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Wykaz skrótów 
AI  ang. Artificial Intelligence - sztuczna inteligencja 
B+R  projekty badawczo-rozwojowe 
BPO  ang. business process outsourcing – samodzielne 
jednostki obsługujące przedsiębiorstwa (niekiedy konkurujące ze 
sobą) jako firmy  zewnętrzne 
CIA   ang. Cross-Impact Analysis – analiza wpływów 
krzyżowych 
CPI  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
GUS   Główny Urząd Statystyczny 
HR  ang. Human Resources – zasoby ludzkie; skrót 
używany na określenie działów personalnych 
w przedsiębiorstwach 
IDI  ang. Individual in-Depth Interview – indywidualne 
wywiady pogłębione 
IP  ang. Intelectual Property – własność intelektualna 
KCS  Kluczowe Czynniki Sukcesu 
KE  Komisja Europejska 
LRP2030 ekspertyza pn. „Lubelski Rynek Pracy 2030” 
MGI  McKinsey Global Institute 
PAIH  Polska Agencja Inwestycji i Handlu 
PARP  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
PESTEL akronim oznaczający analizę czynników zmian, która 
łączy tematycznie klastry odpowiadające obszarom: polityki, 
ekonomii, społeczeństwa i kultury, technologii i innowacji, 
środowiska i ekologii, prawa 
PKB  produkt krajowy brutto 
PMT  ang. Probabilistic Modified Trends – probabilistyczna 
modyfikacja   
  trendów – jedna z trzech głównych szkół planowania 
scenariuszowego 



7 

PPP  Partnerstwo Publiczno-Prywatne 
PUP  Powiatowy Urząd Pracy 
RCEP  ang. Regional Comprehensive Economic Partnership 
- Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze – 
porozumienie piętnastu krajów Azji i Pacyfiku, tworzące największy 
obszar handlu na świecie 
SSC  ang. shared services centers – centra usług 
współdzielonych – praca na wewnętrzne potrzeby dużej, 
rozproszonej terytorialnie korporacji lub grupy kapitałowej jako 
samodzielny business unit 
TPST  Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji (dla 
województwa lubelskiego) 
TIA   ang. Trend-Impact Analysis ‒ analiza wpływów 
trendów 
UE  Unia Europejska 
UE-15  państwa tworzące Unię Europejską przed akcesją 
nowych członków w 2004 r. Są to: Austria, Belgia, Dania, 
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Luksemburg, Niemcy, Portugalia,  Szwecja, Wielka Brytania oraz 
Włochy. Państwa te określane są również jako „Stara Unia” 
UE-27  wszystkie 27 państw tworzących Unię Europejską po 
Brexit 
WHO  ang. World Health Organization - Światowa 
Organizacja Zdrowia 
WUP  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 
5G  piąta generacja technologii komunikacji 
bezprzewodowej 
6G  szósta generacja technologii komunikacji 
bezprzewodowej 
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Wstęp 
Żyjemy w turbulentnych czasach zmian i transformacji. Tych 
zaplanowanych i tych wymuszanych zjawiskami i procesami 
zewnętrznymi. Dotykają one w mniejszym lub większym stopniu 
zarówno jednostki, grupy społeczne, organizacje, jak 
i społeczeństwa. Człowiek przyzwyczajony do kontrolowania 
swojego otoczenia spotyka się z sytuacjami, na które nie ma 
żadnego wpływu lub ten wpływ jest ograniczony. Podejmowane są 
liczne próby zrozumienia tego, co się dzieje i przewidywania biegu 
wydarzeń. Nie jest to jednak łatwe w świecie, który coraz częściej 
określamy jako świat VUCA1 charakteryzujący się zmiennością, 
niepewnością, złożonością i niejednoznacznością. 
Dotychczasowe metody badawcze, planistyczne i prognostyczne 
odwoływały się do dużej ilości danych ilościowych i historycznych 
oraz ich ekstrapolowania. Przyspieszony rozwój globalizacji, 
innowacji produktowych, usługowych i społecznych, nowych 
technologii a szczególnie cyfryzacji, wymiany handlowej i wielu 
innych aspektów ludzkiej aktywności rozwinął kulturę 
nanosekundy, którą mierzymy naszą codzienność. W rezultacie 
w naszym otoczeniu bliższym i dalszym obok elementów i zjawisk 
przewidywalnych, pojawiło się wiele zaskakujących zjawisk, 
których nie potrafiliśmy ani sobie wcześniej wyobrazić ani 
przewidzieć i z którymi nie najlepiej sobie radzimy. 
Zmiany dotykają każdej dziedziny życia. Także rynków pracy, na 
których przedmiotem wymiany między kupującym (pracodawca) 
a sprzedającym (pracownik) jest praca. Dwa kluczowe 
mechanizmy na tym rynku to podaż oraz popyt na pracę. Podaż 
pracy to potocznie mówiąc siła robocza, czyli ogół osób 
pracujących lub poszukujących zatrudnienia na określonych 

 
1 VUCA jest akronimem pochodzącym od pierwszych liter 
angielskich słów volatility, uncertainty, complexity i ambiguity. 
Pojęcie to zastosowane po raz pierwszy w 1987 r. służy do opisu 
specyficznych sytuacji i warunków zewnętrznych mających wpływ 
na przebieg zdarzeń i pozwalający prognozować ich przebieg 
z uwzględnieniem elementów zaskakujących i trudnych do 
przewidzenia. 
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warunkach za określoną płacę. Popyt na pracę jest 
zapotrzebowaniem na nią, zgłaszanym przez pracodawców, czyli 
liczbą osób, którą pracodawcy chcą zrekrutować oferując tym 
osobom określone warunki zatrudnienia. Popyt na pracę jest 
kształtowany przez koszty i wydajność pracy oraz 
zapotrzebowanie na produkty i usługi. Jest więc popytem 
pochodnym, wynikającym z popytu na wytwory pracy. 
Organizowaniem rynku pracy zajmują się publiczne służby 
zatrudnienia. Instytucje te realizują zadania wskazane w ustawie z 
20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
i dbają o równy dostęp do rynku pracy, właściwe przekazywanie 
informacji w zakresie zatrudnienia i prawidłową realizację wypłaty 
świadczeń. W szczególności podejmują różne działania w celu 
aktywizacji bezrobotnych na rynku pracy. 
Dzisiaj rynki pracy są kształtowane przez ciągłe interakcje 
pomiędzy tworzeniem, przekształcaniem i likwidowaniem miejsc 
pracy, rozwojem technologicznym oraz kształceniem zupełnie 
nowych kompetencji. Dotychczasowe sposoby badania tego rynku 
wymagają wzbogacenia o podejście uwzględniające nie tylko 
ilościowe dane statystyczne i pochodzące z badań, ale także 
metody jakościowe. Wśród nich znajdują się takie, które 
umożliwiają nie tyle prognozowanie rozwoju rynku pracy, ale 
bardziej antycypowanie zmian, które mogą nastąpić. Należą do 
nich eksploracyjne metody scenariuszowe, które analizują szerokie 
otoczenie systemowe w celu wyłonienia czynników zmian. Kolejne 
kroki prowadzą do tworzenia alternatywnych, równie 
prawdopodobnych scenariuszy przyszłości. Główna wartość 
analizy scenariuszowej wiąże się z dyskutowaniem różnych 
wariantów wydarzeń, które często odbiegają od tzw. oficjalnej 
przyszłości, będącej dominującym paradygmatem organizacji 
pracującej nad scenariuszem, który uniemożliwia dostrzeżenie 
innych ścieżek rozwoju. 
Niniejsza ekspertyza zrodziła się z potrzeby pełniejszego 
uchwycenia przyszłości rynku pracy województwa lubelskiego. 
Powstała w ramach planu badawczego Wydziału Badań i Analiz 
WUP. Jej celem było przeprowadzenie analizy scenariuszowej 
rynku pracy w województwie lubelskim z uwzględnieniem skutków 
COVID-19 w perspektywie do 2030 r. Taki przedział czasowy 
powinien ułatwić zaprojektowanie działań strategicznych 
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i wyłonienie kluczowych projektów, np. tworzenie instrumentów dla 
rynku pracy oraz umożliwić uchwycenie długofalowego wpływu 
makroczynników, a tym samym lepiej przygotować się na różne 
warianty przyszłości. 
Ekspertyza „Lubelski Rynek Pracy 2030” (dalej LRP2030) jest 
wynikiem tzw. procesu scenariuszowego zawierającego etap 
gromadzenia danych zastanych, wywiadów z ekspertami, 
wyłaniania, filtrowania i klasyfikowania czynników zmian oraz 
budowania tabeli przyszłości. W trakcie prac wykorzystano 
specjalistyczne autorskie oprogramowanie Scenario BuilderTM 
oparte na algorytmach uczenia maszynowego, dzięki któremu 
można było wygenerować ponad pięćset najbardziej spójnych 
scenariuszy przyszłości rynku pracy województwa lubelskiego. 
Eksperci Capful i WUP wskazali cztery najbardziej spójne, 
prawdopodobne i jednocześnie zróżnicowane scenariusze. 
Głównymi siłami napędowymi, które będą wpływały na rynek pracy 
regionu lubelskiego są: sytuacja gospodarcza Polski oraz 
implikacje COVID-19, a szczególnie ich wpływ na model 
świadczenia pracy. Nie mniej ważne pozostają kierunki rozwojowe 
regionu zdefiniowane w strategii województwa, skala imigracji oraz 
kształcenie kompetencji wymaganych przez rynek pracy. Elementy 
te w zależności od przyjętego zestawu ich stanów końcowych będą 
kształtować przyszłość. Cztery wybrane scenariusze przyjęły 
tytuły, które najsilniej i najbardziej emocjonalnie mogły je połączyć 
z tym, co kojarzy się z regionem lubelskim i stanowi jego markę 
w stopniu nie mniejszym niż Unia Lubelska. 
Struktura ekspertyzy obejmuje trzy główne części. Część pierwsza 
stanowi wprowadzenie do metodologii planowania 
scenariuszowego, ale zawiera także obszerny opis celów 
szczegółowych, metodyki, procesu i wykorzystanych narzędzi 
(część 1.2). Ponieważ ekspertyza obok charakteru badawczego 
ma także walor edukacyjny, to w części 2 przedstawiono 
sprawozdanie z wyników poszczególnych etapów prac. Część 
trzecia obejmuje wynik analiz w postaci opisów czterech 
scenariuszy oraz ich implikacji obejmujących ryzyka oraz 
szanse dla lubelskiego rynku pracy i przykładowe opcje dla 
publicznych służb zatrudnienia w województwie lubelskim. 
W podsumowaniu zawarte zostały rekomendacje i wskazówki 
dotyczące kontynuacji prac badawczych z wykorzystaniem 
scenariuszy przyszłości. 
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1 Metodyka planowania 
scenariuszowego 

Do opracowania ekspertyzy „Lubelski Rynek Pracy 2030” (dalej 
LRP2030) wykorzystano metodę scenariuszową w wariancie 
eksploracyjnym. Prace były prowadzone pod kierunkiem ekspertów 
polsko-fińskiej firmy doradczej Capful Polska sp. z o.o. w okresie 
od 5 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. W tym czasie odbyło się 
pięć spotkań wirtualnych Zespołu Projektowego oraz dziesiątki 
konsultacji telefonicznych i mailowych, a także dwa warsztaty 
online z udziałem przedstawicieli WUP w Lublinie i zaproszonych 
gości – ekspertów z różnych dziedzin związanych z przedmiotem 
ekspertyzy. 

1.1 Opis metodyki scenariuszowej 
1.1.1 Wprowadzenie 
Przewidywanie przyszłości jest ryzykownym zajęciem, lecz od 
zawsze towarzyszy człowiekowi. O ile w krótkiej perspektywie 
czasowej i w odniesieniu do prostych układów odniesienia może 
być wykonywane z powodzeniem, o tyle dłuższy horyzont czasowy 
oraz złożone otoczenie wręcz uniemożliwiają trafne poznawanie 
przyszłości. Nie znaczy to, że człowiek rezygnuje z takiego zajęcia. 
Paleta rozwiązań jest tutaj bardzo szeroka, od odwoływania się do 
zdolności ponadnaturalnych i odgrywania roli jasnowidzów, po 
badania naukowe. Te ostatnie zostały zintensyfikowane po 
zakończeniu II wojny światowej i oparły się na identyfikacji 
i analizie silniejszych i słabszych sygnałów przyszłych zmian. 
Proces wyobrażania sobie i projektowania przyszłości określany 
jest mianem planowania scenariuszy. 
Badanie przyszłości ma na celu ocenę, antycypację, predykcję 
i wyobrażanie sobie różnych przyszłych skutków wydarzeń, 
trendów lub zjawisk oraz ścieżek, które do nich prowadzą. Dzięki 
temu jest pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
strategii, innowacji, inwestycji, ryzyka czy innych działań 
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odnoszących się do przyszłości. Badania można podzielić na 
cztery ogólne kategorie: 

1) Badanie jak najszerszej perspektywy (tzw. otoczenie 
systemowe2) i poszukiwanie zależności między czynnikami 
zmian: megatrendami, trendami i niepewnościami. 

