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WSTĘP
SZANOWNI PAŃSTWO,
oddajemy w Państwa ręce jedenastą edycję przeglądu informacji istotnych z

punktu widzenia sektora, opracowaną na bazie monitoringu mediów i raportów
branżowych i innych publikacji.

W obecnym wydaniu poruszono tematy związane z pokoleniem Y oraz

pokoleniem Z w kontekście aktualnej sytuacji ekonomiczno-społecznej,

naznaczonej przez niepewność i rosnącą inflację, ale też wyraźnie przyspieszony

rozwój automatyzacji i cyfryzacji. Publikacja mogłaby nosić roboczy tytuł: "Gdzie
jesteśmy i dokąd zmierzamy", ponieważ oprócz rozważań na temat obecnych

wyzwań, poruszono w niej kwestie dotyczące najnowszych trendów w zakresie
rozwoju nowych technologii.
Zapraszamy do lektury!
Zespół projektowy

Sektorowa Rada ds. Kompetencji SKM
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STRIVING FOR BALANCE, ADVOCATING FOR CHANGE
DELOITTE

O troskach zoomerów i millenialsów

W czerwcu 2022 roku został opublikowany kolejny, 11 raport The Deloitte Global 2022
Gen Z & Millennial Survey. W badaniu wzięło udział 14 808 reprezentantów pokolenia Z
oraz 8 412 millenialsów z 46 krajów, w tym również z Polski.
Pokoleniem Z, zetkami lub zoomerami określa się najczęściej osoby urodzone między
styczniem 1995 roku a grudniem 2003 roku. Millenialsi nazywani też pokoleniem Y,
urodzili się natomiast między początkiem 1983 a końcem 1994 roku.
Myśl przewodnia tegorocznej odsłony badania: „Striving for balance, advocating for
change” wydaje się doskonale oddawać napięcie, którego doświadczają przedstawiciele
zetek i millenialsów w codziennym życiu – poszukują równowagi jednocześnie dążąc do
ciągłych zmian.
Poniżej wskazano kluczowe wnioski. Należy zauważyć, że badanie było realizowane na
przełomie roku 2021 i 2022, zatem jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę.
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Co spędza sen z powiek zetkom i milenialsom?

Wykres 1. Troski pokolenia Z oraz millenialsów

Pieniądze
Zetki (29%) i millenialsi (36%) obawiają się o swoją finansową przyszłość ze względu na
rosnące koszty życia. Po części wynika to z rosnącej inflacji, zauważyć jednak należy, że
millenialsi i zetki od lat sygnalizują brak bezpieczeństwa finansowego. Badani pracownicy
wyrażają ponadto głębokie zaniepokojenie kwestiami nierówności społecznoekonomicznych.
Prawie połowa zetek (46%) i millenialsów (47%) żyje od wypłaty do wypłaty i martwi
się, że nie będzie w stanie pokryć swoich wydatków.
Ponad jedna czwarta zetek (26%) i millenialsów (31%) obawia się o swoją emeryturę.
Około trzy czwarte zetek (72%) i millenialsów (77%) zgadza się, że przepaść między
najbogatszymi i najbiedniejszymi ludźmi w ich kraju powiększa się.
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Jak sobie poradzić z problemami finansowymi?
Podjąć kolejną pracę?
W związku z problemami finansowymi aż 43% przedstawicieli pokolenia Z i 33%
millenialsów podejmuje drugą pracę w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin. W Polsce
odsetek pracowników, którzy wykonują więcej niż jedną pracę jest niższy – dodatkowych
zadań podejmuje się co czwarty zoomer. Niewielki, ale rosnący odsetek badanych
podejmuje decyzję o przeprowadzce, poszukując miejsc, w których koszty życia są
niższe.

Zbyt dużo obowiązków
Jak co roku wyniki badania pokazują wysoki poziom stresu wśród respondentów. Prawie
połowa osób z pokolenia Z (46%) i około czterech na dziesięciu millenialsów (38%) jest
zestresowanych przez cały czas lub przez jego większość. Co więcej, prawie połowa
badanych pracowników odczuwa wypalenie spowodowane rosnącą liczbą obowiązków w
pracy. W opinii respondentów jest to przyczyną podejmowania decyzji o zmianie miejsca
pracy - 44% przedstawicieli pokolenia Z i 43% millenialsów jest zdania, że wiele osób
odchodzi z firm z powodu presji związanej z obciążeniem pracą.
Wykres 2. Wypalenie zawodowe wśród zoomerów i millenialsów

