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Rysunek 2: Obserwowany wpływ 
zagrożeń klimatycznych na ludzkość. 
Na ilustracji pokazane jest 6 kategorii 
tworzących egzystencję ludzi, na 
które wpływa zmiana klimatu 
(zdrowie, żywność, woda, 
infrastruktura, gospodarka i 
bezpieczeństwo), wraz z 
podkategoriami. Wysokość 
kolorowych słupków wskazuje jak 
duża liczba zagrożeń klimatycznych 
dotyczy określonej podkategorii –
szczegóły można zobaczyć na stronie 
internetowej projektu. Źródło: C. 
Mora i in., 2018

Źródła niepewności przyszłości – kryzys klimatyczny

http://impactsofclimatechange.info/
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0315-6
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/467-klimatycznych-zagrozen-dla-ludzkosci-404
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Instytucje rozwoju dostosowane do modelu gospodarki, rodziny, 
społeczeństwa i państwa

Reformy dostosowujące instytucje rozwoju do 
zmienionej sytuacji gospodarczo-społeczno-

politycznej

Przykłady typowych kierunków reform dostosowujących
1. Polityka gospodarcza i reformy prywatyzujące i otwierające gospodarki na konkurencję 

międzynarodową
2. Polityka administracyjna i reformy przekazujące kompetencje administracji rządowej do 

administracji samorządowej
3. Polityka rynku pracy i reformy deregulujące stosunek pracy
4. Polityka rodzinna i reformy ułatwiające łączenie ról rodzinnych i zawodowych 
5. Polityka emerytalna i reformy wydłużające wiek przejścia na emeryturę
6. Polityka usług społecznych i reformy prywatyzujące i urynkawiające usługi społeczne
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Co się wydarzy w przyszłości będzie miało korzenie we wstrząsach z przeszłości



ILO Future of Work Centenary Initiative, 2017

Jak te procesy wpływają na świat pracy?
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Praca najemna wciąż jest podstawą gospodarki i społeczeństwa, co nas czeka?

Jak pracownicy i 

firmy się dostosują?

Jak zachować godne 

miejsca pracy?

Jak uregulować i 

opanować te zmiany?

Jak edukować nowych 

pracowników?

https://www.djei.ie/en/Publications/Publication-files/Nicolas-Niemtchinow-presentation-FoW-conference.pdf


Przykład: badania derutynizacji treści zadań zawodowych

Pięć miar treści zadań zawodowych: 
1. Nierutynowe poznawcze analityczne 
2. Nierutynowe poznawcze interpersonalne 
3. Rutynowe poznawcze
4. Rutynowe manualne
5. Nierutynowe manualne fizyczne

• Odejście od pracy rutynowej na rzecz nierutynowej
następowało znacznie szybciej wśród pracowników w 
wieku od 25 do 44 lat niż wśród pracowników starszych. 

• W większości krajów starzenie się siły roboczej następowało 
szybciej w zawodach, które początkowo były bardziej 
rutynowe, gdyż udział starszych pracowników w tych 
zawodach rósł, a udział młodych pracowników malał.

Co stwierdzono?

• Wzrastało ryzyko bezrobocia związane z intensywnością 
zadań rutynowych, zwłaszcza wśród osób w wieku 15-34 
lata, a także w większym stopniu w krajach o szybkim 
wzroście kapitału ICT oraz w krajach nie zwiększających 
udziału w globalnych łańcuchach wartości.
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Zatrudnienie w USA według zadań w pracy 1983-2013

Piotr Lewandowski i in. Ageing of routine jobs in Europe, 2020

Jobs Involving Routine Tasks Aren't Growing. 2016

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0939362518303480
https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2016/january/jobs-involving-routine-tasks-arent-growing


A co mówią dane z przeszłości? Jakie są krótkoterminowe prognozy? PKB powróci na ścieżkę sprzed pandemii 
pod koniec 2021 r.

Bazowa inflacja zmniejszy się 



Zdolność do 
samoorganizacji
➢ Zaangażowanie społeczne
➢ Sieci i mechanizmy 

wzajemnego wsparcia

Widoczność i 
rozpoznawalność
➢ Uznanie polityczne
➢ Uznanie prawne 
➢ Uznanie społeczne
➢ Samouznanie 

Zasoby
➢ Środki bezzwrotne na start 

i konsolidację
➢ Przychód z działalności 

dochodowej 
➢ Środki zwrotne
➢ Ulgi podatkowe i 

świadczenia

Badania, edukacja i rozwój 
umiejętności
➢ Badania
➢ Edukacja o 

przedsiębiorstwach 
społecznych

➢ Rozwój umiejętności

Ekosystem 
przedsiębiorstwa 

społecznego

2. Konkurencja o pracownika
Przedsiębiorstwo społeczne jako 
pracodawca w konkurencji z innymi 
pracodawcami o pracownika

