.  
Opracowanie własne na podstawie danych WEF.
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GDZIE SZUKAĆ DODATKOWYCH INFORMACJI NT. RESKILLINGU
Obecnie powstaje wiele ciekawych inicjatyw mających na celu ułatwienie reskillingu, cross-sklllingu i upskillingu pracowników, tj. Upskill 4 Future, Forum Reskil-
ling Revolution WEF, Rada ds. Reskllingu przy THINK TANK Polska. Poza tym możesz korzystać z wiedzy prezentowanej w raportach i innych materiałach, 
które są dostępne w bibliografii niniejszej publikacji.

SŁOWNIK WIELKIEGO RESKILLINGU
Reskilling | Przekwalifikowanie | Przebranżowienie 
to proces uczenia się nowych umiejętności w celu wykony-
wania zupełnie innej pracy, w tej samej lub innej organizacji. 

Osoba kończąca karierę w wojsku może się przekwalifiko-
wać do nowej branży i zacząć pracę w cywilu, osoba po 50. 
roku życia może zdobyć nowe kompetencje i zmienić stano-
wisko w firmie, kasjer może nauczyć się programowania  
i dołączyć do zespołu deweloperskiego. 

Upskilling | Podnoszenie umiejętności
to proces wzmacniania istniejących umiejętności lub uczenia 
się umiejętności uzupełniających, często w celu wypełnienia 
organizacyjnej luki talentów. 

Dyrektor firmy może ukończyć studia MBA, aby zapewnić 
swojej organizacji bardziej strategiczną perspektywę; pro-
duct manager może nauczyć się programowania, by lepiej 
zrozumieć zespół, z którym współpracuje na co dzień.

Cross-skilling | Cross
to training to proces rozwijania nowych umiejętności, które 
mają zastosowanie na różnych stanowiskach. Służy zwięk-
szaniu liczby pracowników, którzy mogą wykonywać określo-
ne zadania, zmniejsza ryzyko przerw w działalności i przesto-
jów w łańcuchu dostaw. 

Projektant środowiska użytkownika może nauczyć się pod-
staw tworzenia oprogramowania, aby poprawić współpracę 
międzyfunkcyjną i produktywność; w ramach programu ro-
tacji stanowisk pracownicy czasowo wykonują pracę przypi-
saną do innego stanowiska, ucząc się w ten sposób nowych 
kompetencji w praktyce.  

Tech-reskilling | Przekwalifikowanie technologiczne
to proces uczenia nowych umiejętności technologicznych, 
umożlwiający przejście do branży technologicznej. 

Copywriter, który uczy się programowania, i zaczyna karierę 
w software housie; księgowa realizująca kurs na testera 
aplikacji znajdująca zatrudnienie na stanowisku juniorskim 
w banku.

Outplacement
to szkolenie przez pracodawcę zwalnianych pracowników, 
aby pomóc im w zdobyciu następnej pracy.

Ekspedientka w dyskoncie uczy się podstaw testowania 
aplikacji, dzięki czemu otrzymuje możliwość współpracy  
z zespołem odpowiedzialnym za tworzenie i doskonalenie 
aplikacji zakupowej w firmie e-commerce.
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Światowi eksperci są zgodni co do tego, że pod-
noszenie kwalifikacji pracowników to ko-
nieczne rozwiązanie współczesnych i przy-

szłych wyzwań rynku pracy. Według OECD 
reskilling jest korzystny zarówno dla pracowników 
(pomaga im radzić sobie ze zmianami technolo-
gicznymi), jak i dla firm (pozwala im zachować kon-
kurencyjność i innowacyjność)14. Do tego dochodzą 
korzyści wizerunkowe, employerbrandingowe, a 
także urzeczywistnianie idei społecznej odpowie-
dzialności biznesu. 

Potencjał reskillingu i upskillingu dostrzegają także 
decydenci na poziome europejskim – przewodni-
cząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen za-
proponowała, aby rok 2023 był „Europejskim Ro-
kiem Umiejętności”15. Będzie to oznaczać wiele 
nowych możliwości poprawy umiejętności cyfro-
wych Europejczyków oraz dalsze inwestycje w edu-
kację i podnoszenie kwalifikacji. Ogłoszono także 
European Skills Agenda - pięcioletni plan, w ramach 
którego ponad 100 mld euro zostanie przeznaczone 
na naukę i rozwój lepszych umiejętności wśród 
osób fizycznych i przedsiębiorstw w całej Unii Euro-
pejskiej16. Program zakłada, że do 2025 r. połowa 
Europejczyków w wieku 25-64 lat będzie uczestni-
czyć w jakiejś formie szkolenia przynajmniej raz w 
roku (obecnie odsetek ten wynosi 38%)17. 

Za wdrożeniem rozwiązań reskillingu przemawiają 
także prognozowane wskaźniki gospodarcze. Z 
szacunków Światowego Forum Ekonomicznego 
wynika, że szeroko zakrojone inwestowanie w 
umiejętności przyszłości zarówno na rzecz dzisiej-
szej, jak i przyszłej siły roboczej następnej generacji 
może do 2030 r. zwiększyć produktywność świato-
wej gospodarki o 8,3 biliona dolarów18. Największe 
zyski z wdrażania projektów reskillingowych mogą 
osiągnąć regiony i gospodarki borykające się obec-
nie z największymi lukami w umiejętnościach, a 
najlepsze efekty w obszarze poprawy produktyw-

ności można uzyskać podporządkowując wybór 
rozwijanych umiejętności potrzebom wynikającym 
z postępu technologicznego. Dlatego tak ważne 
jest wdrażanie rozwiązań reskillingu w Polsce. 

Z raportu opublikowanego przez PwC na temat 
opinii CEO dotyczących różnych wyzwań, z którymi 
mierzą się ich firmy, wiadomo, że liderzy organiza-
cji, które postawiły na zaawansowany upskilling 
pracowników, są niezwykle zadowoleni z jego efek-
tów19. Aż 93% prezesów takich przedsiębiorstw 
stwierdziło, że upskilling poprawił produktywność 
pracowników. Jasno więc widać, jak wielki poten-
cjał dla pracodawców tkwi w podnoszeniu kompe-
tencji ich pracowników.

Z drugiej strony, jeśli pracodawcy nie zdecydują się 
na wdrażanie strategii przekwalifikowania, mogą 
na tym wiele stracić. Z danych Eurostatu wynika, że 
Polska jest daleko w tyle w kontekście wydatków 
publicznych na szkolenia. W całym 2019 r. na szko-
lenia realizowane w instytucjach szkoleniowych (w 
tym szkolenia online), w miejscu pracy oraz w ra-
mach specjalnego wsparcia dla programu praktyk 
zawodowych przeznaczono 25 mln euro w Polsce, 
podczas gdy w Niemczech i Francji ta kwota wy-
niosła blisko 6,3 mld euro20. Oznacza to, że polskie 
instytucje w znikomym stopniu stosują rozwiązania 
szkoleniowe. Z zaniechaniem tego typu rozwiązań 
związane są realne straty dla polskich firm, które 
muszą konkurować o odpowiednio wykwalifikowa-
nych kandydatów nie tylko ze sobą, ale i z graczami 
z całego świata. 

W obliczu tak ogromnego potencjału reskillingu,  
a jednocześnie licznych zagrożeń, wynikających  
z jego niestosowania, chcieliśmy dowiedzieć się, jak 
wygląda proces reskillingu w Polsce oczami przed-
stawicieli HR. W tym celu przeprowadziliśmy ba-
danie ilościowe pt. Działy personalne w obliczu re-
wolucji reskillingu w Polsce.

POTENCJAŁ 
RESKILLINGU

przypisy
14 OECD (2019), Getting Skills Right: Making adult learning work 
in social partnership (www.oecd.org/employment/emp/adult-
-learning-work-in-social-partnership-2019.pdf).

15 https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/
2022-state-union-2023-will-be-european-year-skills 

16 European Comisson, 2020. European Skills Agenda, (https://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en). 

17 European Comisson, 2020. European Skills Agenda, (https://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en).

18 PWC (2019), Navigating the rising tide of uncertainty, (https://
www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2020/reports/pwc-23rd-glo-
bal-ceo-survey.pdf).

19 PWC (2019), Navigating the rising tide of uncertainty, (https://
www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2020/reports/pwc-23rd-glo-
bal-ceo-survey.pdf).

20 Eurostat, LMP expenditure by type of action summary 
tables [LMP_EXPSUMM], Labour market policy statistics 
Methodology 2019.
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Tina Sobocińska
HR4future Founder & HR Strategic Advisor  
z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem  
w międzynarodowych firmach (PwC, DHL, Schneider 
Electric, Sanofi Aventis), edukatorka i mentorka

Mamy tendencję do zapominania o ludziach, którzy 
już związali się z firmą, zaadaptowali do jej kultury 
organizacyjnej i poznali jej wewnętrzny rytm. 
Inwestując w ich rozwój, organizacje nie tylko 
przeciwdziałają ich wykluczeniu cyfrowemu, ale i 
same zyskują – zaangażowanych specjalistów, którzy 
rozwijają się, by zostać w firmie.