Jednocześnie wydaje się, że pracodawcy robią postępy, jeśli chodzi o priorytetowe
traktowanie zdrowia psychicznego pracowników. Ponad połowa zoomerów i millenialsów
zgadza się ze stwierdzeniem, że wraz z nadejściem pandemii ich pracodawcy w
większym stopniu zainteresowali się dobrym samopoczuciem swoich pracowników.
Istnieją jednak mieszane opinie na temat tego, czy to zainteresowanie ma realne
przełożenie na zdrowie psychiczne zetek i millenialsów. 20% zoomerów i 24%
millenialsów jest zdania, że pracodawcy nie traktują zjawiska wypalenia zawodowego zbyt
poważnie i nie podejmują żadnych kroków je powstrzymać.
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Polityka
Warto zauważyć, że 12% pokolenia Z i 11% millenialsów martwi się niestabilną sytuacją
społeczno-polityczną. Obawy te w jeszcze większym stopniu dotykają polskich
pracowników - już co czwarty przedstawiciel generacji Z i co piąty millenials w kraju
wskazuje, że odczuwa niepokój związany z polityką.

Klimat i środowisko
Dbanie o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska pozostaje najwyższym priorytetem
dla pokolenia Z i millenialsów. Około trzy czwarte badanych pracowników uważa, że świat
znajduje się w punkcie zwrotnym jeżeli chodzi o reakcję na zmiany klimatyczne, ale mniej
niż połowa wierzy, że wysiłki na rzecz ochrony planety zakończą się sukcesem.
Zdecydowana większość zoomerów i millenialsów (90%) podejmuje pewne wysiłki, aby
zmniejszyć swój wpływ na środowisko, np. 64% pokolenia Z zapłaciłoby więcej za zakup
produktu przyjaznego dla środowiska. Tego samego oczekują od swoich pracodawców.

Pełny raport: Raport: Global 2022 Gen Z & Millennial Survey | Deloitte
Tekst inspirowany artykułem: https://www.money.pl/gospodarka/millenialsi-i-pokolenie-z-sa-wypalenizawodowo-twierdza-ze-pracodawcy-to-ignoruja-6781826121436064a.html
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THE GREAT UNKNOWN.
ZARZĄDZANIE LUDŹMI W DOBIE PANDEMII, NOWYCH
MODELI PRACY ORAZ GREAT RESIGNATION
Extended Tools
Great Resignation po polsku
Czyli gdzie jesteśmy

Termin „Great Resignation” został użyty przez profesora Anthony’ego Klotza z Texas
A&M University i odnosił się do trendu na amerykańskim rynku pracy, gdzie pracownicy
masowo rezygnowali z pracy sfrustrowani warunkami w firmach lub tym, jak zostali
potraktowani w związku z pandemią i wywołanymi nią obostrzeniami. Czasy lockdownów
i poważnego zagrożenia zdrowia stały się także okazją do przewartościowania swojego
życia i kariery, co również przyczyniło się do podejmowania decyzji o radykalnych
zmianach.
Autorzy raportu „The Great Unknown. Zarządzanie ludźmi w dobie pandemii, nowych
modeli pracy oraz Great Resignation” zaproponowali by pojęcie „wielkiej rezygnacji”
potraktować szerzej nie tylko jako trend ekonomiczny czy dane statystyczne, ale jako
pewne zjawisko społeczne i realne wyzwanie dla biznesu:

Ta „wielka rezygnacja” to nie tylko masowe odchodzenie z pracy, ale przede wszystkim
wielkie braki pracowników w wielu branżach oraz problemy z obniżonym
zaangażowaniem, często zmęczeniem psychicznym i fizycznym pracowników, którzy od
kilkunastu miesięcy pracują na zwiększonych obrotach w zupełnie nowych warunkach.
Praca zdalna czy hybrydowa spowodowała nowe wyzwania, np. konieczność szybkiego
poznania i zastosowania nowych narzędzi pracy, zaburzenia rytmu praca-dom, często
dzielenia przestrzeni do pracy/nauki z rodziną, wyobcowanie wywołane brakiem
bezpośrednich kontaktów z zespołem czy przebodźcowanie wieloma godzinami spotkań
online na Zoomie czy Teamsach – tłumaczy Romeo Grzębowski Chief Inspiration Officer,
Extended Tools Polska
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Badanie The Great Unknown… przeprowadzone zostało wśród polskich menedżerów/ek, liderów/-ek HR oraz kadry zarządzającej na przełomie kwietnia i maja 2022 roku. W
badaniu wzięło udział 325 liderów. Miało ono na celu skonfrontowanie tego, co od
kilkunastu miesięcy dostrzegalne jest wśród amerykańskich organizacji z tym, czego
doświadczają Polacy w obliczu wyzwań ekonomiczno-społecznych.

Prawie połowa przedstawicieli działów HR przyznaje, że w ciągu ostatniego roku
zaobserwowała wśród pracowników często lub bardzo często zjawisko rezygnacji z
pracy. Jednak zgodnie z zaproponowaną w raporcie definicją, The Great Resignation to
nie tylko odejście z firmy. To również bardziej subtelne sygnały, jak zniechęcenie czy
obniżona motywacja. Wyniki badania pokazują, że ponad 60% osób zatrudnionych w
działach HR twierdzi, że często lub bardzo często obserwowało w ostatnim czasie
zniechęcenie i spadek motywacji wśród współpracowników.

