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Czy robot zabierze ci prace ?
We wrześniu 2015r. takim sloganem 

BCC kusił potencjalnych czytelników 

artykułu do przeczytania krótkiego 

tekstu, który był tylko małym zalążkiem 

gdyż główną wisienką na torcie była 

wyszukiwarka gdzie można było 

wpisać nazwę swojego zawodu by 

poznać ryzyko jej automatyzacji. ( w 

ciągu kolejnych dwóch dekad).

Urzędnik banku lub poczty zagrożony automatyzacją w 97%.

Kucharz zagrożony automatyzacją w 73%.

Automatyzacja najmniej zagraża zawodom 

gdzie potrzebne jest zdrowe myślenie, kreatywność czy 

kontakt z ludźmi, a najwięcej w tych gdzie pojawi się 

rutyna (wykonuje się te same czynności).

Duchowy, Terapeuta lub zarządca hotelu 0,4%.

Dzięki danym z amerykański rejestrów (O*NET), Frey i 

Osborn postawili tezę ze w ciągu najbliższych lat 

automatyzacji ulegnie połowa wszystkich zawodów 

(dokładnie 47%).



Sprawa ta został rozpowszechniona 

przez media, przez co środowisko 

naukowe przeanalizowało temat, i 

stwierdzali ze Osborn i Frey popełnili 

błędy metodologiczne i ich badania są 

blednę. Eksperci z OECD poddali 

analizie 21 państw w wyniku czego 

wyszło im ze zawody podatne na 

automatyzacje jest niższy i wynosi 9% . 

Podobny wynik uzyskali eksperci 

McKinseya, którzy na podstawie 750 

zawodów ocenili, ze tylko 5% zawodów 

zniknie z powodu automatyzacji.





Tempo Zmian

Prognozy wpływu automatyzacji na rynek pracy do 2030 r.

Automatyzacja pracy tylko pozornie zachodzi powoli w rzeczywistości zmiany

kumulują się i za pewien czas nabiorą dużego tempa, świadczy o tym między innymi 

rosnący udział pracy maszyn. 

Niektórzy jednak twierdzą ze automatyzacja w krótkiej perspektywie jest 

przeceniana. Eksperci McKinseya wyliczyli ze zbyt wolne tempo automatyzacji 

może oznaczać utratę pracy dla ponad 10mln ludzi, szybkie dla 800mln do 2030r.



Fazy Automatyzacji:
"1.Faza Algorytmiczna - (trwa teraz) polega na automatyzacji prostych 

zadań analitycznych i obliczeniowych. (przydatne m.in. W finansach i 

ubezpieczeniach)

2.Faza Wzmocnienia - (trwa teraz) obejmie automatyzację powtarzalnych 

zadań, takich jak wypełnianie formularzy, prosta komunikacja i wymiana 

informacji oraz analiza statystyczna nieustrukturyzowanych danych 

pozyskiwanych w częściowo kontrolowanym otoczeniu (np. z czujników i 

maszyn w fabrykach). Zmiany najszybciej zaszły w sektorze finansowym i 

ubezpieczeniowym.

3. Faza Autonomiczna – wejdziemy dopiero w latach 30. XXI w. będzie ona 

polegać na automatyzacji pracy fizycznej. Pojawią się w 

pełni zautomatyzowane pojazdy i roboty, które z powodują zmiany w 

transporcie, logistyczne, komunikacji miejskiej, budownictwie."



Szacunkowo mówi się że przynajmniej co trzecie stanowisko pracy w Polsce może ulec automatyzacji w perspektywie dwóch dekad.





Widmo Bezrobocia Technologicznego

Poprzez Automatyzacje zniszczeniu ulegnie 

wiele miejsc pracy (miliony) zwłaszcza to 

zajmowane przez klasę robotnicza i w 

mniejszym stopniu średnią. Doprowadzi to do 

globalnego kryzysu gospodarczego z powodu 

spadku możliwości nabywczych konsumenta 

przez co doprowadzi to do wzrostu 

przestępczości. Instytut Pew w 2016r. Zebrał 

1896 opinii ekspertów zajmujących się 

gospodarka cyfrową, polityką społeczną czy 

zagadnięciami rynku pracy i prawie polowa 

(48%) stwierdziła ze w przyszłości roboty 

pozbawią ludzi pracy fizycznej.