Paulina Król
Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs

Dbanie o reskilling może przynieść korzyści tak 
kandydat(k)om, jak i rekrutującym. W obecnej 
sytuacji, w której pozyskanie wartościowych 
specjalistów(-ek) IT bywa wyzwaniem, a osoby w 
naszym zespole wyrażają chęć i determinację do 
rozwoju, ten kierunek może stanowić rozwiązanie win-
win. Z raportu No Fluff Jobs „Kompetencje w IT” 
wiemy, że brak możliwości rozwoju stanowi powód do 
zmiany pracy aż wśród 36% doświadczonych 

specjalistów(-ek) IT. Mówi się, że  
„retencja” to współczesna rekrutacja, więc firmom  
zależy na tym, żeby zatroszczyć się o obecnych 
pracowników i pracowniczki, o ich zaangażowanie i 
satysfakcję z pracy. Wzbogacanie ich o nowe 
umiejętności z pewnością jest krokiem we właściwym 
kierunku.  W No Fluff Jobs mamy dobre 
doświadczenia i wspieramy reskilling w obszarze 
pokrewnym do wyjściowego. Do sukcesu przyczynia 
się transparentna komunikacja odnośnie oczekiwań 
obu stron od samego początku tego procesu.

Ewa Małyszko
Prezes PFR TFI

Znalezienie pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach to ogromne wyzwanie dla wielu firm. 
Bardzo często spotkamy się z określeniami „kryzys 
talentów” czy „luka kompetencyjna”. To z jednej strony 
następstwo sytuacji na rynku pracy, a – z drugiej - 
transformacji cyfrowej i bardzo szybko, 
nieporównywalnie szybko z jakimkolwiek 
wcześniejszym okresem w historii, zmieniającym się 
potrzebom biznesowym. Rekrutacja, rozmowy 
kwalifikacyjne, weryfikacja, zatrudnianie oraz 
wdrażanie nowych pracowników jest nie tylko 
kosztowne, ale i czasochłonne, dlatego warto w 

szerszym zakresie wykorzystywać potencjał  
Reskillingu i upskillingu. Rozwijając kompetencje 
obecnych pracowników, można nie tylko uniknąć tych 
kosztów, ale też uwolnić potencjał kadry i zwiększyć 
konkurencyjność firmy. Co więcej, pracownicy, którzy 
doświadczają korzyści płynących z ciągłego 
podnoszenia kwalifikacji, zazwyczaj są bardziej 
zaangażowani i z dużą motywacją przystępują do 
realizacji nowych obowiązków. Chętnie też dzielą się 
swoim doświadczeniem, stając się ambasadorami 
firmy. To wartości trudne do przecenienia.  Im szybciej 
dostrzeżemy zalety reskillingu i upskillingu, tym lepiej 
poradzimy sobie z luką kompetencyjną i niedoborem 
talentów. W ostateczności może to zdecydować o 
przyszłości naszej organizacji.
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BADANIE 
WŁASNE
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Na potrzeby niniejszego raportu zainicjowanego 
przez Future Collars, ICAN Research przepro-
wadziło badanie ilościowe wśród osób odpo-

wiedzialnych za HR. Celem badania było poznanie 
motywacji i barier w kwestii korzystania z rozwiązań 
reskillingu przez firmy w Polsce.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów te-
lefonicznych CATI.

W projekcie zrealizowano 300 wywiadów z oso-
bami odpowiedzialnymi za HR. Zdecydowana więk-
szość badanych (83%) pełniła funkcję dyrektora lub 
kierownika HR.

Badani reprezentowali najczęściej (52%) sektor 
produkcji, co trzeci był przedstawicielem usług (32%) 
a pozostali handlu (16%). Połowę wywiadów przepro-
wadzono w firmach zatrudniających od 100 do 250 
pracowników, a pozostałe wywiady w organizacjach 
zatrudniających ponad 250 osób.

Projekt zrealizowano w czerwcu-lipcu 2022 r.

O BADANIU

Rys. 4. Struktura zbadanej próby.

Podstawa N= 297/ 102/ 98/ 97     |     S1. Ile osób zatrudnia Pana/i firma?, S2. Jaki jest Pana/i główny obszar odpowiedzialności? S3. Na jakim stanowisku Pan/i pracuje?  
M1. W jakim sektorze działa Pana/i firma?

> 250 os.

100 - 249 os.

50%50% WIELKOŚĆ
FIRMY

HR Partner 
/Specjalista

Kierownik HR

Dyrektor HR

17%

39%

44%

RESPONDENT

HandelProdukcja

Usługi

16%

52%

32%

SEKTOR
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Jedna trzecia firm niezależnie od sektora ma 
problemy z rekrutacją pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach. Aby sobie z tym wyzwaniem pora-
dzić firmy najczęściej zwiększają budżet na rekruta-
cję (62%), poszerzają ofertę benefitów pracowni-
czych (60%) i rozwijają programy poleceń (57%). 

Tylko 7% osób odpowiedzialnych za zarządza-
nie zasobami ludzkimi w tej sytuacji rozwija progra-
my umożliwiające przekwalifikowanie pracownika. 
Mimo, że firmy borykają się z problemami rekruta-
cyjnymi, nie widzą obecnie rozwiązania  
w reskillingu.

FIRMY MAJĄ PROBLEMY Z REKRUTACJĄ 
PRACOWNIKÓW, ALE RESKILLING NIE JEST 
OBECNIE METODĄ ICH ROZWIĄZANIA

Rys. 5.Doświadczanie trudności  
z rekrutacją pracowników. 

33%

TAKNIE

67%

Podstawa N= 297     |     P0. Czy Pana/ii firma ma problem  
z rekrutacją pracowników? Podstawa N= 297     |     P1. Jakie działania podejmuje Pana/i firma w przypadku trudności z rekrutacją pracownika?

Rys. 6. Działania podejmowane przez firmy w związku z doświadczeniem  
trudności z rekrutacją pracowników.

62%Zwiększamy budżet na rekrutację

60%Poszerzamy ofertę benefitów pracowniczych

30%Uruchamiamy rekrutację wewnętrzną

57%Rozwijamy programy poleceń

7%Rozwijamy programy umożliwiające 
przekwalifikowanie pracownika

38%Proponujemy wynagrodzenie powyżej średniej
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Na priorytety dotyczące inwestowania w auto-
matyzację duży wpływ ma sektor, w którym działa 
przedsiębiorstwo. Produkcja automatyzuje przede 
wszystkim procesy wytwórcze, handel stawia na au-
tomatyzację marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, 
a usługi stawiają na automatyzację marketingu i fi-
nansów.

Według przedstawicieli HR, blisko 1/5 pracowni-
ków (16,8%) może zostać zastąpiona dzięki automa-
tyzacji pracy. Największy odsetek takich pracowni-
ków jest wśród przedstawicieli firm produkcyjnych. 

Połowa firm korzysta z reskillingu w wyniku 
wdrażania automatyzacji. W przypadku, kiedy auto-
matyzacja wpływa na zmniejszenie obciążenia pra-
cowników, firmy intuicyjnie sięgają po narzędzia prze-
kwalifikowania. 

Jednak nadal 1/3 firm nie podejmuje żadnych 
działań w przypadku wdrażania automatyzacji. Naj-
częściej bierne pozostają mniejsze firmy z sektora 
usług. Usługi znacznie rzadziej inwestują również w 
reskilling i upskilling pracowników.

W PRZYPADKU AUTOMATYZACJI PRACY, 
FIRMY CHĘTNIEJ SIĘGAJĄ PO ROZWIĄZANIA 
RESKILLINGU

Rys. 7. Obszary inwestowania w automatyzację.

TOTAL PRODUKCJA USŁUGI HANDEL FIRMY 100-250 FIRMY 250+

60%

Produkcja

Marketing

Obsługa klienta

Finanse

Sprzedaż

Administracja

Żadne

50%

38%

26%

37%

17%

30%

7%

22%

40%

29%

40%

12%

33%

12%

48%

33%

27%

34%

14%

27%

7%

91%

30%

17%

35%

12%

31%

2%

53%

43%

25%

41%

20%

33%

6%

6%

49%

38%

45%

19%

11%

Podstawa N= 297/ 102/ 98/ 97     |     P2. w jakich obszarach Pani/a firma inwestuje w automatyzacje procesów?
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Rys. 8. Odsetek pracowników, którzy mogą być zastąpieni w wyniku automatyzacji pracy.

TOTAL

PRODUKCJA

USŁUGI

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

HANDEL

FIRMY 100-250

FIRMY 250+

Podstawa N= 297/ 102/ 98/ 97     |     P3. Proszę oszacować jaki procent pracowników/ról/stanowisk pracy w Pana/i firmie może być zastąpiony dzięki automatyzacji i robotyzacji?

Rys. 9. Działania podejmowane wobec pracowników w wyniku wdrażania automatyzacji.

TOTAL PRODUKCJA USŁUGI HANDEL FIRMY 100-250 FIRMY 250+

63%

57%

28%

23%

59% 63%62%

50%

51% 53%

46%

42%

41%

57%60%

34%

33%

28%30%

19% 11% 15% 23%21%

Podnosimy kwalifikacje pracowników (upskilling) np. do zarzą-
dzania nowymi narzędziami technologicznymi

Umożliwiamy pracownikom przekwalifikowanie (reskilling) np. 
do nowych ról technologicznych

Nic nie robimy

Redukujemy etaty i oszczędzamy

Podstawa N= 297/ 102/ 98/ 97     |     P4. Automatyzacja i robotyzacja wpływa na zmniejszenie obciążenia pracowników w firmie. Jakie działania podejmuje firma w tej sytuacji?
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W TEORII FIRMY SĄ GOTOWE NA RESKILLING 
I MAJĄ POZYTYWNE OPINIE NA TEMAT TEGO 
PROCESU

Deklarowane postawy przedstawicieli HR doty-
czące reskillingu są pozytywne: 62% badanych zga-
dza się ze stwierdzeniem, że reskilling to szansa na 
szybki dostęp do zasobów i kompetencji. 