Wykres 3. Osoby zatrudnione w działach HR o zniechęceniu i obniżonej motywacji wśród
wspólpracowników w ostatnich 12 miesiącach
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Aż 60% badanych wskazało, że kluczowym wyzwaniem, z którym przyjdzie im się
zmierzyć w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, będzie presja na zwiększanie
wynagrodzeń. Nie mniej dotkliwym dla liderów opinii okazuje się być wyzwanie związane z
niedoborem pracowników na rynku pracy (54,8% wskazań). Wyniki te zaskakują w
kontekście upowszechnienia się pracy zdalnej i możliwości podjęcia obowiązków
niezależnie od miejsca zamieszkania. Autorzy raporty stawiają tezę, że być może dziś
wyzwanie stanowi nie tyle znalezienie kandydata, ile trafienie na tego właściwego,
pasującego do kultury organizacyjnej firmy. W tym sensie istotną rolę zaczynają grać nie
tylko kompetencje i doświadczenie, ale również postawa i motywacja kandydata. Ponad
38% respondentów obawia się zniechęcenia i obniżonej motywacji pracowników. To
pokazuje, że badani mają świadomość, w jaki sposób dotykające nas zmiany społecznogospodarcze mogą wpływać na nastroje ludzi w organizacji.
Wykres 4. Największe wyzwania w perspektywie kolejnych 12 miesięcy zdaniem
managerów, liderów HR i kadry zarządzającej

Pełna wersja raportu: https://lp.extended.tools/dziekujemy-za-pobranie-raportu-great-unknown
Tekst inspirowany artykułami: https://dreamemployer.pl/the-great-unknown-zarzadzanie-ludzmi-w-dobiepandemii-nowych-modeli-pracy-oraz-great-resignation/ oraz https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5537151,TheGreat-Resignation-po-polsku.html
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To jeszcze nie koniec
Great Resignation…

Przywoływany już raport Global
2022 Gen Z & Millennial Survey
ukazujący perspektywę
pracowników, wskazuje, że
czterech na dziesięciu zoomerów
i prawie jedna czwarta
millenialsów chciałaby odejść z
pracy w ciągu najbliższych
dwóch lat. Co więcej, jedna
trzecia z nich zdecydowałaby się
odejść z pracy nawet jeżeli nie
miałaby zagwarantowanej
ciągłości zatrudnienia, czyli nie
podpisała jeszcze umowy z
nowym pracodawcą. Świadczy to
z jednej strony o dużym poziomie
niezadowolenia z obecnej pracy i
potrzebie zmian, ale z drugiej
strony o odwadze i świadomości
posiadania kompetencji
atrakcyjnych dla pracodawców

Pełna wersja raportu: Raport: Global 2022 Gen Z &
Millennial Survey | Deloitte
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Jak powstrzymać Great Resignation?

Badani przedstawiciele pokolenia Z oraz millenialsi przyznali, że zdecydowali się na
zmianę pracy ze względu na możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia. Niemniej
dla tych pokoleń pracowników ważne jest zachowanie równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym i możliwość rozwijania swoich kompetencji – tym kierowali się
przy wyborze nowego pracodawcy.
Główne wnioski z raportu wskazują, że pracodawcy chcąc zatrzymać w firmie talenty
powinni realizować działania zgodnie z wartościami wyrażanymi przez pracowników.
Prawie dwóch na pięciu przedstawicieli zoomerów i millenialsów twierdzi, że odrzuciło
pracę lub zlecenie, ponieważ nie było ono zgodne z ich wartościami. Tymczasem ci,
którzy utożsamiają się z misją firmy i realizowanymi działaniami, częściej chcą zostać w
tej firmie na dłużej niż pięć lat.
Pracownicy z pokolenia Z oraz millenialsi doceniliby większą elastyczność - obecnie 49%
pokolenia Z i 45% millenialsów pracuje zdalnie lub hybrydowo, natomiast taki model
pracy preferuje aż trzy czwarte pracowników. Zwracają oni uwagę, że praca zdalna
pozwala im oszczędzić czas, który przeznaczają dla rodziny oraz pieniądze.

