
Kompetencje przyszłości –
zyskaj przewagę 
na rynku pracy



Prognozy Światowego Forum Ekonomicznego 

97 mln nowych etatów, dostosowanych do 

hybrydowego modelu pracy 

85 mln miejsc pracy może zniknąć, 

zostaną zastąpione przez roboty 



Wpływ robotyzacji na postawy edukacyjne pracowników 

Szacunki pokazują, że na naszym rynku do 2025 roku, będzie 

brakowało ok. 1,5 miliona pracowników

• Znalezienie osób z odpowiednimi kompetencjami 
jest jednym z głównych problemów, które hamują
wzrost przedsiębiorstw



Jakich kompetencji będziemy potrzebowali w przyszłości ?

1. umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia 

2. kreatywność i inicjatywa,

3.  aktywne uczenie się,

4. odporność na stres i elastyczność,

5. kompleksowe rozwiązywanie złożonych 

problemów,



Aktualność programów nauczania przyszłości

Polska – 41,9 pkt

Średnia  - 55,3 pkt



Czas przydatności kompetencji 

. 

2-5 lat

Dyplom uczelni wyższej nie jest warunkiem ani gwarancją pracy w wielu branżach 



Dlaczego warto korzystać ze szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych 

Oferowanie usług szkoleniowych w BUR jest darmowe  

www.parp.gov.pl



Dlaczego Warto korzystać z Bazy Usług Rozwojowych 

- Oferowanie usług szkoleniowych w BUR jest darmowe

- BUR łączy firmy szkoleniowe  z osobami chcącymi rozwijać  kompetencje i kwalifikacje,  

- Mogą z niej korzystać pracownicy i przedsiębiorcy mikro, małych i średnich firm 
oraz osoby prywatne

Na szkolenia i doradztwo oferowane w BUR uczestnicy mogą otrzymać

nawet 80 proc. dofinansowania ze środków europejskich 



Baza Usług Rozwojowych – ponad 6 lat na polskim rynku 

620 000 
zapisów na usługi 

494 000 
użytkowników

593 000 
ofert usług 

szkoleniowych i 
doradczych



Liczba usług dostępnych 
każdego dnia 

do wyboru w BUR 

Średniomiesięczna 
liczba nowych 

użytkowników  w 
BUR 

Procent usług 
realizowanych w formie 

zdalnej

Baza Usług Rozwojowych w 2021 r.

13 000 30% 75 00030 000

Dzienna liczba odsłon 
BUR



Najczęściej wybierane usługi rozwojowe w BUR w 2021 r.  

Prawo jazdy
- Kursy specjalistyczne
- Kurs prawa jazdy kat. C
- Kurs prawa jazdy kat. C+E

Biznes
-Zarządzanie przedsiębiorstwem
- Organizacja
- Marketing

Zdrowie i medycyna 
- Medycyna
- Psychologia i rozwój osobisty
- Medycyna estetyczna i kosmetologia



. 

Transformacja cyfrowa 

Transformacja cyfrowa dzieje się na naszych 
oczach i możemy dzięki niej wiele wygrać. 

Technologia wpływa na to, jak żyjemy, pracujemy i jak się uczymy 



Transformacja cyfrowa firmy – to się opłaca 

. 
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Akademia menadżera kompetencje w zakresie cyfryzacji

. 

Już w styczniu 2022 r. PARP rozpocznie udzielanie wsparcia finansowego na udział 
w usługach szkoleniowych i doradczych dotyczących zarządzania transformacją cyfrową.

54 mln zł. na rozwój kompetencji cyfrowych menadżerów



Zapraszamy na webinar

9 grudnia zapraszamy na webinar dot. wyników 
Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla sektora finansów. 

Więcej informacji na stronie https://www.webinariumparp.pl/



Zapraszamy do kontaktu

Infolinia:  801 332 202 lub 22 574 0707
(czynna w dni robocze w godzinach 8:30 – 16:30
mail: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl

https://www.parp.gov.pl/

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dziękuję za uwagę 

Paweł Startek, kierownik DRK 
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