Na poziomie deklaratywnym firmy dostrzegają 
wiele korzyści płynących z reskillingu, takich jak ła-
twiejszy dostęp do pracowników z kompetencjami,
których potrzebuje firma, czy też mniejsze koszty re-
krutacji. 

Dwie trzecie badanych firm (64%) deklaruje, że 
ma ustrukturyzowany proces od zgłoszenia pracow-
nika po rozwój nowych kompetencji. Co piąta firma 
(21%) nie ma takiego procesu, ale zamierza go wdro-
żyć w perspektywie 1 roku-2 lat.. Poziom wdrożenia 
procesu wygląda podobnie niezależnie od analizowa-
nych sektorów i wielkości firmy.

Firmy deklarują, że mają już wdrożoną większą 
część elementów reskillingu i upskilingu. Dotyczy to 
szczególnie procesu zgłaszania chęci przekwalifiko-
wania przez pracownika (73%), zdefiniowania zasad 

pracy w okresie wdrażania w nowe kompetencje 
(71%), wynagradzania pracowników po ich przekwali-
fikowaniu (71%) oraz wdrożenia programów edukacyj-
nych w rozwoju kluczowych dla firmy kompetencjach 
(68%). Nieco mniejszy odsetek firm ma opracowane 
zasady reboardingu umożliwiające wdrożenie pra-
cownika do nowej roli (48%). Firmy handlowe znacznie 
rzadziej niż pozostałe mają wypracowane narzędzia 
do badania dopasowania pracownika do nowej roli, a 
także mniejszy odsetek firm z sektora handlu posiada 
zasady wynagradzania pracowników po ich prze-
kwalifikowaniu oraz zasady reboardingu umożliwia-
jące wdrożenie pracownika do nowej roli.

Rys. 10. Postawy i opinie: reskilling to szansa na szybki dostęp do zasobów i kompetencji.

Podstawa N= 297/ 102/ 98/ 97     |     P16. W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami?  Przy odpowiedzi proszę użyć skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w ogóle nie zgadzam się,  
a 5 zdecydowanie zgadzam się.

52%

1%1. w ogóle nie zgadzam się

zdecydowanie zgadzam się

3. 

2. 

4. 

5. 

6%

10%

32%
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Badani przedstawiciele HR najczęściej wymieniali następujące korzyści  
z wdrożenia programów reskillingowych:

• Łatwiejszy dostęp do pracowników, z kompetencjami których potrzebuje firma

• Mniejsze koszty rekrutacji

• Zapewnienie dostępu do edukacji i możliwości rozwoju dla pracowników

• Większa lojalność/retencja pracowników, którzy przechodzą program reskillingowy

• Mniejsze koszty reskillingu w porównaniu do rekrutacji i wdrażania nowego pracownika

• Większe zaangażowanie przekwalifikowanych pracowników

• Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji projektów

• Zmniejszenie wypalenia zawodowego w obecnej roli pracownika

• Zwiększenie efektywności pracowników dzięki poszerzeniu kompetencji

• Budowanie wizerunku firmy dbającej o rozwój pracownika i jego zatrzymanie

Rys. 11. Postrzegane korzyści z wdrożenia progra-
mów reskillingowych (wymieniane spontanicznie).

Rys. 12. Deklarowany poziom wdrożenia procesów  
reskillingu i upskillingu.

Rys. 13. Deklarowany poziom wdrożenia poszczególnych elementów procesu re/upskilingu.

proces zgłaszania cchęci przekwalifikowania przez pracownika

Narzędzia do badania dopasowania pracownika do nowej roli

Zasady wynagradzania pracowników po ich przekwalifikowaniu

Programy edukacyjne w rozwoju kluccczowych dla firmy kompetencjach

Określone ścieżki rozwoju dla praccowników po reskillingu/upskilligu

Określone zasady pracy w okresie wdrażania w nowe kompetencje

Zdefiniowane zasady reboardingu umożliwiające wdrożenie pracownika do nowej roli

TOTAL

73%

61%

71%

68%

62%

71%

48%

USŁUGI

77%

73%

78%

70%

63%

72%

57%

FIRMY 100-250

70%

58%

73%

66%

62%

67%

56%

PRODUKCJA

75%

60%

75%

69%

61%

71%

45%

FIRMY 250+

75%

64%

69%

71%

61%

75%

42%

HANDEL

55%

42%

45%

65%

61%

71%

42%

Podstawa N= 297/ 102/ 98/ 97     |     P9. Jakie eleementy procesu reskillingu/upskillingu ma wdrożone Pana/i firma?

Mamy ustrukturyzowany proces 
od zgłoszenia pracownika po 
rozwój nowych kompetencji

Planujemy wdrożyć taki proces

Nie widzimy potrzeby wdrażania 
proccesu, działamy jak pojawi 
się potrzeba

10% 9%

RESKILLING RESKILLING

64% 64%

15% 16%

11% 11%

Nie mamy wdrożonego procesu

Ta grupa potrzebuje średnio 1,7 lat na wypracowanie pełnego procesu reskillingu
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WIELE ASPEKTÓW WSKAZUJE NA TO,  
ŻE FIRMY NIE KORZYSTAJĄ Z ROZWIĄZAŃ 
RESKILLINGU W PRAKTYCE

Mimo pozytywnych opinii dotyczących reskillingu 
oraz deklarowanej gotowości firm na wdrożenie progra-
mów reskillingowych, jedynie nieliczni pracownicy fak-
tycznie miało szansę na reskilling - tylko 6% pracowni-
ków przeszło przekwalifikowanie. 

Chociaż badane firmy twierdzą, że mają wypraco-
wane procesy wdrożenia reskillingu, to tylko co czwarta 
badana firma (23%) ma oddzielne budżety na reskilling i 
upskiling. Połowa respondentów (51%) twierdzi, że bu-
dżety na reskilling pracowników są za małe, żeby zaspo-
koić potrzeby.

Według przedstawicieli HR większość pracowni-
ków nie zgłasza potrzeby reskillingu lub robi to bardzo 
rzadko (59% - suma odpowiedzi ‘nie zgłaszają’ i ‘rzadko’).

Przedstawiciele HR nie dostrzegają potrzeby re-
skillingu. Według nich obecnie tylko 3% pracowników 
wymaga przekwalifikowania, natomiast w perspek-
tywie 3 lat odsetek ten wzrośnie do 12%. 

Większość zarządów firm nie jest zaangażowa-
na w reskilling. Tylko co trzeci badany (37%) twierdzi, 
że zarząd ich firmy widzi duży potencjał w reskillingu 
pracowników.

Blisko połowa (48%) przedstawicieli HR postrze-
ga wdrożenie procesów reskillingowych jako duże 
wyzwanie dla swojej firmy.

Firmy dostrzegają liczne bariery we wdrożeniu 
programów reskillingowych, z których główne to brak 
doświadczenia HR w programach reskillingowych 
oraz obawa o odchodzenie pracowników, w których 
firma zainwestowała.

Rys. 14. Deklarowana gotowość na reskilling, a faktyczne doświadczenie. 

firm deklaruje, że ma 
ustrukturyzowany proces 
od zgłoszenia pracownika 
po rozwój nowych  
kompetencji

64%
pracowników faktycznie 
przeszło reskilling

6%
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Rys. 15. Wyzwania związane z wdrożeniem programów reskillingowych.

ReskillingUpskilling

23%26% BRAK
BUDŻETU

3% 12%

NIEDOSTRZEGANIE
POTRZEBY

RESKILLINGU
46%54% BIERNOŚĆ

PRACOWNIKÓW

Nie / Rzadko 
zgłaszają

Zgłaszają
rzadko

W perspektywie 3 latObecnie

Odsetek firm, które mają dedykowany budżet Odsetek pracowników, którzy zgłaszają zapo-
trzebowanie na reskilling

Odsetek pracowników, którzy wymagają 
przekwalifikowania zdaniem HR-ów.

Zarządy widzą duży potencjał w reskillingu pracowników.

33%

1%1. w ogóle nie zgadzam się

zdecydowanie zgadzam się

3. 

2. 

4. 

5. 

16%

4%

46%

BRAK ZAANGAŻOWANIA ZARZĄDU
Wdrożenie procesów reskillingowych to duże wyzwanie dla mojej firmy

42%

1%1. w ogóle nie zgadzam się

zdecydowanie zgadzam się

3. 

2. 

4. 

5. 

3%

6%

48%

POSTRZEGANIE RESKILLINGU JAKO WYZWANIE

Podstawa N= 297
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Rys. 16. Postrzegane bariery we wdrożeniu programów reskillingowych (wymieniane spontanicznie). 

• Brak doświadczenia HR w programach reskillingowych;

• Odchodzenie pracowników, w których firma zainwestowała;

• Wysokie koszty programów reskillingowych;

• Duzy wysiłek organizacyjny związany z prowadzaniem projektu reskillingowego;

• Spadek wynagrodzenia pracownika rozpoczynającego karierę w nowej roli

• Utrata doświadczonego pracownika, który wybiera ścieżkę przekwalifikowania

• Niski zwrot z inwestycji w przekwalifikowanie pracownika

• Obawa pracowników, że cofają się w karierze i zmniejszenie wynagrodzenia

• Problem ze skoordynowaniem reskillingu z obecną pracą

• Brak procesu reskillingowego

• Niska świadomość pracowników dotycząca możliwości przekwalifikowania

• Brak wiedzy jak efektywnie wdrażać procesy i programy reskillingowe.