Wykres 5. Preferencje dotyczące modelu pracy

Pełna wersja raportu: Raport: Global 2022 Gen Z & Millennial Survey | Deloitte

FREELANCING W POLSCE 2022: ZAROBKI, INFLACJA
I POKOLENIE Y NA RYNKU PRACY
USEME
Praca zdalna i system hybrydowy, które na przestrzeni ostatnich dwóch lat wpisały się
trwale w model pracy wielu firm, okazały się wielkim krokiem naprzód w upowszechnianiu
freelancingu. Rynek usług świadczonych przez freelancerów powiększył się, zasilony
również przez osoby pracujące na etacie, które “po godzinach” wykonują zlecenia dla
klientów.
Badanie rynku freelancingu w Polsce realizowane jest corocznie od 2014 roku przez
Useme. Dotychczas przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że freelancing
najpopularniejszy jest wśród przedstawicieli pokolenia Y – millenialsi stanowią blisko
połowę ankietowanych (48%), zaś zmoomerzy 18%. Polscy freelancerzy to często dobrze
wykształceni mieszkańcy większych miast.
Chociaż przedmiotem zleceń dla freelancerów może być dowolna praca rozliczana na
podstawie umowy o dzieło, pod względem popularności od lat niezmiennie prym wiodą
najbardziej rozpoznawalne dziedziny sektora kreatywnego: copywriting i obsługa mediów
społecznościowych (27%), grafika (18%) i programowanie (10%).
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Tegoroczny raport pt. Freelancing w Polsce 2022: zarobki,
inflacja i pokolenie Y na rynku pracy próbuje odpowiedzieć
na pytanie jak na rynek usług świadczonych przez
freelancerów i freelancerki wpłynęła sytuacja ekonomiczna
w Polsce.
W badaniu wzięło udział 1132 freelancerów.
Wybrane wnioski z badania:
Freelancerzy doświadczyli raczej zwiększenia (42%)
niż zmniejszenia (16,3%) zarobków. 41% badanych
deklaruje, że ich zarobki pozostały na tym samym lub
podobnym poziomie.
Freelancerzy na ogół nie skarżą się również na zastój
gospodarczy. Ponad połowa (54%) zadeklarowała, że
liczba klientów pozostała na tym samym poziomie,
podczas gdy kolejne 18% zauważyła wzrost zamówień.
Odpowiednio 17% i 11% freelancerów odnotowało
zmniejszenie i znaczące zmniejszenie liczby zleceń.
Wzrost liczby zamówień deklarują freelancerzy
reprezentujący te branże, które są najbardziej
zaangażowane w marketing bezpośredni: copywriting,
social media, pozycjonowanie oraz grafika.
Największy spadek zamówień odnotowali freelancerzy,
którzy nie są związani ze sprzedażą produktów w sieci:
architekci i rękodzielnicy. Spadek zamówień odczuli
również… graficy i projektanci 3D. To właśnie w tej
grupie wystąpiła największa rozbieżność w ocenie
liczby zleceń.

Pełna wersja raportu: https://useme.com/pl/blog/raport-useme-freelancing-w-polsce-2022-zarobki-inflacja-ipokolenie-y-na-rynku-pracy/
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GEN Z IS POISED TO REFRAME THE FUTURE, BUT ARE
BUSINESS AND EDUCATION READY?
EY RIPPLES & JA WORLDWIDE

Pokolenie Z: A generation poised to reframe the future
Edukacja i marzenia, czyli dokąd zmierzamy

Pod koniec 2020 r. EY Ripples i JA Worldwide połączyły siły i przeprowadziły badanie
ilościowe wśród prawie 6000 przedstawicieli pokolenia Z z 17 krajów. Powstały raport
koncentruje się na tym jak młodzi ludzie postrzegają siebie, swoje umiejętności, rolę
edukacji w swoim życiu, ale też jak widzą swoją przyszłość, co planują oraz jakie mają
marzenia.
Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że zoomerzy to pokolenie wielkich optymistów.
Przyjrzyjmy się głównym wnioskom.
82% respondentów z Pokolenia Z ma nadzieję, że w 2030 roku będzie mieć pracę,
która da im spełnienie i umożliwi rozwiązanie problemów stojących przed naszą
planetą. Optymizmu badanych nie mąci ani pandemia ani kryzys ekonomicznogospodarczy
Wykres 5. Poziom optymizmu przedstawicieli pokolenia Z w związku ze znalezieniem
pracy, która ma znaczenie oraz rozwiązaniem problemów współczesnego świata

