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Przeszkody zredukować, zachęty umocnić. Strategie dalszego podnoszenia 

kwalifikacji w przyszłości. 

 

Autor zwraca uwagę na dobrą sytuację na rynku pracy, wyrażającą się w długotrwałym 

spadku bezrobocia oraz w powstawaniu wielu nowych miejsc pracy. Przestrzega jednak 

przed nadmiernym optymizmem z tego powodu, gdyż jego zdaniem wspomniana sytuacja 

generuje szereg nowych wyzwań, które w obliczu poprawiającej się sytuacji na rynku pracy 

wymagają pilnej reakcji. Przede wszystkim dalszego wspierania wymaga sprawa podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. Jedną z ważniejszych kwestii z jakimi należy się liczyć, jest potrzeba 

redukcji liczby osób nie posiadających wykształcenia zawodowego, a także redukcję liczby 

przerwanych przed czasem staży zawodowych, zmniejszenie deficytów wykwalifikowanych 

pracowników, potrzebę dopasowania siły roboczej do skutków digitalizacji czy też lepsze 

dopasowanie osób starszych do potrzeb rynku pracy. Wśród wyzwań omawianych przez 

autora na czoło wyłania się digitalizacja, której skutki mogą dotknąć nawet 50% osób 

zatrudnionych, a wiele miejsc pracy może ulec likwidacji. Autor dostrzega tu rolę dla 

związków zawodowych, które powinny podejmować wysiłki aby te zmiany były dla 

pracowników możliwe najmniej bolesne. W związku ze zmniejszającą się wielkością grupy 

pracowników o średnich kwalifikacjach, muszą być podjęte działania obejmujące również 

problem opieki nad dziećmi rodziców, którzy aby zapełnić tę lukę zgodzą się na rozszerzenie 

czasu pracy. Autor wskazuje na utrzymujące się w dalszym ciągu niejasności, co do 

wspierania podnoszenia kwalifikacji przez osoby pracujące. 

Omawiając możliwe do zastosowania w przyszłości rozwiązania, autor wskazuje na korzyści 

płynące z idei ubezpieczenia pracy. Jego zdaniem może ona zredukować ryzyko jej utraty 

poprzez odpowiednio wczesne podejmowanie działań służących podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych. Innym ciekawym rozwiązaniem jest propozycja osobistych kont osób czynnych 

zawodowo, które towarzyszyłyby pracownikowi przez całe życie zawodowe i służyły m.in. do 

finansowania doskonalenia zawodowego. Wspomniany instrument mógłby również służyć 

do wyrównania szans osób młodych na ich starcie zawodowym. 