21 BCG, The Network, (2021), Decoding Global 
Reskilling and Career Paths, (https://web-assets.
bcg.com/93/b6/11ba136841189e51cc50486f1340/
bcg-decoding-global-reskilling-and-career-pa-
ths-apr-2021.pdf). 

przypisy

Specjaliści HR w Polsce w teorii są gotowi na 
reskilling i mają pozytywne opinie na temat tego 
procesu. Jednak nie korzystają z jego rozwiązań w 
praktyce ze względu na liczne trudności i obawy, 
związane m.in. z brakiem doświadczenia, postrze-
ganymi wysokimi kosztami lub obawą o odejście 
przeszkolonego pracownika. 

Co więcej, wydaje się, że firmy nie dostrzegają 
pełni potencjału reskillingu: zarówno specjaliści HR 
nie widzą potrzeby przekwalifikowania wśród pra-
cowników, jak i sami pracownicy nie zgłaszają 
takiej potrzeby. Także zarządy firm nie dostrzegają 
potencjału tego procesu. 

Z drugiej strony, wcześniejsze badania wyka-
zały, że 63% badanych z Polski deklaruje gotowość 
do przekwalifikowania (w porównaniu do średniej 
światowej 68%)21. Większość badanych, którzy 
myślą o przebranżowieniu, chciałoby spróbować 
swoich sił w branży IT. Zatem reskilling to koniecz-
ne rozwiązanie przyszłości, na które polskie firmy 
nie są jeszcze gotowe. 

Czas to zmienić! Aby firmy chętniej zaczęły 
korzystać ze strategii reskillingu, warto edukować 
na temat korzyści płynących z tego rozwiązania 
poprzez pokazywanie przykładów firm, które z 
sukcesem wdrażają reskilling i upskilling w swoje 
działania. 

WNIOSKI Z BADANIA
51
procent

respondentów twierdzi, że 
budżety na reskilling są za 
małe, żeby zaspokoić potrzeby.

Badani przedstawiciele HR najczęściej wymieniali następujące bariery we wdrożeniu programów reskillingowych:
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FIRMY, KTÓRE KORZYSTAJĄ  

Z RESKILLINGU,  
ZYSKUJĄ.

PRZYKŁADY
Według badań IBM, pracownicy są o 42% 
bardziej skłonni do pozostania w firmie na 
dłuższą metę, jeśli odbyli szkolenie, które po-
mogło im wykonywać ich pracę na wyższym 
poziomie22. Takie działania są opłacalne  
i coraz więcej przedsiębiorstw to dostrzega.
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OD RESKILLINGU NIE MA UCIECZKI

Technologia nie eliminuje ludzi z pracy, ale 
zmienia charakter ich pracy i mobilizuje do 
zdobycia nowych umiejętności. Osoby ak-

tywne zawodowo to wiedzą i na własną rękę korzy-
stają z możliwości rozwoju, aby zwiększyć swoją 
atrakcyjność na rynku pracy. Firmy przez to tracą 
dobrych, zaangażowanych i zdeterminowanych 
pracowników, którzy niedocenieni w aktualnym 
miejscu pracy szukają szans na rozwój gdzie indziej. 
W BNP Paribas robimy to inaczej i inwestu-
jemy w reskilling osób, które są związane z 
firmą i mają potencjał, by rozwijać się w 
świecie nowych technologii.

Około 60% osób związanych z IT wymaga umiejęt-
ności deweloperskich, reszta może odnaleźć się  
w tym środowisku bez tej kompetencji. Jeszcze 25 
lat temu zdaniem wielu ludzi informatyk wyłącznie 
kodował i był głównym, często jedynym, przedsta-
wicielem działu IT w firmie. Ale te się rozrosły i dzi-
siaj stanowią wielobarwną i różnorodną mozaikę 
ludzi, funkcji i kompetencji potrzebnych do realiza-
cji coraz bardziej ambitnych celów. W świecie IT 
powstało tyle różnych ról, że odnajdą się w nich nie 
tylko umysły ścisłe. Scrum Master, analityk danych, 
Agile Coach to tylko kilka przykładów zawodów, 
które nie wymagają zaawansowanej znajomości 
programowania. 

Firmy takie jak nasza pomagają swoim 
pracownikom przecierać szlaki do świata 
nowych technologii, ponieważ nieustannie 
potrzebujemy specjalistów, którzy wzmoc-
nią nasze zaplecze IT. 

W moim odczuciu reskilling stanowi jedyną 
drogę do zapewnienia sobie dostępu do ta-
lentów. Jest zatem strategiczną odpowie-
dzią na problemy z dostępem do specjali-
stów IT, które wielu firmom trudno  
opanować tradycyjnymi metodami, czyli 
rekrutacją czy employer brandingiem. Co 
więcej, moim zdaniem reskilling się również firmie 
opłaca. Gdy przeliczymy wydatki na rekrutacje, bo-
nusy za przejście kandydata z innej firmy do naszej, 
zapewnienie mu określonego honorarium, może się 
okazać, że decyzja o przebranżowieniu obecnych 
pracowników będzie neutralna, jeśli nie bardziej 
opłacalna, kosztowo. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy 
pod uwagę zminimalizowane ryzyko niedopasowa-
nia kulturowego kandydata czy niepomyślnego 
wdrożenia. Inwestując w rozwój pracowników, któ-
rzy już się sprawdzili w innych rolach, ale ich zawo-
dy ulegają przemianom ze względu na postępująca 
cyfryzację, firma wykorzystuje ich potencjał, daje 
szanse na nowe możliwości, a tym samym zwięk-
sza ich lojalność. W dobie rynku pracownika, te ko-

Magdalena Nowicka
wiceprezeska zarządu  
BNP Paribas Bank Polska
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rzyści wydają się nieocenione. Szczególnie 
wdzięcznymi adresatami projektów reskillingowych 
są osoby związane z firmą kilka czy kilkanaście lat, 
których profil zawodowy się wyczerpuje. W BNP 
Paribas, w ramach pilotażowego projektu I 
Can Do IT, umożliwiliśmy osobom po 50 
roku życia zdobycie kwalifikacji testerów 
programowania i całkowitą zmianę ścieżki 
kariery. W ten sposób chcieliśmy odczarować 
branże IT i zachęcić pracowników BNP Paribas do 
przebranżowienia się z dowolnego obszaru w na-
szym banku do pracy jako Tester IT w obszarze No-
wych Technologii, zgodnie ze ścieżką szkoleniową 
przygotowaną przez naszych wewnętrznych eks-
pertów-praktyków.  Do projektu zgłosiło się niemal 
140 osób, mimo że pilotażowa edycja była adreso-

wana do 25 uczestników. Pierwsi absolwenci już 
wykonują nową pracę, a reszta czeka na kolejne 
rekrutacje, ponieważ ma w nich pierwszeństwo. 

Wniosek nasuwa się sam. Zamiast zwalniać 
pracowników, bo ich kompetencje się zdez-
aktualizowały, lepiej poszukać im nowych 
zajęć i dać im nowe kompetencje, które po-
zwolą sprostać oczekiwaniom. Nawet, jeśli 
nie wszyscy pracownicy docenią inwestycje w ich 
rozwój i odejdą dzięki zyskaniu większej atrakcyjno-
ści na rynku pracy, odejdą z lepszym zdaniem o 
pracodawcy. A ta wieść będzie się nieść w świat. 
Przyszedł czas na rzetelnych pracodawców, dają-
cych możliwości rozwoju, rozszerzających politykę 
benefitową i inwestujących w rozwój swoich ludzi.

60
procent

osób związanych z IT wymaga 
umiejętności deweloperskich, 
reszta może odnaleźć się  
w tym środowisku bez tej 
kompetencji

22  IBM, (2014), The Value of Training, (https://www.ibm.com/
training/pdfs/IBMTraining-TheValueofTraining.pdf).
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NASZA STRATEGIA OPIERA SIĘ NA 
ROZWOJU PRACOWNIKÓW.

