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Konkurencyjność i potencjał rozwojowy europejskich przedsiębiorstw na początku XXI wieku zale-
żą w coraz większym stopniu od nowatorskiego i efektywnego wykorzystania nowych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Strategia UE dotycząca e-umiejętności jest istotnym elemen-
tem Europejskiej agendy cyfrowej i pakietu dotyczącego zatrudnienia na rzecz zwiększania kon-
kurencyjności, produktywności i szans zatrudnienia dla potencjalnych pracowników. Europa musi 
stworzyć lepsze warunki ramowe dla innowacji oraz wzrostu, a także dla powstawania nowych 
miejsc pracy w sektorze TIK, a ponadto musi dbać o to, aby wiedza, umiejętności, kompetencje i 
innowacyjność jej pracowników, w tym również specjalistów w zakresie TIK, odpowiadały najwyż-
szym światowym standardom i aby pracownicy ci stale podnosili swoje  kwalifikacje w ramach 
procesu skutecznego uczenia się przez całe życie (lifelong learning). 

Mimo wysokiego poziomu bezrobocia braki kompetencji w zakresie e-umiejętności są coraz więk-
sze we wszystkich sektorach. Rozdźwięk między dostępnymi umiejętnościami a potrzebami rynku 
pracy dotyczy wszystkich państw członkowskich, choć dotyka ich w różnym stopniu. Zapotrze-
bowanie na specjalistów z zakresu TIK, które wzrasta o około 4% rocznie, przewyższa  dostępne 
zasoby. Oczekuje się, że do 2015 r. liczba wolnych miejsc pracy może osiągnąć ok. 500 000, a wiele 
z nich pozostanie niezapełnionych, o ile nie  podejmie się więcej działań mających na celu przycią-
gnięcie młodych ludzi na studia informatyczne oraz przekwalifikowanie osób bezrobotnych. 

Rządy poszczególnych krajów europejskich zwiększają wysiłki, aby reagować na niedobór umie-
jętności poprzez odpowiednie strategie, inicjatywy oraz  partnerstwa. Do ostatnich pozytywnych 
sygnałów można zaliczyć zdecydowany wzrost aktywności krajów członkowskich w tym zakresie, 
czego przykładem są krajowe koalicje utworzone na Litwie, we Włoszech i w Bułgarii w 2014 r. 
w ramach „Wielkiej koalicji na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym” zainaugurowanej przez 
Komisję Europejską w marcu 2013 r. Wymiar międzynarodowy został ostatnio ujęty w europejskiej 
agendzie dotyczącej polityki z zakresu e-umiejętności, a w marcu 2014 r. w Brukseli odbyło się 
ważne zebranie w tej sprawie z udziałem ekspertów z całego świata. Odzew był bardzo przychylny 
ze względu na powszechną zgodę co do potrzeby i zalet wzmocnienia dialogu i wymiany informa-
cji na szczeblu międzynarodowym w celu skuteczniejszego rozwiązywania problemu niedoborów 
e-umiejętności, zdobywania wiedzy o dobrych praktykach oraz promowania wzrostu profesjonali-
zmu w zakresie TIK. 

Niniejsza broszura zawiera przede wszystkim główne ustalenia i wnioski na temat wymiaru mię-
dzynarodowego e-umiejętności i wpływu globalizacji na miejsca pracy w sektorze cyfrowym w 
Europie. Treść dokumentu obejmuje również aktualną analizę oraz konkretne i ambitne zalecenia. 
Kwestia kapitału ludzkiego, a w szczególności program w zakresie e-umiejętności są sprawą o 
kluczowym znaczeniu strategicznym we wszystkich krajach na świecie. Komisja Europejska i rządy 
poszczególnych krajów muszą w dalszym ciągu aktywnie działać w tym zakresie.  

Michel Catinat
Kierownik Działu
Kluczowe Technologie Prorozwojowe i Gospodarka Cyfrowa
Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Komisja Europejska

Wstęp
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Główne cele omawianego zamówie-
nia Komisji Europejskiej na świad-
czenie usług są następujące:

•	 Badanie wymiaru międzynarodowego 
e-umiejętności (w szczególności starań w 
zakresie promowania profesjonalizmu 
TIK), włącznie z analizą głównych inicja-
tyw w ramach prowadzonej polityki oraz 
najlepszych praktyk na świecie

•	 Ocena wpływu globalizacji na e-umiejęt-
ności na wysokim poziomie 

Ostatecznym celem zamówienia na usługi jest zrozumienie 
wymiaru międzynarodowego e-umiejętności w celu lepszego 
przewidywania zmian i ewentualnych możliwości współdzia-
łania i współpracy. Jeśli ten cel zostanie zrealizowany, przewi-
duje się, że projekt w dłuższej perspektywie przyczyni się do 
uzyskania szeregu korzyści dla różnych grup interesariuszy. 
Warto podkreślić, że wiele z określonych celów to  
cele długoterminowe dotyczące wprowadzania zmian w całej 
branży TIK. Takie cele wymagają dalszej pracy i współdziałania 
ze strony wielu interesariuszy, a raport sporządzony w wyniku 
wspomnianego zamówienia na usługi ma być jednym z  
kroków naprzód ku osiągnięciu tych celów.

Od końca lat 90. ubiegłego wieku inicjatywy związane z roz-
wojem e-umiejętności i rozwiązywaniem problemu niedobo-
rów umiejętności są ważnym elementem programu Komisji 
Europejskiej i państw członkowskich UE. Wspomniane inicjaty-
wy kładły silny nacisk na polityki podnoszenia poziomu 
e-umiejętności w całej Europie. Przykładowe inicjatywy  
to m.in.:

•	 Nacisk na rozwój umiejętności i uczenie się przez całe 
życie w europejskiej polityce zatrudnienia.

•	 Plan działania Komisji Europejskiej dotyczący umiejętności 
i mobilności (2002) skupia się na rozwijaniu elastycznej, 
wykwalifikowanej i mobilnej siły roboczej na potrzeby 
dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy.

•	 Opracowanie w ramach programu CareerSpace profili 
kluczowych umiejętności, w zakresie których branża TIK 
doświadcza niedoborów.

•	 „Inwestowanie w ludzi i umiejętności” – cel programu 
eEurope (2002), ze szczególnym naciskiem na umiejęt-
ności korzystania z technologii cyfrowych TIK, edukację 
i szkolenie w zakresie TIK oraz europejskie certyfikaty 
podstawowych umiejętności z zakresu TIK.

•	 Działania w ramach inicjatywy eEurope (2005), w tym 
m.in. wdrażanie programów e-learningu oraz zdobywania 
nowych umiejętności zawodowych przydatnych w społe-
czeństwie wiedzy.

•	 Inicjatywa Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. 
Przedsiębiorstw i Przemysłu polegająca na wzywaniu 
do podejmowania wspólnych inicjatyw przez przemysł 
i szkolnictwo w celu określenia wymagań odnośnie 
umiejętności TIK oraz opracowania i wdrożenia programu 
szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

•	 Opracowany przez Komisję Europejską program „Europej-
ska agenda cyfrowa 2010-2020”, kładący nacisk na dosko-
nalenie i wdrażanie długoterminowych e-umiejętności i 
strategii rozwoju umiejętności wykorzystywania technolo-
gii cyfrowych w państwach członkowskich.

•	 Uruchomienie „Wielkiej koalicji na rzecz miejsc pracy w 
sektorze cyfrowym” przez Komisję Europejską.

KontEKst

Pracodawcy 
muszą praco-
wać globalnie  
i współdziałać 
ze sobą, aby 
rozwijać branżę TIK  
i pomagać w rozwiązy-
waniu problemu luki  
w e-umiejętnościach. 
Christian Pagel,  
Dyrektor ds. Informatycznych 
ThyssenKrupp Industrial Solutions AG.

strona 2



strona 3

E-umiEjętności: Wymiar międzynarodoWy i WpłyW globalizacji

Luka w umiejętnościach z zakresu TIK
Wykwalifikowani pracownicy to podstawa sukcesu przed-
siębiorstw. Niedawno przeprowadzona ankieta wśród 1700 
prezesów spółek na całym świecie wykazała, że kapitał ludzki 
jest najwyżej wycenianym składnikiem jako źródło trwałej 
wartości ekonomicznej. 

W dzisiejszym mocno konkurencyjnym środowisku bizneso-
wym technologia jest kluczowym czynnikiem umożliwiają-
cym komunikację, innowację i efektywność. Jednak w wielu 
globalnych gospodarkach obserwujemy coraz większy popyt 
na pracowników o odpowiednich e-umiejętnościach, którego 
nie zaspokaja obecna podaż. Według ankiety przeprowadzo-
nej przez spółkę empirica wśród dyrektorów informatycznych 
i dyrektorów ds. zasobów ludzkich w ośmiu krajach europej-
skich w 2012 r. szacowany popyt na e-umiejętności w całej UE 
wynosił 274 000 miejsc pracy. 

Z trzech scenariuszy sporządzonych w ramach tej ankiety 
ten, który przedstawia najbardziej prawdopodobną prognozę 
umiarkowanego wzrostu gospodarczego, sugeruje prawdopo-
dobieństwo umiarkowanego wzrostu miejsc pracy o 100 000 
stanowisk do 2015 r., a niedobór strukturalny spowodowany 
brakiem dostępnych talentów będzie wynosić 509 000 miejsc 
pracy. Największe niedobory istnieją w Wielkiej Brytanii, Niem-
czech i Włoszech i stanowią razem 60% wszystkich wakatów w 
Europie. Wspomniany wzrost liczby wakatów w dziedzinie TIK 
zbiega się z okresem wysokiego bezrobocia, co oznacza spa-
dającą efektywność na rynku pracy. Podobne braki w umiejęt-
nościach z zakresu TIK widoczne są w USA, Kanadzie, Brazylii, 
Australii, Rosji, RPA, Ameryce Łacińskiej, Malezji i Japonii. 

Ta luka w e-umiejętnościach jest szczególnie niepokojąca w 
kontekście nowo powstających technologii. Przeprowadzona 
przez IBM ankieta wśród 1200 osób odpowiedzialnych za 
decyzje biznesowe i informatyczne w 13 krajach pokazała, że 
2/3 uważa, że technologie mobilne, analityczne, chmurowe 
i społeczne są strategicznie ważne, przy czym 25% wska-
zało poważne luki w umiejętnościach w każdym obszarze, 
natomiast 60% wskazało niedobory w stopniu od umiarkowa-
nego do poważnego. Na lukę w e-umiejętnościach wpływ ma 
także liczba kobiet uczestniczących w rynku pracy. W krajach 
OECD kobiety stanowią obecnie mniej niż 20% specjalistów w 
zakresie TIK. Na terenie Europy kobiety stanowią mniej niż 30% 
siły roboczej w branży TIK, a w Stanach Zjednoczonych jedynie 
23% pracowników na stanowiskach związanych z nauką, tech-
nologią, inżynierią i matematyką (STEM) to kobiety. Im wyżej w 
hierarchii organizacyjnej, tym bardziej widoczny jest opisywa-
ny stan rzeczy. Najnowszy raport wskazuje, że kobiety zajmują 
zaledwie 9% stanowisk kierowniczych w sektorze IT i stanowią 
jedynie 14% kadry kierowniczej wyższego szczebla (włącznie 
z działami innymi niż techniczne) w firmach typu start-up w 
Dolinie Krzemowej. 

środoWisKo E-umiEjętności
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Rysunek 1: Źródła trwałej wartości ekonomicznej 
wskazane przez prezesów spółek. (Źródło: IBM, 2012) 
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Rysunek 2: Potencjał popytu na pracowników w  
branży TIK w Europie (EU27) na lata 2012-2020. 
(Źródło: empirica 2013)

Nasze badanie w 
Forfás pokazuje, 
że umiejętności 
niezbędne do 
analizowania i 
interpretowania 
wielkich zbiorów  
danych będą stawać  
się coraz ważniejsze. 
Gerard Walker,  
Starszy doradca ds. strategii;  
Forfás, Irlandia.

strona 3



strona 4

E-umiEjętności: Wymiar międzynarodoWy i WpłyW globalizacji

Zwiększanie podaży specjalistów posiadających 
e-umiejętności
Zwiększenie podaży absolwentów w dziedzinie TIK w ramach 
szkolnictwa wyższego stanowi jedno z rozwiązań problemu 
braku e-umiejętności, jednak okres potrzebny na uzyskanie 
odpowiednich kwalifikacji przez studenta wynosi zwykle 3-4 
lata. Co więcej, skalowalność obecnego systemu edukacyj-
nego jest ograniczona. Aby sprostać temu wyzwaniu, rządy 
poszczególnych państw oraz spółki rozważają alternatywne 
mechanizmy pozwalające rozwiązać bezpośredni problem 
braku specjalistów posiadających e-umiejętności: 

•	 Szkolnictwo podstawowe i średnie: Poprawa edukacji  
w zakresie TIK ma kluczowe znaczenie dla poprawy  
dopływu pracowników posiadających e-umiejętności  
w dłuższej perspektywie. 