2) Tworzenie alternatywnych scenariuszy przyszłości. 
3) Monitorowanie zmian, nieciągłości, pojawiających się 

problemów i słabych sygnałów zmian. 
4) Dzikie karty (tzw. wild cards)3, czarne łabędzie i twórczość 

science fiction. 
W niniejszej ekspertyzie skupiono się na kategorii drugiej 
związanej z tworzeniem alternatywnych scenariuszy przyszłości. 
Usystematyzowane planowanie i metody scenariuszowe liczą 
sobie już prawie pół wieku. Przez 50 lat powstało wiele technik, 
narzędzi i metod mających służyć projektowaniu przyszłości. 
Istnieje także bardzo bogata literatura, której autorami są głównie 
praktycy biznesu. Z tego powodu nie wypracowano jeszcze jednej, 
spójnej i powszechnie obowiązującej metodologii budowania 
scenariuszy przyszłości4. W dostępnej literaturze można znaleźć 

 
2 Otoczenie systemowe – otoczenie przedmiotu badania, które 
zawiera makroczynniki zwane czynnikami wpływu m.in. z obszaru 
polityki, ekonomii, społeczeństwa i kultury, technologii, środowiska 
i ekologii, prawa (zob. analiza PESTEL), które silnie oddziałują na 
ten przedmiot, przy znikomym wpływie na nie tego ostatniego. 
3 Dzikie karty to opisy zdarzeń (istniejących w przestrzeni, 
pomiędzy teraźniejszością i przyszłością), które z założenia są 
mało prawdopodobne, ale jeżeli wystąpią to mają bardzo istotne, 
nagłe konsekwencje – zarówno pozytywne, jak i negatywne, 
stanowiące punkt zwrotny w rozwoju pewnej tendencji 
(ekonomicznej, społecznej, technologicznej, etc.) Przykłady: kryzys 
paliwowy w latach 70’, wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu, 
kryzys finansowy z 11 września 2008 r., pandemia COVID-19, Zob. 
S. Mendonca, M. Pina e Cunha, J. Kaivo-oja, F. Ruff, Wild cards, 
weak signals and organisational improvisation, Futures 36, s. 201-
218, 2004. 
4 Zob. A. Martelli, Scenario Building and Scenario Planning: State 
of the Art and Prospects of Evolution, „Futures Research 
Quarterly”, Summer 2001. 
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wiele definicji, cech, zasad tworzenia i koncepcji dotyczących 
scenariuszy, nierzadko ze sobą sprzecznych. 
Próba przygotowania jednego, uniwersalnego zdefiniowania 
metody scenariuszowej na podstawie różnych źródeł prowadzi do 
stwierdzenia, że polega ona na relatywnie pełnym opisie badanego 
zjawiska, procesu, obiektu lub systemu z uwzględnieniem 
maksymalnej liczby wiodących czynników najsilniej na nie 
oddziałujących, wyznaczeniu możliwych ścieżek rozwojowych oraz 
urealnieniu danych sytuacji decyzyjnych, co w rezultacie tworzy 
zbiór możliwych obrazów – scenariuszy przyszłości. Jeden 
z największych autorytetów metody scenariuszowej, Kees van der 
Heijden, podkreśla, że scenariusze to nie są prognozy, 
ekstrapolacje, dobra lub zła przyszłość czy science fiction, ale 
celowe opisy (ang. stories – historie) tego, jak środowisko 
(otoczenie) przedmiotu badania może kształtować się 
w przyszłości i jakie mogą być jego różne warianty5. 
Najczęściej spotykaną klasyfikacją scenariuszy ze względu na cel 
ich budowania jest podział na trzy kategorie, które obejmują 
prawdopodobne, możliwe i preferowane przyszłości6: 

1) Scenariusze prognostyczne, przewidujące - dotyczą tego, 
co wydarzy się w przyszłości 

• prognozowanie 
• warunkowy rozwój wydarzeń – a co, jeśli? 

2) Scenariusze eksploracyjne, poszukiwawcze - dotyczą tego, 
co może się wydarzyć w przyszłości 

• zewnętrzne 
• strategiczne 

3) Scenariusze normatywne dotyczą sposobu, w jaki można 
osiągnąć pożądaną przyszłość 

• zachowawcze 
• przekształcające 

 
5 Por. K. van der Heijden, R. Bradfield, G. Burt, G. Cairns, G. 
Wright, The Sixth Sense: Accelerating Organizational Learning 
with Scenarios, Wiley, Chichester 2002. 
6 Źródło: L. Börjeson, M. Höjer, K-H. Dreborg, T. Ekvall, G. 
Finnveden, Towards a user’s Guide to Scenarios – a Report on 
Scenario Types and Scenario Techniques, Royal Institute of 
Technology, Stockholm 2005, www.infra.kth.se/fms. 

http://www.infra.kth.se/fms
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W projekcie LRP2030 budowane są scenariusze eksploracyjne 
odnoszące się do szerokiego otoczenia zewnętrznego. 
Do tworzenia kompletnych i spójnych obrazów przyszłości 
niezbędna jest perspektywa wielowymiarowa. Oznacza to potrzebę 
uwzględnienia nie tyle przyszłości samego obiektu badań, co 
szerokiego tła, środowiska, w którym ten obiekt funkcjonuje oraz 
występujących w nim relacji. W myśl teorii systemów nie można 
badać obiektów w oderwaniu od ich środowiska naturalnego, także 
tego przyszłego. Podejście scenariuszowe oferuje rozwiązania 
posiadające perspektywę antycypacyjną, jak i procesową. 
Scenariusze można wykorzystać zarówno do poprawy zrozumienia 
i przewidywania przyszłości, jak i do tego, aby organizacje, 
przedsiębiorstwa, instytucje, systemy, rynki lub kraje mogły 
sprawniej działać w niepewnej przyszłości. Zachowanie obu 
perspektyw uświadamia, że nie istnieje jedna dobra odpowiedź na 
pytanie: jaka będzie przyszłość?7 Odwieczne dylematy nie zostaną 
rozwiązane poprzez zastosowanie podejścia scenariuszowego, ale 
pozwalają zmniejszyć niepewność i przygotować się z 
wyprzedzeniem do odpowiednich działań w przypadku wystąpienia 
okoliczności opisywanych w scenariuszach. 

1.1.2 Geneza planowania scenariuszowego i trzy 
główne szkoły budowania scenariuszy8 

Po II wojnie światowej, w Stanach Zjednoczonych w środowiskach 
rządowych, pojawiła się potrzeba wypracowania metody, która 
umożliwiłaby scalenie zróżnicowanych opinii grupy ekspertów, z 
różnych dziedzin, w formie czytelnego intersubiektywnego stanu 
wiedzy. Dążono do tego, aby stworzyć modele logiczne pełniące 
funkcję symulatorów przyszłych warunków środowiska. Celem było 

 
7 Zob. K. van der Heijden, Scenarios and Forecasting: Two 
Perspectives, „Technological Forecasting and Social Change” 
2000, Vol. 65, s. 31-36. 
8 Źródło: K. Daszyńska-Żygadło, Planowanie scenariuszowe – 
próba systematyzacji pojęć, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego” Nr 640, Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia 2011, Nr 38. 
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testowanie na nich różnych zdarzeń, zjawisk, informacji oraz 
analizowanie ich skutków. W wyniku wdrożenia w życie działań 
mających na celu realizację powyższych potrzeb wyłoniły się: 
analiza systemowa, metoda delficka oraz teorie gier. Metody te 
były rozwijane w latach 50. przez RAND Corporation9 i dały 
podstawę pod metodę planowania scenariuszowego rozumianego 
już wtedy jako tworzenie alternatywnych scenariuszy przyszłości10. 
Osobą odpowiedzialną za rozwój metody oraz tworzenie przy jej 
pomocy wizji przyszłości dla celów militarnych oraz autorem 
sformułowania „myślenie o nieprawdopodobnym” (ang. thinking 
about the unthinkable) był Herman Khan. Po odejściu w 1961 r. 
z RAND Corporation założył Hudson Institute i zajął się 
rozpowszechnianiem i popularyzowaniem metody scenariuszowej. 
Dzięki temu często w źródłach jest określany – obok Pierre’a 
Wacka – mianem „ojca” współczesnego planowania 
scenariuszowego. W tej samej firmie badawczej pracowali również 
twórcy jednej z metod tworzenia scenariuszy, zwanej logiką 
intuicyjną (ang. Intuitive Logics). Cechą wyróżniającą tej metody 
jest budowanie scenariuszy na podstawie danych jakościowych i 
w formie narracji. Dane pozyskiwane są w formie wywiadów oraz 
spotkań roboczych organizowanych z uczestnikami 
zróżnicowanymi pod względem specjalizacji i doświadczenia. Po 
raz pierwszy technika ta w kontekście działalności 
przedsiębiorstwa była zaadaptowana w firmie Shell, gdzie 
zastosowano ją przy tworzeniu strategii w latach 1969-1973. Firma 
ta wdrożyła tę metodę jako korporacyjny standard do stosowania 
w procesie planowania. Przykład ten jest podawany w wielu 
podręcznikach i opracowaniach dotyczących strategii. 

 
9 RAND Corporation, czyli „Research And Development” – 
amerykański think tank, który wywodził się ze wspólnego projektu 
Sił Powietrznych USA oraz firmy Douglas Aircraft zainicjowanego 
w 1946 r., a który aż do 1960 r. był zaangażowany w studia nad 
zarządzaniem obronnością dla Sił Powietrznych USA. 
10 Por. R. Raubitschek, Multiple scenario analysis and business 
planning, w: Advances in Strategic Management, red. R. Lamb, P. 
Shrivastava, Vol. 5, JAI Press Inc., London 1988; R.M. Cooke, 
Experts in Uncertainty: Opinion and Subjective Probability in 
Science, Oxford University Press, New York 1991. 
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Na przestrzeni lat opracowano i opublikowano wiele modeli 
tworzenia scenariuszy metodą logiki intuicyjnej. Część z nich stało 
się produktami komercyjnymi z własnym znakiem towarowym, np. 
Future Mapping® (Northeast Consulting Resources Inc., 
Massachusetts), TAIDA™ (ang. Tracking, Analyzing, Imaging, 
Deciding, Acting – Kairos Future, Szwecja), Idon Scenario Thinking 
(Idon Group, Szkocja)11. Większość z przytaczanych modeli była 
ściśle powiązana z nauką o organizacyjnym uczeniu się oraz 
uczeniu się osób dorosłych12. Przyczyniało się to do ich znacznej 
złożoności i komplikacji. Stąd też wysiłki niektórych twórców 
metodyki były skoncentrowane również na ich skracaniu 
i upraszczaniu. Znajduje to odzwierciedlenie w pracach 
D. Mercera, a zwłaszcza K. van der Heijdena13. 
Metoda logiki intuicyjnej może być oparta na dwóch różnych 
procesach: dedukcyjnym lub indukcyjnym. W procesie 
dedukcyjnym w wyniku doboru dwóch niezależnych, ale 
skorelowanych ze sobą niepewności przyjmujących dwa różne 
stany końcowe (tzw. projekcje), tworzy się tzw. macierz czterech 
alternatywnych scenariuszy przyszłości. Jest to tzw. logika 
scenariuszowa (zob. rys. 1). 

 

 
Rysunek 1. 
Tytuł: Logika scenariuszowa, czyli macierz zbudowana z dwóch 
skorelowanych ze sobą niepewności i tworząca cztery niezależne, 
równie prawdopodobne scenariusze. 

 
11 Źródło: K. Daszyńska-Żygadło, op.cit. 
12 Ma to ścisły związek z metodą myślenia systemowego. Zob. P. 
Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących 
się, Kraków 2014, s. 24 i n. 
13 Szerzej zob. R. Bradfield, G. Wright, G. Burt, G. Cairns, K. van 
der Heijden, The Origins and Evolution of Scenario Techniques in 
Long Range Business Planning, „Futures” 2005, No. 37, s. 795-
812. 
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Scenariusze budowane metodą logiki intuicyjnej w procesie 
indukcyjnym pozwalają na uwzględnienie więcej niż dwóch 
głównych niepewności (zazwyczaj nie więcej niż 10), a każda 
niepewność może mieć kilka alternatywnych wariantów (zazwyczaj 
3 lub 4). Konstruowana jest wówczas tzw. tabela przyszłości (zob. 
rys. 2), która jest przykładem tabeli morfologicznej14. 
Wykorzystując analizę zgodności (consistency analysis) możliwa 
jest ocena połączeń oraz logicznej spójności pomiędzy różnymi 
alternatywnymi scenariuszami. Metoda indukcyjna wymaga 
zastosowania odpowiednich narzędzi analitycznych. Do dalszej 
analizy wybiera się zazwyczaj od 3 do 8 scenariuszy. Należy już 
tutaj zaznaczyć, że w projekcie LRP2030 zastosowano metodę 
logiki intuicyjnej i procesu indukcyjnego. 