Ewa Krupa
Culture & Development Director, 
Orange

Zatrudniamy blisko 10 tysięcy osób, a współ-
pracujemy z dodatkowymi 5 tysiącami. Je-
steśmy największym dostawcą usług teleko-

munikacyjnych w Polsce z bazą liczącą blisko 20 
milionów klientów. Ponadto rozwijamy segment ob-
sługi firm i nowoczesne formaty sprzedaży online. 
Nic dziwnego, że zapotrzebowanie na kompetencje 
przyszłości jest w naszej firmie nieustanne. W nowo 
ogłoszonej strategii firmy Grow zobowiązaliśmy się 
do konkretnych inwestycji w rozwój naszych pra-
cowników, czyli reskilling i upskilling. Spodziewamy 
się bowiem, że do 2025 roku 50% zawodów w 
naszej firmie zmieni się istotnie, a 100% pra-
cowników będzie wymagać przynajmniej 
podstawowych kompetencji digital, w tym  
z zakresu analizy danych oraz cyberbezpieczeń-
stwa. Wspólnie z zarządem wskazaliśmy obszary, w 
których szczególnie będziemy potrzebować nowych 
kompetencji, tj.

innowacje i technologie 
(big data, automatyzacja, wirtualizacja, chmura, ob-
sługa baz danych, programowanie, testowanie, 
nowe technologie); 

obsługa klienta
 (dążymy do tego, aby 70% obsługi klienta odbywa-
ło się za pośrednictwem kanałów cyfrowych, dlate-
go edukujemy w zakresie cyfrowych form sprzeda-
ży, a także tworzymy nowe podejście do 
projektowania doświadczeń klientów)

zwinne zarządzanie 
(zarządzanie zmianą, dostosowanie się do zmian, 
adaptacyjność)

kompetencje dla wszystkich
 (dane, cyfrowe kompetencje, cyberbezpieczeń-
stwo, społeczna odpowiedzialność biznesu) 

Działamy na bardzo konkurencyjnym rynku. Kiedyś 
konkurowaliśmy o pracowników z firmami z branży, 
dzisiaj konkurujemy ze wszystkimi. Gdy weźmiemy 
pod uwagę technologie i IT, to niemal wszystkie 
sektory oczekują tego samego profilu kandydata. 
Według portali takich jak Pracuj.pl czy No Fluff 
Jobs na rynku czeka 50 tys. wakatów. Pozyskiwanie 
kandydatów jest bardzo trudne, dlatego trzeba szu-
kać nowych dróg na zapewnienie firmie dostępu do 
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specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. Okres 
rekrutacji na stanowiska IT w 2021 roku wy-
nosił w Orange 13 dni, w 2022 roku wydłużył 
się do 52 dni. Koszty także istotnie wzrosły. W 
ciągu połowy roku wykorzystaliśmy zakładany bu-
dżet na cały rok. Pokazuje to jak czaso- i pracochłon-
ne jest pozyskanie właściwego kandydata, który po-
tem potrzebuje czas na wdrożenie i poznanie firmy.  

Reskilling daje nam zupełnie inne możliwości, ponie-
waż sprawia, że zyskujemy zaangażowanego pra-
cownika bez ryzyka, takiego, który zna firmę, ludzi, 
procesy. Odpowiednio przygotowany stara się prze-
jąć nowe zadania. Podczas gdy reskilling to zmiana 
roli dotychczas wykonywanej przez pracownika na 
inną, upskilling to doszkolenie pracownika i podnie-
sienie kwalifikacji na zajmowanym stanowisku. Oba 
podejścia są istotne dla zachowania konkurencyjno-
ści organizacji. Z naszych doświadczeń wynika, że 
wdrażanie strategii reskillingu i upskillingu warto upo-
rządkować.  

najpierw należy zweryfikować, jakie kompetencje 
w firmie już są, jaki jest ich obecny poziom, a jaki po-
winien być. W Orange powołaliśmy w tym celu pro-
jekt Skills Up, w ramach którego zmapowaliśmy 
umiejętności. 

we współpracy z menedżerami trzeba stworzyć 
listę potrzebnych kompetencji w poszczególnych ob-
szarach, co następnie w porównaniu z mapą kompe-
tencji pozwala zdiagnozować luki, nad którymi warto 
pracować. Po trzecie, należy zaplanować działania 
rozwojowe tak, by wypełnić lukę, przeznaczając na 

nie adekwatne budżety i dokonując ich priorytetyzacji. 

Przykładowo, w Orange skupiamy się obecnie m.in. 
na rozwijaniu umiejętności analitycznych. Chcemy 
przekwalifikować nawet 300 pracowników i dać im 
możliwość pracy przy zaawansowanej analityce da-
nych. Znamy swoje potrzeby, dzięki czemu możemy 
proponować pracownikom konkretne działania i kie-
runki rozwoju. Jednym z nich jest dwukrotnie 
zwiększenie obecności kobiet w zawodach 
technologicznych. W tej chwili jest ich 12%, a 
docelowo ma być 25%. W związku z tym ak-
tywnie zachęcamy kobiety do przejścia z za-
wodów nietechnologicznych do zawodów 
STEM. 

Na własne potrzeby tworzymy modele predykcyjne 
dotyczące kluczowych potrzeb pracowników i czyn-
ników skłaniających ich do zmiany pracodawcy. Wie-
my z nich, że w ciągu dwóch lat perspektywa pra-
cowników bardzo się zmieniła, a najważniejszym 
czynnikiem wpływającym na ich lojalność wobec fir-
my nie jest pensja, lecz możliwość rozwoju. Świadomy 
pracodawca, jeżeli chce utrzymać talenty, musi zain-
westować w ich rozwój. Im więcej i częściej się czło-
wiek szkoli w firmie, tym mniejsze ma pokusy by 
odejść z organizacji. 

W naturze człowieka jest chęć rozwoju, a my ją tylko 
pobudzamy, tworząc środowisko sprzyjające nauce 
przez całe życie. Oferujemy m.in. program mobilności 
wewnętrznej pracowników Orange JUMP, który 
umożliwia chętnym osobom doświadczyć pracy na 
innym stanowisku (od tygodnia do 3 miesięcy). Co 

piąty menedżer w Orange zdecydował się na taką za-
mianę ról, a w projekcie brali udział nawet członkowie 
zarządów. Komunikowanie tego na forum motywuje 
kolejnych pracowników do spróbowania swoich sił w 
zupełnie nowej roli, co nie tylko zaspokoją ich cieka-
wość, ale też nierzadko inspiruje do decyzji o reskillin-
gu. Ponadto nasi pracownicy mają w każdy piątek 
godzinę do dyspozycji na rozwój. Kształtujemy nawyk 
uczenia się wśród zespołów, zachęcamy menedże-
rów do regularnych rozmów na temat rozwoju z pra-
cownikami. Ponieważ oprócz strategii na poziomie 
firmy, ważne są też działania na poziomie jednostek.



OKIEM
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W krainie Oz czarnoksiężnik rządził króle-
stwem za pomocą skomplikowanej ma-
szyny ukrytej za zasłoną. Wielu dyrekto-

rów uważa się za czarnoksiężników; są 
podekscytowani myślą, że technologia sztucznej 
inteligencji pozwoli im zaoszczędzić sięgające mi-
lionów dolarów koszty pracy. Zaczynają wierzyć, że 
najlepsza firma to taka, która zatrudnia najmniej 
ludzi poza samym prezesem. Tymczasem bez ludzi 
nie uda się żadna cyfrowa transformacja, co po-
twierdziły badania zespołu badawczego kierowa-
nego przez Geralda Kane’a z MIT opisane w książce 
“Pułapka transformacji”. Jest ona zapisem cztero-
letniego programu badawczego, w ciągu którego 
badacze uzyskali około 16 tys. odpowiedzi od osób, 
które na co dzień mierzą się z cyfrową transforma-
cją.  Ponadto co roku przeprowadzali około 15–20 
wywiadów z przedstawicielami kadry menedżer-
skiej najwyższego szczebla z wybranych firm, by 
pogłębić tematy, które zostały poruszone w ankie-
tach. W końcu, co nie mniej istotne, korzystali z lite-
ratury przedmiotu, ale też doświadczenia konsul-
tantów Deloitte. 

Co się okazało prawdziwym sekretem udanej 
transformacji cyfrowej? Skuteczne zarządzanie 
ludźmi, które obejmowało również ich rozwój (w 
tym reskilling i upskilling). Mimo że zmiana jest nie-
mal namacalna zarządy zaniedbują tę palącą 
kwestię, ponieważ jak sądzą autorzy imponujące-
go badania nie rozumieją technologii, skupiają się 

na celach krótkoterminowych. Przeszkadza im 
również konieczność balansowania pomiędzy zbyt 
wieloma priorytetami naraz. Trudno bowiem dbać 
o realizację bieżących celów i przygotowywać się 
na cyfrową przyszłość jednocześnie. Mimo tych 
trudów warto wykonać ten wysiłek, jeśli chce się 
zapewnić firmie jasną przyszłość.

Czy tego chcemy czy nie technologia wypełni miej-
sca pracy, a mówiąc bardziej precyzyjnie – zastąpi 
ludzi wykonujących te prace. Już kilka lat temu 
prezes Deutsche Bank prognozował, że połowa 
spośród 97 tysięcy pracowników tego banku może 
zostać zastąpiona przez roboty. Jedno z badań 
ujawniło, że 39% stanowisk w branży prawnej może 
zostać zautomatyzowanych w ciągu następnych 
10 lat. Z innych badań wynika, że księgowi mają 
95% szans utraty pracy w przyszłości ze względu na 
automatyzację pracy. A pracowników z branży wy-
twórczej lub produkcyjnej przyszłość ta może do-
paść jeszcze szybciej. Słyszeliśmy już nawet o „zro-
botyzowanych murarzach”. Łatwo znaleźć raporty, 
które przewidują utratę wielu milionów stanowisk w 
najbliższych latach. Być może te mroczne wizja ju-
tra zniechęcają liderów korporacyjnych, skłaniając 
ich do katastrofalnego błędu lekceważenia tego, 
jak wpłynie ona na ludzi. Aby pracodawcy nie zo-
stali na lodzie, powinni inwestować w rozwój umie-
jętności jutra pracowników. Tak, by byli gotowi do 
pełnienia nowych funkcji, kiedy w pełni nastaną 
czasy nowej technologii.