•	 Szkolnictwo wyższe: oczekiwania uczelni w stosunku do 
przemysłu. Niektórzy przedstawiciele przemysłu wyrażają 
się krytycznie o jakości wykształcenia absolwentów szkół 
wyższych. Komisja Europejska uznaje poprawę współpra-
cy na linii przemysł-uczelnie za kwestię kluczową.

•	 Edukacja/praktyki zawodowe: Raport McKinsey (2013) 
analizujący globalne przejście z edukacji do zatrudnienia 
u młodych ludzi wykazał, że 60% młodych ludzi uważa 
szkolenie na stanowisku pracy i uczenie się poprzez 
praktykę za najskuteczniejsze techniki instruktażowe, 
jednak mniej niż połowa z nich uczestniczy w programach 
nauczania, w których takie techniki stanowią priorytet. W 
związku z tym coraz ważniejsza rola praktyk i kształcenia 
zawodowego jest uwzględniana przy rozwiązywaniu 
problemu niedoboru e-umiejętności. 

•	 Ciągłe zdobywanie nowych umiejętności i uczenie się 
przez całe życie: sytuacja w branży ICT cały czas dynamicz-
nie się zmienia; To szybkie tempo zmian sprzyja wprowa-
dzaniu innowacji i wzrostowi wydajności w organizacjach. 
Zmiany te oznaczają, że specjaliści w dziedzinieTIK muszą 
zdobywać coraz to nowe umiejętności, stąd bierze się 
wymóg nieustannego uczenia się przez całe życie. 

•	 Szkolenia branżowe i certyfikaty (IBTC):  W najnowszym 
raporcie  spółki empirica (2013) czytamy, że: „zdaniem 
30% respondentów spośród dyrektorów informatycznych 
i dyrektorów ds. zasobów ludzkich, certyfikaty ukończe-
nia szkoleń IBTC są warunkiem koniecznym obsadzenia 
wolnego stanowiska lub awansu w branży TIK.” 

•	 Masowe otwarte kursy online (MOOC): zintegrowana 
metoda kształcenia (blended learning): MOOC to kurs 
online nastawiony na interaktywny udział na szeroką skalę 
oraz otwarty dostęp za pośrednictwem sieci. Kursy MOOC 
zapewniają studentom możliwości kształcenia, które 
wcześniej były dla nich niedostępne z racji ograniczeń 
finansowych, położenia geograficznego, instytucjonal-
nych wymogów dotyczących rekrutacji oraz osobistych 
planów zajęć.

Ważna rola umiejętności globalnych – strategia 
przenoszenia miejsc pracy (offshoring), zwłaszcza  
w czasach kryzysu
W związku z globalnym charakterem branży TIK i coraz waż-
niejszą rolą globalnych łańcuchów wartości wzrasta świa-
domość konieczności posiadania umiejętności międzykul-
turowych przez specjalistów z zakresu TIK. Wiele organizacji 
przenosi miejsca pracy w ramach strategii offshoringu, dzieląc 
zadania i czynności pomiędzy różne obszary geograficzne, 
językowe i kulturowe. 

Mobilność i imigracja
Problem niedopasowania umiejętności wynika częściowo z 
faktu, że wykwalifikowani pracownicy znajdują się w regio-
nach geograficznych, gdzie popyt na pracę jest minimalny, i 
niechętnie przenoszą się do miejsc, w których ten popyt jest 
duży. W ankiecie przeprowadzonej wśród 500 europejskich 
decydentów w 2012 r. „lepsze wzajemne uznawanie stopni i 
kwalifikacji zawodowych w różnych krajach” zostało wskazane 
jako najważniejsze działanie poprawiające mobilność i prze-
noszalność umiejętności. 

Imigranci odgrywają również kluczową rolę w wielu społe-
czeństwach. Według najnowszego raportu „Then and Now 

– America's new immigrant entrepreneurs” (Przedsiębiorczy 
imigranci w Ameryce – wczoraj i dziś) stwierdza, że w przy-
padku 24% spółek Z branży technicznej i technologicznej co 
najmniej jeden główny założyciel był obywatelem obcego 
pochodzenia. W Dolinie Krzemowej liczba ta wynosiła 44%. 
Biorąc pod uwagę lukę w umiejętnościach, jaka istnieje w 
skali globalnej, oraz silny wkład imigrantów w innowację, po-
lityka imigracyjna jest mocno brana pod uwagę jako ewentu-
alne rozwiązanie umożliwiające wzrost. Wiele spółek w branży 
technologicznej domaga się zmian w polityce imigracyjnej, 
aby zredukować obecną lukę w e-umiejętnościach. 

Dzięki profesjonali-
zmowi w sektorze 
TIK Europa może 
znaleźć się w  
czołówce pod 
względem konku-
rencyjności i innowacji i  
wyznaczyć przejrzyste mapy 
kariery dla utalentowanych 
specjalistów.
Declan Brady,  
Przewodniczący Grupy Roboczej  
ds. Profesjonalizmu, CEPIS.
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Zapotrzebowanie na profesjonalizm sektora TIK
Dlaczego wprowadzenie zmian w sektorze TIK jest tak ważne? 
Oprócz wyżej wspomnianej luki w e-umiejętnościach są też 
inne powody:

•	 Kiepski wizerunek sektora TIK: kiepskie postrzeganie 
sektora TIK w społeczeństwie ma wpływ na liczbę osób 
wiążących swoją przyszłość z tym sektorem. 

•	 Niedobory wiedzy z zakresu TIK: niski poziom wiedzy z 
zakresu TIK wśród specjalistów w tej dziedzinie oraz /lub 
silosy wiedzy (ograniczona komunikacja) utrudniają uzy-
skanie całościowego obrazu sektora, powiązań pomiędzy 
jego elementami oraz jego roli w umożliwianiu planowa-
nia potencjału organizacyjnego. 

•	 Tradycyjny nacisk na wykształcenie informatyczne i pole-
ganie na nim: uczelnie wyższe muszą dostosowywać swo-
ją ofertę edukacyjną do rosnącego popytu branżowego na 
specjalistów w dziedzinie TIK, którzy dysponują zarówno 
wiedzą biznesową, jak i techniczną.

•	 Niepowodzenia projektów z zakresu TIK: wiele projektów 
z zakresu TIK kończy się niepowodzeniem z perspektywy 
deklarowanej skuteczności i wartości. 

•	 Oddziaływanie społeczne: zakres, w jakim sektor TIK  
w razie niepowodzenia może wyrządzić potencjalną  
szkodę społeczeństwu.

Fundamenty sektora TIK
Raport IVI i CEPIS „e-Skills and ICT Professionalism – Fostering 
the ICT Profession in Europe” (e-Umiejętności i profesjonalizm 
sektora TIK – Promocja sektora TIK w Europie) (2012) określa 
cztery fundamenty sektora TIK:

 

 
 
 
 
 
 

Rysunek 3: Fundamenty sektora TIK.

środoWisKo profEsjonalizmu  
sEKtora tiK 

Zasoby 
wiedzy 

Etyka 
zawodowa

Wykształcenie 
i szkolenia

Kompetencje

 
W IEEE stworzyli-
śmy wspólnie  
z branżą model  
rozwoju profesjona-
lizmu, włącznie z 
zasobem wiedzy 
informatycznej (ITBOK),  
który pełni rolę zbioru  
ramowego zawierającego 
odniesienia do innych  
zasobów wiedzy w  
zakresie specjalizacji IT. 
Chuck Walrad,  
Prezes Rady ds. Działań Profesjonalnych, 
Komitet IT, IEEE Computer Society.
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•	 Zasoby wiedzy (Bodies of knowledge – BOK): jedna z 
metod tworzenia profesji/branży polega na uprzednim 
określeniu odpowiedniego zasobu wiedzy dla tej profesji/
branży, który może następnie posłużyć do wyznaczania 
standardów i procesów certyfikacji. 

•	 Kompetencje: posiadanie wiedzy na temat wymaganych 
zdolności i kompetencji u osób zatrudnionych na  
różnych stanowiskach jest podstawowym warunkiem  
skutecznej rekrutacji i rozwoju odpowiednich  
pracowników w organizacjach.

•	 Wykształcenie i szkolenia: formalne kwalifikacje, certyfika-
ty, nieformalne i prywatne uczenie się stanowią wzajem-
nie wspierające się elementy rozwoju kariery specjalisty. 

•	 Etyka zawodowa: czynnikiem definiującym dany zawód 
jest postępowanie zgodne z etyką zawodową. 

Specjaliści w dziedzinie TIK – definicja robocza 
Nie istnieje jedna ustalona definicja specjalisty w dziedzinie 
TIK. Różne kraje i organizacje mają odmienne opinie na ten 
temat. Definicja przyjęta na potrzeby tego badania pochodzi z 
wcześniejszej inicjatywy podjętej przez Komisję Europejską i 
została zaakceptowana przez Radę CEPIS w 2012 r.

Aby nadążać za 
tempem globalne-
go biznesu, Intel  
aktywnie wspiera 
pracowników w 
ciągłym doskonale-
niu ich kwalifikacji z zakresu 
TIK w celu budowania  
lepszej przyszłości.   
Jim Kenneally,  
Badacz główny, Intel Labs Europe,  
starszy pracownik naukowy,  
Innovation Value Institute.

Definicja: Specjaliści w dziedzinie TIK 

•	 Posiadają całościową i aktualną  
znajomość właściwego zasobu wiedzy.

•	 Wykazują ciągłe zaangażowanie w 
rozwój zawodowy poprzez odpowied-
nie połączenie kwalifikacji, uzyskanych 
certyfikatów, doświadczenia zawodo-
wego oraz nieformalnego i prywatnego 
kształcenia.

•	 Przestrzegają ustalonego kodeksu 
etycznego lub kodeksu postępowania 
oraz obowiązujących praktyk regulacyj-
nych. 

•	 Poprzez kompetentną praktykę dostar-
czają wartość dla interesariuszy.
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tEndEncjE tEchnologicznE 

Zatrudnienie 
w 2008 r.

Absolwenci 
o dużym 
talencie 
analitycznym

Pozostali1 Podaż 
w 2018 r.

Luka w 
talentach

140-190

300

440-490

Prognozowany 
popyt w 2018 r.

30180

150
Luka 50-60% 
w stosunku 
do podaży 
w 2018 r.

Rysunek 4: Prognozowany popyt na talenty analityczne do roku 2018.

Zapotrzebowanie na utalentowanych analityków w Stanach Zjednoczonych może  
być o 50-60% większe niż prognozowana podaż do 2018 r.
podaż i zapotrzebowanie na utalentowanych analityków do 2018 r.
dane w tysiącach osób

1 inne czynniki generujące podaż to m.in. zmniejszanie zatrudnienia (-), imigracja (+) i ponow-
ne zatrudnianie wcześniej bezrobotnych utalentowanych analityków (+). ŹrÓdło: bureau of 
labour statistics (usa); amerykański spis powszechny; dun & bradstreet; rozmowy z przed-
stawicielami firm; analiza mcKinsey globalinstitute

Tempo zmian 
Tempo zmian w świecie TIK jest szybkie i coraz trudniej za nim 
nadążać. W związku z tym branża TIK musi wykazywać od-
powiedni dynamizm i elastyczność, aby przystosowywać się 
do tych zmian, a także kształtować je. Szybkie zmiany mogą 
również pociągać za sobą nowe i nieprzewidziane problemy 
natury etycznej, a także problemy z edukacją i szkoleniem po-
zwalającym dotrzymywać kroku zmianom technologicznym. 
Wśród najważniejszych tendencji technologicznych można 
wymienić m.in.:

Internet przedmiotów
Termin „Internet przedmiotów” pierwotnie odnosił się do 
faktu, że internet w coraz większym stopniu obejmuje „przed-
mioty” lub rzeczy takie, jak smartfony i inteligentne urzą-
dzenia. Nasze otoczenie w coraz większym stopniu będzie 
zawierać mnóstwo czujników wbudowanych w różne rzeczy 
(lub „przedmioty”), które będą sterować wrażliwymi na kon-
tekst usługami, z których będą mogły korzystać zwykli ludzie i 
przedsiębiorstwa.