 
14 Tabela morfologiczna (inna spotykana nazwa to tablica 
morfologiczna) jest wynikiem analizy morfologicznej. Jej twórcą jest 
szwajcarski astronom Fritz Zwicky. Szersze omówienie ogólnej 
analizy morfologicznej: T. Ritchey, Wicked Problems – Social 
Messes: Decision support Modelling with Morphological Analysis, 
Springer, Berlin 2011. 
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Rysunek 2. 
Tabela przyszłości. Dla wybranych pięciu kluczowych niepewności 
określone zostały alternatywne stany końcowe, inaczej projekcje 
każdej z nich. Kolejnym krokiem było badanie spójności wszystkich 
wartości atrybutów pomiędzy sobą. 
 

 
 
RAND Corporation15 rozwinęła jeszcze jedną 
metodę scenariuszową, którą jest tzw. szkoła 
probabilistycznej modyfikacji trendów (ang. 
Probabilistic Modified Trends, w skrócie 
PMT). W ramach tej szkoły opracowane 
zostały dwa modele o nazwach: analiza 
wpływów krzyżowych (ang. Cross-Impact 
Analysis CIA) oraz analiza wpływów trendów 
(ang. Trend-Impact Analysis TIA)16. 
Model CIA powstał w 1966 r. z inicjatywy T.J. Gordona i O. 
Helmera i był używany w celu prognozowania w firmie Kaiser-
Aluminium. Analiza wpływów krzyżowych była wynikiem 

 
15 Theodore Jay Gordon i Olaf Helmer. 
16 Model TIA powstał w późnych latach 70., a rozwinięty został 
w latach 90. Za jego głównego twórcę uważa się Theodore’a Jay’a 
Gordona. 
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wzbogacenia wcześniejszych metod antycypacji przyszłości 
poprzez włączenie do nich spostrzeżeń nt. wzajemnych interakcji 
przyszłych wydarzeń. Pierwsza wersja metody opierała się na 
motywie gry karcianej, która umożliwiała dokonywanie prostej 
ekstrapolacji trendów w czasie – trend występujący aktualnie był 
ekstrapolowany na przyszłość. W kolejnej wersji przyjęła formę 
programu komputerowego. Z czasem metoda stawała się coraz 
bardziej wyrafinowana, m.in. poprzez uwzględnienie dodatkowej 
warstwy analitycznej mającej na celu określenie 
prawdopodobieństw współwystępowania par przyszłych zdarzeń 
poprzez szacowanie tzw. wpływów krzyżowych. Dzisiaj występuje 
szereg wariantów CIA zarówno w obszarze badań, jak i praktyki 
gospodarczej. Dzięki temu powstało wiele wystandaryzowanych 
i opatentowanych metod, m.in. INTERAX (Interactive Cross-Impact 
Simulation) S. Enzera z Uniwersytetu Kalifornijskiego, IFS 
(Interactive Future Simulations) stworzone przez Battelle Memorial 
Institute czy też francuski SMIC (Cross Impact Systems and 
Matrices) stworzony przez A. Duperrina i J.C. Gabusa17. 
Model TIA polega na modyfikacji prostej ekstrapolacji trendów 
w czasie poprzez uwzględnienie tzw. zdarzeń 
bezprecedensowych, które mogą z mniejszym lub większym 
prawdopodobieństwem wystąpić w przyszłości. W źródłach 
znajduje się niewiele nawiązań, które pokazywałyby zastosowanie 
TIA w kontekście tworzenia scenariuszy18. 
Kolejną szkołą tworzenia scenariuszy, mającą na celu podniesienie 
jakości i skuteczności planowania długoterminowego, jest 
stworzona również w latach 70, nazwana przez jej twórcę, 
Francuza Gastona Bergera, metoda La Prospective, czyli myślenie 
potencjalne. Stosowana była ona przez Pierre’a Masse’a 
i Bertranda de Jouvenela w obszarze działań na poziomie 
rządowym, a dokładnie przy opracowywaniu planów dotyczących 

 
17 Szerzej zob. M. Godet, Scenarios and Strategic Management, 
Butterworth, London 1987; T.J. Gordon, Trend Impact Analysis, 
Futures Research Methodology, AC/UNU Millennium Project, 
1994; S. Millett, The Future of Scenarios: Challenges and 
Opportunities, „Strategy and Leadership” 2003, No. 31 (2), s. 16-
24; A. Duperrin, M. Godet, SMIC-74; a Method for Constructing 
and Ranking Scenarios, „Futures” 1975, Vol. 7, No. 4, s. 302-312. 
18 Szerzej zob. T.J. Gordon, op.cit. 
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ekonomii Francji. Kontynuatorem ich prac był Michel Godet, który 
rozwijał narzędzia wykorzystywane w metodzie La Prospective 
przy zastosowaniu ujęcia matematycznego19. Zaaplikował w swojej 
pracy oparte na modelowaniu komputerowym podejście 
probabilistyczne oraz analizę morfologiczną. w tym celu stworzył 
własne programy komputerowe służące do uzyskania 
i zidentyfikowania kluczowych zmiennych istotnych w analizie 
strategicznej. Służyły one również do badania i diagnozowania 
prawdopodobieństwa scenariuszy. Metoda scenariuszowa od 
samego początku była sukcesywnie rozwijana przez różne ośrodki 
i ekspertów. Proces ten w syntetyczny sposób przedstawia Tabela 
1. 

Tabela 1.  Ewolucja metody scenariuszowej (opracowanie własne 
na podstawie: A. Kononiuk, J. Nazarko, Scenariusze 
w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, Warszawa 2014, s. 
20-21). 
 

Nazwisko 
badacza 
(rok) 

Kluczowy wkład w rozwój metodologii scenariuszy 

H. Kahn 
(1962) 

Wprowadzenie pojęcia scenariusza do polityki i teorii podejmowania 
decyzji. 

B. de 
Jouvenel 
(1964) 

Wprowadzenie do badań nad przyszłością pojęcia futuribles – 
oznaczającego możliwe stany przyszłości. 

J.W. 
Forrester 
(1964) 

Przedstawienie otoczenia w ujęciu systemowym oraz wprowadzenie 
pojęcia myślenie systemowe i analiza systemowa. 

H. Kahn, A.J. 
Wiener 
(1967) 

Wprowadzenie pojęcia myślenie o niewyobrażalnym (thinking about 
unthinkable) oraz liczby mnogiej pojęcia przyszłość (futures) w celu 
twórczej stymulacji myślenia decydentów. 

D.H. 
Meadows 
i in. (1972) 

Wprowadzenie powiązania między systemami i scenariuszami 
a koncepcją wzajemnie powiązanego świata (interconnected world). 

 
19 Por. M. Godet, op.cit. 
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Nazwisko 
badacza 
(rok) 

Kluczowy wkład w rozwój metodologii scenariuszy 

R. Amara, 
A.J. Lipinsky 
(1983) 

Wprowadzenie siedmiu kluczowych pytań do metodologii scenariuszy. 

P. Wack 
(1985) 

Przedstawienie powiązania między elementami zdeterminowanymi 
(predetermined elements) i zmianą myślenia menedżerów. 

A. de Geus 
(1988) 

Powiązanie teorii i procesu uczenia się oraz rozwoju dziecka z teorią 
konstrukcji scenariuszy. 

P. Senge 
(1990) 

Spopularyzowanie koncepcji myślenia systemowego oraz 
wprowadzenie metafory góry lodowej. 

P. Schwartz 
(1991) 

Wprowadzenie pojęcia sztuka dalekosiężnego spojrzenia (the art of 
the longview) oraz przedstawienie etapów konstrukcji scenariusza. 

P. 
Schoemaker, 
K. van der 
Heijden 
(1992) 

Włączenie scenariusza do planowania strategicznego. 

G. Galer, 
K. van der 
Heijden 
(1992) 

Opisanie powiązania scenariuszy z uczeniem organizacyjnym. 

K. van der 
Heijden 
(1996) 

Wprowadzenie pojęcia: sztuka strategicznej konwersacji. 

I. Miles 
(2000) 

Podkreślanie, że scenariuszom nie należy przypisywać 
prawdopodobieństwa. 

K. van der 
Heijden 
(2000) 

Postulowanie tworzenia scenariuszy w procesie grupowym, 
partycypacyjnym. 

E.B. Masini, 
J. Medina 
(2000) 

Podkreślenie znaczenia pierwiastka ludzkiego w metodzie 
scenariuszowej. 
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Nazwisko 
badacza 
(rok) 

Kluczowy wkład w rozwój metodologii scenariuszy 

R. Ayres 
(2000) 

Opisanie znaczenia zmian nieciągłych (discontinuities) w studiach nad 
przyszłością. 

F. Roubelat 
(2000) 

Wskazanie, że metoda scenariuszowa jest procesem sprzyjającym 
tworzeniu się sieci. 

G. Burt 
(2003) 

Wprowadzenie pojęcia zmiana epigenetyczna. 

P. van 
Notten i in. 
(2003) 

Dokonanie klasyfikacji scenariuszy. 

P.D. Aligica 
(2005) 

Opisanie roli pierwiastka epistemologicznego w konstrukcji 
scenariusza. 

R. Bradfield 
i in. (2005) 

Dokonanie analizy porównawczej szkół konstrukcji scenariuszy. 

L. Börjeson 
i in. (2006) 

Wyodrębnienie techniki budowania scenariuszy w zależności od ich 
rodzaju i etapu tworzenia. 

E. Hiltunen 
(2006) 

Przedstawienie powiązania między słabymi sygnałami, dzikimi 
kartami i scenariuszami. 

P. Bishop, A. 
Hines, T. 
Collins 
(2007) 

Opracowanie taksonomii technik konstrukcji scenariusza. 

O. Saritas, 
Y. Nugroho 
(2012) 

Wprowadzenie ewolucyjnego podejścia do konstrukcji scenariusza. 

G. Wright 
i in. (2013) 

Podkreślenie wpływu szkoły logiki intuicyjnej konstrukcji scenariuszy 
na zmianę sposobów myślenia. 

G. Bowman 
i in. (2013) 

Wskazanie kluczowej roli współuczestnictwa w tworzeniu scenariuszy 
w ramach szkoły logiki intuicyjnej. 

 
W literaturze dużo uwagi poświęca się modelom intuicyjnym, 
jednakże są to głównie opracowania praktyków, którzy przywiązują 
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mniejszą wagę do poprawności i spójności metodologicznej. 
W efekcie każdy autor proponuje odmienne definicje i inne zasady 
opracowywania scenariuszy. 
W związku z tym, że – jak już wspomniano wyżej – w terminologii 
i metodologii scenariuszowej istnieje kilka podejść i szkół tworzenia 
opisów przyszłości, poniżej proponuje się definicje, na których 
opiera się niniejsze opracowanie. Wynikają one z opisanej 
w dalszej części metody logiki intuicyjnej. 
Scenariusze są krótkimi, wiarygodnymi historiami opisującymi, co 
może się wydarzyć w przyszłym makrootoczeniu systemowym, na 
które składają się czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, 
technologiczne, środowiskowe i prawne (zob. analiza PESTEL20). 
Ze względu na podejście wielowariantowe i probabilistyczne 
scenariusze zawierają możliwe kierunki rozwoju makrootoczenia 
badanego obiektu. Opis przyszłych wydarzeń, niezależnie od 
przyjętego horyzontu czasowego zawiera nie tylko elementy 
heurystyczne, ale także kwantytatywne. Alternatywne obrazy 
przyszłości można ze sobą porównywać. 
Planowanie scenariuszowe (ang. scenario planning) to 
heurystyczny proces badawczy mający na celu antycypowanie 
i projektowanie przyszłości, którego celem może być np. gałąź 
przemysłu, rynek, sektor lub branża, technologia, nauka, prawo, 
kształcenie czy też zjawiska społeczne. Proces ten obejmuje trzy 
podstawowe części, takie jak: generowanie idei, integracja, 
sprawdzanie spójności. Techniki wykorzystywane podczas 
planowania zależą od metody scenariuszowej21. Planowanie 
scenariuszowe pozwala w usystematyzowany i ustrukturyzowany 
sposób tworzyć alternatywne opisy (scenariusze) tego, co może 
się zdarzyć w założonej perspektywie czasowej. W zależności od 
przyjętej metody można im przypisać różne lub takie samo 
prawdopodobieństwo zaistnienia. Scenariusze obejmują zazwyczaj 
okres od 5 do 10, a nawet 20 lat, w zależności od przedmiotu 
i zakresu badania. 