UMIEJĘTNOŚCI JUTRA TO  
NAJPEWNIEJSZA WALUTA PRZYSZŁOŚCI

Paweł Kubisiak
redaktor naczelny  
„MIT Sloan Management Review Polska”
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DOBRE 
PRAKTYKI
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Akademie wewnętrzne 

   Przykład: GE w USA   

W miarę jak GE wzmacniało swoją produkcję w Stanach Zjedno-
czonych po doświadczeniach jej przeniesienia poza granice kra-
ju, odczuwalny był niedobór umiejętności. GE ogłosiło plany 
przekwalifikowania 150 000 pracowników. Ponadto GE promuje 
edukację STEM poprzez programy certyfikacji technicznej i uni-
wersytety.

Upskilling

   Przykład: programy rozwojowe  
   dla pracowników (Orange, Amazon)   

Przekazywanie pracownikom budżetów na udział w szkoleniach 
podnoszących ich kompetencje, a także umożliwianie im pozna-
nie innej profesji od kuchni, czyli pełnienie wybranej funkcji przez 
określony czas w innym dziale firmy.

Akademie zewnętrzne 

   Przykład: PwC w USA,  
   inicjatywa skierowana do weteranów wojennych

Umożliwienie pracownikom lub innej grupie ludzi nieaktywnych 
zawodowo zdobycia nowych kompetencji poprzez udział w kur-
sach i szkoleniach skrojonych pod potrzeby firmy lub instytucji 
organizującej inicjatywę.

Partnerstwa publiczno-prywatne 

   Przykład: P-TECH (IBM, Wydział Edukacji Miasta      
   Nowy Jork i City University of New York)   

Firmy współtworzą z uniwersytetami, szkołami średnimi lub za-
wodowymi specjalne projekty mające na celu przygotowanie 
przyszłych kadr do zawodów, na które występuje zapotrzebowa-
nie biznesowe.

Outplacement

   Przykład: różne firmy i instytucje

Outplacement to świadczenie, które firma zapewnia zwalnia-
nym pracownikom. Usługa polega na wsparciu osób, które stra-
ciły pracę, w płynnym powrocie na rynek pracy i znalezieniu 
nowego zajęcia zarobkowego, co może się wiązać z zupełnie 
nowym zawodem.

Reskilling

   Przykład: You can do IT  
   (BNP Paribas)   

Uwzględnienie wybranej grupy pracowników w projektach mają-
cych na celu zmianę zawodu. W wypadku BNP Parbias osoby po 
50. roku życia dostały szansę na przebranżowienie się i spróbowa-
nie swoich sił w zawodzie testera programowania. 
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WSPARCIE 
EKSPERTÓW
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WSPARCIE EKSPERTÓW NA DRODZE  
DO WIELKIEGO RESKILLINGU

Poznanie rozwiązań reskillingowych, stosowa-
nych z sukcesem przez firmy, niewątpliwie 
może być pomocne dla przedsiębiorstw, które 

takich rozwiązań jeszcze nie wdrożyły. Niestety 
sama znajomość case studies często nie wystarczy. 
W przypadku braku doświadczenia specjalistów 
HR, czy też innych barier na drodze do reskillingu, 
nieodzowne może się okazać wsparcie firm eks-
perckich, takich jak Future Collars. Od ponad 6 lat 

szkoła Future Collars dostarcza na rynku rozwiąza-
nia edukacyjne oparte na nowoczesnych oraz do-
pasowanych do potrzeb szkoleń online ze wspar-
ciem mentorów praktyków. Firma wspiera organi-
zacje, które chcą sprawnie funkcjonować w świecie 
nowych technologii i cyfryzujacej się gospodarce. 
Poniżej prezentujemy przykłady programów reskil-
lingowych Future Collars, stworzonych na potrzeby 
największych przedsiębiorstw z różnych sektorów.
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OUTPLACEMENT+  
DLA BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Jeden z liderów sieci telefonii komórkowej, któ-
ry współpracuje z Future Collars, od kilku lat 
dokonuje restrukturyzacji spowodowanych 

procesami automatyzacji. W ramach tych działań 
firma wspiera swoich pracowników i umożliwia ich 
przebranżowienie. Aby każdy z odchodzących pra-
cowników mógł mieć szansę na szybkie odnalezie-
nie się na rynku pracy, nasz klient umożliwia wzięcie 
udziału w programie Outplacementowym +. W ra-
mach współpracy z Future Collars uczestnicy mogą 
wybrać jedną z sześciu ścieżek IT, w celu zdobycia 
nowego zawodu i zwiększenia swoich szans na 
współczesnym rynku pracy.

Program Outplacement+ w Future Collars to kom-
pleksowy, 4-etapowy program end-to-end skiero-
wany zarówno do osób początkujących, jak i tych, 
które wcześniej miały doświadczenie w pracy z IT. 
W skład tego programu wchodzą następujące ele-
menty:

Weryfikacja predyspozycji - autorski test IT 
Talent Profile, pozwala na sprawdzenie, które kie-
runki rozwoju w IT są zgodne z kompetencjami i 
predyspozycjami uczestnika. 

Wsparcie w wyborze zawodu przyszłości 
- podczas spotkania z doradcą zawodowym 
uczestnik programu omawia wyniki testu, aby do-
pasować najlepszą ścieżkę rozwoju w IT.

Udział w Bootcampie - intensywne szkolenie z 
udziałem mentorów praktyków i przygotowanie 
projektu portfolio, zakończone certyfikatem. W 
ramach współpracy ze szkołą językową Eklektika, 
każdy z uczestników otrzymuje również dostęp do 
kursu języka angielskiego w IT. 

Wsparcie w znalezieniu nowej pracy - przy-
gotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. 
Seria warsztatów poświęcona budowaniu marki 
osobistej, symulacji rozmowy rekrutacyjnej oraz 
efektywnemu szukaniu nowej pracy w IT.

Rezultaty:

Korzyści dla pracodawcy:

Korzyści dla pracownika:

• 175 osób zgłosiło się do programu 

• 74% absolwentów znalazło pracę w IT po kursie 

• Budowanie wizerunku nowoczesnej  
     organizacji, świadomej zmieniającego się  
     otoczenia rynkowego

• Wzrost lojalności i zaufania pracowników 

• Obniżenie poziomu stresu kadry kierowniczej  
    w procesie zwolnień

• Poczucie wartości i bezpieczeństwa dzięki  
    zyskaniu nowych kompetencji 

• Skrócenie lub zupełne pominięcie okresu  
    pozostawania bez pracy 

• Zminimalizowanie stresu związanego  
    z zaistniałą zmianą
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Jedna z wiodących firm działających w branży 
ubezpieczeniowej, będąca w trakcie znaczą-
cej transformacji cyfrowej, nawiązała współ-

pracę z Future Collars, aby wdrożyć program reskil-
lingowy w struktury swojej firmy. Celem programu 
reskillingowego było budowanie kultury organiza-
cyjnej firmy opartej na wiedzy i otwartej na jej zdo-
bywanie, zaszczepienie idei lifelong learning wśród 
pracowników oraz dostosowanie organizacji do 
wymogów rynku, który wymaga nieustannego pod-
noszenia kompetencji cyfrowych.

Efektem programu był transfer osób pracujących w 
rolach zagrożonych automatyzacją do działu IT, 
który potrzebował programistów Javy oraz wzmoc-
nienie wizerunku pracodawcy, który dba o rozwój 
swoich pracowników.

Jedna z wiodących firm działających w branży 
ubezpieczeniowej, będąca w trakcie znaczącej 
transformacji cyfrowej, nawiązała współpracę z 
Future Collars, aby wdrożyć program reskillingowy 
w struktury swojej firmy. Celem programu reskillin-
gowego było budowanie kultury organizacyjnej fir-
my opartej na wiedzy i otwartej na jej zdobywanie, 
zaszczepienie idei lifelong learning wśród pracow-
ników oraz dostosowanie organizacji do wymogów 
rynku, który wymaga nieustannego podnoszenia 
kompetencji cyfrowych.

Efektem programu był transfer osób pracujących w 
rolach zagrożonych automatyzacją do działu IT, 
który potrzebował programistów Javy oraz wzmoc-
nienie wizerunku pracodawcy, który dba o rozwój 
swoich pracowników.

Kampania obejmowała:

• stworzenie dedykowanego landing page’u dla 
programu, na którym pracownicy mogli znaleźć 
m.in.: najważniejsze informacje, odpowiedzi na naj-
częściej zadawane pytania, inspirujące historie 
osób, które z sukcesem się przebrnażowiły do IT, 
bazę wiedzy oraz ciekawostki o programowaniu,

• organizację wewnętrznego wydarzenia promują-
cego benefity wynikające z udziału w programie 
oraz uczenia się przez całe życie,

• spotkanie zainteresowanych z CTO firmy oraz 
przedstawicielami Future Collars (wtedy Coders 
Trust) w celu rozwiania wątpliwości potencjalnych 
uczestników, 

• mapping predyspozycji, polegający na rozmowie 
oraz testach sprawdzających umiejętność logicz-
nego myślenia i poziom języka angielskiego.

Chętni, którzy uzyskali minimum 70% z testu z logiki 
i minimum 80% z angielskiego, podpisali kontrakt, 
który wzmocnił ich zaangażowanie, a następnie 
rozpoczęli naukę na 25-tygodniowym bootcampie 
programowania w Javie z lekcjami na żywo i indy-
widualnymi konsultacjami jeden na jeden z mento-
rami-praktykami.

PROGRAM # PASJA PROGRAMOWANIA  
DLA BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ

Rezultaty:

Korzyści dla pracodawcy:

• Ponad 500 osób uczestniczyło w wydarzeniu  
    #PasjaProgramowania

• 150 osób zgłosiło się do wzięcia udziału  
    w bootcampie

• 80% przeszkolonych z powodzeniem  
    ukończyło kurs Java Developer i otrzymało  
    propozycję pracy w nowej roli w dziale IT.