Duże zbiory danych
„Duże zbiory danych” są definiowane jako „ogromne ilości 
danych gromadzone na przestrzeni czasu, które trudno jest 
analizować i obsługiwać przy pomocy zwykłych narzędzi do 
zarządzania bazami danych”. Mamy do czynienia z ciągłym 
dopływem nowych treści generujących wzrost liczby danych, 
w tym danych przesyłanych na strony internetowe i danych 
na temat użytkowania, danych z czujników otoczenia, treści 
generowanych przez użytkowników, danych z systemu GPS 
i danych przesyłanych za pomocą technologii RFID. Duże 
zbiory danych są ważne jako źródło wiedzy dla działów mar-
ketingu, finansów, operacji i strategii, a także całych rynków i 
społeczeństw. To zwiększa zapotrzebowanie na pracowników 
o umiejętnościach biznesowych i matematycznych, którzy 
mogliby przetwarzać i analizować te dane w sposób korzystny 
zarówno dla przedsiębiorstw, jak i społeczeństw.
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chmura obliczeniowa 
Chmura obliczeniowa, zwana też „chmurą”, jest rozwiązaniem, 
do którego większość przedsiębiorstw przywiązuje dużą 
wagę. Ankieta przeprowadzona przez Accenture/LSE w 2011 r. 
wśród ponad 1000 osób na stanowiskach kierowniczych wyż-
szego szczebla wykazała, że ponad 50% respondentów uważa, 
że dzięki chmurze „moglibyśmy skupić się na przekształcaniu 
całego przedsiębiorstwa, a nie tylko działu IT”.  Korzyści, jakie 
daje chmura obliczeniowa, przemawiają szczególnie mocno 
do małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż mogą one korzy-
stać z możliwości TIK, jakie wcześniej dostępne były jedynie 
dla wielkich spółek międzynarodowych.

narzędzia i technologie społeczne 
Technologie społeczne dotyczą metod opartych na technolo-
giach, które ułatwiają kontakty między ludźmi a organizacja-
mi. Do narzędzi i technik społecznych stosowanych w świecie 
biznesu należą m.in. serwisy społecznościowe i wideo.

technologie mobilne
Technologie mobilne mają olbrzymi wpływ na operacje 
biznesowe w skali globalnej. Jak oszacowuje IDC, inteligentne 
urządzenia mobilne będą generować 57% ogólnego wzro-
stu w branży IT na całym świecie. Pomimo istnienia popytu 
organizacyjnego na utalentowanych specjalistów w zakresie 
technologii mobilnych, ankieta przeprowadzona przez Infor-
mationWeek w 2012 r. sugeruje, że niekoniecznie przekłada 
się to na wymóg zatrudniania dodatkowych osób przez spółki, 
gdyż większość spółek zamiast tego wybiera przeszkolenie 
dotychczasowych pracowników. 

Na naszej uczelni  
słuchacze studiów 
MBA uczą się, jak 
wykorzystywać  
analizy danych do 
rozwiązywania  
problemów bizneso-
wych poprzez uczenie się oparte 
na projektach z wykorzystaniem  
rzeczywistych danych spółek,  
jednocześnie korzystając również  
z najnowocześniejszych narzędzi 
typu open-source oraz  
narzędzi opartych na chmurze.

Theodoros Evgeniou,  
profesor w dziedzinie teorii decyzji   
i zarządzania technologiami,  
INSEAD elab.
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tEndEncjE maKroEKonomicznE  
i społEcznE

Rysunek 5: Tabela wyników w zakresie globalnego rozwoju. (Źródło: PWC – 16. globalna ankieta  
wśród prezesów spółek, 2013)

tendencje 
Tendencje makroekonomiczne i społeczne, które prawdopo-
dobnie mają wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na wykwali-
fikowanych pracowników, to między innymi wskaźniki rozwoju 
globalnego rynku pracy i wzrostu ekonomicznego, bezrobocie 
wśród młodzieży, dane demograficzne dotyczące struktury wie-
ku oraz udział kobiet w sile roboczej. Znajomość tych tendencji 
jest cenna, gdyż pomaga uzyskać pewną wiedzę na temat praw-
dopodobnego rozwoju globalizacji w przyszłości. Wspomniane 
tendencje dzielą się na trzy główne segmenty:

•	 Środowisko: bieżące globalne środowisko  
makroekonomiczne i społeczne.

•	 Terytorium: niektóre z kluczowych czynników  
kształtujących środowisko.

•	 Horyzont: tendencje, które prawdopodobnie będą  
tworzyć część środowiska w przyszłości.

środowisko 
•	 Globalny rynek pracy: Międzynarodowy Urząd Pracy (Inter-

national Labour Office – ILO) oszacował, że w 2012 r. liczba 
bezrobotnych wyniosła ogółem 197 mln osób. 

•	 Globalne wskaźniki rozwoju. Niskie wskaźniki rozwoju w 
gospodarkach rozwiniętych stanowią jedynie cząstkę wskaź-
ników odnotowywanych w krajach rozwijających się. W Azji 
Wschodniej, która w ostatnich latach odnotowywała duży 
wzrost, następuje wyraźne spowolnienie. Z drugiej strony 
można zauważyć pewną – choć niewielką – poprawę sytuacji 
w niektórych krajach europejskich, które ostatnio zmagały 
się z recesją.

•	 Bezrobocie wśród młodzieży: sytuacja globalna dotycząca 
bezrobocia wśród młodzieży stanowi powód do niepoko-

ju. Na podstawie danych uzyskanych z ILO, OECD i Banku 
Światowego The Economist oszacowuje, że prawdopodob-
nie „aż 290 mln osób w wieku 15-24 lat nie uczestniczy w 
rynku pracy – grupa ta stanowi niemal 1/4 młodzieży na 
całym świecie i liczy tyle samo osób, ile łącznie zamieszkuje 
Amerykę”. Jednocześnie brakuje również wykwalifikowanych 
pracowników na stanowiskach niższego szczebla. 

•	 Dwa rozbieżne modele bezrobocia wśród młodzieży oraz 
niedostateczna podaż wykwalifikowanych pracowników na 
stanowiskach niższego szczebla odzwierciedlają charakter 
obecnej luki w umiejętnościach i podkreślają ważną rolę oraz 
konieczność podnoszenia kwalifikacji w tej grupie wiekowej 
w połączeniu z tworzeniem nowych miejsc pracy.

W Japonii sporządza-
my coroczny raport 
dotyczący zasobów 
ludzkich w branży IT, 
który dostarcza nam 
dane na temat roli tych 
zasobów w środowisku 
biznesowym, dzięki czemu możemy 
oprzeć swoje strategie i inicjatywy  
w zakresie e-umiejętności na  
mocnych dowodach.

Masayoshi Tsuru,  
IPA, Japonia.

tendencja wzrostowa, ale podatna na załamanie

polska 3,4% francja 1,2%

australia 3,1% japonia 0,9%

Kanada 2,3% zjednoczone Królestwo 2,1%

stany zjednoczone 2,4% holandia 1,1%

niemcy 1,3% irlandia 2,2%

przyspieszająca tendencja wzrostowa

indonezja 6,2%

brazylia 4,0%

rpa 3,6%

nieznaczna tendencja wzrostowa

Włochy 0,3% portugalia 0,5%

hiszpania 0,9% grecja 0,6%

spowalniająca tendencja wzrostowa

chiny 7,3% Korea południowa 3,6%

indie 6,6% meksyk 3,7%

arabia saudyjska 4,2% rosja 3,8%

turcja 5,1%dane połączone

strefa euro 1,0% globalne wskaźniki 
rynkowe

3,5%



E-umiEjętności: Wymiar międzynarodoWy i WpłyW globalizacji

strona 10

brak umiejętności to powszechna przyczyna waka-
tów na stanowiskach niższego szczebla – % odpo-
wiedzi respondentów.

Rysunek 6: Pracodawcy podający brak umiejętności jako 
przyczynę wakatów na stanowiskach niższego szczebla.   
(Źródło: ankieta McKinsey, 2012) 

terytorium 
•	 Globalny popyt na wykwalifikowanych pracowników: 

Raport Światowego Forum Ekonomicznego (2011) na 
temat globalnych talentów wyraźnie diagnozuje pro-
blem: „Półkula północna cierpi na brak talentów w wielu 
grupach zawodowych w dużej mierze ze względu na 
szybkie starzenie się ludności oraz nieadekwatny poziom 
standardów kształcenia, (...) wiele krajów na półkuli po-
łudniowej odnotowuje nadwyżki siły roboczej z powodu 
dużego wzrostu ekonomicznego i stabilnych wskaźników 
urodzeń. Rodzą się jednak pytania dotyczące zatrudnial-
ności tych pracowników – czy posiadają oni niezbędne 
umiejętności, aby uzyskać pracę i pracować efektywnie”. 

•	 Wzrost liczby zatrudnionych kobiet: Liczba zatrudnionych 
kobiet w krajach rozwiniętych wzrosła do 77 mln w latach 
1980-2010, co stanowi 61% ogólnego wzrostu siły robo-
czej w krajach rozwiniętych, który wyniósł 122 mln netto. 
Warto zauważyć, że w krajach rozwijających się kobiety 
stanowią znaczny procent absolwentów uczelni wyższych, 
co jednak niekoniecznie przekłada się prawidłowo na ich 
odpowiedni udział w liczbie zatrudnionych. 

•	 Dane demograficzne dotyczące struktury wieku: w 
wieku krajach członkowie starzejącej się populacji będą 
zachęcani do kontynuowania pracy także po osiągnięciu 
obecnego wieku emerytalnego. Na przykład Steve Webb, 
brytyjski minister ds. emerytur, uważa, że starsi pracow-
nicy stanowią „niewykorzystywany zasób” i twierdzi, że „z 

czasem w bardzo wielu zawodach pracownicy będą po-
trzebowali doświadczenia swoich starszych kolegów (...) 
firma, która nie zmieni swojego nastawienia do starszych 
pracowników, pozostanie w tyle”.

horyzont 
•	 Wzrost znaczenia Afryki: dotychczas na rynkach rozwijają-

cych się największą uwagę poświęcano Brazylii, Rosji, Indii 
i Chinom. Jednak w niedalekiej przyszłości również kraje 
Afryki będą prawdopodobnie przyczyniać się do zmian 
w dynamice zatrudnienia. Według tegorocznego raportu 
Banku Światowego prognozowany wzrost w obszarze 
Czarnej Afryki wynosi 6% (z wyjątkiem RPA, największej 
gospodarki na kontynencie).

•	 Digitalizacja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią centralny 
element europejskiej i światowej gospodarki. Sposób, w 
jaki MŚP będą dostosowywać się do zmian w sektorze 
TIK, będzie znacząco oddziaływać na zapotrzebowanie na 
e-umiejętności. 

•	 Możliwości wynikające z globalizacji: globalizacja w 
połączeniu z zachodzącymi obecnie fundamentalnymi 
zmianami technologicznymi również oferuje przedsię-
biorstwom liczne możliwości. Gwałtowny wzrost popytu 
na budowę infrastruktury, jaki nastąpi w krajach rozwi-
jających się w najbliższych 20 latach, a który szacowany 
jest na ponad 20 trylionów USD, prawdopodobnie będzie 
wymagać świadczenia szerokiego zakresu usług inżynie-
ryjnych, projektowych, technicznych i biznesowych, które 
mogliby świadczyć pracownicy z Europy. Potencjalne 
korzyści dotyczyłyby zarówno krajów rozwijających się, 
jak i rozwiniętych.
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Badanie BCG poka-
zuje, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa 
wyposażone w  
odpowiednie  
technologie zwięk-
szają przychody o 15 
punktów procentowych  
szybciej oraz tworzą miejsca 
pracy niemal dwukrotnie  
szybciej niż inne małe i średnie 
przedsiębiorstwa. 

ralf dreischmeier,  
globalny lider ds. praktyk it  
the boston consulting group. 

36% pracodawców stwierdziło również,  
że brak umiejętności powoduje „istotne pro-

blemy dotyczące kosztów, jakości i czasu” lub 
pogarsza sytuację jeszcze bardziej
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tendencje 
Kluczowym elementem opisywanego zamówienia na świadczenie usług jest przeprowadzenie głównych badań z udziałem 
czołowych interesariuszy w celu przedstawienia ich wizji i strategii w obszarze e-umiejętności i profesjonalizmu sektora TIK. Wśród 
interesariuszy byli dyrektorzy informatyczni, dyrektorzy wyższego szczebla do spraw TIK oraz dyrektorzy zasobów ludzkich w obszarze TIK 
reprezentujący wiele różnych branż z całej Europy.

głÓWnE WniosKi z badań – WizjE i 
stratEgiE intErEsariuszy

Badania wykazały, że większość (70%) respondentów uważa,  
że istnieje poważna luka lub niedopasowanie umiejętności  
z zakresu TIK, które hamuje rozwój spółek. Ponadto niemal  
połowa (47%) wszystkich respondentów jest zdania, że brak  
pracowników posiadających umiejętności z zakresu TIK na 
wysokim poziomie wpływa ujemnie na zdolność ich spółek do 
rozwijania działalności.