 
20 Odmiany analizy PESTEL to STEEP lub STEEPVL. 
21 Szeroki opis technik stosowanych w poszczególnych 
metodologiach scenariuszowych: L. Börjeson, M. Höjer, K-H. 
Dreborg, T. Ekvall, G. Finnveden, op.cit. 
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Czynniki kluczowe (ang. key factors) to wiodące czynniki, które 
występują w otoczeniu systemowym22 przedmiotu/obiektu badania 
i mają największy wpływ na jego dalszy rozwój. Wskazanie i wybór 
zestawu czynników kluczowych umożliwia zmniejszenie złożoności 
całego otoczenia, przez co ułatwia jego badanie. Proces ten 
rozpoczyna się od mapowania całego otoczenia systemowego 
przedmiotu/obiektu badania polegającego na identyfikowaniu, 
systematyzowaniu i klasyfikowaniu zaobserwowanych czynników 
determinujących wszystko to, co się w tym otoczeniu aktualnie 
dzieje. Do czynników kluczowych zalicza się zdarzenia, fakty, 
zjawiska, postawy, zachowania, podmioty, elementy większych 
systemów, które można analizować i łączyć w klastry 
z wykorzystaniem analizy PESTEL. Siła oddziaływania 
poszczególnych czynników na otoczenie jest zróżnicowana. 
Czynniki kluczowe mają charakter trendów albo niepewności. 
Trendy to czynniki kluczowe, których obecne i przyszłe stany 
(inaczej projekcje) są możliwe do zbadania na podstawie analizy 
historycznej i ekstrapolacji. Ich rozwój ma charakter 
monotonicznego wzrostu (trend rosnący) lub spadku (trend 
malejący). Trendy we wszystkich scenariuszach są takie same. 
Trendy pod względem skali oddziaływania dzieli się na: 

Mikrotrendy, do których należą zjawiska nowe lub mające 
charakter zmian ściśle lokalnych w krótkiej perspektywie 
czasowej, niekiedy wręcz sezonowej. Mikrotrendy odnoszą się 
do małych, niszowych zjawisk, wzorców zachowań lub kategorii. 
Tym niemniej warto je badać i monitorować, gdyż mogą 
przekształcić się z upływem czasu w trendy i makrotrendy23. 

 
22 Otoczenie systemowe – otoczenie przedmiotu badania, które 
zawiera makroczynniki zwane czynnikami wpływu m.in. z obszaru 
polityki, ekonomii, społeczeństwa i kultury, technologii, środowiska 
i ekologii, prawa (zob. analiza PESTEL), które silnie oddziałują na 
ten przedmiot, przy znikomym wpływie na nie tego ostatniego. 
23 Zob. E.K. Zalesne, M. Penn, Microtrends: The Small Forces 
Behind Tomorrow’s Big Changes, Hachette Book Group New York 
2007. Autor ujmuje źródła mikrotrendów m.in. w małych, ale 
rosnących liczebnie grupach ludzi, którzy dokonują podobnych 
wyborów lub mają podobne preferencje, są często niedostrzegani 
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Trendy obejmują czynniki kluczowe charakteryzujące się 
stabilną, monotoniczną i ewolucyjną zmianą o rosnącym 
oddziaływaniu w perspektywie 2-5 lat i o ponadlokalnym 
zasięgu. 
Makrotrendy to czynniki kluczowe systematycznie rosnące, 
najczęściej o zasięgu globalnym, a przez to mające duże 
oddziaływanie. Są one widoczne w perspektywie 10-15 lat, np. 
globalizacja, ewolucja (w tym  digitalizacja) opieki zdrowotnej, 
starzenie się społeczeństwa. Konkretnym przykładem może być 
makrotrend związany z rozwojem internetowych portali 
profesjonalistów, takich jak m.in. Linkedin. 

Niepewność to czynnik, którego natura, wielkość i zakres są 
nieznane, zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy lub informacji. Nie 
można także w wiarygodny i jednoznaczny sposób przewidzieć, 
jakie będą jego skutki w przyszłości. Niepewność można 
wartościować pod kątem ilości lub jakości związanych z nią 
niewiadomych. Alternatywne scenariusze przyszłości tworzone są 
w oparciu o różne warianty wystąpienia niepewności – tzw. stany 
końcowe lub inaczej projekcje24. Świadomość niepewności 
pozwala na ograniczone zarządzanie nią, m.in. poprzez budowanie 
alternatywnych scenariuszy przyszłości. Można wyodrębnić trzy 
rodzaje niepewności:25 1) ryzyko – gdy w przeszłości było dość 
precedensów w postaci podobnych zdarzeń, aby umożliwić nam 
ocenę prawdopodobieństwa różnych możliwych rezultatów; 2) 
niepewność strukturalna – zdarzenie na tyle wyjątkowe, że nie daje 
nam żadnych wskazówek dotyczących jego prawdopodobieństwa; 
3) niewiadoma – gdy niemożliwe jest nawet wyobrażenie sobie 
zdarzenia (por. „czarny łabędź”). 

 
przez firmy, polityków, marketerów, gdy tymczasem grupa, nawet 
jeśli jest bardzo mała, może mieć bardzo duży wpływ na 
społeczeństwo. 
24 Zob. Müller J.D. (red.), Delivering Tomorrow. Logistic 2050. 
a Scenario Study, Bonn 2012, s. 34, 105, 108-109, 167. 
25 Por. K. van der Heijden, Scenarios. The Art of Strategic 
Conversation, Wiley, Chichester 1996. 
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1.1.3 Różnice występujące w metodach tworzenia 
scenariuszy 

Zasadniczą cechą odróżniającą amerykańskie i francuskie 
podejście do planowania scenariuszowego był od początku obszar 
zastosowania. W USA były to scenariusze dotyczące kwestii 
globalnych, zaś we Francji koncentrowano się na przyszłości kraju. 
Pomimo dyfuzji metod scenariuszowych do praktyki biznesu we 
Francji największą rolę odgrywają one w planowaniu w sektorze 
publicznym. Chociaż M. Godet określa La Prospective jako 
połączenie narzędzi i analizy systemowej, to po bliższym 
przyjrzeniu się jest to swego rodzaju metoda hybrydowa będąca 
syntezą logiki intuicyjnej i metod probabilistycznej modyfikacji 
trendów. 
Kees van der Heijden zdefiniował główne cele budowania 
scenariuszy:26 
1) dążenie do przeobrażenia modeli myślowych osób 

podejmujących decyzje, 
2) potrzeba zrozumienia tego, co przewidywalne i tego, co 

niepewne i niejednoznaczne – tutaj: nadanie sensu szczególnie 
niezrozumiałej sytuacji oraz antycypowanie przyszłości, 

3) spojrzenie z innej perspektywy na problemy będące 
przedmiotem zainteresowania osób podejmujących decyzje, 

4) opracowanie strategii, 
5) adaptacyjne uczenie się organizacji. 
Biorąc pod uwagę trzy wyżej opisane szkoły tworzenia 
scenariuszy, reprezentujące trzy różne zestawy metod, można 
stwierdzić, że najbardziej elastyczna szkoła logiki intuicyjnej 
znajduje zastosowanie do realizacji wszystkich pięciu celów. 
Natomiast metody PMT i La Prospective teoretycznie realizują 
każdy z wymienionych punktów, jednak najczęściej realizowane 
cele są zorientowane na zrozumienie konkretnych, wyjątkowych 
warunków występujących w badanym środowisku oraz na 
ułatwianie podejmowania strategicznych decyzji. 
Zestawienie różnic i cech charakterystycznych w całym procesie 
tworzenia scenariuszy w trzech szkołach jest zebrane 

 
26 Por. K. van der Heijden, Planowanie scenariuszowe 
w zarządzaniu strategicznym, Kraków 2000, s. 10, 21. 
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i przedstawione w formie obszernej tabeli w opracowaniu R. 
Bradfielda27. 
Najważniejszą różnicę pomiędzy metodami scenariuszowymi 
stanowi nadawanie prawdopodobieństw poszczególnym 
scenariuszom. W logice intuicyjnej każdy scenariusz jest 
jednakowo prawdopodobny, natomiast w przypadku pozostałych 
dwóch – wyróżnia się scenariusz najbardziej prawdopodobny oraz 
warianty lepszej i gorszej sytuacji. 

Należy podkreślić, że metody scenariuszowe wykorzystywane są 
w równym stopniu w praktyce instytucji publicznych oraz 
przedsiębiorstw, głównie do prac nad strategią rozwoju, i są 
elementem analizy i planowania strategicznego. Najbardziej 
znanym przykładem zastosowania metody scenariuszowej 
w sferze publicznej jest projekt Mont Fleur, który doprowadził do 
przemian w Republice Południowej Afryki28. Rysunek 3 
przedstawia ekosystem analizy strategicznej w formie mapy myśli. 
Metody scenariuszowe należą w niej do gałęzi analizy 
makrootoczenia. 

 
Rysunek 3. 
Ekosystem analizy i planowania strategicznego. Ulokowanie 
planowania scenariuszowego. 
 

 
27 Zob. R. Bradfield, G. Wright, G. Burt, G. Cairns, K. van der 
Heijden, op.cit., s. 795-812. 
28 Zob. Roux P., Maphai V., et al, The Mont Fleur Scenarios, 
Global Business Network Deeper News, Volume 7 Number 1; 
Gleniffer G., The Mont Fleur Scenario Project, South Africa 1991-
1992 
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W polskich podręcznikach analizy strategicznej odnotowuje się 
istotną rolę scenariuszy w analizie i planowaniu, a także 
prezentowane są grupy metod scenariuszowych oraz zasady 
i etapy tworzenia scenariuszy według każdej z nich. Najczęściej 
spotykany podział obejmuje cztery grupy metod29: 

1) Scenariusze możliwych zdarzeń (oparte na logice intuicyjnej) 
2) Scenariusze symulacyjne (wykorzystujące ilościowe metody 

prognozowania) 
3) Scenariusze stanów otoczenia (mające charakter jakościowy) 
4) Scenariusze procesów w otoczeniu (integrujące dane 

jakościowe i ilościowe) 
Jest to odmienny podział niż prezentowany w literaturze 
anglosaskiej, jednak integrujący wcześniej analizowane podejścia. 

 
29 Zob. szerzej G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza 
strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002, s. 65-91; 
a także m.in. I. Penc-Pietrzak, Analiza strategiczna w zarządzaniu 
firmą. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 
2003, s. 20-49. 
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1.1.4 Metoda scenariuszowa zastosowana 
w realizacji projektu LRP2030. 

Do realizacji projektu LRP2030 zastosowano metodę 
wykorzystywaną przez szkołę logiki intuicyjnej opartą na procesie 
indukcyjnym30, co pozwoliło w rezultacie na opracowanie 
eksploracyjnych scenariuszy przyszłego otoczenia systemowego 
rynku pracy województwa lubelskiego. 
Większość metod, technik i narzędzi wykorzystywanych 
w planowaniu scenariuszowym należy do dziedziny heurystyki. 
Jako dyscyplina naukowa została ona rozwinięta w latach 60. XX 
w. Składa się na nią ogół sposobów i reguł postępowania 
służących podejmowaniu najwłaściwszych decyzji 
w skomplikowanych sytuacjach, wymagających analizy dostępnych 
informacji, a także przewidywania zjawisk przyszłych, opartych na 
twórczym myśleniu i kombinacjach logicznych. Greckie pojęcie 
heurisko oznacza znajduję, odkrywam. Pojęcie heurystyki można 
odnaleźć w dziedzinie logiki. Dokładną definicję tego terminu 
podaje M. Cieślak jako umiejętność odnajdywania nowych faktów 
i połączeń między nimi, jak również wykrywania w ten sposób 
prawd31. Matematyk Gyorgy Polya w swojej pracy zatytułowanej 
How to solve it: a New Aspects of Mathematical Method, której 
pierwsze wydanie pochodzi z 1945 r. opisuje heurystykę jako 
„formalizację doświadczeń zebranych przy rozwiązywaniu zadań 
oraz obserwacji rozwiązywania zadań, a także próbą znalezienia 
wspólnych cech różnych metod rozwiązywania”32. Metody 
heurystyczne charakteryzują się dość dużą elastycznością. Można 
je zastosować w szerszym zakresie, jednak przez to mogą być 
„podatne na wpływ czynników niezależnych od osób 
rozwiązujących problem”33. Co ma istotne znaczenie przy 
zastosowaniu tych metod? Myślenie hipotetyczne, czyli ciągłe 
stawianie hipotez. 

 
30 Por. G. Wright, G. Cairns, Scenario thinking: Practical 
Approaches to the Future, Palgrave, London 2011. 
31 Zob. M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody 
i zastosowania, Warszawa 2008, s. 201. 
32 Zob. G. Poloya, How to solve it: a New Aspects of Mathematical 
Method, Princeton University Press 2014. 
33 M. Cieślak, op.cit. 
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W wykonanie ekspertyzy byli zaangażowani jako eksperci wiodący 
Lucjan Paszkiewicz oraz Marek Maczuga, posiadający ponad 
piętnastoletnie doświadczenie w realizacji projektów 
scenariuszowych na rzecz przedsiębiorstw i podmiotów 
publicznych. W latach 2019-2020 był m.in. realizowany projekt na 
rzecz Konsorcjum Bezpieczeństwa Gospodarczego Polski pt. 
Rozwiązywanie zbiorowych sporów pracowniczych 
w przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej w latach 2020-2030. 
Oprócz ekspertów wiodących w wykonanie ekspertyzy byli 
zaangażowani pomocniczo konsultanci, którzy wykonywali m.in. 
desk research oraz IDI. 
Komunikacja w Zespole Projektowym odbywała się przede 
wszystkim w trakcie spotkań online Zespołu oraz pomiędzy 
spotkaniami z wykorzystaniem email oraz rozmów telefonicznych. 
Dodatkowo Wykonawca udostępnił Zamawiającemu online pliki 
i dokumenty ekspertyzy na zdalnym serwerze. 
Respondenci IDI zostali dobrani w oparciu o zasoby i kontakty 
Wykonawcy oraz Zamawiającego. Zamawiający dostarczył 
Wykonawcy swoją propozycję osób, z którymi mogły być 
przeprowadzone IDI. 
Najważniejsze ryzyko organizacyjne wykonania ekspertyzy 
wynikało ze stosunkowo krótkiego czasu realizacji przedsięwzięcia 
w stosunku do zakresu prac. Mogło to potencjalnie spowodować 
opóźnienia w realizacji projektu. W celu minimalizacji tego ryzyka 
Wykonawca zaangażował w projekt dodatkowych konsultantów, 
którzy realizowali część prac wymagającą największego nakładu 
czasu, tzn. desk research oraz IDI. 