53% badanych z Pokolenia Z liczy, że będzie prowadzić własny biznes za 10 lat.
Jeszcze bardziej optymistyczni są przedstawiciele Pokolenia Z, którzy już pracują –
65% z nich uważa, że zostanie przedsiębiorcą do 2030 roku.
Mówiąc o cechach wymarzonej pracy, respondenci najczęściej wymieniali „nowatorskie
koncepcje”, „współpracę z ludźmi na całym świecie” i „możliwość rozwiązywania
złożonych problemów”. Można na tej podstawie wysnuć wniosek, że zoomerzy są
wyjątkowo ambitni i nie boją się wyzwań.
Ponad 75% respondentów ma poczucie, że potrafi:
- słuchać innych
- pracować w zespole
- rozwiązywać problemy
- uczestniczyć w tworzeniu kreatywnych idei
- wyrażać swoje pomysły
60% przedstawicieli pokolenia Z twierdzi, że kluczem do rozwoju ich kariery jest
edukacja. W dalszej kolejności wymieniają międzynarodowe korporacje, instytucje
rządowe czy sieć osobistych relacji. 54% przedstawicieli Pokolenia Z uważa, że
edukacja świetnie ich przygotowuje do osiągnięcia sukcesu w 2030 roku.
Wykres 6. Odpowiedzialność za sukces zawodowy w opinii pokolenia Z
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Z badania wynika, że przedstawiciele Pokolenia Z chcą się skupić w ramach edukacji
na obszarach, które najlepiej ich przygotują do rozwoju kariery i odnalezienia się w
roli członka międzynarodowej społeczności. Wśród najważniejszych przedmiotów
wymieniają ochronę środowiska i umiejętność zarządzania rozwojem zawodowym (te
dwa przedmioty wskazało 77% badanych), wysoko w rankingu znajdują się też
finanse, kwestie dotyczące spraw międzynarodowych, umiejętności technologiczne
oraz przedsiębiorczość.

Wykres 7. Ranking przedmiotów szkolnych, które w opinii pokolenia Z, mają wpływ na
ich karierę

W odpowiedzi na pytanie o zmiany, jakie powinny zajść w systemie edukacji, by
szkoła bardziej efektywnie przygotowała ich do życia zawodowego, 59% badanych z
Pokolenia Z wskazało praktyki zawodowe, a 57% – mentoring. To sygnał, że badana
grupa wysoko ceni sobie rzeczywiste doświadczenie zawodowe, które umożliwia im
lepsze radzenie sobie na zmieniającym się rynku pracy.
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Przedstawiciele pokolenia Z wierzą w swoje umiejętności i możliwości na rynku pracy.
Twierdzą, że mają odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje potrzebne na
interesującym ich stanowisku, oraz mają wiedzę na temat umiejętności
preferowanych przez potencjalnego pracodawcę. Cechą, która wyróżnia
przedstawicieli Pokolenia Z, jest pewność siebie w zakresie korzystania z technologii
– 84% badanych z Pokolenia Z twierdzi, że swobodnie korzysta z dobrodziejstw
technologicznych. Towarzyszy temu pozytywne podejście do kluczowych zmian na
rynku pracy takich automatyzacja, globalizacja i zmiana sposobu, w jaki pracujemy –
74% respondentów badania “optymistycznie” podchodzi do wpływu automatyzacji na
ich możliwości zawodowe.

Wykres 8. Samoocena pokolenia Z w różnych obszarach

Pełna wersja raportu: How business and education can help Gen Z reframe the future | EY - Global
Tłumaczenie (również wykresów) za: Pokolenie Z - gen przedsiębiorczości [RAPORT] - BRIEF
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THE FUTURE OF JOBS
Światowe Forum Ekonomiczne

Według raportu The Future
of Jobs Światowego Forum
Ekonomicznego do 2025
roku:
wyrówna się czas
spędzany w pracy przez
człowieka i maszynę
zaniknie 85 milionów
miejsc pracy w 26
krajach
pojawi się do 97
milionów nowych
zawodów, bardziej
dostosowanych do
nowego podziału pracy
między ludźmi,
maszynami i
algorytmami

Pełna wersja raportu: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
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DIAGNOZA WPŁYWU ROZWOJU NOWYCH
TECHNOLOGII, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI
ROZWIĄZAŃ OPARTYCH NA AI, NA POTRZEBY
KOMPETENCYJNE SEKTORA KOMUNIKACJI
MARKETINGOWEJ
MABEA

Trendy w rozwoju nowych technologii kluczowe dla
komunikacji marketingowej
We wrześniu 2022 roku zespół Mabea przeprowadził badanie, którego jednym z celów
było zidentyfikowanie kompetencji, na które wzrośnie zapotrzebowanie w związku z
rozwojem nowych technologii MarTech i narzędzi w obszarze sztucznej inteligencji. By
osiągnąć ten cel w pierwszej kolejności dokonano przeglądu trendów w zakresie AI i ML.
Wyniki badań i analiz przedstawiono w raporcie „Diagnoza wpływu rozwoju nowych
technologii, w tym w szczególności rozwiązań opartych na AI, na potrzeby
kompetencyjne sektora komunikacji marketingowej”. Poniżej przywołano wybrane
fragmenty raportu.
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Zestawy trendów, które wskazali goście podcastu Vitalija Alekseichenki
o tematyce AI i ML:

Według Krzysztofa Chromańskiego w przyszłości nastąpi:
osiągnięcie maksimum wydajności obecnych modeli ML i konieczne będzie
poszukiwanie nowych,
poszukiwanie możliwości uczenia się maszyn przez generalizację, podobnie jak ma
to miejsce w ludzkim umyśle,
dążenie do uczenia maszyn przez ekstrapolację,
konieczność zmian istniejących technik ML, gdyż nie są w stanie efektywnie poradzić
sobie z ilościami danych, jakie w przyszłości będą musiały być przetwarzane,
stworzenie w społeczeństwie zaufania do algorytmów.