• Budowanie wizerunku nowoczesnego  
    pracodawcy

• Zapobieganie retencji i zaangażowania  
    pracowników.

• Wykorzystanie zasobów firmy  
    - dostęp do programistów Java Developer



FUTURE COLLARS  WIELKI RESET UMIEJĘTNOŚCI. RAPORT NT. RESKILLINGU PRACOWNIKÓW

42

AMAZON CAREER CHOICE

Korzyści Amazon:

Rezultaty:

• 426 osób zapisało się na kursy

• Wizerunek nowoczesnego pracodawcy  
    zapewniającego pracownikom zasoby oraz  
    inspirację do rozwoju umiejętności, który  
    w innych okolicznościach mógłby być trudny  
    do osiągnięcia.

• Dostarczenie atrakcyjnego i nowoczesnego  
    benefitu, dzięki któremu organizacja może  
    zwiększyć retencję i zaangażowanie  
    pracowników. 

• Program rozwojowy dostosowany do  
    aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.

Bootcampy dla pracowników Amazon:

Amazon to niekwestionowany lider sprzedaży 
e-commerce na globalnym rynku. Aby każ-
dy z pracowników miał równe szanse zwią-

zane z rozwojem umiejętności oraz mógł rozwijać 
swoją karierę w wybranym przez siebie kierunku, 
firma od 2012 roku prowadzi program Amazon Po-
staw na Swój Rozwój. W ramach programu każdy 
pracownik firmy, który kwalifikuje się do udziału, 
otrzymuje od Amazon dofinansowanie 95% kosz-
tów na jedno z wybranych przez siebie szkoleń.

Razem z firmą Amazon, Future Collars przygoto-
wał szeroką gamę bootcampów, które skierowane 
są zarówno do osób początkujących, jak i tych, 
które wcześniej miały styczność z technologią lub 
po prostu mają predyspozycje do pracy w IT.

Program stworzony przez Future Collars 
dla Amazon obejmuje wsparcie informa-
cyjne i doradcze, a w szczególności:

• Pierwszy w Polsce specjalistyczny test predys-
pozycji IT Talent Profile - Osoby zainteresowane 
udziałem w bootcampach mogą skorzystać z 

stworzonego przez Future Collars autorskiego te-
stu, aby sprawdzić swoje indywidualne cechy de-
terminujące kierunek rozwoju kompetencji

• Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego 
bootcampu - Kandydaci na bootcamp mogą li-
czyć na wsparcie doradców w zakresie doboru od-
powiedniego kierunku oraz odpowiedzi na pytania.

• Wsparcie w zakresie poruszania się po rynku 
pracy – po zakończeniu bootcampu otrzymują 
wsparcie specjalisty od rekrutacji: tworzą swoje 
profesjonalne CV, profil na LinkedIn, a także otrzy-
mują cenne wskazówki.

• Dostęp do specjalistycznego kursu j. angielskie-
go firmy Eklektika – Pracownicy Amazon otrzymu-
ją również pełny pakiet specjalistycznego kursu 
językowego IT, dzięki któremu uczą się niezbędne-
go słownictwa oraz terminologii IT. Dzięki temu 
mogą poczuć się pewniej podczas komunikacji w 
tym języku, a także bardziej sprawnie korzystać z 
dokumentacji technicznej w projektach IT.

Tammy Thieman
 globalny kierownik programu Amazon Career Choice, Amazon

Dążymy do tego, by wzmocnić pozycję naszych pracowników poprzez za-
pewnienie im dostępu do edukacji i szkoleń, których potrzebują, aby rozwi-
jać swoją karierę, czy to u nas, czy gdzie indziej. Celowo stworzyliśmy part-
nerską sieć zewnętrznych placówek edukacyjnych i pracodawców, którym 
zależy na zapewnieniu doskonałego wykształcenia i dostępu do ofert pra-
cy przy budowaniu coraz lepszych doświadczeń. Liczba pracowników fir-
my Amazon uczestniczących w programie Career Choice na całym świe-
cie przekroczyła 90 000 i na własne oczy widzimy, jak dzięki temu zmienia 
się ich życie 



Autorska platforma online

Kilkanaście ścieżek do wyboru

Przy wsparciu ponad 50 mentorów, dostarczamy jakościowe 
szkolenia i bootcampy online. Poszczególne edycje trwają  
od 1 do 6 miesięcy, a ich długość oraz intensywność indywi-
dualnie dopasujemy do Twoich potrzeb

UPSKILLING
Szkolenia dla pracowników w wyznaczonym obszarze
 
RESKILLING
Przekwalifikowanie do IT. Doradztwo i szkolenia
 
BENEFITY
Oferta benefitów pracowniczych. Nowe kompetencje 
dzięki kursom IT
 
OUTPLACEMENT +
Wsparcie dla odchodzących. Szkolenia i wsparcie  
w rekrutacji
 
AKADEMIA IT
Kursy IT połączone z rekrutacją. Nowi pracownicy  
w wybranym obszarze

Sprawdzone rozwiązania  
dla Twojego biznesu
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PRZEBRANŻOWIENIE 
ABSOLWENTÓW
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Za wszystkimi danymi statystycznymi stoją ludzie — ich historie, sukcesy  
i godziny ciężkiej pracy. Future Collars wspiera swoich kursantów, a później 
absolwentów w czasie całego procesu zmiany: od decyzji i podjęcia kierun-

ku rozwoju zgodnego z naturalnymi predyspozycjami po pomoc w rekrutacji. Wo-
kół szkoły tworzy się coraz silniejsza społeczność osób, które wracają, dzielą się 
swoim doświadczeniem. Opowiadają o swojej drodze, nierzadko też oferują po-
moc innym. Mimo że rozwijają się w różnych kierunkach, łączą ich satysfakcja  
z dokonanej zmiany i przynależności do branży IT, która jest otwarta na różnorod-
ność i rozwój, zdobycie stabilnego zatrudnienia na niepewnym rynku pracy i po-
czucie bezpieczeństwa finansowego i zawodowego.

ONI SIĘ PRZEBRANŻOWILI

Python in Data Science

Business Intelligenc

Cybersecurity

Tester Oprogramowania
Scrum

 M
aster

Data Science

Tester Autmatyzujący

Frontend D
eveloper

Java Developer

GIT

UX Designer

Product Owner
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Izabela Wilczyńska : od obsługi klienta  
do specjalisty Data Scientist

Świat danych może zafascynować. Izabela związana 
była z agencjami marketingowymi, pracowała w 
obsłudze klienta, również jako team leader. Miała 
kontakt z analitykami danych, ale dopiero kiedy jej 
stanowisko pracy zostało zlikwidowane, postawiała 
na przebranżowienie i wybór padł na Data Science. 
Teraz pomaga szeroko rozumianemu biznesowi po-
dejmować dobre decyzje poparte danymi. Swój roz-
wój planuje w kierunku specjalizacji data science z 
wykorzystaniem sieci neuronowych, sztucznej inteli-
gencji i uczenia maszynowego. Sam proces zmiany 
okupiony był wieloma wyrzeczeniami, łączyła bo-
wiem przebranżowienie z macierzyństwem. Dodat-
kowo warunkiem dofinansowania kursu było to, że w 
ciągu dwóch miesięcy od zakończenia kursu musiała 
znaleźć pracę lub założyć działalność gospodarczą. 
Był to i motywator, i stresor. Na szczęście wystarczy-
ło jedno CV, jedna rekrutacja i od razu sukces! Na 
pewno chce związać się ze światem danych, bo jest 
nim zafascynowana. – W tym kierunku chcę iść, ale 
wiem, że jeszcze sporo muszę się nauczyć. Zarzą-
dzanie danymi to przyszłość!

Magdalena Nowicka: od specjalistki w obsza-
rze HR do Scum Masterki

Magda wie najlepiej i radzi innym: Dziewczyno, dasz 
radę! Idź za intuicją! Jest przykładem osoby aktyw-
nej, poszukującej i spełniającej swoje zawodowe 
marzenia i cele. Swoją energią mogłaby obdarować 
co najmniej kilka osób. Choć stworzona do pracy z 
ludźmi, jako specjalistka od HR, coach, mentor 
wspierający w rozwoju innych, poczuła, że sama 
potrzebuje zmiany. Magda postawiła wszystko na 
jedną kartę, ukończyła kurs Scrum Master w Future 
Collars i weszła do branży IT. Obecnie pracuje jako 
Scrum Master i doskonale odnajduje się w zespole. 
Jak podkreśla, uczy się nieustannie i chociaż z pozy-
cji ekspertki zeszła znów do poziomu początkujące-
go, jest szczęśliwa i czuje się spełniona. Proces zmia-
ny zajął Magdzie kilka lat, nie od początku wiedziała, 
co chce robić. Poświęciła też nieco czasu, żeby do-
wiedzieć się, co robi Scrum Master. – Zorientowałam 
się, że te rzeczy, które robi Scrum Master, ja też robię 
na co dzień, a moje projekty różniły się od ich tym, że 
dotyczyły ludzi, a nie aplikacji. Okazało się, że jest 
wiele elementów wspólnych z moją dotychczasową 
pracą — podsumowuje.