Wpływ offshoringu i automatyzacji
Większość (61%) respondentów jest zdania, że offshoring, czyli 
przenoszenie procesów roboczych przedsiębiorstwa do innych 
krajów, prawdopodobnie będzie mieć umiarkowany lub wysoki 
wpływ na przyszły popyt na umiejętności z zakresu TIK w ich 
organizacji. Ponad trzy czwarte wszystkich respondentów (76%) 
jest zdania, że „automatyzacja” prawdopodobnie będzie mieć 
wpływ na przyszły popyt na wykwalifikowanych pracowników w 
dziedzinie TIK w ich organizacji. 

Wpływ kluczowych tendencji zawodowych
Mniejszość respondentów (44%) jest zdania, że w przyszłości 
w tradycyjnych działach TIK liczba specjalistów w tej dziedzinie 
zmniejszy się, natomiast w całym przedsiębiorstwie ogółem 
będzie pracować więcej specjalistów w dziedzinie TIK. Ponad po-
łowa respondentów (53%) jest zdania, że kursy MOOC mogłyby 
znacząco zmienić sposób oferowania specjalistom możliwości 
ciągłego doskonalenia zawodowego w ciągu najbliższych 
trzech lat. Jest to zaskakująco wysoki wynik, biorąc pod uwagę, 
że kursy MOOC są oferowane stosunkowo od niedawna, choć 
prawdopodobnie świadczy też o dużych oczekiwaniach wobec 
tej innowacji. Ponad trzy czwarte (77%) respondentów uważa, że 
TIK jest branżą globalną i że działania w poszczególnych krajach 
muszą być ujednolicone w skali globalnej, aby zmiany w branży 
TIK zostały pomyślnie wprowadzone. Ponadto znaczna więk-
szość (80%) respondentów uważa, że specjaliści w dziedzinie TIK 
powinni wspólnie korzystać z fundamentalnego zasobu wiedzy 
w zakresie TIK (głównego obszaru wiedzy, z którego powinni 
korzystać wszyscy pracownicy branży TIK). 

Rysunek 7: Luka lub niedopasowanie umiejętności z zakresu TIK w  oczach uczestników ankiety.

Jaka jest Twoja opinia na temat poniższych stwierdzeń?
„Czy ogólnie w Twoim kraju istnieje poważna luka lub niedopasowanie umiejętności z zakresu TIK, które hamuje rozwój spółek?”

Zdecydowanie nie zgadzam się (1) 0 0,0%

Nie zgadzam się (2) 5 7,1%

Nie mam zdania (3) 16 22,9%

Zgadzam się (4) 34 48,6%

Zdecydowanie zgadzam się (5) 15 21,4%

„W naszej organizacji brak pracowników posiadających umiejętności z zakresu TIK na wysokim poziomie wpływa ujemnie na naszą zdol-
ność do rozwijania działalności.”

Zdecydowanie nie zgadzam się (1) 1 1,4%

Nie zgadzam się (2) 13 18,1%

Nie mam zdania (3) 24 33,3%

Zgadzam się (4) 23 31,9%

Zdecydowanie zgadzam się (5) 11 15,3%
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inne wnioski to m.in.:
•	 Odnotowany wzrost (w porównaniu z wcześniejszym 

badaniem na temat profesjonalizmu sektora TIK z  
2011 r.) w zakresie korzystania z ram kompetencji TIK 
przez respondentów.

•	 Ponad połowa respondentów (51%) zaznacza, że najnowsi 
absolwenci kierunków związanych z TIK nie posiadają 
wymaganych umiejętności technicznych, biznesowych 
i interpersonalnych, jakie są konieczne do skutecznego 
wykonywania zadań i obowiązków bez dodatkowego 
przeszkolenia. 

•	 Większość (71%) dyrektorów działów informatyki zazna-
cza, że w zakresie ciągłego doskonalenia zawodowego 
doświadczeni pracownicy sektora TIK jak dotąd skutecznie 
podnoszą swoje umiejętności w zakresie TIK dzięki syste-
matycznemu uczestnictwu w szkoleniach. 

•	 Kluczowe tendencje technologiczne, które z największym 
prawdopodobieństwem będą stymulować przyszły wzrost 
popytu na wiedzę specjalistyczną, to – w kolejności we-
dług stopnia ważności – cyberbezpieczeństwo, technolo-
gie mobilne, technologia chmurowa, duże zbiory danych, 
przedsiębiorczość społeczna i konsumeryzacja (zwana  
też BYOD – Bring Your Own Device, czyli „przynieś  
własny sprzęt”). 

umiejętności, które najprawdopodobniej  
nie będą przenoszone do innych krajów w  
ramach offshoringu: 
•	 Umiejętności z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.

•	 Umiejętności z zakresu zarządzania dostawcami TIK. 

•	 Umiejętności z zakresu architektury korporacyjnej. 

•	 Umiejętności zarządzania procesami biznesowymi.

•	 Umiejętności z zakresu marketingu cyfrowego. 

•	 Umiejętności z zakresu e-przywództwa; wizualizacja i 
analiza danych, zaawansowane umiejętności obsługi 
komputera i umiejętności projektowania doświadczenia 
użytkownika (UX). 

•	 Umiejętności obsługi technicznej starszych  
wersji programów.

umiejętności, które najprawdopodobniej  
będą przenoszone do innych krajów w  
ramach offshoringu:
•	 Umiejętności kodowania, inżynierii oprogramowania, 

tworzenia aplikacji oraz testowania oprogramowania. 

podsumowanie głównych wniosków z badań
W trakcie badania pojawił się cały szereg istotnych tematów. 
Przede wszystkim większość interesariuszy stwierdza istnienie 
poważnej luki lub niedopasowania umiejętności z zakresu 
TIK i uważa to za czynnik hamujący rozwój spółki. Co więcej, 
większość interesariuszy uważa, że absolwenci kierunków 
związanych z TIK nie posiadają niezbędnych umiejętności z 
zakresu TIK, aby wnosić potrzebny wkład w funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa. Ponadto wyniki wcześniej przeprowadzo-
nych badań nad wpływem offshoringu i automatyzacji na po-
pyt na umiejętności z zakresu TIK zostały potwierdzone, gdyż 
odpowiednio ponad 60% i 75% respondentów uznało, że 
offshoring i automatyzacja będą wywierać wpływ na funkcjo-
nowanie ich organizacji w przyszłości. Odnotowane wskaźniki 
popytu różniły się dla poszczególnych umiejętności z zakresu 
TIK; dla każdej z nich zakres prawdopodobieństwa offshorin-
gu był inny. Wiedza na temat przewidywanego w przyszłości 
wzrostu lub spadku popytu na określone umiejętności oraz 
stopnia prawdopodobieństwa offshoringu jest kluczowym 
czynnikiem dla pojedynczych pracowników w kontekście 
planowania ścieżek kariery, dla organizacji w kontekście pla-
nowania operacji biznesowych oraz dla władzy państwowej w 
kontekście ustanawiania polityk wsparcia. 

Zarówno praco-
dawcy, jak i pla-
cówki edukacyjne 
skorzystają na 
współpracy,  
która zagwarantu-
je posiadanie przez  
absolwentów odpowied-
nich umiejętności  
informatycznych w  
odpowiednim czasie.
frits bussemaker,  
partner cionEt, 
nederland liaison international.
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usługi typu offshore
Świadczenie usług typu offshore (tzn. zlecanych na zewnątrz 
podmiotom zagranicznym) zyskało popularność w latach 
90-tych. Choć na początku głównym czynnikiem przemawia-
jącym za offshoringiem była redukcja kosztów, to później, w 
miarę jak dostawcy usług zyskiwali doświadczenie w prowa-
dzeniu tego typu działalności i mieli coraz większe ambicje, 
coraz częściej kierowała nimi chęć dokonywania operacyjnych 
ulepszeń złożonych procesów oraz przekształcania i ujednoli-
cania procesów dla swoich klientów. 

Trudno pokusić się o idealną analizę tych zmian, gdyż od lat 
wiele działań z zakresu offshoringu jest wykonywanych po-
tajemnie, m.in. ze względu na obawy klientów o potencjalne 
pogorszenie ich wizerunku z powodu przenoszenia prac za 
granicę, lub po prostu dlatego, że element offshoringu sta-
nowi integralną część pełnej dostawy w globalnym łańcuchu 
dostaw. Oficjalne statystyki nie zawierają informacji o zakresie 
i rodzaju podejmowanych działań typu offshore, jak również 
rozwoju tej działalności na przestrzeni ostatniego dziesięciole-
cia. Jak więc możemy ocenić zakres offshoringu, rodzaje dzia-
łań, których najczęściej to dotyczy, a co za tym idzie – rodzaje 
umiejętności, na które działalność tego typu ma wpływ?

Z analizy zakresu umów o świadczenie usług informatycznych 
i biznesowych, jakie zostały zawarte w Ameryce Północnej 
i Europie, a także analizy struktury przychodów czołowych 
indyjskich dostawców usług typu offshore wynika jasno, że 
offshoring najczęściej dotyczy prac związanych z aplikacjami. 
Zwiększa się jednak też tendencja do zlecania zagranicznym 
podmiotom zewnętrznym prac związanych z infrastrukturą 
oraz procesów biznesowych. Innowacje (tj. badania i rozwój) 
oraz „pozostałe” prace niezmiennie stanowią najmniejszy 
procent umów zawartych w analizowanym okresie.

umiejętności w łańcuchu wartości offshore
Jakie umiejętności w przedstawionym kontekście są prze-
noszone do innych krajów w ramach offshoringu? Zestawy 
umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie w innych 
krajach, są tak różnorodne, jak te, na które istnieje zapotrzebo-
wanie w kraju macierzystym, lecz naturalnie odnoszą się one 

do czynności, które mogą być świadczone w trybie zdalnym i 
tam, gdzie bezpośredni kontakt z końcowym odbiorcą usługi 
lub produktu jest mniej istotny.  Łańcuch wartości offshore 
jest złożony; niezależnie od rodzaju wykonywanych prac w 
realizacji danego działania lub współpracy zawsze uczestniczą 
zarówno osoby wykwalifikowane na wysokim poziomie, jak i 
na niskim. Daje się to zauważyć zwłaszcza teraz, gdy dostawa 
usług w ramach offshoringu rozwinęła się i organizacje korzy-
stają z tej formy świadczenia usług już nie dla zaoszczędzenia 
kosztów, lecz raczej w ramach bardziej złożonej strategii 
globalnego zaopatrzenia.

Ankieta CIO przeprowadzona w ramach tego badania  
określa pewne wskaźniki przewidywanego rozwoju przyszłe-
go popytu na offshoring umiejętności do roku 2020  
(zob. poprzednia część). Wspomniane wyniki w zasadzie  
wskazują na kontynuację tendencji, które pojawiły się w  
ostatnim dziesięcioleciu, przy czym nie przewiduje się żad-
nych istotnych skoków ilościowych.

WpłyW globalizacji na  
dostarczaniE tiK: offshoring  
i globalnE zaopatrzEniE

Dla Avaloq kwestią 
o największym 
znaczeniu strate-
gicznym jest  
rekrutacja i rozwój 
pracowników o 
wysokim poziomie e-umie-
jętności w naszych siedzi-
bach europejskich.
Martin Frick,  
Dyrektor Generalny BPO, 
Avaloq Evolution AG.



E-umiEjętności: Wymiar międzynarodoWy i WpłyW globalizacji

strona 14

od arbitrażu płacowego do standaryzacji,  
automatyzacji i chmury
Wraz z coraz wyższym poziomem zaawansowania dostaw 
usług typu offshore, obserwujemy odchodzenie od „pozo-
stawiania ludzi sam na sam z problemem" do dostarczania 
bardziej zaawansowanych usług i zapewniania większej 
wydajności poprzez standaryzację procesów i zwiększanie 
automatyzacji tam, gdzie jest to możliwe. Standaryzacja 
procesów prowadzi do tworzenia powtarzalnych i skalo-
walnych aktywów innych niż kapitał ludzki, jak np. pakiety 
oprogramowań, modele procesów itp., które uzupełniają 
lub zastępują ludzką pracę, a co za tym idzie – automatyzu-
ją proces w największym możliwym stopniu.

Sposób, w jaki automatyzacja może skutkować zastępowa-
niem pracowników posiadających wiedzę, był już szeroko 
opisywany. Pytanie zasadnicze polega jednak na tym, czy 
skutkowałoby to zastąpieniem pełnych etatów lub też ich 
przeniesieniem? Otóż prawdopodobnie będzie wiązało 
się to i z jednym, i z drugim, podobnie jak można było to 
zauważyć w przypadku offshoringu. Poprawa wydajności 
nie zawsze skutkuje likwidacją miejsc pracy. 