1.2 Opis metody, procesu i narzędzi 
wykorzystanych przy opracowaniu 
ekspertyzy LRP2030 

1.2.1 Zadanie 1: Temat, przedmiot i harmonogram 
badania scenariuszowego 

Działania: 
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• Zgromadzenie na drodze konsultacji z Zamawiającym 
pierwszego zestawu najważniejszych pytań badawczych 
(ang. critical questions) odnoszących się do przedmiotu 
badania. Dotyczyły one najważniejszych kwestii, których nie 
można pominąć w dyskusji na temat przyszłości szeroko 
rozumianego rynku pracy. Miały one charakter 
uświadamiający i pomogły wydobyć na światło dzienne 
przekonania oraz paradygmaty dominujące w badanym 
obszarze. Badanie jednak nie wymaga odpowiedzi na 
wszystkie te pytania. Mogą one wskazywać inne obszary 
eksploracji naukowej. 

• Sformułowanie podstawowego pytania (ang. focal question), 
które jest punktem wyjścia do opracowania scenariuszy 
przyszłości rynku pracy województwa lubelskiego. 

• Wybór i zdefiniowanie przedmiotu badania, którym jest 
obiekt, proces, zjawisko lub system, a tym samym 
precyzyjne zdefiniowanie, co mają opisywać scenariusze 
przyszłości. 

• Przyjęcie i uzasadnienie zakresu scenariuszy przyszłego 
otoczenia, który stanowił podtematy badawcze (np. 
geopolityka, społeczeństwo i kultura, gospodarka 
i ekonomia, technologia, prawo pracy itp.). 

• Przyjęcie horyzontu czasowego dla scenariuszy końcowych 
10 lat, tzn. do 2030 r. 

• Uzasadnienie wyboru przedmiotu badania. 
• Ustalenie układu zawartości raportu końcowego 

z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie 
z Zamawiającym. 

W ramach Zadania 1 zostały przeprowadzone spotkania Zespołu 
Projektowego w dn. 05.03.2021, gdzie były omawiane założenia 
projektu i raportu oraz w dn. 16.03.2021, gdzie był omawiany 
raport metodologiczny. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele 
WUP w Lublinie (5 osób) oraz eksperci Capful (2 osoby). 
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1.2.2 Zadanie 2: Badanie scenariuszowe: 
gromadzenie danych – baza danych (dowodów) 

Badanie opierało się na przeglądzie, doborze, gromadzeniu, 
analizie i strukturyzacji danych z różnych źródeł: publikacji, 
raportów, analiz, danych statystycznych, aktów prawnych itd. 
Przeprowadzona została analiza publikacji obejmujących tematykę 
związaną z przyszłością pracy, związków zawodowych, stosunków 
pracowniczych, zatrudnienia, bezrobocia itp. Przeprowadzonych 
zostało 15 wywiadów pogłębionych IDI. Każdy wywiad trwał ok. 90 
minut. Spis respondentów IDI znajduje się w Załączniku 2. 
Zgromadzony materiał jest zbiorem danych, przekonań 
i metapredykcji. Wywiady pozwoliły na doprecyzowanie pytań 
badawczych. 
Metoda, narzędzia i techniki w Zadaniu 2: 
1) Desk research: Niereaktywna metoda badań polegająca na 

analizie danych zastanych. Kompleksowe badanie dostępnych 
źródeł pierwotnych i wtórnych odnoszących się do przedmiotu 
projektu. Gromadzenie i definiowanie dominujących 
paradygmatów, przekonań, założeń i modeli myślowych nt. 
przedmiotu badania: obiektu, procesu, zjawiska, systemu. 
Obejmuje ona identyfikację, gromadzenie, agregację i analizę 
dostępnych zbiorów danych, takich jak publikacje, raporty, 
badania, statystyki, kodeksy, biuletyny, informacje dostępne na 
stronach internetowych itp. Przed wykorzystaniem danych 
w badaniu są one analizowane pod kątem wiarygodności, 
rzetelności i aktualności. W ekspertyzie LRP2030 analiza 
danych zastanych objęła cztery różne źródła informacji, do 
których zdefiniowano cele, a następnie przyporządkowano 
określone pytania badawcze, na które w tym projekcie 
poszukiwano odpowiedzi. 
• Analiza źródeł pierwotnych – badanie jakościowe. 
• Analiza źródeł wtórnych – badanie jakościowe. 

2) Wywiady IDI: Celowy dobór respondentów gwarantuje 
przeprowadzenie wartościowych wywiadów oraz ułatwia ich 
ponowną analizę (iterację) w trakcie realizacji projektu. 
Kluczem doboru respondentów w badaniu jest dorobek 
i uznanie dla ekspertów. Doboru dokonuje zespół ekspertów 
realizujących projekt LRP2030. Wskazane jest dobranie osób o 
zróżnicowanych poglądach nawet na ten sam temat. 
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• IDI – wywiady pogłębione indywidualne na grupie 15 
respondentów. 

• Metoda pytań krytycznych – ustalanie listy zagadnień, które 
są ważne i angażujące dla wielu interesariuszy. 

• Metoda pytań do proroka – wydobywanie przekonań 
głębokich odnoszących się do przyszłości, modeli. 

3) Strukturyzowanie zgromadzonych danych z uwzględnieniem 
analizy PESTEL: czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, 
technologiczne, ekologiczne, legislacyjne. 

4) Analiza zgromadzonych wyników i wybór tzw. czynników 
zmian, które mogą mieć wpływ w założonej perspektywie 
czasowej na przedmiot badania – zbiór czynników zmian (inna 
spotykana nazwa: czynniki wpływu). 

W ramach Zadania 2 zostało przeprowadzone spotkanie Zespołu 
Projektowego w dn. 16.04.2021, gdzie były omawiane wyniki 
badań oraz podsumowanie badania scenariuszowego. 
W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele WUP w Lublinie 
(5 osób) oraz eksperci Capful (2 osoby). 

1.2.3 Zadanie 3: Analiza czynników kluczowych – 
trendów i niepewności – oddziałujących na 
przedmiot badania 

Scenariusze przyszłości stanowią swoiste mapy będące 
reprezentacjami przyszłego świata. Są to opisy tego, co może się 
wydarzyć w różnych modelach przyszłości. Dane wejściowe 
opisów składają się ze zbioru tzw. czynników kluczowych, które 
konstytuują aktualną rzeczywistość oraz będą miały najsilniejszy 
wpływ na jej transformację. Wyodrębnione one zostały 
z większego zbioru czynników zmian uzyskanego w trakcie 
realizacji Zadania 2. Po zgromadzeniu wszystkich czynników 
zmian występujących w otoczeniu systemowym przedmiotu 
badania, przeprowadzona została ich szczegółowa analiza oraz 
redukcja do tych, które miały najistotniejszy wpływ na kwestie 
powiązane z rynkiem pracy i zatrudnieniem.  
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Rysunek 4. 
Macierz Wpływ ‒ Niepewność. 
 

 

 
Podział czynników kluczowych na trendy i niepewności został 
przeprowadzony z wykorzystaniem macierzy wpływu danego 
czynnika na badany obiekt oraz stopnia jego niepewności (zob. 
Rysunek 4). Czynniki rewolucyjne charakteryzują się wysokim 
wpływem oraz wysokim stopniem niepewności, natomiast czynniki 
ewolucyjne – wysokim wpływem i niskim stopniem niepewności. 
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Analiza wpływu i niepewności danego czynnika kluczowego ocenia 
jego dwa aspekty: 

• Jak wysoki jest stopień niepewności stanu końcowego 
(projekcji) czynnika z upływem czasu? 

• Jak silny jest wpływ danego czynnika na przedmiot badania? 
W wyniku tej analizy wyodrębniony został zestaw trendów 
i niepewności, które mogą stanowić wyzwanie dla przyszłości 
rynku pracy w woj. lubelskim. 
Metoda, narzędzia i techniki w Zadaniu 3: 

• Wyodrębnienie spośród czynników zmian określonych 
w Zadaniu 2 i analiza przez ekspertów 28 czynników 
kluczowych, istotnych dla przedmiotu badania z uwagi na 
ich decydujący wpływ na przedmiot badania i jego otoczenie, 
gdyż składają się one na główne trendy i niepewności 
występujące w otoczeniu przedmiotu badania. Rezultat: zbiór 
28 czynników kluczowych. 

• Pogłębiona analiza i definiowanie czynników kluczowych na 
podstawie przeglądu literatury i wywiadów z ekspertami. 

• Tworzenie słownika czynników kluczowych. 
• Macierz Wpływ–Niepewność: klasyfikowanie i podział 

czynników kluczowych przez ekspertów na trendy 
i niepewności. 

• Analiza trendów i niepewności zidentyfikowanych w trakcie 
klasyfikowania czynników wpływu. 

• Warsztaty z udziałem ekspertów i interesariuszy projektu 
„Analiza Czynników Kluczowych”. 

 
W Zadaniu 3 zostały przeprowadzone czterogodzinne warsztaty 
w dn. 21.04.2021, w których wzięli udział przedstawiciele WUP 
w Lublinie (5 osób), eksperci Capful (2 osoby) oraz inne osoby 
związane z rynkiem pracy (7 osób). W trakcie warsztatów 
pracowano nad następującymi tematami: 

• Metoda scenariuszowa w projekcie LRP2030. 
• Czynniki zmian i czynniki kluczowe zidentyfikowane 

w projekcie LRP2030. 
• Trendy i niepewności w projekcie LRP2030. 
• Tabela przyszłości w projekcie LRP2030. 
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1.2.4 Zadanie 4: Tabela przyszłości 
Ponieważ w każdej metodzie scenariuszowej różne warianty 
przyszłości zależą nie tyle od trendów, gdyż są one obecne 
w każdym modelu (scenariuszu) przyszłości, lecz od niepewności, 
to na nich należy się skupić w dalszej części badania. 
Wykorzystana została w tym celu analiza morfologiczna, która 
polega na wskazaniu od 3 do 6 stanów końcowych (projekcji) 
każdej niepewności (czynników rewolucyjnych). Zidentyfikowane 
w Zadaniu 3 niepewności zostały poddane ponownej analizie 
(iteracji) i ostatecznie został wybrany zestaw od 7 tych, które 
najsilniej wpływają na przedmiot badania. Do każdej z nich 
dobrano różne stany końcowe (projekcje) – 3 lub 4. 
Metoda, narzędzia i techniki w Zadaniu 4: 

• Tabela Przyszłości: wybór przez ekspertów kluczowych 
niepewności. 

• Analiza morfologiczna: ustalanie od 3 do 6 stanów 
końcowych wybranych kluczowych niepewności. 

1.2.5 Zadanie 5: Analiza spójności 
Po skonstruowaniu tabeli przyszłości eksperci Capful 
przeprowadzili krzyżową analizę wpływu oraz analizę spójności 
polegające na zestawieniu ze sobą wszystkich par stanów 
końcowych oraz ocenie prawdopodobieństwa ich współwystąpienia 
ze sobą w rzeczywistości (zob. Rys. 2). 
Analiza spójności ocenia „dopasowanie” wszystkich stanów 
końcowych na podstawie pytania „Czy stan X może współistnieć 
ze stanem Y?” Analiza spójności obejmuje wszystkie pary 
prognozowanych stanów końcowych różnych czynników 
kluczowych zdiagnozowanych jako niepewności (czynniki 
rewolucyjne). Każdej z takich par przypisywana jest tzw. „wartość 
spójności”, która szacuje ich zgodność. Rezultat stanowi lista 
wszystkich możliwych i prawdopodobnych kombinacji ocen. Tabela 
2 przedstawia zestaw tych kryteriów. 
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Tabela 2. 
Kryteria oceny współwystępowania par stanów końcowych, inaczej 
skala spójności par34. 
 