Według Marcina Marzejka, w przyszłości nastąpi:
w wyniku nasycenia rynku zmniejszenie się liczby aplikacji korzystających z ML,
pojawieni się modeli generatywnych „world models”, które będą przewidywać
zachowanie całych środowisk,
odwzorowywanie rzeczywistości i wnioskowania AI w sposób bezpośrednio
zrozumiały dla człowieka, na przykład przez obrazy i słowa,
stworzenie modeli, w których można będzie zapytać AI o to, czy się myli i poprosić o
określenie punktu możliwej pomyłki oraz jej prawdopodobieństwa.

Według Filipa Finfanda nastąpi:
specjalizacja zespołów ML jako wydzielonych działów organizacji, a nie część
zespołu IT lub innych,
kompleksowość działań, od zaprojektowania ML po wdrożenie do produkcji, czy
użytkowania,
pojawienie się nowoczesnych narzędzi do ochrony danych przeznaczonych do ML i
sprawdzania ich jakości.
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Według Mirosława Mamczura:
dzięki platformom bezkodowym, ML stanie się dostępne dla każdego, nie tylko dla
dużych firm,
tworzenie modeli i analiz oraz wykrywanie wzorów i anomalii, będzie możliwe dzięki
bezprogramowemu ML, bez zatrudniania Data Scientists,
w cybersecurity AI będzie wplatane w atak cybernetyczny. Pojawi się więcej ataków
phishingowych, przed którymi być może będziemy się chronić dzięki technologii
BlockChain.

Według Aleksandry Możejki:
zostanie położony większy nacisk na ocenę ryzyka AI i ML. Nowe modele będą
musiały być prościej wyjaśnione, żeby było wiadomo, jak podejmują decyzje,
pojawią się regulacje prawne dotyczące ML i AI. Kwestia podejmowania decyzji przez
algorytmy stanie się poważnym zagadnienie legislacyjnym,
stworzone zostaną ramy służące do wyjaśniania modeli ML i AI,
pojawi się coraz więcej zastosowań ML i AI w biznesie. Transformacja cyfrowa to
przyśpieszy.

V. Alekseichenko, Przyszłość Machine Learning - prognozy praktyków i ekspertów,
https://youtu.be/QnQ77z9f7LY (18.09.2022), za: Araminowicz A., Klatta P., Słocińska M., Diagnoza wpływu
rozwoju nowych technologii, w tym w szczególności rozwiązań opartych na AI, na potrzeby kompetencyjne
sektora komunikacji marketingowej.
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Kluczowe trendy w komunikacji marketingowej w kontekście
MarTechu

Programowanie bezkodowe i platformy bezkodowe
Platformy bezkodowe są już powszechnie stosowane i ułatwiają pracę w wielu
dziedzinach. Pozwalają swobodnie projektować (Figma) i tworzyć strony internetowe
(Wordpress), prezentacje (Prezi), bazy danych (Google Sheets, Airtable), zarządzać
zespołem pracowniczym oraz integrować zadania (Zapier, Asana), tworzyć aplikacje
mobilne i internetowe oraz gry komputerowe (Telerik DevCraft, Roblox), chatboty
(Chatfuel), asystentów głosowych (Yelda) i inne podobne powszechnie stosowane
rozwiązania.
Eksperci raportu przewidują, wkrótce nawet programistyczne API (Interfejsy
Programowania Aplikacji) będą posiadały cechy pozwalające na korzystanie z nich przez
dowolnego użytkownika, w tym również osobę nieinformatyczną zajmującą się
komunikacją marketingową.
Powiązania platform, sieci cyfrowych i rynków
Powiązania między platformami (systemy i oprogramowanie systemowe), sieciami
cyfrowymi (konsumenci) i rynkami cyfrowymi (sprzedaż w sieci) będą nadal rosnąć,
wpływając na wewnętrzne struktury biznesowe, a także na zewnętrzne relacje z
dostawcami i klientami, które z uwagi na nieustanną walkę konkurencyjną nie zawsze są
stabilne. Cyfryzacja przyśpiesza procesy, które od zawsze istniały w biznesie i powoduje,
że organizacje oraz ich działania ulegają segmentacji i decentralizacji, nad którą
dotychczasowe struktury nie są w stanie same zapanować. Tendencja ta jest
wzmacniana przez pojawianie się nowych aplikacji, które mogą być produkowane z
użyciem platform bezkodowych.
Zdaniem autorów raportu MarTech będzie kluczem umożliwiającym funkcjonowanie
nowoczesnych organizacji poprzez umożliwienie pracy w wydajnych i konfigurowalnych
zespołach oraz zachowanie spójności więzi i jedności celów w zdecentralizowanym i
zmiennym środowisku.