Inny ciekawy aspekt automatyzacji pracy opartej na wiedzy 
polega na tym, że ma ona potencjał, aby wyrównać szanse 
pomiędzy generującymi wyższe koszty krajami Zachodu 
a miejscami, do których zwykle przenoszone są usługi w 
ramach offshoringu. Jeśli jakiś proces lub zadanie można 
wykonać wyłącznie za pomocą komputerów, korzyść finan-
sowa wynikająca z przeniesienia tego zadania lub procesu 
na drugą stronę świata przestaje istnieć.

A teraz kilka słów o chmurze. Chmura oznacza fundamen-
talną zmianę metody wytwarzania i dystrybucji mocy obli-
czeniowej komputera. Usługi w chmurze można traktować 
jako alternatywę dla pracochłonnych usług typu offshore, 
które mogą być świadczone z dowolnego miejsca.

Standaryzacja, automatyzacja i chmura to ulepszenia i 
unowocześnienia technologii, które w połączeniu z większą 
dojrzałością i doświadczeniem organizacji użytkowników 
gruntownie zmieniają sposób realizacji zadań i usług 
związanych z TIK i procesami biznesowymi. Offshoringu nie 
można rozpatrywać w oderwaniu od innych spraw. Rysunek 
8 przedstawia spójne globalne wykorzystywanie zasobów – 
zarówno lokalnych, opartych na chmurze, jak i w miejscach 
położonych blisko lub daleko od siedziby firmy zlecającej 
– na potrzeby realizowania zintegrowanego procesu infor-
matycznego lub biznesowego.

Złożoność globalnego łańcucha wartości podkreśla  
zapotrzebowanie na nowe umiejętności dostępne na  
miejscu w celu zarządzania wieloma elementami lub  
uzupełniania ich. Zarządzanie zespołami ludzi, czasem  
w różnych strefach czasowych, na miejscu lub za pośred-
nictwem usług świadczonych w chmurze, oznacza, że w 
przyszłości dział informatyczny, zamiast zajmować się 
wszystkimi czynnościami, coraz częściej będzie musiał  
funkcjonować w charakterze pośrednika lub integratora 
usług. Oto całkowicie nowy szereg wyzwań, jakie stoją 
przed dyrektorami działów informatycznych.

Rysunek 8: Kompleksowe połączenie umiejętności i zaopatrzenia w globalnym łańcuchu wartości.  
(Źródło: IDC, 2013)

Organizacja użytkownika 
końcowego

Dostawa 
lokalna

Chmura XaaS 
(cokolwiek jako usługa)

Zlecanie lub organizowanie zintegrowanych zadań/usług informatycznych, 
dotyczących procesów biznesowych oraz specyficznych dla branży

Centrum usług 
typu nearshore

Centrum usług 
typu o�shore
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prognozy/scenariusz nr 1: ostrożny wzrost 
W świecie informatyki zachodzą obecnie gruntowne zmiany. 
Tendencje kształtujące offshoring usług informatycznych 
ulegają zmianie w sytuacji, gdy na globalny łańcuch warto-
ści zaopatrzenia wpływ ma coraz częstsze wykorzystywanie 
narzędzi automatyzacji, standaryzacja procesów i ponowne 
wykorzystywanie aktywów w połączeniu z chmurą oblicze-
niową. W związku z tym popyt na wysoce specjalistyczne 
umiejętności z zakresu TIK wzrasta zarówno na miejscu, jak i w 
odległych lokalizacjach. W przyszłości nawet na umiejętności 
z zakresu TIK, które dziś są traktowane jako „typowe" umie-
jętności zlecane za granicę, jak programowanie, może istnieć 
większe zapotrzebowanie na miejscu. Należy zadbać o to, 
aby umiejętności z zakresu TIK były rozwijane na wszystkich 
szczeblach łańcucha wartości na miejscu oraz aby oferowa-
ne kariery w tej branży były atrakcyjne. W przeciwnym razie 
może wystąpić nowy kryzys wynikający z luki umiejętności.

Szybkość transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach i 
organizacjach dzięki nowemu rodzajowi produktów i usług 
opartych na integracji różnych technologii platformy 3D (mo-
bilność, technologie społeczne, duże zbiory danych, chmura 
obliczeniowa) będzie bezpośrednio oddziaływać na schema-
ty rozwoju społeczno-ekonomicznego w kolejnych latach. 
Jednakże transformacja cyfrowa wymaga nowego połączenia 
umiejętności z zakresu e-przywództwa, wykorzystywania 

informatyki na potrzeby innowacji oraz rozwoju działań bizne-
sowych. Stąd też brak umiejętności z zakresu e-przywództwa 
może odbić się ujemnie na konkurencyjności przemysłu UE i 
być hamulcem potencjalnego wzrostu. 

Według naszych modelowych danych szacunkowych, w 
najbardziej prawdopodobnym scenariuszu „Ostrożny wzrost" 
popyt krajów UE na wszystkie umiejętności z zakresu TIK 
wzrośnie z 7,7 mln w 2012 r. do 8,6 mln w 2020 r., co oznacza 
złożoną średnią stopę wzrostu (Compound Average Growth 
Rate  – CAGR) w wysokości 1,4%. Zgodnie z tym scenariuszem 
wpływ globalizacji będzie skutkować przeniesieniem ok. 753 
000 miejsc pracy w ramach offshoringu w 2010 r., z czego 
około 17-18% zostanie faktycznie zlikwidowanych. Największa 
liczba zlikwidowanych miejsc pracy w sektorze TIK występuje 
w segmencie aplikacji, który jest ważnym obszarem dla wielu 
projektów offshoringowych.  Co gorsza, to oddziaływanie 
będzie niekorzystne dla absolwentów kierunków związanych 
z TIK w stopniu większym niż proporcjonalny, gdyż według 
naszych szacunków offshoring może skutkować likwidacją 
nawet 4 000 miejsc pracy w 2020 r., co oznaczałoby utratę za-
trudnienia dla 9% absolwentów kierunków związanych z TIK. 

ilościoWy WpłyW globalizacji

Polityki i inicjatywy w zakresie kształcenia 
i szkolenia (e-umiejętności)

Polityki w zakresie wzrostu i 
innowacji oraz instrumenty 

finansowania / Nacisk na TIK

Polityki i inicjatywy na 
rynku pracy

Tendencje 
makroekonomiczne

Innowacje informatyczne, 
automatyzacja i chmura

Prognozowany model – wpływ globalizacji
Główne rezultaty

Zapotrzebowanie na miejsca pracy w sektorze TIK w latach 2014-2020
Szacunkowa liczba zlikwidowanych miejsc pracy w sektorze TIK

Szacunkowa liczba zlikwidowanych miejsc pracy dla absolwentów kierunków TIK

Tendencje dotyczące 
o�shoringu

Tendencje na 
rynku IT

Rysunek 9: Założenia modelowe prognozy: wzajemne oddziaływanie głównych trendów. (Źródło: IDC 2014)
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prognozy/scenariusz nr 2/3: „innowacja górą" 
kontra „stagnacja" 
W ramach tego badania przetestowano również dwa inne 
scenariusze: „Innowacja górą", gdzie postęp transformacji 
cyfrowej wywołuje pomyślny cykl wzrostu ekonomiczne-
go, oraz „Stagnacja", gdzie recesja ekonomiczna zmniejsza 
konsumpcję i inwestycję oraz obniża dynamikę innowacji. 
W obu scenariuszach globalizacja pozostaje silną tenden-
cją, tak więc offshoring w dalszym ciągu się rozwija. Zakres 
miejsc pracy objętych potencjalnym przeniesieniem waha 
się od zaledwie 6% wszystkich umiejętności z zakresu TIK, 
na które ma istnieć zapotrzebowanie w 2020 r. według 
scenariusza „Innowacja górą", do 10% w scenariuszu „Sta-
gnacja" (dla porównania w scenariuszu „Ostrożny wzrost" 
wskaźnik ten wynosi 9%). Liczba zlikwidowanych miejsc 
pracy w stosunku do łącznego popytu na miejsca pracy 
jest marginalna, lecz jakościowo istotna: waha się  
od 1,5% w scenariuszu „Ostrożny wzrost" do 0,7% w  
scenariuszu „Innowacja górą" i maksymalnie 3,4% w  
scenariuszu „Stagnacja". 

Innymi słowy, ogólny wpływ globalizacji i offshoringu 
na rynek umiejętności z zakresu TIK jest marginalny pod 
względem ilości, natomiast bardzo istotny z punktu wi-
dzenia jakości, a jeszcze większe znaczenie ma dla takich 

segmentów rynku, jak rozwój aplikacji z jednej strony i  
dla takich uczestników rynku, jak młodzi absolwenci  
kierunków związanych z TIK z drugiej strony. 

W jaki sposób można sformułować politykę tak, aby pro-
mować scenariusz „Innowacja górą" i zapobiec zagroże-
niom ze scenariusza „Stagnacja"? Zbadaliśmy trzy główne 
obszary polityk o bezpośrednim wpływie na e-umie-
jętności: edukację i szkolenie, polityki rynku pracy oraz 
polityki na rzecz wzrostu i rozwoju gospodarki cyfrowej. 
Na podstawie tych badań możemy stwierdzić, że polityki 
w zakresie edukacji mają najistotniejszy wpływ w per-
spektywie długoterminowej, jeśli chodzi o kształtowanie 
rozwoju umiejętności w odpowiedzi na nowe kierunki 
popytu, jednak w perspektywie krótkoterminowej to 
polityki w zakresie szkoleń i rynku pracy (np. promowanie 
praktyk, mobilności i przykładów partnerstwa publiczno-
-prywatnego w celu zapełniania luki pomiędzy uczel-
niami a miejscami pracy) mają największy potencjał, aby 
wywierać pozytywny wpływ na rynek. Polityki w zakresie 
badań naukowych, innowacji i makroekonomii wspierają-
ce gospodarkę globalną odgrywają bardzo ważną rolę w 
tworzeniu ramowych warunków umożliwiających wzrost 
oparty na innowacjach informatycznych i stymulujących 
popyt na e-umiejętności. 
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Rysunek 10: Ogólna liczba miejsc pracy przeniesionych i zlikwidowanych w trzech różnych scenariuszach.
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Wymagania dotyczące nowych programów  
nauczania pod kątem przyszłych umiejętności i 
miejsc pracy 
Powstające tendencje w sektorze TIK zawsze tworzyły  
zapotrzebowanie na nowe umiejętności i miejsca pracy.  
Jednak wzrost wydajności i restrukturyzacja skutkowały  
zarazem likwidacją miejsc pracy, które przestawały spełniać 
wymogi branży i rynków.

Brak przeszkolenia/wykształcenia, nacisk na niewłaściwe umie-
jętności oraz problem przestarzałych systemów edukacji i nie-
odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli to w powszechnej 
opinii główne bariery związane z edukacją i szkoleniem, które 
hamują rozwój lub wpływ nowo powstających „megatrendów" 
technologicznych (np. chmur obliczeniowych, technologii 
mediów społecznościowych, dużych zbiorów danych, Inter-
netu przedmiotów), które stymulują procesy transformacji 
ekonomicznej i wzrostu gospodarczego. Uważa się, że każdy z 
aktualnych megatrendów stanowi nową platformę technolo-
giczną dla wzrostu i innowacji. Właśnie w tych obszarach Europa 
i spółki europejskie muszą mieć mocną pozycję, aby zachować 
innowacyjność i konkurencyjność w przyszłości. Dla każdego  
ze wspomnianych megatrendów należy ustalić wymagania 
odnośnie do umiejętności zarówno w branży informatycznej, 
jak i w branżach użytkowników.

adaptacja placówek szkolnictwa wyższego,  
placówek kształcenia menedżerów i placówek 
szkoleniowych
Placówki szkolnictwa wyższego, placówki kształcenia menedże-
rów oraz placówki szkoleniowe muszą w trybie pilnym udosko-
nalić i przystosować swoje oferty do potrzeb branży. Najnowsze 
badania wykazały konieczność przystosowania i udoskonalenia 
oferty placówek szkolnictwa wyższego i kształcenia menedże-
rów tak, aby dostarczane usługi i kompetencje zaspokajały 
powstające zapotrzebowanie w branży.

Koncepcja opracowana w ramach wspomagania tych działań 
zakłada na początek zdefiniowanie obszarów i zadań w zakresie 
e-umiejętności dla każdego nowego megatrendu TIK, a na-
stępnie określenie odpowiednich e-kompetencji i umiejętności 
oraz wpasowanie ich w kompetencje określone w European 
e-Competence Framework (e-CF), a także opisanie odpowied-
nich stanowisk zgodnie z istniejącymi profesjonalnymi profilami 
stanowisk TIK, które opierają się na e-CF i zostały opracowane 
dla Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Owa 
koncepcja jest zgodna z opiniami ekspertów, które zdecydowa-
nie popierają oparte na kompetencjach podejście do rozwoju 
programów nauczania uczelni wyższych przy przechodzeniu  
do kolejnej generacji programów studiów w dziedzinie syste-
mów informatycznych. 