 

 
34 Zob. R.W. Scholz, O. Tietje, Embedded Case Study Methods: 
Integrating Quantitative and Qualitative Knowledge, Thousand 
Oaks: Sage Publications 2001. 
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Wyniki porównań par stanów końcowych wszystkich niepewności 
kluczowych są wprowadzane do autorskiego oprogramowania 
Scenario BuilderTM35. Wykorzystuje ono opatentowany algorytm 
wykorzystujący unikalną kombinację analizy spójności 
i statystycznej analizy korespondencji. Analizowane są wszystkie 
możliwe kombinacje scenariuszy przyszłego otoczenia przedmiotu 
badania. Liczba analizowanych scenariuszy odpowiada iloczynowi 
ilości stanów końcowych wszystkich niepewności. Scenario Builder 
tworzy tzw. mapę przyszłości, która w sposób graficzny 
przedstawia zazwyczaj od 500 do 2000 najbardziej spójnych 
scenariuszy. Wszystkie scenariusze wykazane na mapie 
uszeregowane są na liście od najbardziej spójnych. Mapa jest 
rzutowaniem wielowymiarowej przestrzeni (ilość wymiarów 
odpowiada ilości niepewności) na dwuwymiarową płaszczyznę. 
Odległości pomiędzy scenariuszami na mapie związane są 
z podobieństwem stanów końcowych niepewności. Spośród 
najbardziej spójnych scenariuszy przedstawionych na mapie, 
metodą ekspercką, stosując odpowiednie reguły, wybiera się 
zazwyczaj od 3 do 5 scenariuszy, które mają charakter tzw. 
szkiców scenariuszowych. Przedstawiają one zestawienia stanów 
końcowych (projekcji) niepewności. Szerszy opis działania 
oprogramowania znajduje się w Załączniku 4 do Ekspertyzy. 
Metoda, narzędzia i techniki w Zadaniu 5: 

• Wprowadzanie danych do aplikacji Scenario BuilderTM. 
• Krzyżowa analiza wpływu i ekspercka ocena spójności. 
• Zestaw scenariuszy: wynik algorytmów badających spójność 

i przeprowadzających statystyczną analizę korespondencji. 
• Wygenerowanie mapy scenariuszy. 

 
35 Pełny opis metody i programu Scenario Builder, które są 
wynikiem współpracy naukowej firmy Capful Ltd Oy z Finlandii 
i Capful Polska sp. z o.o. oraz Teemu Seeve zawiera T. Seeve, 
a Structured Method for Identifying and Visualizing Scenarios, 
Aalto University 2018. 
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1.2.6 Zadanie 6: Wybór logiki scenariuszowej 
i szkiców scenariuszowych 

W wyniku przetwarzania danych w projekcie LRP2030 
z wykorzystaniem oprogramowania Scenario BuilderTM uzyskano 
obszerną listę możliwych kombinacji przyszłego otoczenia 
przedmiotu badania, co odpowiada ilości możliwych scenariuszy. 
Eksperci na podstawie dostępnej wiedzy dokonali wyboru czterech 
najbardziej spójnych i logicznych, a jednocześnie równie 
prawdopodobnych scenariuszy przyszłego otoczenia rynku pracy 
województwa lubelskiego. Szkic scenariuszowy stanowi zestaw 
charakterystycznych dla niego stanów końcowych z każdej 
niepewności kluczowej i jest podstawą dokonania szerszego opisu 
tego, co się dzieje w danym scenariuszu. 
Metoda, narzędzia i techniki w Zadaniu 6: 

• Tworzenie szkiców scenariuszowych – wybór zestawu 4 
najbardziej spójnych i logicznych scenariuszy przyszłego 
otoczenia rynku pracy woj. lubelskiego. 

• Metoda indukcyjna – poszerzenie opisu wybranych 4 
szkiców scenariuszowych. 

 
W ramach Zadania 6 zostało przeprowadzone spotkanie Zespołu 
Projektowego w dn. 04.05.2021, gdzie były omawiane: czynniki 
kluczowe, tabela przyszłości, analizy spójności, weryfikacja logiki 
scenariuszowej i szkiców scenariuszowych. W spotkaniach wzięli 
udział przedstawiciele WUP w Lublinie (5 osób) oraz eksperci 
Capful (2 osoby). 

1.2.7 Zadanie 7: Opis finalnych scenariuszy 
Po wyłonieniu przez ekspertów zestawu najbardziej spójnych 
scenariuszy przyszłego otoczenia rynku pracy regionu lubelskiego 
został wykonany szczegółowy opis w tych obszarach, które będą 
miały silny wpływ na przedmiot badania w horyzoncie czasowym 
obejmującym dekadę 2021-2030 r. Ta faza prac została 
przeprowadzona w formie warsztatów z udziałem interesariuszy 
projektu. 
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Metoda, narzędzia i techniki w Zadaniu 7: 

• Ustalanie głównych wątków w każdym scenariuszu. Przez 
wątki należy rozumieć część składową każdego scenariusza. 
Stanowią je ciągi zdarzeń o charakterze skutkowo-
przyczynowym odnoszące się do wybranego zagadnienia lub 
ich wzajemnych powiązań. 

• Tworzenie uproszczonych fabuł i narracji w każdym 
scenariuszu za pomocą metod heurystycznych – m.in. 
opowiadanie, technika artykułu prasowego lub listu 
z przyszłości. 

• Nadawanie scenariuszom tytułów: technika nagłówków 
prasowych. 

• Konkretyzacja i kwantyfikacja danych i wątków w każdym ze 
scenariuszy – m.in. ekstrapolacje trendów; metody 
probabilistyczne; modele ekonometryczne. 

• Tworzenie tabeli porównawczej wszystkich scenariuszy: 
statystyczne metody porównawcze. 

• Opracowanie łańcuchów zdarzeń w czasie w każdym ze 
scenariuszy: technika mapy drogowej. 

1.2.8 Zadanie 8: Implikacje każdego scenariusza 
Po dokonaniu opisu poszczególnych scenariuszy przyszłego 
otoczenia przedmiotu badania eksperci przeprowadzili analizę 
możliwych implikacji dla przedmiotu badania, które obejmują 
ryzyka, szanse oraz przykładowe opcje działań dla urzędów pracy 
do samodzielnego rozwijania ich przez zainteresowane instytucje. 
Te ostatnie stanowią zestaw kierunków zmian w obszarze 
przedmiotu badania o charakterze referencyjnym dla np. WUP, 
ustawodawcy, stosownego ministerstwa, wojewody itp. 
Metoda, narzędzia i techniki w Zadaniu 8: 

• Metoda ekspercka polegająca na ponownej analizie 
zgromadzonych wcześniej danych (iteracja) w celu 
zdefiniowania implikacji scenariuszy dla przedmiotu badania. 

 
W Zadaniu 8 zostały przeprowadzone warsztaty w dn. 15.05.2021 
w godz. od 10 do 14, w których wzięli udział przedstawiciele WUP 
w Lublinie (5 osób), eksperci Capful (2 osoby) oraz inne osoby 
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związane z rynkiem pracy (7 osób). W trakcie warsztatów 
pracowano nad następującymi tematami: 

• Tabela przyszłości w projekcie LRP2030. 
• Wykorzystanie oprogramowania Scenario Builder 

w projekcie LRP2030. 
• Mapa przyszłości i szkice scenariuszowe w projekcie 

LRP2030. 
• Opis scenariuszy w projekcie LRP2030. 
• Implikacje scenariuszy w projekcie LRP2030. 

 
W ramach Zadania 8 zostało także przeprowadzone spotkanie 
Zespołu Projektowego w dn. 25.05.2021, gdzie były omawiane 
implikacje każdego ze scenariuszy. W spotkaniach wzięli udział 
przedstawiciele WUP w Lublinie (5 osób) oraz eksperci Capful (2 
osoby). 

1.2.9 Zadanie 9: Szanse, zagrożenia 
i rekomendowane działania dla każdego 
scenariusza 

Zadanie 9 jest praktycznym sposobem przygotowania się na dany 
scenariusz. W opisie każdego scenariusza znajdują się podtematy 
mające największy wpływ na przedmiot badania. Na ich podstawie 
definiowane są szanse i ryzyka oraz działania, które są niezbędne 
do podjęcia w danej sytuacji. 
Metoda, narzędzia i techniki w Zadaniu 9: 

• Rekomendacje eksperckie. 

1.2.10 Zadanie 10: Korzystanie ze scenariuszy – 
Raport końcowy 

Analiza ryzyka: 
Najważniejsze ryzyka związane z pracami badawczymi to 
możliwość popełnienia błędów na etapie analizy czynników oraz 
identyfikacji czynników kluczowych i tworzenia tzw. tablic 
przyszłości. Skutkiem tych błędów może być błędne 
zidentyfikowanie czynników kluczowych lub pominięcie czynników 
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istotnych lub włączenie czynników nieistotnych, nieprawidłowe 
określenie stopnia niepewności wystąpienia czynników kluczowych 
(dla danego czynnika może zostać przypisana zbyt duża lub zbyt 
mała niepewność jego wystąpienia), błędne określenie siły wpływu 
czynników zmian (dla danego czynnika może zostać przypisana 
zbyt duża lub zbyt mała siła jego wpływu na badany obiekt i jego 
otoczenie), błędne zdefiniowanie różnych wariantów czynników 
zmian (błędne opisy różnych wariantów bądź przyporządkowanie 
im błędnych wartości) oraz błędne określenie prawdopodobieństwa 
współwystąpienia różnych wariantów czynników kluczowych 
(określenie nieprawidłowej wartości dla różnych par wariantów 
czynników kluczowych w trakcie prowadzenia analizy spójności). 
Wystąpienie tych ryzyk skutkuje nieprawidłowym 
zidentyfikowaniem niepewności i w efekcie stworzeniem 
nierealistycznych scenariuszy przyszłości. 
Minimalizacja ryzyka: Wszystkie etapy planowania 
scenariuszowego, na których mogą wystąpić ryzyka, wykonywane 
zostały przez ekspertów w danej dziedzinie. Ostateczne wyniki 
zależały od wiedzy i doświadczenia ekspertów. Dla uzyskania 
wiarygodnych wyników konieczne było zaangażowanie 
wiarygodnych ekspertów w danej dziedzinie. w trakcie badań 
zostali dobrani eksperci w danym obszarze, posiadający 
odpowiednie kompetencje. 
Z reguły wszystkie scenariusze zawierają zarówno pozytywne, jak 
i negatywne elementy, także te opisujące negatywną wizję 
przyszłości. Zapewniają refleksję nad wyzwaniami, możliwościami 
i ryzykami, opcjami i potrzebami interwencji. Dzięki temu stanowią 
tło ułatwiające podejmowanie długoterminowych decyzji. 
Scenariusze pomagają także odpowiedzieć na kluczowe pytania 
decydentów: „Jak możemy i jak powinniśmy postępować?”. 
Uproszczony schemat graficzny procesu planowania 
scenariuszowego przedstawia Rys. 5. 

Rysunek 5. 
Schemat procesu planowania scenariuszowego. 
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2 Proces wykonania 
ekspertyzy 

2.1 Lubelski Rynek Pracy 2030 – pytania 
badawcze 

W pierwszej fazie prac zidentyfikowano najważniejsze pytania 
i niepewności dominujące wśród interesariuszy rynku pracy 
województwa lubelskiego. Nazwane są pytaniami badawczymi, 
ponieważ odnoszą się do najważniejszych kwestii, których nie 
można pominąć w dyskusji na temat przyszłości regionalnego 
rynku pracy. Mają one charakter uświadamiający i mogą wydobyć 
na światło dzienne przekonania oraz paradygmaty dominujące 
w tym obszarze. Postawienie takich pytań umożliwiło 
doprecyzowanie zakresu ekspertyzy. 
Na podstawie 68 pytań eksperci biorący udział w pracach nad 
LRP2030 uznali, że hipoteza przyjęta przed rozpoczęciem badań: 
„W latach 2021-2030 nastąpi intensyfikacja zmian otoczenia rynku 
pracy województwa lubelskiego” jest adekwatna. Z tak 
sformułowanego stwierdzenia wyłania się podstawowe pytanie 
badawcze: jakie zmiany nastąpią w latach 2021-2030 
w otoczeniu regionalnego rynku pracy, które będą miały 
istotny wpływ na jego kształt? 

2.1.1 Poziom globalny, UE i krajowy 
1) Co będzie miało największy wpływ na rynki pracy w UE? 
 
Technologia 
2) Jak na rynek pracy będzie wpływać rozwój sztucznej inteligencji 

oraz zastępowanie człowieka przez algorytmy? Czy sztuczna 
inteligencja zostanie „nowym pracownikiem”? 

 
Prawo 
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3) Jak zmienią się regulacje prawne dotyczące zatrudnienia / 
bezrobocia / pracy? 

4) Które regulacje będą miały największy wpływ na rynki pracy? 
5) Jakie zmiany w kodeksie pracy przyniosą największe 

konsekwencje dla polskiego rynku pracy? 
 
Formy i organizacja pracy 
6) Których zawodów w UE i Polsce będzie dotyczyć największa 

deregulacja? 
7) W jaki sposób będą zagospodarowywane na rynku pracy osoby 

wykonujące zawody, na które nie będzie zapotrzebowania? 
8) Jakie mogą pojawić się nowe formy zatrudnienia? 
9) Czy nastąpi trwały wzrost popularności pracy zdalnej i jaki 

będzie to miało wpływ na rynek pracy? 
10)  Czy systematyczne poszerzanie katalogu przepisów 

ułatwiających godzenie ról życiowych zmieni rynek pracy? 
(zwłaszcza dotyczy to kobiet) 

11)  Czy w przyjętej perspektywie czasowej będą istniały związki 
zawodowe? Jak może zmienić się charakter związków 
zawodowych w ciągu badanej dekady? 