Mariusz Popa: od branży finansowej  
do tworzenia gier 

Wiele razy zawodowo zaczynał od zera, tym razem 
to było programowanie. Mariusz przez wiele lat pra-
cował w branży finansowej i edukacyjnej, działał w 
branży turystycznej. Pandemia to był ten moment, 
kiedy postanowił pomyśleć nad swoją ścieżką zawo-
dową na kolejne 15 lat. Do IT skusiły go możliwości 
rozwoju, otwartość branży na ludzi w każdym wieku i 
szansa na pracę zdalną. Każda zmiana to wyjście 
poza strefę komfortu — mówi Mariusz i przyznaje, że 
nauka Pythona na bootcampie była dla niego wy-
zwaniem. Wspierała go żona, korzystał z wiedzy i 
doświadczenia mentorów podczas kursu. Teraz pra-
cuje przy tworzeniu gier, wykorzystując swoje pro-
gramistyczne umiejętności. Pracuję całkowicie zdal-
nie. Cieszę się za każdym razem, kiedy nauczę się 
czegoś nowego i idę do przodu. Najważniejsze jest 
zrobienie pierwszego kroku. Nie warto hamować 
swoich planów ze względu na wiek czy obecne do-
świadczenie zawodowe – przyznaje. 
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Maja Malinowska: od kontenera do testera

Maja pracowała w branży transportowej, zajmowała 
się logistyką i jak sama mówi, szukała nowych wy-
zwań. Postawiła na branżę IT i nie zawiodła się! Maja 
jest absolwentką bootcampu Tester oprogramowa-
nia. Obecnie pracuje jako testerka oprogramowania 
w A2 Customer Care. – Wysłałam CV jeszcze przed 
ukończeniem kursu, zaznaczając, że jestem jeszcze 
w trakcie nauki. Jako osoba niecierpliwa, stwierdzi-
łam, że nie będę czekała do końca bootcampu, 
chciałam ten czas wykorzystać maksymalnie. Pod 
koniec kursu dostałam zaproszenie na pierwszą roz-
mowę, potem - do drugiego etapu, żeby w końcu 
odebrać telefon i usłyszeć: "Zapraszamy panią na 
pokład!" - powiedziała Maja, ale przyznała, że nie od 
początku było tak kolorowo i że najtrudniejsze w 
procesie przebranżowienia był moment, kiedy była 
bez pracy. Obecnie Maja rozwija karierę testerki, a 
ponadto wspiera innych w procesie zmiany, chętnie 
dzieli się wiedzą i doświadczeniem. 

Robert Lacheta: od handlu 
do Frontend Developera

Skok na głęboką wodę, ale bardzo udany! Robert 
Lacheta, wcześniej związany z handlem, po 4-mie-
sięcznym kursie Frontend Developer dostał pracę 
jako programista frontendowy. Zadaniem Roberta w 
procesie zmiany najtrudniej było utrzymać samody-
scyplinę i motywację na wysokim poziomie. Walczył 
z wątpliwościami, czy podjął dobrą decyzję. A potem 
jako świeży absolwent bootcampu musiał jeszcze 
zmierzyć się z realiami na rynku pracy. – Gdybym 
miał taką możliwość, to przygodę z IT zacząłbym 
wcześniej — nie kryje satysfakcji z pracy, jaką właśnie 
wykonuje, a w przyszłości chciałaby pójść w kierun-
ku Full Stack Developera. Teraz chwali sobie środo-
wisko, w jakim się znalazł, docenia możliwość pracy 
przy ciekawych projektach i jest dumny, że mu się 
udało. Przyznaje też, że nauka pod okiem doświad-
czonych mentorów ułatwia start w nowej branży. 

Szymon Żuraw: Od nauczyciela WF 
do Scrum Mastera

Najpierw osobowość, a później umiejętności i wiedza 
– potwierdza to historia Szymona, który chciał 
przede wszystkim pracować z ludźmi otwartymi na 
naukę, rozwój i poszerzanie horyzontów. Dlatego po 
pięcioletniej karierze jako trener piłki nożnej dzieci i 
młodzieży, postanowił zostać Scrum Masterem. 
–Przebranżowiłem się do środowiska, w którym jest 
mnóstwo osób chcących pomagać sobie nawzajem, 
uczyć się, rozwijać i wymieniać poglądami na różne 
tematy — przyznał Szymon, oceniając swoją decyzję 
wejścia na ścieżkę kariery w IT. Pracował w szkole 
jako nauczyciel wychowania fizycznego i miał epizod 
pracy w korporacji, wtedy pojawiła się myśl o zmia-
nie. Jest absolwentem bootcampu Scrum Master, ale 
podkreśla, że oprócz kursu ważna jest praca własne, 
ciągle poszerzanie wiedzy i trzymanie ręki na pulsie. 
Dzięki silnej determinacji w kilka miesięcy po boot-
campie rozpoczął pierwszą pracę w IT.
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WNIOSKI  
I REKOMENDACJE
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WNIOSKI Z RAPORTU
Firmy już dziś mają problem z pozyska-
niem pracowników o odpowiednich 
kompetencjach cyfrowych i miękkich. 
Problemy te dodatkowo się pogłębią w 
wyniku automatyzacji pracy. 

Bierność w kontekście wdrażania strate-
gii reskillingu i uspkillingu zagraża cyfro-
wej transformacji polskich firm i sprawia, 
że zostają one w tyle w porównaniu do 
innych państw europejskich.

Firmy wdrażające pilotażowe programy 
reskillingu dostrzegają ich potencjał i za-
powiadają ich kontynuację wraz ze 
zwiększeniem ich skali.

Firmy, które działają i stosują reskilling, 
zyskują. Warto przekonywać do wdra-
żania takich strategii pozostałe przed-
siębiorstwa.

Reskilling jest potencjalnym rozwiąza-
niem wyzwań, z jakimi mierzy się rynek 
pracy. Pracownicy deklarują gotowość i 
chęć przebranżowienia się. Polskie firmy 
jednak obecnie nie korzystają ze strategii 
reskillingu, cross-skillingu i up-skillingu.
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REKOMENDACJE
Korzystaj z dobrych praktyk, spraw-
dzonych w Twojej branży. Firmy w 
Polsce nie stosują obecnie progra-
mów reskillingowych ze względu na 

liczne bariery, związane m.in. z obawami o lojal-
ność przeszkolonych pracowników oraz o duże 
koszty wdrażania rozwiązań przekwalifikowania. 
Przykłady dobrych praktyk, czyli programów reskil-
lingowych i upskillingowych stosowanych z sukce-
sem przez takie firmy jak Orange czy BNP Paribas, 
powinny służyć jako wzór do naśladowania przez 
pozostałe przedsiębiorstwa. Na przykładzie wdro-
żonych programów reskillingowych doskonale wi-
dać, jak wiele firmy mogą zyskać, jeśli zdecydują się 
na takie rozwiązania. 

Poznaj korzyści, płynące z reskillingu i 
zobacz, że to się opłaca! W celu za-
chęcania firm do stosowania progra-
mów reskillingowych konieczna jest 
edukacja na temat korzyści, płyną-

cych z wdrażania takich rozwiązań. Opinie eksper-
tów oraz prognozy analityków wskazują bardzo wy-
mierne profity, jakich przedsiębiorstwa mogą 
doświadczyć, jeśli zaczną stosować strategie prze-
kwalifikowania. Wiedza na temat korzyści może 
zmienić postrzeganie potencjału reskillingu wśród 
przedstawicieli HR, pracowników i zarządów, którzy 
obecnie wydają się tego potencjału nie dostrzegać. 

Weź udział w ogólnodostępnych 
szkoleniach i inicjatywach. Warto 
wziąć pod uwagę opinie decydentów 
europejskich, dotyczące ogromnego 

potencjału reskillingu. Skoro rok 2023 ma być „ro-
kiem umiejętności”, oznacza to, że powstanie bar-
dzo wiele inicjatyw, promujących wdrażanie strate-
gii reskillingu i upskillingu, z których także polskie 
przedsiębiorstwa będą mogły z powodzeniem ko-
rzystać.  

Zwróć się o pomoc do ekspertów. 
Jednym ze sposobów wdrażania re-
skillingu i upskillingu przez firmy może 
być współpraca z instytucjami, które 
mają doświadczenie w szkoleniu pra-

cowników, takimi jak Future Collars. Korzystanie z 
wiedzy i umiejętności takich instytucji może być 
odpowiedzią na brak doświadczenia przedstawi-
cieli HR w stosowaniu strategii reskillingu. 

Potraktuj nasz raport jako drogowskaz 
na drodze do Wielkiego Reskillingu. 
Jeśli firmy pozostaną bierne w obsza-
rze wdrażania reskillingu, mogą stra-

cić bardzo wiele w kontekście konkurencyjności. 
Już teraz Polska ma sporo do nadrobienia w obsza-
rze kompetencji cyfrowych w porównaniu do in-
nych państw europejskich. Jeśli polskie firmy nie 
zaczną działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji 
pracowników, ich pozycja na świecie znacząco 
osłabnie. Sposobem na edukację zarówno na te-
mat zagrożeń, płynących z bierności, jak i korzyści, 
związanych z wdrażaniem strategii reskillingu, 
może być niniejszy raport. Mamy nadzieję, że bę-
dzie on dla Państwa kompendium wiedzy, które po-
zwoli z powodzeniem wdrożyć programy reskillin-
gowe do polskich przedsiębiorstw. 
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KONTAKT

www.reskilling.pl

Sprawdź jak wdrożyć Reskilling w swojej firmie

https://reskilling.pl/kontakt
https://reskilling.pl
https://futurecollars.com/