Możliwe, że placówki szkolnictwa wyższego i kształcenia 
menedżerów będą chciały wykorzystać opracowaną koncepcję 
i formaty do powiązania ich własnych kursów z tymi kompeten-
cjami w celu ustalenia ich zgodności z opisami i wymaganymi 
umiejętnościami, a co za tym idzie – dostosowania się do nowo 
powstających wymagań odnośnie do umiejętności, jakie  
wynikają z powyższych megatrendów.

Dzięki temu placówki szkolnictwa wyższego i kształcenia mene-
dżerów będą mogły ustalić, w jakim stopniu ich aktualna oferta 
już spełnia wymagania branżowe oraz udoskonalić i przystoso-
wać istniejącą treść lub też opracować nową treść programów 
nauczania umożliwiających uzyskanie wspomnianych umiejęt-
ności. To pomoże jeszcze bardziej rozwinąć systemy szkolnictwa 
wyższego i szkolenia w Europie, aby lepiej reagować na potrze-
by pracodawców i powstające megatrendy opisane powyżej.

nauczanie uwzględniające nowo powstające  
wymagania odnośnie do umiejętności 
Nowe umiejętności muszą być nauczane na różnych pozio-
mach, aby zapewnić ich maksymalny zasięg. Taki jest obowiązek 
placówek szkolnictwa wyższego, a także tych zajmujących się 
kształceniem menedżerów oraz oferujących kursy dokształcają-
ce. Ustalono szereg różnych koncepcji nauczania umiejętności 
na potrzeby nowo powstających obszarów TIK. Koncepcje te 
odzwierciedlają różne tradycje dydaktyczne w poszczególnych 
krajach i uwzględniają następujące elementy:

•	 Przekazywanie wiedzy o wymaganiach dotyczących no-
wych umiejętności jako integralna część już oferowanych 
programów studiów informatycznych w ramach różnych 
programów studiów magisterskich (lub ostatniego roku 
studiów licencjackich), np. na uczelniach w Niemczech, 
Finlandii i Zjednoczonym Królestwie. 

•	 Nieoficjalne programy studiów (titulo propio) oferowane 
we współpracy z branżą obok ściśle uregulowanych kursów 
licencjackich i magisterskich kończących się uzyskaniem 
dyplomu uniwersyteckiego w krajach takich, jak Hiszpania.

•	 Kursy kształcenia menedżerów i kursy kształcenia uzupeł-
niającego na uniwersytetach lub w wyższych szkołach han-
dlowych o charakterze bardziej technicznym lub bardziej 
biznesowym; te ostatnie są oferowane np. przez szkołę 
wyższą INSEAD razem z jej kursem kształcenia menedżerów 
„Analiza danych na potrzeby biznesu".

•	 Określone i specjalistyczne programy szkolnictwa wyższego 
dla specjalizacji „duże zbiory danych", „nauka o danych" lub 
„chmura obliczeniowa", nazwanych w ten sposób ze wzglę-
dów handlowych oraz w celu przyciągnięcia potencjalnych 
studentów i pracodawców  w takich krajach jak USA, a także 
do pewnego stopnia w Wielkiej Brytanii.

Wymagania dotyczącE noWych programÓW  
nauczania pod KątEm przyszłych umiEjętności  
i miEjsc pracy – najlEpszE praKtyKi 
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Wspomniane tradycje dydaktyczne i metody nauczania będą 
prawdopodobnie uwzględniane także w przyszłości przy 
dostosowywaniu istniejących lub opracowywaniu nowych 
programów kształcenia pod kątem pełnego zaspokojenia 
branżowego popytu na umiejętności. Oprócz tego można 
wykorzystać kursy MOOC jako element dodatkowy, który 
może również przyczynić się do wypełnienia istniejących luk i 
niedoborów w zakresie umiejętności oraz zwiększenia zasięgu 
i dostępu do odpowiednich ofert edukacyjnych, a tym samym 
szybszego rozpowszechnienia wymaganych umiejętności.

najlepsze praktyki w zakresie przekazywania wie-
dzy o przyszłych wymaganiach dotyczących umie-
jętności na przykładzie kursu w zakresie analizy 
dużych zbiorów danych
Poniższy rysunek przedstawia przykład programu szkolnic-
twa wyższego oferowanego przez uniwersytet (Uniwersytet 
Techniczny w Berlinie).

Rysunek 11: Program studiów wyższych oferowany przez Uniwersytet Techniczny w Berlinie.

Uniwersytet Techniczny w Berlinie: Specjalizacja „Analiza danych” w ramach 
programu studiów magisterskich  
(kończąca się uzyskaniem dyplomu uniwersyteckiego) 

Specjalizacja „Analiza danych”
Specjalizacja ta obejmuje zalecany harmonogram kursów, które kładą pewien nacisk na „analizę danych”

Programy studiów magisterskich, w ramach których dostępna jest specjalizacja  
„Analiza danych”
1. Informatyka w biznesie

2. Inżynieria komputerowa

3. Informatyka

Cele specjalizacji „Analiza danych”
1. Wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji na podstawie danych.

2. Czerpanie wiedzy z ogromnych, niejednorodnych zestawów danych.

3. Wykorzystywanie poznanych metodologii do rozwiązywania prawdziwych problemów w biznesie i nauce.

Docelowe profile zawodowe:
Docelowe profile zawodowe to: badacz danych / analityk danych / inżynier danych.

Czas trwania i moduły:
Specjalizacja trwa cztery semestry (dwa lata) studiów magisterskich i obejmuje wykłady, seminaria i praktyki 

zawodowe (współpraca z partnerami z branży) oraz złożenie pracy magisterskiej w czwartym semestrze. 

Specjalizacja dzieli się na trzy filary:

1. Analiza danych: maszynowe uczenie się, statystyki, eksploracja tekstu itd.

2. Skalowalne zarządzanie danymi: Obsługiwanie dużych, niejednorodnych struktur i danych, koncepcji  

mapowania/redukcji, nowych architektur sprzętowych.

3. Aplikacje: w zależności od studiów: zdrowie, materiałoznawstwo, energia, logistyka

Dyplom
Studenci, którzy pomyślnie zakończą specjalizację, otrzymują dyplom wydany przez szkołę EECS w  

Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, który potwierdza uzyskaną przez nich specjalizację i uzupełnia  

dyplom ukończenia studiów magisterskich.

Kontakt:
Volker Markl, profesor i prezes grupy ds. systemów baz danych i zarządzania informacją (DIMA), Uniwersytet 

Techniczny w Berlinie

http://www.dima.tu-berlin.de/menue/database_systems_and_information_management_group/ 
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Poniższy rysunek przedstawia jeszcze jeden przykład programu szkolnictwa wyższego oferowanego przez wyższą szkołę 
handlową (INSEAD).

Rysunek 12: Program studiów wyższych oferowany przez INSEAD.

Kurs szkoleniowy dla menedżerów „Analiza danych na potrzeby biznesu” 

Cele:

Cele biznesowe: 
•	 Uzyskanie większej świadomości,  na temat problemów biznesowych, które można rozwiązywać  

przy pomocy analizy danych;

•	 Zdolność do lepszego rozpoznawania nowych zastosowań analizy danych w biznesie;

•	 Lepsze zrozumienie potencjału i ograniczeń dużych zbiorów danych.

Zarządzanie projektami:
•	 Znajomość procesów służących do analizy danych i zarządzania projektami analiz.

Technologie: 
•	 Zapoznanie się z wybranymi najnowszymi narzędziami do analizy danych;

•	 Wykorzystanie wybranych najnowszych technologii: chmury obliczeniowej, oprogramowania do analizy danych 

typu open source, platformy do współpracy online, narzędzi do analizy i badania danych możliwych do powielania 

i wielokrotnego wykorzystywania, narzędzi do wizualizacji danych itd.

Program kursu:
•	 Najnowocześniejsze narzędzia typu open source: elastyczne narzędzia do wydajnego i skutecznego  

badania za pomocą analizy.

•	 Analizy danych możliwych do powielania i wielokrotnego wykorzystywania: łatwe do udostępniania i sprawne 

narzędzia: platformy typu github.

•	 Zrównoważone połączenie informatyki, metod statystycznych i wiedzy biznesowej.

 Treść kursu jest opracowywana w oparciu o konkretne przypadki biznesowe i wymaga  
od studentów:
•	 Wykonywania segmentacji rynku na podstawie danych z badania rynku.

•	 Znajomości kluczowych czynników wpływających na wielkość zakupów dla każdego segmentu.

•	 Interpretowania rozwiązań.

•	 Rozpoznawania powiązań ze strategią biznesową. 

•	 Rozpatrywania zalet i wad różnych rozwiązań.

•	 Łączenia celów ilościowych z jakościowymi i biznesowymi.

Czas trwania
1 miesiąc

Kontakt
T. Evgeniou, profesor w dziedzinie teorii decyzji i zarządzania technologiami, INSEAD

J. Niessing, profesor stowarzyszony w dziedzinie marketingu, INSEAD

https://github.com/tevgeniou · http://inseaddataanalytics.github.io/INSEADjan2014/  
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polityKi dotyczącE  
E-umiEjętności W uE 

przegląd 
W 28 państwach członkowskich UE istnieje obecnie ponad 100 
polityk regulujących szeroko kwestię e-umiejętności. Skutecz-
ność wspomnianych polityk oraz zakres, w jakim wspomagają 
one sektor TIK, będzie mieć dalekosiężne skutki dla podaży 
i popytu na specjalistów, jak również dla całej gospodarki. 
Konieczność poszerzania zasobów europejskich specjalistów 
w dziedzinie TIK wyposażonych w kompetencje zgodne z 
ewoluującymi wymaganiami rynku pracy jest odpowiednio 
uregulowana. Pomimo tego faktu Europa w dużym stopniu nie 
wykorzystuje możliwości, a jej potencjał przyszłego rozwoju 
jest zagrożony, jeśli chodzi o polityki działające faktycznie na 
korzyść europejskich specjalistów w dziedzinie TIK.

Przy badaniu zakresu, w jakim polityki dotyczące e-umiejętno-
ści w krajach UE przynoszą korzyść sektorowi TIK, wspomniane 
polityki zostały podzielone na trzy kategorie: polityki o zasięgu 
globalnym, polityki dotyczące edukacji oraz polityki dotyczące 
miejsca pracy. Skuteczność i wpływ wspomnianych polityk 
na sektor TIK ustalono na przykładzie kilku ostatnio wpro-
wadzonych polityk w państwach członkowskich przy użyciu 
kluczowych wskaźników skuteczności oraz danych ilościo-
wych. Jeśli dodać do tego ocenę obejmującą interesariuszy w 
całej Europie, okazuje się, że niektóre wnioski odnoszą się do 
wszystkich państw członkowskich: 

 
państwa członkowskie uE muszą traktować 
sektor tiK priorytetowo w przyjętych  
politykach. Należy przekazać jasny komunikat: Spe-
cjaliści w dziedzinie TIK oraz rozwój sektora TIK powinny 
być traktowane bardziej priorytetowo w politykach na 
szczeblu krajowym. Nie jest to gra z sumą zerową i rozwój 
profesji jako kluczowy element polityki nie powinien 
odbywać się kosztem polityk zapewniających dużą  
liczbę osób z umiejętnościami w zakresie TIK wśród  
ogółu społeczeństwa.

potrzebne są określone mierniki oceny  
poszczególnych polityk. Ustalenie kluczowych 
wskaźników skuteczności przy opracowywaniu polityk 
ułatwiłoby lepsze zrozumienie wpływu wywieranego 
przez polityki na ich docelowych odbiorców, a ponadto 
umożliwiłoby wymianę doświadczeń pomiędzy  
państwami członkowskimi. 

rządy poszczególnych państw powinny  
ustanowić systemy monitorowania  
umiejętności na rynkach pracy. Powinny one 
opierać się na konkretnych szczegółowych danych, aby 
umożliwić sprawniejsze reagowanie na luki i niedobory 
umiejętności w sektorze TIK.

Nie dziwi fakt, że krajowe polityki dotyczące e-umiejętności 
unikają określania konkretnych mierników skuteczności  
ze względów politycznych, niemniej z tego powodu ocena 
sukcesu jakiejkolwiek polityki jest subiektywna, nawet  
w danym krajowym kontekście. Ten brak ilościowych  
danych utrudnia skuteczną ocenę polityk w Europie.  
Sprawia on, że porównywanie oddziaływania podobnych 
polityk z różnych krajów jest uciążliwe, a ponadto hamuje 
proces wymiany skutecznych doświadczeń pomiędzy  
państwami członkowskimi.