Kreatywność Góra
Niektórzy twierdzą ze maszyny będą uzupełniać pracę ludzką a nie ja zastępować proponują więc,

by spojrzeć na prace maszyna – człowiek przez pryzmat trzech grup:



Zmiana w liczbie przepracowanych godzin do 2030 r. (w procentach, Europa Zachodnia, wszystkie sektory)

W ciągu najbliższej dekady wzrośnie zapotrzebowanie na umiejętności społeczne i emocjonalne, 

technologiczne oraz niektóre wyższe umiejętności poznawcze.



Kompetencje Przyszłości:

Kompetencje technologiczne: zaawansowane 

kompetencje cyfrowe w zakresie programowania i obsługi 

zaawansowanych systemów informatycznych ale także 

mniej zawansowane polegające na rozumieniu 

zasad funkcjonowania maszyn i systemów oraz 

sterowania nimi za pośrednictwem intuicyjnych 

interfejsów.

Kompetencje emocjonalne: umiejętność rozmowy, 

słuchania, wymiany informacji oraz predyspozycje do 

pozostawania w kontakcie i budowania relacji.

Kompetencje poznawcze: to m.in. kreatywność, wiedza, 

ciekawość, rozwiazywanie złożonych problemów



Zatrudnieni Przez Aplikacje
Nie tylko automatyzacja jest przejawem zmian zachodzących w naszym codziennym życiu. Ogólny rozwój technologiczny pozwolił nam 

rozwinąć się pod wieloma względami w medycynie, rolnictwie czy tez w równolegle zachodząc procesie platformizacji.

• Praca za pomoc platform polega ma działaniu przez zlecenie przy pracy rutynowej najczęściej aplikacja jest tylko pośrednikiem a

wykonawca zlecenia nie ma kontaktu z klientem i nie może sobie wybierać zadań np. Kierowcy Ubera są karani za odrzucenie zlecenia. 

Inaczej to wygląda przy pracach kreatywnych w typ przypadku wykonawca najczęściej ma prawo wyboru zlecenia i stały kontakt z 

klientem.

• Drugi rodzaj pracy za pomocą platform polega na wykonywaniu "zadań" np. pisanie opinii, wypełnianie ankiety. Nazywa się to praca 

tłumu(crowdwork) z powodu wykonywania zleceń przez wielu potencjalnych zleceniobiorców którzy wykonują czynności z którymi 

sztuczna inteligencja nie radzi sobie najlepiej.

"Zapotrzebowanie na pracę platformową online rośnie w tempie 20% rocznie"

"Prace za pomocą platformy sprzyjają globalizacji pracy: około 44 mln osób z całego świata znajduje dzięki nim zatrudnienie."





Zatrudnieni Przez Aplikacje

P L U S Y

Pozwala na 
zautomatyzowanie i 
szybsze zatrudnień

Ułatwienie 
organizacji zadań

Rozwiązanie 
problemu z brakiem 
personelu w firmach

M I N U S Y

• Duże pole do wyzysku



Wektor Zmian
W 1996r zauważono zachodzące zmiany w rynku pracy po II wojnie światowej spadało 

zatrudnienie w obszarze rolnictwa i przemysłu a rosło w sektorze 

usług upowszechniania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych pozwoliło 

łatwiej i w bardziej uporządkowany sposób organizować zadania. Łatwiej można było 

znaleźć prace o korzystniejszych warunkach. Zwiększono ilości prac na etat. Zwiększono 

wymagania na zawody (wyższe kwalifikacje i wyksztalcenie). Zmieniły się także relacje 

pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Dzięki internetowi zyskali dostęp do zasobów 

rynkowych globalnych, lokalnych dzięki czemu zaczęli sięgać po elastyczne formy 

zatrudnienia.



Podsumowanie
• Przez komputeryzacje zwiększyła się pula nowych innowacyjnych zawodów.

• Uległ także zmianie charakter pracy który przez upowszechnienie

Internetu tworzy możliwość pracy zdalnej.

• Większą wartość miała teraz praca umysłowa niż fizyczna.

• Rutynowe czynności zaczęły być coraz bardziej zautomatyzowane.

• Aplikacje i maszyny zaczęły wspomagać ludzi w pracy.

• Zautomatyzowała się też część zawodów.



STEM (Science, Technology, Engeneering, Mathematics)

ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy)

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)

O*NET(Occupational Information Network)

Offshoring - polegający na przenoszeniu produkcji za granicę.

Datafikacja czyli wprowadzanie autonomicznych rozwiązań w tych obszarach działań, 

które wymagały kompetencji poznawczych.

praca tłumu (crowdwork, crowd employment)

McKinsey & Company – amerykańska spółka zajmująca się doradztwem w zakresie 

zarządzania strategicznego.



Ksiazka:

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.

ZRÓDLA:



Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.THE END
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