 
Pracownik przyszłości 
12)  Jaki będzie profil pracownika przyszłości – jego wartości, 

aspiracje, styl życia itd.? 
13)  Czy (i jak) zmienią się czynniki wyboru zawodu i dróg 

kształcenia młodzieży? 
14)  Jakie zmiany nastąpią w zakresie kompetencji poszukiwanych 

na rynku pracy? 
15)  W jaki sposób zmienią się kulturowe modele spędzania 

wolnego czasu? 
 
Post-COVID 
16)  Jakie konflikty lub kryzysy gospodarcze może wywołać 

pandemia, organizacja szczepień, utrzymywanie obostrzeń? 
17)  Czy COVID-19 (i jego mutacje) będzie w 2030 chorobą 

pokonaną czy chorobą aktywną, mającą wpływ na życie 
społeczno-gospodarcze? 
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18)  Czy pandemia COVID-19 i związane z nią restrykcje (przede 
wszystkim długotrwała nauka zdalna) wpłyną na 
funkcjonowanie dzisiejszej młodzieży szkolnej na rynku pracy 
w przyszłości? 

19)  W jaki sposób doświadczenia pandemii zmienią podejście 
społeczeństw do takich kluczowych kwestii jak: rodzina, praca, 
styl życia, nauka? 

 
Demografia 
20)  Jakie skutki społeczne i gospodarcze przyniesie korekta 

piramidy wieku wskutek pandemii w krajach rozwiniętych? 
21)  Jakie procesy migracyjne nasilą się lub wzbudzą? 
22)   W jakim stopniu i w jaki sposób pogłębiający się kryzys 

demograficzny będzie zmieniał rynek pracy? 
 
Polityczne 
23)  Czy dojdzie do dezintegracji niektórych państw? Jakich? 
 
Gospodarka 
24)  Czy nasilą się procesy integracji gospodarczych między 

niektórymi państwami? Jakie? 
25)  Na jakich płaszczyznach nastąpi intensywniejsza współpraca 

międzynarodowa? W jakim zakresie będzie ona możliwa 
w obszarze polityki rynku pracy? 

26)  Ile państw będzie tworzyć wspólny rynek w Europie w 2030 r. 
(exity, entery, granice poszerzania UE)? 

27)  W ilu państwach w 2030 r. obowiązującą walutą będzie euro? 
28)  Jak zmieni się dostępność kredytów? 
29)  Jak zmieni się średni poziom zadłużenia mieszkańców Polski? 
30)  Jaki będzie poziom przedsiębiorczości obywateli (czy wzrośnie 

skłonność do zakładania własnej działalności gospodarczej czy 
raczej spadnie)? 

 
Społeczne 
31)  Jakie będą w perspektywie 2030 r. bariery mobilności 

społeczeństwa? 
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32)  Jakie główne czynniki będą motywować do pracy kandydatów 
i pracujących (praca najemna)? 

 
Polityka socjalna 
33)  Jaki będzie kierunek ewolucji świadczenia wychowawczego 

500+? Czy będzie ono oddziaływało na procesy na rynku 
pracy? 

34)  Jak rozwinie się koncepcja dochodu podstawowego? 
35)  Czy wprowadzony zostanie dochód podstawowy? 
 
Edukacja 
36)  W jakim kierunku nastąpią zmiany systemowe w edukacji, 

zwłaszcza w zakresie dostosowania do rynku pracy? 

2.1.2 Poziom regionalny – województwo lubelskie 
37)  Jaki wpływ na rynek pracy w Polsce i województwie lubelskim 

będą miały zmiany demograficzne, polityczne, ekonomiczne, 
społeczne i kulturowe, technologiczne, ekologiczne 
i legislacyjne? 

 
Aspekt społeczno-demograficzny 
38)  Jak zmieni się struktura społeczeństwa (zawody, zamożność, 

miejsce zamieszkania, źródła utrzymania, zakładanie rodzin) 
w woj. lubelskim? 

39)  Jaka będzie skala imigracji spoza UE? 
40)  Czy będzie następować wyludnienie i jak będzie ono 

wyglądało? 
41)  Jakie będą lokalne i regionalne konsekwencje depopulacji 

w województwie lubelskim? 
42)  Jaka będzie skala migracji wewnętrznej – wyjazdów poza 

województwo lubelskie? 
43)  Jaka będzie skala emigracji za granicę? 
44)  Jaki będzie poziom poczucia bezpieczeństwa, w tym 

finansowego mieszkańców województwa? 
45)  Jaka będzie skłonność mieszkańców do rozpoczynania pracy 

na własny rachunek? 



49 

46)  Jak będzie wyglądało przestrzenne zróżnicowanie 
województwa pod względem warunków życia i bezrobocia (czy 
istniejące różnice pogłębią się, czy odwrotnie, lub powstaną 
nowe obszary, gdzie sytuacja znacząco się pogorszy)? 

 
Rynek pracy 
47)  Jaka będzie struktura zatrudnienia w różnych gałęziach 

gospodarki w przyjętej perspektywie czasowej? 
48)  Jakie kryzysy mogą dotknąć rynek pracy województwa 

lubelskiego? 
49)  Jak zmieni się sytuacja największych pracodawców 

(przedsiębiorstw)? Jaka będzie struktura przedsiębiorstw? Czy 
będą powstawać nowe przedsiębiorstwa mające znaczący 
wpływ na rynek pracy (duże przedsiębiorstwa lub duża ilość)? 

50)  Jakie będą regionalne zawody deficytowe i nadwyżkowe do 
roku 2030? 

51)  Jakie zawody/branże wygasną w perspektywie 2030 r.? 
52)  Czy praca nierejestrowana nadal będzie istotna w grupach 

zawodów w budownictwie i pracach fizycznych? 
53)  Jakie będą dominujące powody bierności zawodowej i jej 

skala? 
54)  Jakie obszary rynku pracy będą zdominowane przez 

cudzoziemców (pod kątem geograficznym i branżowym)? 
55)  Czy aktywność zawodowa osób młodych zasadniczo się 

zmieni w stosunku do obecnego poziomu? 
56)  Jakie będą czynniki aktywności zawodowej osób wchodzących 

w wiek emerytalny? 
 
Geopolityka pracy 
57)  Jakie zmiany mogą nastąpić na Białorusi, Ukrainie i w Rosji, 

które będą oddziaływały na rynek pracy województwa 
lubelskiego? 

 
Technologia 
58)  Jaki wpływ na rynek pracy województwa lubelskiego będzie 

miał rozwój technologii np. Przemysł 4.0 (digitalizacja 
produkcji), inteligentne usługi itp.? 
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Pracownik przyszłości 
59)  Jakie będą wymagane nowe kompetencje pracownicze na 

rynku pracy województwa lubelskiego? Jakie nowe zawody się 
pojawią? Na jakie zawody będzie szczególne 
zapotrzebowanie? Na jakie zawody będzie mniejsze 
zapotrzebowanie lub będą one zanikać? 

 
Gospodarka / ekonomia 
60)  Jakie inwestycje będą prowadzone? Jaka będzie polityka 

inwestycji? 
61)  Jakie rodzaje przemysłu (produkcji) i usług będą się rozwijać, 

a które będą zanikać? 
62)  Jak będzie się rozwijało rolnictwo? 
63)  Czy powstaną nowe branże gospodarki w regionie? Jakie? 
64)  Jakie będą dominujące usługi i infrastruktura czasu wolnego 

w 2030 r.? 
65)  Jak zmieni się średni poziom zadłużenia mieszkańców 

województwa lubelskiego? 
 
Edukacja 
66)  Czy szkolnictwo branżowe w perspektywie roku 2030 znajdzie 

wystarczającą liczbę chętnych do nauki, aby obsłużyć potrzeby 
rynku pracy? 

67)  Czy i w jaki sposób lokalny sektor edukacji będzie reagował na 
zmiany na rynku pracy? 

 
Post-COVID 
68)  Czy branże wzrostu początków pandemii będą nadal 

prosperować? Czy branże przechodzące kryzys początków 
pandemii będą nadal w stagnacji? (branże na podstawie 
badania WUP 2020) 
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2.2 Dokumenty strategiczne i akty prawne 
W trakcie prowadzenia prac analizowano szereg istniejących 
opracowań oraz dokumentów prawnych regionalnych, krajowych 
i międzynarodowych – stan prawny na dzień 7 marca 2021 r. 
Dokumenty strategiczne 

• Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030. Rezolucja przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r. 

• Biała księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje 
i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r. 
COM(2017) 2025 z 1 marca 2017 r. 

• Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego wyłączeniu 
społecznemu (KOM(2010) 2020 wersja ostateczna). 

• Dokument Dotyczący Społecznego Wymiaru Europy. 
COM(2017) 206 z 26 kwietnia 2017 r. 

 

• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z 
perspektywą do roku 2030) przyjęta przez Radę Ministrów 
14.02.2017 r. 

• Strategia Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030 (SSiNP 
2030). 

• Polityka ekologiczna państwa 2030 (PEP 2030). 

• Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP 2040). 

• Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 (SRKL 2030). 

• Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, 
kultura, kreatywność) 2030. 

• Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Projekt, 
Warszawa, luty 2021. 

 

• Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku, 
projekt, Lublin, luty 2021. 
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• Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego 
do 2030 roku, projekt, wersja 1.0. 

• Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. 

• Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla 
województwa lubelskiego – projekt. 

 
Akty prawne 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 
z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 
U. poz. 374, z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1320). 

• Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 263). 

• Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.). 

2.3 Wyniki indywidualnych wywiadów 
pogłębionych IDI 

W kwietniu 2021 r. przeprowadzonych zostało 15 indywidualnych 
wywiadów pogłębionych z respodentami z dziedzin mających 
związek z przedmiotem ekspertyzy. IDI jest badaniem 
jakościowym, które ma postać bezpośredniej rozmowy badacza 
(moderatora) z pojedynczym respondentem. Jego celem jest 
zbieranie opinii i pogłębienie wiedzy o badanym zjawisku oraz jego 
naturze. Kryterium doboru próby badawczej stanowił powszechnie 
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uznawany autorytet respodenta w danej dziedzinie wynikający 
z posiadanej wiedzy, doświadczenia lub pełnionej funkcji. 
Załącznik nr 1 zawiera anonimową listę uczestników wywiadów, 
a Załącznik nr 2 instrukcję i scenariusz wywiadu. Wywiady zostały 
przeprowadzone przez ekspertów firmy Capful. 

Zagregowane odpowiedzi na pytania 
Pytanie: Jakie są dzisiaj (2021) główne wyzwania związane z 
rynkiem pracy województwa lubelskiego? (w zakresie np. struktury 
zatrudnienia, sposobu świadczenia pracy, środowiska/miejsca 
pracy, pracowników: kompetencji, umiejętności i kwalifikacji, prawa 
pracy, związków zawodowych, technologii podnoszących 
wydajność pracy, demografii itp.). 
Odpowiedzi na pytanie: 

• Pogłębianie się peryferyjności województwa lubelskiego: 
• z punktu widzenia geopolitycznego, region lubelski ma 

charakter buforowy z czego częściowo może wynikać 
niewielka skala inwestycji 

• systematyczny spadek liczby ludności (depopulacja) 
• migracja zewnętrzna mieszkańców regionu do pracy 

w innych województwach lub za granicę 
• migracja wewnętrzna w granicach regionu, przenoszenie 

się mieszkańców w wieku produkcyjnym z mniejszych 
ośrodków do większych miast 

• niewiele lub nieodkryte i niewyeksponowane atrakcje 
turystyczne adresowane zarówno do gości spoza 
województwa, jak i dla jego mieszkańców, które mogłyby 
generować dodatkowe miejsca pracy 

• coraz większe rozwarstwienie między regionami, inne 
regiony się coraz bardziej oddalają „Województwo 
lubelskie żyje na koszt innych regionów” (wypowiedź 
w brzmieniu oryginalnym) 
 

• Model dalszego rozwoju gospodarczego: 
• „Województwo lubelskie to region autystyczny, tzn. mało 

z niego wychodzi i mało wchodzi” (wypowiedź w brzmieniu 
oryginalnym) 
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• z regionu lubelskiego pochodzi niewiele produktów 
i usług, na które jest zapotrzebowanie poza nim 

• brak lub niejasna polityka rozwojowa stanowiąca 
zagrożenie dryfem rozwojowym 

• znikoma współpraca nauki i biznesu 
• tylko dwa ośrodki o dynamicznym rynku pracy: Lublin 

i Puławy 
• przenoszenie się podmiotów gospodarczych poza 

województwo lubelskie 
• rozdrobniony sektor rolniczy – istnieje potrzeba 

powiększania areałów, co umożliwi lepszą automatyzację 
i wpłynie na rozwój potencjału produkcji rolnej 

• szansę rozwojową stanowi rozwój i poprawa infrastruktury 
transportowej: linie kolejowe i drogi S17, S19, S12, A2, ale 
brak jest szybkiego połączenia ze Śląskiem 

• duża liczba obywateli Ukrainy w szkołach wyższych 
województwa lubelskiego 

• wpływ na województwo lubelskie utworzenia RCEP (ang. 
Regional Comprehensive Economic Partnership) 
Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze, czyli 
porozumienie piętnastu krajów Azji i Pacyfiku, tworzące 
największy obszar handlu o możliwym długofalowym 
wpływie na rozwój regionów na całym świecie 
 