Kluczowe zalecenia dla polityk dotyczących  
edukacji są następujące:
•	 Reforma szkolnictwa obejmująca sektor TIK jest trakto-

wana jako najistotniejszy czynnik korzystnie oddziałujący 
na tę profesję. Ponieważ wybór kariery dokonywany 
jest w coraz młodszym wieku, wczesne skupienie się na 
informatyce, myśleniu obliczeniowym oraz podstawach 
technik komputerowych w połączeniu z kompetencjami 
cyfrowymi mogą położyć solidny fundament pod kolejną 
generację specjalistów.

•	 Programy kształcenia nauczycieli powinny kłaść coraz 
większy nacisk na informatykę. Choć systemy edukacji 
państw członkowskich znacząco się różnią, skuteczność 
niektórych pionierskich projektów wskazuje, że zastoso-
wanie TIK w pedagogice powinno być obowiązkowym 
elementem wszystkich programów kształcenia nauczycie-
li. Ponieważ reforma programów nauczania jest na ogół 
działaniem długofalowym, szybkie przeszkolenie nauczy-
cieli specjalizujących się w innych przedmiotach stanowi 
rozwiązanie na krótką metę w okresie przejściowym. 

Wszyscy interesa-
riusze muszą  
teraz wspólnie 
opracować i 
utrzymywać  
odpowiednią bazę 
e-umiejętności dla  
przyszłych specjalistów  
w dziedzinie TIK.  
christoph moeller,  
dyrektor niemieckiego  
federalnego urzędu pracy.
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polityki dotyczące miejsca pracy: 
•	 Każde państwo członkowskie powinno ustanowić Radę 

Sektora e-Umiejętności, która będzie ściśle współpraco-
wać z organem zawodowym. Rady sektora umiejętności, 
funkcjonując w ramach prawidłowo określonych para-
metrów oraz uzupełniając działalność organów zawodo-
wych, mogą przynieść dużą korzyść sektorowi i stanowić 
przydatną platformę dla istotnych kwestii. 

•	 Na krajowym szczeblu potrzebne jest szczegółowe 
monitorowanie rynku pracy w celu skutecznego niwelo-
wania luki w umiejętnościach na terytorium UE. Spójne 
podejście do nadzorowania umiejętności i kompetencji w 
Europie mogłoby sprzyjać skuteczniejszemu podejściu do 
identyfikacji, ukierunkowywania i oceny polityk w zakresie 
e-umiejętności, jak również ułatwiać opracowywanie 
nowych polityk. 

•	 Wdrożenie ram kompetencji w zakresie TIK może stworzyć 
fundament dla ogólnoeuropejskich programów pośred-
nictwa pracy. European e-Competence Framework (e-CF) 
jako de facto europejski standard może ułatwić mobilność 
i pomagać ludziom w znajdywaniu odpowiednich miejsc 
pracy. Przyjęcie takich ram przez władze państwowe 
może w krótszej perspektywie czasowej przyspieszyć ich 
korzystne oddziaływanie.

•	 Działania w zakresie podnoszenia umiejętności oraz zdo-
bywania nowych umiejętności mogą pomóc specjalistom 
w dziedzinie TIK zachować stanowiska, które ulegają mar-
ginalizacji, np. ze względu na automatyzację i offshoring. 

polityki o zasięgu globalnym
•	 Reformę polityki imigracyjnej mającą na celu przycią-

gnięcie wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie TIK 
można spożytkować z jeszcze większą skutecznością. W 
coraz bardziej zglobalizowanym świecie niwelowanie luk 
umiejętności poprzez sprowadzanie wykwalifikowanych 
specjalistów z krajów trzecich ma potencjał, aby stanowić 
część rozwiązania w następnym dziesięcioleciu.

•	 Promocja możliwości kariery w sektorze TIK oraz po-
krewnych ścieżek kariery może być bardzo skuteczna 
i powinna być wspierana na szczeblu kraju. Wizerunek 
szerokiej, dynamicznej i zróżnicowanej profesji powinien 
być akcentowany jeszcze mocniej, bez skupiania się jedy-
nie na kodowaniu, i prezentować całą gamę możliwości w 
obrębie profesji.

•	 Strategie cyfrowe powinny uwzględniać kwestię płci 
(gender). Ponieważ w Europie kobiety stanowią mniej niż 
30% siły roboczej, poprawa równowagi płci ewidentnie 
przyczyni się do niwelowania luki umiejętności. Wszyst-
kie strategie cyfrowe powinny integrować kwestię płci z 
celami długofalowymi.

Chodzi przede 
wszystkim o to, by 
opracować sposoby 
przedstawiania  
technik komputero-
wych, informatyki i 
pokrewnych przedmiotów w 
sposób atrakcyjny i łatwo  
dostępny dla studentów.

prof. andrew mcgettrick, 
przewodniczący rady Edukacji acm.
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zalEcEnia dotyczącE polityKi 

Poniższe zalecenia są proponowane, aby pomóc zagwarantować Europie dostateczny zasób e-umiejętności i e-przywództwa  
w celu sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom. Są one wynikiem ustaleń w ramach opisywanego zamówienia na usługi  
i zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodowy panel ekspertów reprezentujących świat akademicki, władze  
państwowe, przemysł, profesjonalne stowarzyszenia oraz związki zawodowe i stowarzyszenia pracowników. 

ZALECENIE NR 1: Doskonałość światowej klasy w 
zakresie e-umiejętności. 

Innowacje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyj-
nych gruntownie zmieniają popyt na bieżące i przyszłe umiejęt-
ności praktyków TIK. Niezwykle ważne jest to, aby dostawcy usług 
edukacyjnych we współpracy z podmiotami świata przemysłu 
i władzami państwowymi umieli rozpoznawać zmieniający się 
popyt na umiejętności. Niewielka liczba kobiet studiujących 
przedmioty związane z technologią to kolejny poważny problem, 
którym należy się zająć. Zwiększa to lukę w podaży umiejętności 
TIK zwłaszcza w odniesieniu do nowych powstających technologii. 

Komisja EuropEjsKa i państWa członKoWsKiE

Komisja powinna promować i wspierać partnerstwa publicz-
no-prywatne pomiędzy placówkami edukacyjnymi i szkole-
niowymi a twórcami polityk w świecie przemysłu. Państwa 
członkowskie powinny aktywnie uczestniczyć w europejskich 
działaniach z zakresu koordynacji i współpracy, jak również 
opracowywać krajowe plany i inicjatywy na rzecz rozwoju 
umiejętności TIK zgodnie z ramami międzynarodowymi.

przEmysł, EduKacja i partnErzy społEczni

Pracodawcy powinni współpracować z uniwersytetami i 
wyższymi szkołami handlowymi w celu rozwijania programów 
praktyk zawodowych, wstępnych szkoleń zawodowych i opieki 
merytorycznej. Placówki edukacyjne i szkoleniowe muszą 
wciąż udoskonalać nowe modele współpracy ze światem prze-
mysłu, nie zapominając jednocześnie o swoich podstawowych 
zadaniach edukacyjnych. Partnerzy społeczni powinni współ-
pracować w celu udoskonalania modeli roboczych praktyków 
TIK poprzez zwalczanie dyskryminacji i ułatwianie nabywania 
nowych umiejętności i aktualizacji dotychczasowych po prze-
rwie w karierze.

profEsjonalnE stoWarzyszEnia  
informatycznE/ KomputEroWE

Profesjonalne stowarzyszenia informatyczne/komputerowe po-
winny promować działania podnoszące świadomość na rzecz 
zwiększania liczby studentów uczestniczących w kursach STEM 
i współpracy w tworzeniu ram UE specjalnie w celu przystoso-
wywania programów nauczania i wymagań i wprowadzania w 
nich innowacji.

ZALECENIE NR 2: Wspieranie przedsiębiorczości, 
innowacji i tworzenia miejsc pracy w Europie po-
przez promocję i rozwój umiejętności w zakresie 
e-przywództwa.

Istnieje potrzeba promowania przedsiębiorczości cyfrowej w Eu-
ropie. Umiejętności wymagane dla skutecznego e-przywództwa 
to te, dzięki którym osoby o bardzo wysokich umiejętnościach z 
zakresu TIK mogą nakłaniać wykwalifikowanych pracowników z 
branży TIK i innych dyscyplin do identyfikowania i projektowania 
modeli biznesowych oraz wykorzystywania kluczowych możliwo-
ści dotyczących innowacji. 

Komisja EuropEjsKa i państWa członKoWsKiE

Komisja powinna przyjąć rolę koordynatora pomagającego 
określać rodzaje umiejętności napędzające popyt w całym 
regionie ekonomicznym oraz to, w jaki sposób i skąd te 
umiejętności są dostarczane. Państwa członkowskie powinny 
angażować się we współpracy z profesjonalnymi doradcami ds. 
zarządzania w koordynację opracowania krajowego lub regio-
nalnego planu rozwoju podstawowych umiejętności e-przy-
wództwa dla krytycznych sektorów przemysłu, włącznie z MŚP.

przEmysł, EduKacja i partnErzy społEczni

Podmioty ze świata przemysłu i pracodawcy powinni anga-
żować się bardziej bezpośrednio we współpracy ze światem 
akademickim w opracowywanie odpowiednich treści w celu 
rozwijania praktycznych umiejętności e-przywództwa, innowa-
cji i umiejętności przedsiębiorczych. Dostawcy usług eduka-
cyjnych powinny współpracować z partnerami branżowymi w 
celu lepszego określania popytu na e-przywództwo, innowacje 
i umiejętności przedsiębiorcze. Powinni oni zapraszać przedsta-
wicieli przemysłu do aktywnego uczestniczenia w opracowy-
waniu i prowadzeniu kursów doskonalenia krytycznych umie-
jętności. Partnerzy społeczni powinni zachęcać pracowników 
do przekwalifikowywania się i szukania okazji do nabywania 
nowych umiejętności w ich środowisku roboczym.

profEsjonalnE stoWarzyszEnia  
informatycznE/ KomputEroWE

Profesjonalne stowarzyszenia informatyczne/komputerowe 
powinny promować wśród swoich członków świadomość 
umiejętności e-przywództwa, innowacji i umiejętności  
przedsiębiorczych i rozbudowywać swoje programy certyfikacji 
i ustawicznego doskonalenia zawodowego na potrzeby  
uznawania rozwoju umiejętności w tych obszarach. 
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ZALECENIE NR 3: Promowanie KONKURENCyJ-
NOśCI MśP i integracja z globalnymi łańcuchami 
cyfrowej wartości.

Wiele zadań z zakresu TIK wymagających niewielkich umiejęt-
ności jest automatyzowanych lub przenoszonych w ramach 
offshoringu. MŚP muszą rozumieć znaczenie globalnego modelu 
zaopatrzenia, w tym również z perspektywy własnej konkuren-
cyjności. W celu ugruntowania świadomości rosnącego zapotrze-
bowania na kluczowe e-umiejętności wśród MŚP można rozwijać 
koncepcję klastrów doskonałości.

Komisja EuropEjsKa i państWa członKoWsKiE

Państwa członkowskie powinny promować wśród MŚP wartość 
związaną z rozwojem i utrzymywaniem tych krytycznych 
umiejętności poprzez lokalne agencje przedsiębiorczości i 
ustanowić mechanizm identyfikowania klastrów MŚP w celu 
wspomagania kluczowych sektorów przemysłu. Ponadto 
powinny one współpracować z liderami branżowymi, światem 
akademickim i stowarzyszeniami zawodowymi, jeśli chodzi o 
rozumienie i definiowanie umiejętności wymaganych w celu 
wspomagania rozwoju gospodarczego.

przEmysł, EduKacja i partnErzy społEczni

Pracodawcy powinni opracowywać i wdrażać strategie HR w 
celu przyciągania i zatrzymywania najważniejszych krytycz-
nych umiejętności, które napędzają rozwój TIK i wnoszą 
wkład w ogólną globalną strategię konkurencyjną. Placówki 
edukacyjne i szkoleniowe powinny zapraszać MŚP i stowarzy-
szenia MŚP do aktywnego uczestniczenia w opracowywaniu i 
prowadzeniu kursów doskonalenia krytycznych umiejętności. 
Partnerzy społeczni powinni zachęcać pracowników do prze-
kwalifikowywania się i szukania okazji do zdobywania nowych 
umiejętności w swoim środowisku roboczym, a także współ-
pracować z MŚP i stowarzyszeniami MŚP w celu ustalenia, w 
jaki sposób te umiejętności mogą być rozwijane.

profEsjonalnE stoWarzyszEnia  
informatycznE/ KomputEroWE

Profesjonalne stowarzyszenia informatyczne/komputerowe 
powinny identyfikować najważniejsze krytyczne umiejętności 
i określać ich wartość rynkową. Dzięki temu osoby posiadające 
te umiejętności będą mogły ocenić, w jakim stopniu są one 
wynagradzane w ich firmie. Ponadto powinny one promować 
doskonalenie wskazanych krytycznych umiejętności wśród 
swoich członków.