1. Konkurencja o przedsiębiorcę
Przedsiębiorstwo społeczne jako 
podmiot gospodarczy w konkurencji z 
innymi podmiotami gospodarczymi o 
uwagę i zaangażowanie 
przedsiębiorców

Ekosystem w konkurencyjnym 
otoczeniu rynkowym

3. Konkurencja o klienta
Przedsiębiorstwo społeczne jako 
podmiot gospodarczy w konkurencji z 
innymi podmiotami gospodarczymi o 
rynki zbytu

4. Konkurencja o zasoby publiczne
Przedsiębiorstwo społeczne jako podmiot 
społeczny i gospodarczy w konkurencji z 
innymi podmiotami społecznymi i 
gospodarczymi o wsparcie publiczneCarlo Borzaga et al. Social enterprises and their ecosystems in 

Europe. Comparative synthesis report, 2020, s. 49

Przedsiębiorstwo społeczne w konkurencyjnym otoczeniu przyszłości



PODAŻ PRACY
Trendy w zakresie struktury i motywacji poszukujących 
pracy i pracowników

1. Starzejący się pracownicy ze względu na 

starzejące się społeczeństwo, szczególnie w 

dekadzie 2021-2030

2. Rosnący udział pracujących seniorów ze względu 

na rosnące ubóstwo emerytalne 

3. Rosnący udział pracowników imigranckich, 

głównie z Ukrainy, ale nie tylko. 

4. Rosnący udział osób z wyższym wykształceniem 

w tym kobiet na rynku pracy z wyższymi 

aspiracjami co do płac i warunków pracy.

5. Rozbudowane świadczenia na dzieci (świadczenie 

wychowawcze i zasiłki rodzinne), co może 

wpływać na podaż pracy kobiet o niższym 

wykształceniu z małymi dziećmi. 

6. Rosnąca liczba osób zatrudnionych 

niestandardowo i zdalnie po pandemii

1. Rosnące znaczenie zadań nierutynowych relatywnie 

do rutynowych, które jednak w krajach takich jak 

Polska są głównym elementem popytu. 

2. Rosnące znaczenie wykorzystania nowoczesnych 

technologii przy różnych zadaniach (nierutynowych

np. AI, rutynowych np. robotyzacja, automatyzacja), 

3. Rosnąca różnorodność miejsc pracy pod względem 

formalnym (różne umowy, smozatrudnienie), miejsca 

wykonywania (zdalnie, na miejscu, za granicą)  oraz 

nakładaniem się na siebie (relacje zatrudnienia z 

wieloma podmiotami plus samozatrudnienie), 

4. Zwiększające się zapotrzebowanie na pracowników 

w niektórych branżach niewymagających wysokich 

kwalifikacji, np. prace opiekuńcze ze względu na 

starzenie się ludności w Polsce i w innych krajach, ale 

też deinstytucjonalizację.

5. Rosnący popyt na pracę ze względu na starzenie się 

społeczeństwa i duży poziom bierności zawodowej

POPYT NA PRACĘ
Trendy w zakresie struktury i wymagań oferowanych i 
tworzonych miejsc pracy



1. WYZWANIE – JAK ZDOBYĆ PRZEDSIĘBIORCÓW, 
którzy by zakładali i dołączali się do PS w sytuacji, 
gdy gospodarka powróci na ścieżkę wzrostu, a więc 
wzrośnie zyskowność działalności gospodarczej, a 
przy tym są atrakcyjne inne modele działalności np. 
działalność gospodarcza osób fizycznych

2. WYZWANIE – JAK ZDOBYĆ PRACOWNIKÓW, 
którzy by dołączali do PS na dłużej, w sytuacji 
rosnącego wykształcenia i wieku pracowników, 
różnorodności pracy, ale też rosnącego poziomu 
zabezpieczenia społecznego dochodu poprzez 
świadczenia na dzieci, dla osób 
niepełnosprawnych, dla bezrobotnych, które 
zwiększają oczekiwania płacowe

Cztery wyzwania przyszłości, jak pomóc przedsiębiorstwom społecznym w radzeniu 
sobie z nimi w konkurencyjnym otoczeniu i w zmieniających się warunkach?

3. WYZWANIE – JAK ZDOBYĆ KLIENTÓW, którzy by 
kupowali produkty i usługi PS w sytuacji, gdy 
sytuacja gospodarcza poprawia się, popyt na część 
usług (hotelarskich, gastronomicznych, 
turystycznych) zaczyna się odbudowywać, 
konsumenci znów wydają więcej pieniędzy na rynku

4. WYZWANIE – JAK ZDOBYĆ ZASOBY PUBLICZNE, 
które z jednej strony mogą być bardziej ograniczone 
ze względu na cięcia wydatków, aby zmniejszyć 
deficyt finansów publicznych i dług publiczny, ale z 
drugiej strony pojawią się dodatkowe środki z 
funduszu antykryzysowego UE oraz z EFS