Wielka eksplozja aplikacji (The Great App Explosion)
W wyniku tworzenia się coraz większej liczby narzędzi MarTech, w tym dzięki platformom
bezkodowym pozwalających, aby wiele twórczych osób nieinformatycznych wykorzystało
swój potencjał do tworzenia niestandardowych aplikacji, będzie następował lawinowy
wzrost oprogramowania. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat zostanie
opracowanych ponad 500 milionów cyfrowych aplikacji i usług wspierających rozmaite
funkcje związane z marketingiem i jego powiązaniami z szerokim spektrum zadań
organizacji
Przejście od Wielkich Danych do Wielkich Operacji
Według predykcji, zarówno ilość danych udostępnianych na rynku, jak też liczba ich
dostawców, będą rosły o około 25% rocznie. Bez odpowiednich narzędzi i
kompetentnych pracowników, wykorzystanie danych i operacyjne powiązanie ich
przepływu między marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta staną się jeszcze
trudniejsze. Natomiast dzięki narzędziom MarTech możliwe będzie stosowanie rozwiązań
umożliwiających skuteczne wyszukiwanie poszczególnych rodzajów danych, wtedy, gdy
są one potrzebne, a następnie ich rzetelną i pełną analizę

Rozszerzona rzeczywistość (eXtended Reality)
Według Virtual Reality Market Size, Share, Analysis Report, globalny rynek wirtualnej
rzeczywistości, czy szerzej rozszerzonej rzeczywistości (eXtended Reality - XR) w 2027
roku będzie wart około 103 miliardów USD, zaś stopa zwrotu w inwestycje w tej
dziedzinie wyniesie w tym czasie 33% rocznie.
Harmonizacja człowieka i maszyny (Harmonizing Humans + Machines)
Zadania człowieka i AI wzajemnie się uzupełniają. Wzajemność tej relacji ma pod
pewnymi względami szansę zdominować przyszłe technologie wykorzystujące AI i ML, w
tym MarTech . Tak jak platformy bezkodowe pozwolą odciążyć specjalistów
programowania, tak implementacja rozwiniętej AI w narzędziach MarTech spowoduje, że
przejmie ona większość rutynowych zadań w komunikacji marketingowej, a jednocześnie
będzie wspierać człowieka w wykonywaniu bardziej złożonych i twórczych zadań .
Harmonizacja człowieka z AI stanie się istotnym elementem pracy w branży MarTech. Jej
właściwe wykonanie będzie warunkować, czy potencjał ludzi i maszyn zostanie
wykorzystany właściwie, wydajnie i z korzyścią dla organizacji.
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W kontekście zidentyfikowanych trendów w zakresie rozwoju technologii autorzy raportu,
zwrócili uwagę na obszary kompetencji, które zyskają na znaczeniu w przyszłości.
Kompetencje związane z uczeniem się, w tym: otwartość na nowe doświadczenia,
elastyczność i umiejętności szybkiego adaptowania się w zmieniającym się otoczeniu
Kompetencje związane z pomiarami, analizą danych np. kompetencje z zakresu
programowania, analizy i przetwarzania danych, raportowania, czy przewidywania
zmian i budowania w oparciu o nie różnych modeli i strategii działań
Kompetencje związane z wykorzystywaniem technologii tj. umiejętność obsługi
poszczególnych narzędzi oraz umiejętności związane z integrowaniem działań
prowadzonych metodami „tradycyjnymi” z działaniami opartymi o wykorzystanie
sztucznej inteligencji
Kompetencje społeczne oraz kompetencje związanych z myśleniem
komputatywnym np. kompetencje związane z gotowością do uczenia się oraz
gotowością do przyjmowania odpowiedzialności, podejmowania decyzji, krytycznego
myślenia
Kompetencje związane z uczeniem innych tj. kompetencji związanych z jednej
strony z dostosowywaniem technologii i działań z tym związanych do potrzeb i
możliwości odbiorców, a z drugiej strony kompetencji związanych z edukowaniem
konsumentów, przełamywaniem barier, oswajaniem rozwiązań wykorzystujących
nowe technologie
Pełna wersja raportu: Araminowicz A., Klatta P., Słocińska M., Diagnoza wpływu rozwoju nowych technologii, w
tym w szczególności rozwiązań opartych na AI, na potrzeby kompetencyjne sektora komunikacji
marketingowej.
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O RADZIE SEKTOROWEJ
DS. KOMPETENCJI KOMUNIKACJA
MARKETINGOWA

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
Pracujemy nad tym, aby lepiej dopasować
system edukacji do potrzeb sektora

komunikacji marketingowej. W tym celu
podejmujemy szereg działań, m.in.:

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora

Komunikacji Marketingowej to inicjatywa
wspierająca edukację branży.

definiujemy rzeczywiste wymagania

zawodowe w branży marketingowej,

identyfikujemy potrzeby opracowania
ram i standardów kwalifikacji,

opracowujemy programy edukacyjne,
Reprezentujemy ten sektor gospodarki w

rekomendujemy rozwiązania prawne

rynku. Wyznaczamy standardy kompetencji,

wyznaczamy kierunki zmian systemu

kwalifikacje zdobywane w szkołach, na

dążymy do zawierania porozumień

odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku

kształcenia.

rozmowach z pozostałymi uczestnikami

i organizacyjne,

a przede wszystkim dążymy do tego, by

edukacji,

uczelniach, podczas kursów i szkoleń

pomiędzy biznesem a instytucjami

pracy.

Zadania te realizujemy poprzez dialog,
wymianę doświadczeń ekspertów
związanych z branżą komunikacji
marketingowej, którzy wspólnie

wypracowują systemowe rozwiązania.

KTO TWORZY RADĘ?
W skład Rady wchodzą przedstawiciele
pracodawców, instytucji rynku pracy,
organizacji branżowych i dialogu

społecznego, uczelni wyższych, szkół średnich
oraz podmiotów kształcenia ustawicznego.
Niezależni specjaliści tworzą Komitet
Ekspercki.

Członkostwo w Radzie jest otwarte – do

naszych prac mogą dołączyć przedstawiciele
podmiotów działających w branży

komunikacyjnej, którzy spełnią określone
kryteria.

Zapraszamy także do współpracy w ramach
Komitetu Eksperckiego.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora
Komunikacji Marketingowej powstała z
inicjatywy i jest prowadzona przez

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej
SAR oraz Związek Pracodawców Branży
Internetowej IAB Polska.

To jeden z kilkunastu projektów

realizowanych dla różnych sektorów
gospodarki w ramach „Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, wdrażanego przez

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Kontakt: rada.sektorowa@sar.org.pl

www.radasektorowa-komunikacja.pl
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O STOWARZYSZENIU KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR
– LIDERZE PROJEKTU
SAR istnieje od 1997 roku. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację

marketingową, jest to obecnie 117 podmiotów: agencje full service, agencje mediowe, agencje brand
design & consulting, agencje eventowe, agencje interaktywne, domy produkcyjne i agencje AdTech.

Jednym z głównych zadań SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz

tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami działającymi na rynku.

Ponadto działalność SAR obejmuje opracowywanie, systematyzowanie i popularyzowanie standardów
przetargowych oraz dobrych praktyk biznesowych, organizowanie szkoleń, seminariów i edukowanie
kadr, a także prowadzenie badań branżowych. Oprócz tego SAR wraz z Polską Konfederacją

Pracodawców Prywatnych (Związek Mediów i Reklamy) prowadzi lobbing wokół prawa reklamy.
Stowarzyszenie jest organizatorem wyznaczających standardy reklamowe konkursów i związanych
z nimi konferencji: Effie Awards, Innovation Award i KTR. Od 1999 r. SAR jest członkiem European

Advertising Agencies Association (EAAA), obecnie European Association of Communications Agencies

(EACA). Oprócz tego współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami reklamy, tj. EACA, IPA, ADCE.
W Polsce SAR jest przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions.

www.sar.org.pl
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O ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ IAB
POLSKA – PARTNERZE PROJEKTU
IAB Polska działa od 2000 roku. Jest to organizacja zrzeszająca ponad 230 najważniejszych firm

polskiego rynku internetowego, w tym największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy
mediowe i agencje interaktywne.

Głównym celem IAB Polska jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie wykorzystania internetu jako

skutecznego narzędzia prowadzenia biznesu i promocji. Organizacja propaguje skuteczne rozwiązania emarketingowe, tworzy, prezentuje i wdraża standardy jakościowe. Związek przygotowuje także raporty
i badania rynku online, m.in. Raport Strategiczny, który szczegółowo prezentuje aktualną sytuację oraz
prognozy dotyczące rynku cyfrowego w Polsce, oraz badanie AdEx, którego wyniki są bazą analiz
wydatków reklamowych. IAB Polska jest organizatorem branżowych konferencji (Forum IAB, IAB
HowTo), konkursu wyłaniającego najlepsze digitalowe kampanie reklamowe IAB MIXX Awards,
a także licznych warsztatów i szkoleń (Akademia DIMAQ).

Jednym z flagowych projektów IAB Polska jest DIMAQ – międzynarodowy standard kwalifikacji

e-marketingowych. IAB Polska jest częścią struktur światowych organizacji IAB oraz członkiem IAB

Europe, Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Business Centre Club.

www.iab.org.pl

www.radasektorowa-komunikacja.pl