ZALECENIE NR 4: Wspieranie mobilności i  
przyciąganie talentów.

Niniejsze zalecenie dotyczy w szczególności rozpoznawania i 
przyciągania talentów w dziedzinie TIK do krajów UE. W całej 
Europie przewidywany jest wzrost niedostatecznego popytu 
na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie TIK; możliwe, 
że do roku 2020 luka w tym zakresie będzie wynosić nawet 1,3 
mln. Zalecenie to uzupełnia również treść zalecenia nr 1 w tym 
sensie, że regiony muszą same ocenić, w jakie umiejętności chcą 
inwestować. Bycie magnesem dla wszelkiego rodzaju talentów 
jest niepraktyczne. W związku z tym regiony muszą wiedzieć, jakie 
sektory przemysłu zamierzają rozwinąć, a następnie skupić się na 
zestawach umiejętności wymaganych do osiągnięcia doskonało-
ści w tych obszarach.

Komisja EuropEjsKa i państWa członKoWsKiE

Komisja powinna dokonać weryfikacji bieżących polityk UE 
związanych z mobilnością siły roboczej i zbadać, w jaki sposób 
można udoskonalić dotychczasowe inicjatywy w celu wspoma-
gania procesu przyciągania i zatrzymywania kluczowych wy-
kwalifikowanych pracowników. Rola państw członkowskich jest 
również kluczowa we współpracy z UE w ramach udoskonala-
nia polityk imigracyjnych pod kątem ich zgodności z krajową 
polityką gospodarczą oraz wdrażania polityk polegających na 
przyciąganiu i utrzymywania kluczowej wykwalifikowanej siły 
roboczej oraz poprawianiu mobilności.

przEmysł, EduKacja i partnErzy społEczni

Pracodawcy powinni określać popyt na kluczowych wy-
kwalifikowanych pracowników oraz budować potencjał we 
współpracy z dostawcami usług edukacyjnych. Muszą oni 
współpracować z profesjonalnymi stowarzyszeniami w ramach 
identyfikowania sposobów uwidoczniania i nagłaśniania 
wspomnianych krytycznych umiejętności oraz zwiększania 
zainteresowania rodzimych pracowników możliwościami 
podnoszenia umiejętności. Placówki edukacyjne i szkoleniowe 
powinny współpracować z partnerami branżowymi w celu 
lepszego określania popytu na najważniejsze krytyczne umie-
jętności. Partnerzy społeczni powinni zachęcać pracowników 
do przekwalifikowywania się i szukania okazji do nabywania 
nowych umiejętności w ich środowisku roboczym. Muszą oni 
ustalić we współpracy ze światem przemysłu, w jaki sposób 
można najlepiej wspierać siłę roboczą w podnoszeniu poziomu 
umiejętności TIK.

profEsjonalnE stoWarzyszEnia  
informatycznE/ KomputEroWE

Profesjonalne stowarzyszenia informatyczne/komputerowe 
powinny współpracować z podmiotami ze świata przemysłu  
w celu ustalenia niedoborów umiejętności, a także  
współpracować ze swoimi członkami przy ustalaniu sposobów 
nabywania tych umiejętności poprzez edukację zawodową  
lub akademicką. 
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ZALECENIE NR 5: Wspieranie globalnego  
SEKTORA TIK.

Ze względu na charakter globalnych działań biznesowych od 
praktyków TIK wymaga się coraz częściej pracy w zespołach 
wirtualnych w ramach globalnych łańcuchów wartości cyfrowej. 
Dostarczają oni globalne rozwiązania, które przekraczają mię-
dzynarodowe granice i kultury oraz praktyki robocze skutkujące 
opracowaniem wielu ram kompetencji, standardów edukacyj-
nych, kodeksów etycznych i zasobów wiedzy. Jest to problem 
globalny, odnoszący się nie tylko do UE. W związku z tym, w celu 
wdrożenia proponowanych zaleceń dotyczących polityki, należy 
uruchomić globalną inicjatywę celem sprostania temu wyzwaniu.

Komisja EuropEjsKa i państWa członKoWsKiE

Komisja powinna ułatwiać i wspierać tworzenie międzyna-
rodowego forum wzajemnej wymiany wiedzy, pomagają-
cego kształtować politykę pod kątem najlepszych praktyk 
najbardziej odpowiednich do wprowadzenia na terytorium 
UE. Powinny one zawierać wskazówki na temat tworzenia, 
struktury i potrzeby ustanowienia sektora TIK oraz wspierać 
rozpowszechnianie materiałów promujących profesjonalizm 
w państwach członkowskich UE. Same państwa członkowskie 
powinny promować rolę specjalisty w dziedzinie TIK jako moż-
liwość satysfakcjonującej kariery dla obecnych i potencjalnych 
praktyków, a także rozważyć sposoby formalnego uznawania 
statusu specjalisty w dziedzinie TIK.

przEmysł, EduKacja i partnErzy społEczni

Podmioty ze świata przemysłu i pracodawcy powinni wspól-
nie z profesjonalnymi stowarzyszeniami informatycznymi 
zdefiniować wymagania wobec specjalisty we współczesnym 
społeczeństwie. Profesjonalne stowarzyszenia informatyczne/
komputerowe powinny współpracować z innymi stowarzysze-
niami zarówno na szczeblu krajowym, jak i globalnym w celu 
zdefiniowania charakteru i struktury sektora TKI.

ZALECENIE NR 6: Rozwiązywanie problemu 
ryzyka zakłócenia struktury społecznej w wyniku 
wdrażania cyfrowych modeli biznesowych. 

Najnowsze postępy w technologii powodują zmiany modeli 
biznesowych, które kształtują na nowo sposób kontaktowania 
się pracowników i klientów z przedsiębiorstwami. Najnowsze 
badania przeprowadzone przez Oxford University i MIT Center for 
Digital Business podkreśliły rosnący wpływ technologii cyfrowych 
oraz sposób, w jaki automatyzacja niektórych prac intensywnie 
wykorzystujących wiedzę wpływa na umiejętności i zatrudnienie.

U podłoża tych badań leży rozpoznanie szybszych zmian niż 
przewidywane w profilach niezbędnych umiejętności; według 
przewidywań wiele umiejętności stanie się przestarzałe. Istnieje 
również zapotrzebowanie na inwestycje i innowacje w sferze 
edukacji i szkolenia – dotyczy to nie tylko sektora TIK, ale  
całej gospodarki.

Komisja EuropEjsKa i państWa członKoWsKiE

Komisja powinna promować i ułatwiać dyskusję na szczeblu 
regionalnym wokół potencjalnego oddziaływania, jakie inno-
wacje stymulowane przez technologię będą wywierać na profil 
umiejętności, potencjał oraz wydajność ekonomiczną i spo-
łeczną. Istnieje konieczność udzielania instrukcji i wskazówek 
państwom członkowskim przy tworzeniu skutecznych wielo-
stronnych planów zarządzania przejściem do nowej równowagi 
pracowniczej. Państwa członkowskie muszą współpracować z 
towarzystwami zawodowymi, dostawcami usług edukacyjnych, 
przedstawicielami przemysłu i przedstawicielami pracowników 
w celu stworzenia krajowego planu określającego reakcję na 
zarządzanie przejściem do nowego etapu.

przEmysł, EduKacja i partnErzy społEczni

Podmioty ze świata przemysłu i pracodawcy powinni współ-
pracować z partnerami społecznymi celem zyskania wiedzy, jak 
przestawiać się na nowe praktyki robocze i praktyki zatrud-
nienia w sposób wspomagający rozwój cyfrowy. Działania te 
muszą być oparte na współpracy, gdyż bez pełnego zaangażo-
wania wspomniane transformacje mogą skutkować sporami 
pracowniczymi, które odbiją się ujemnie na wydajności 
ekonomicznej. Partnerzy społeczni muszą współpracować z 
przedstawicielami pracowników i pracodawcami w celu iden-
tyfikowania najlepszych oraz przyszłych praktyk roboczych. 
Umiejętne kontrolowanie oczekiwań i problemów związanych 
ze wspomnianymi transformacjami będzie głównym czyn-
nikiem gwarantującym, że pracownicy są przygotowani na 
możliwości podnoszenia umiejętności lub zdobywania nowych 
umiejętności w przyszłości. 

profEsjonalnE stoWarzyszEnia  
informatycznE/ KomputEroWE

Profesjonalne stowarzyszenia informatyczne/komputerowe 
powinny promować kulturę uczenia się wśród praktyków TIK. 
Pomoże to wypracować oparte na czerpaniu wiedzy podejście 
do rozwijania nowych umiejętności w zespole pracowników. 
To z kolei pomoże przygotować pracowników na transformację 
wynikającą z postępu technologicznego.

Opracowany na podsta-
wie doświadczeń ICTC  
w ramach programu 
program nauczania 
umiejętności TIK „Focus 
On IT" uwzględniającego 
kwestię płci dla klas 9-12, 
przyczynił się do wzrostu liczby 
uczennic zapisujących się na kursy z 
zakresu STEM i kontynuujących je, 
przy czym od 2012 r. liczba zapisów 
wśród uczennic wzrosła o 20%. 
Dr Meenakshi Gupta, starszy dyrektor ds. 
polityki i badań, Information and  
Communications Technology Council, Kanada.
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Niniejsza umowa o świadczenie usług została przygotowana 
na zlecenie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przed-
siębiorstw i Przemysłu. André Richier, główny administrator z 
działu kluczowych technologii i TIK, był naszą główną osobą 
kontaktową w trakcie przygotowania niniejszej publikacji.

Oddzielne sprawozdanie na temat e-umiejętności: „Wymiar 
międzynarodowy i wpływ globalizacji" zostało sporządzone 
przez naszego podwykonawcę, Innovation Value Institute (IVI) 
Narodowego Uniwersytetu Irlandii w Maynooth.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez dużego wkładu 
około 800 ekspertów z ramienia różnego rodzaju krajowych 
interesariuszy ze wszystkich państw członkowskich UE, którzy 
wspierali nas przez cały czas realizacji tej umowy o świadcze-
nie usług.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i wkład Komitetu Sterują-
cego, w którego skład wchodzili: Liz Bacon (University of 
Greenwich), Ursula Huws (University of Hertfordshire Business 
School), Allan Russell (SAS), Andrew Agerback (BCG), George 
Sharkov (ESI) i Declan Brady (CEPIS).

Podziękowania należą się również Martinowi Sherry'emu, Dr. 
Stephenowi Mc Laughlinowi, Dr. Marianowi Carcary'emu i Dr 
Clare Thornley z Innovation Value Institute, Wernerowi Korte z 
empirica, Marianne Kolding i Gabrielli Cattaneo z IDC, Fionie 
Fanning z CEPIS oraz ekspertom i uczestnikom konferencji 
 
„e-Umiejętności i umiędzynarodowienie" 2014, która odbyła 
się w Brukseli 26 marca 2014 r., a w szczególności następu-
jącym mówcom, panelistom i ekspertom zasiadającym przy 
okrągłym stole: Johnowi Higginsowi (dyrektorowi generalne-
mu CBE DIGITALEUROPE), Ralfowi Dreischmeierowi (globalne-
mu liderowi ds. praktyk IT, The Boston Consulting Group), 

Dr Clare Thornley (pracownikowi naukowemu Innovation 
Value Institute), Marianne Kolding owi (wiceprezes ds. służb 
europejskich IDC), Declanowi Brady'mu (CEPIS), Gabrielli Cat-
taneo (wiceprezesowi IDC Italia), Wernerowi B. Korte (dyrekto-
rowi empirica GmbH), Theodorosowi Evgeniou (profesorowi 
w dziedzinie teorii decyzji i zarządzania technologiami w 
INSEAD) Dr Holmerowi Hemsenowi (grupa ds. systemów baz 
danych i zarządzania informacją (DIMA), Uniwersytet Technicz-
ny w Berlinie), Fritsowi Bussemakerowi (Partnerowi CIONET),  
Peterowi Hagedoornowi (sekretarzowi generalnemu Euro-
CIO), Peterowi Hellbergowi (wiceprezesowi ICTS, UNI Europa), 
Christophowi Möllerowi (Niemiecki Federalny Urząd Pracy), 
Gerardowi Walkerowi (starszemu doradcy ds. strategii, Forfás) 
i Dr. Stephenowi McLaughlinowi (Kierownikowi Działu Badań i 
Rozwoju, Innovation Value Institute). 

Chcielibyśmy również szczególnie podziękować za cenne spo-
strzeżenia, które byliśmy w stanie zgromadzić w toku kilkuset 
wywiadów przeprowadzonych z ekspertami i interesariusza-
mi, jak również podziękować setkom ekspertów za wypełnie-
nie ankiet internetowych. Jesteśmy również wdzięczni 
wielu specjalistom, którzy poświęcili nam swój czas dzieląc się 
swoimi poglądami.

podzięKoWania
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