• Czynniki demograficzne o negatywnym wpływie na 
regionalny rynek pracy: 
• starzenie się społeczeństwa w regionie – brak 

zastępowalności pokoleń w wieku produkcyjnym36. Jest to 
istotne wyzwanie, ale też szansa na rozwój usług opieki 
i prozdrowotnych dla seniorów 

• niska aktywność zawodowa pracowników – w IV kwartale 
2020 r. ludność aktywna zawodowo (w wieku 15 lat 
i więcej) liczyła 17 086 tys. osób i utrzymała się na 

 
36 Por. GUS referat: Regionalne zróżnicowanie procesu starzenia 
się ludności Polski w latach 1990-2015 oraz w perspektywie do 
2040 r., Zielona Góra, 22-23 listopada 2016 r. (zob. 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/regionalne-
zroznicowanie-procesu-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-latach-
1990-2015-oraz-w-perspektywie-do-2040-r-,28,1.html). 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/regionalne-zroznicowanie-procesu-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-latach-1990-2015-oraz-w-perspektywie-do-2040-r-,28,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/regionalne-zroznicowanie-procesu-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-latach-1990-2015-oraz-w-perspektywie-do-2040-r-,28,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/regionalne-zroznicowanie-procesu-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-latach-1990-2015-oraz-w-perspektywie-do-2040-r-,28,1.html
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poziomie III kwartału 2020 r. oraz zwiększyła się 
w porównaniu z IV kwartałem 2019 r. (o 133 tys., tj. o 
0,8%). Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 
2020 r. wyniósł 56,8%37 

• depopulacja spowodowana migracją wewnętrzną 
i zewnętrzną – coraz mniej osób wchodzi na rynek pracy 

• młodzi wyjeżdżają na studia do innych regionów i już nie 
wracają 

• największe wyzwanie – zatrzymać odpływ ludzi z regionu 
• Charakterystyka rynku pracy województwa lubelskiego: 

• duża ilość mikroprzedsiębiorstw 
• zbyt mała ilość dużych pracodawców 
• rozdrobnione i starzejące się rolnictwo 
• niski poziom zaawansowanej automatyzacji i Przemysłu 

4.0 
• słabe radzenie sobie z digitalizacją 
• niski poziom bezrobocia wynikający ze starzenia się 

społeczeństwa i migracji 
• wykształcenie oderwane od rynku pracy – wykształcenie 

nie decyduje o miejscu na rynku pracy; nie ma związku 
z zatrudnieniem 

• szkoły zawodowe nie są przystosowane do obecnych 
potrzeb rynku pracy 

• w niewystarczającym stopniu rozwijane są kompetencje 
ciągłego uczenia się i kompetencje cyfrowe – jest to 
wyzwanie, które można zaadresować szczególnie do 
szkolnictwa wyższego 

• słabe kompetencje pracowników w pracach o charakterze 
projektowym i pracą zadaniową 

• nadpodaż osób z wyższym wykształceniem 
humanistycznym, które zasilają szeregi bezrobotnych przy 
wzroście popytu na osoby o wysokich specjalizacjach 
technologicznych 

 
37 Por. GUS: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 
2020 roku, Warszawa, kwiecień 2021: https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-
wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2020-
roku,4,40.html. 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2020-roku,4,40.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2020-roku,4,40.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2020-roku,4,40.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2020-roku,4,40.html
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• deficyt pracowników w zawodach medycznych: lekarze, 
pielęgniarki, położne (obnażyła to pandemia) 

• niska podaż dobrze wykształconych informatyków, 
programistów, architektów oprogramowania 

• zmniejszanie zapotrzebowania na pracowników 
w sektorze rolniczym 

• największy pracodawca z województwa lubelskiego to 
budżet państwa (w Lublinie to 80% zatrudnionych) 

• post-COVID: wzrost popularności elastycznych form 
zatrudnienia 
 

• Etos pracy: 
• wielu trwale bezrobotnych pracujących „na czarno” – 

prace nierejestrowane: korzyścią dla stron są tutaj niższe 
koszty zatrudnienia i brak formalności 

• osoby niezainteresowane legalną pracą stanowią 40 proc. 
zarejestrowanych bezrobotnych 

• młodzi bezrobotni zagrożeni biernością zawodową 
• bezrobotni z wyższym wykształceniem – duża ilość szkół 

wyższych generuje dużą ilość osób z wyższym 
wykształceniem, które z powodu słabo rozwiniętej 
gospodarki nie znajdują zatrudnienia 

Pytania dodatkowe IDI: 
Które z tych wyzwań mają charakter regionalny, a które są 
odzwierciedleniem bardziej ogólnych tendencji – krajowych 
a nawet unijnych? 
Jakie kryzysy mogą dotknąć rynek pracy województwa 
lubelskiego? 
Na jakie zawody będzie rosło zapotrzebowanie w regionie 
lubelskim, a które będą zanikały do 2030 r.? 
Które z tych wyzwań mają charakter długoterminowy (do 2030) i 
w tym sensie mogą wpłynąć na przyszłość rynku pracy? 
Jakie pojedyncze czynniki, zjawiska, zmiany reguł gry mogą 
kształtować przyszłość rynku pracy? - polityczne, ekonomiczne, 
społeczne, technologiczne, ekologiczne, prawne. 
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Odpowiedzi na pytania dodatkowe IDI: 
• Skutkiem pandemii jest niechęć do podejmowania pracy 

wymagającej bezpośredniego kontaktu z innymi osobami 
• Województwo lubelskie ma bardzo niskie zasoby wodne – 

powtarzające się susze mogące ograniczyć i poważnie 
zaburzyć przetwórstwo rolno-spożywcze dające dużą ilość 
miejsc pracy 

• Niedobory wody mogące wpłynąć na przedsiębiorstwa 
i niektóre miasta powiatowe w regionie 

• Uchodźcy ze Wschodu np. w wyniku rozszerzenia wojny 
w Donbasie 

• Wysokość płacy minimalnej 
• Programy socjalne np. 500+ 
• Strategia rozwoju województwa lubelskiego, która ma 

zagospodarować strumień pieniędzy z UE: 
• rolnictwo ekologiczne (jabłka, tytoń, owoce miękkie – 

maliny, jagody) 
• turystyka ekologiczna i uzdrowiskowa 
• brak monitoringu wdrażania strategii województwa 

lubelskiego 
• Faktyczny kierunek rozwoju województwa, np. czy 

województwo lubelskie może stać się ważnym regionem 
logistycznym (por. węzeł Łukowisko) 

• Bezpieczeństwo zdrowotne – czy będzie kolejna pandemia? 
• RCEP – porozumienie handlowe państw Azji i Pacyfiku 
• Wysokie ceny energii 
• Zmiany pokoleniowe: 

• zderzenie i konflikt pokoleń X i Z 
• nowy system wartości młodych pracowników 
• praca dla młodych pracowników nie jest już najważniejsza 
• młodzi pracownicy nie są przywiązani do jednego miejsca 

pracy; są bardziej asertywni, elastyczni, ale i roszczeniowi 
• Odpływ osób wykwalifikowanych z województwa lubelskiego 

Przyszłość Lubelskiego Rynku Pracy 
• Przetwórstwo rolno-spożywcze 
• Energetyka 
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• Turystyka, szczególnie turystyka uzdrowiskowa i lecznicza 
np. dla seniorów 

• Ochrona zdrowia: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, 
psychoterapeuci 

• Specjaliści IT: architekci oprogramowania, programiści, 
testerzy, analitycy danych, twórcy gier 

• Logistyka – Via Carpatia i powstanie nowej infrastruktury 
drogowej: logistyka rozwija się niezależnie od działań władz; 
logistyki nie ma w strategii rozwoju województwa lubelskiego 

• Handel ze Wschodem – Ukraina, Białoruś i Rosja 
• Usługi outsourcingowe – IT, księgowość, HR (szczególnie 

zespołów wirtualnych) usługi prawne, windykacyjne, centra 
telemarketingowe itd. 

• Usługi crowdfundingowe38 
• Usługi crowdsourcingowe39 
• Zawody, które mogą pojawić się jako wynik zadania 

ustawowego (jak np. RODO) 
• „Wielozadaniowy sezonowiec” – osoba, która wykonuje wiele 

zadań u jednego lub wielu pracodawców, które mają 
charakter sezonowy 

• Zanikać będą sprzedawcy w sklepach, nauczyciele 
przedmiotów ogólnokształcących, nauczania początkowego 
i przedszkolnego 

• Zanik tradycyjnych związków zawodowych 
• Zanik lub znaczne przekształcenie się zawodów 

w specjalności branżowe, role i funkcje zawodowe 

 
38 Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe jest to forma 
finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która 
jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. 
Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą 
liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby 
zainteresowane projektem. 
39 Crowdsourcing to cyfrowy i rozproszony model produkcji lub 
rozwiązywania problemów przez internautów, realizujący 
konkretne cele organizatora (przedsiębiorstwa, rządu czy 
jednostki). 
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Post-COVID 
• Uderzenie w sektor turystyki w regionie lubelskim 
• Załamanie się niektórych branż – turystyka, konferencje, 

eventy, hotele 
• Zmiana struktury pracy – praca zdalna; w niektórych 

sektorach pozostanie na stałe 
• Zmiany w prawie pracy 
• Zmiana kultury pracy 
• Zwiększenie znaczenia kompetencji cyfrowych 
• Utrzymanie miejsc pracy 
• Konieczność zwiększenia mobilności pracowników 

Które z wymienionych czynników są największą 
niepewnością? (w kontekście przyszłości rynku pracy 
województwa lubelskiego 2030) 

• Dostępność specjalistów, techników branżowych takich, jak 
m.in. elektrycy, monterzy, hydraulicy, spawacze, itp. 

• Jak przejść od linearnego do systemowego planowania 
kariery zawodowej (zawód jako kontekst rozwoju a nie 
determinanta na całe życie a kariera jako efekt adaptacji)? 

• Czy będzie wpierany rozwój logistyki? 
• Czy będzie bezwarunkowy gwarantowany dochód 

podstawowy? 
• Czy automatyzacja doprowadzi do utraty miejsc pracy? 
• Czy będzie produkt / usługa z województwa lubelskiego na 

poziomie globalnym? 
• Czy Ukraina dołączy do UE – wtedy Ukraina, a nie 

województwo lubelskie będzie obszarem buforowym? 
• Czy Rosja zawrze ściślejszy sojusz z Niemcami? – wtedy 

województwo lubelskie nie będzie obszarem peryferyjnym 
• Czy województwo lubelskie nadal będzie regionem 

peryferyjnym? 
• Czy pojawią się rozwiązania prawne premiujące pracę 

w województwie lubelskim? 
• Jakie są szanse na połączenia edukacji z pracą uczniów, np. 

w okresie ferii, wakacji lub w ciągu roku szkolnego? 
• Jaka jest przyszłość studiów dualnych opartych na 

współpracy uczelni z pracodawcą? 
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• Co może przyciągać do osiedlenia się w województwie 
lubelskim osoby z zagranicy i innych województw? 

• Czy w województwie lubelskim nadal będzie dominowała 
struktura agrarno – turystyczna? 

• Czy ludzie będą mieszkać w województwie lubelskim 
i pracować zdalnie poza województwem lubelskim? 

• Czy można będzie stworzyć instrument dla rynku pracy 
pozwalający na szybkie testowanie profilu zgodności 
pracownika i miejsca pracy? 

Jakie zmiany powinny zajść w obszarze funkcjonowania 
urzędów pracy w perspektywie do 2030? 

• Dokonywanie diagnozy kompetencji klienta urzędu pracy od 
testów psychometrycznych do prób czynnościowych (por. 
urzędy pracy we Francji) 

• Współpraca urzędów pracy i oświaty, np. PUP jako partner 
oświaty powiatowej w zakresie umożliwiania zorganizowanej 
pracy wakacyjnej dla licealistów i analogicznie WUP dla 
studentów 

• Finansowanie studiów np. licencjackich z Funduszu Pracy 
• Urzędy Pracy jako e-portal poszukiwania pracy, kształcenia, 

rozwoju kompetencji, kursów przekwalifikowujących 
• Tworzenie mechanizmów wieloletnich dających możliwość 

zaplanowania pracy na dłużej niż rok 
• Wspieranie nauki nieformalnej 
• Wykonywanie badań i analiz zapotrzebowania na zawody 

i kompetencje oraz prognozowanie podaży i popytu na rynku 
pracy 

O co można zapytać proroka na temat przyszłości (2030 r.) 
rynku pracy województwa lubelskiego? 

• Jak będzie się rozwijała gospodarka kraju? 
• Czy wydarzy się coś istotnego na wschodzie regionu? 
• Czy gospodarki Ukrainy, Rosji, Białorusi zapewnią wzrost 

w województwie lubelskim i w jakim stopniu? 
• Czy Niemcy przejmą bezpośrednie zwierzchnictwo w UE? 
• Czy uda się trwale przełamać peryferyjność województwa 

lubelskiego? To może się stać dzięki rozwojowi logistyki 
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• Jakie zawody znikną? (farmaceuci, kasjerzy, ekspedienci 
itp.) 

• Jakie powstaną nowe zawody, których obecnie nie ma? 
(związane z technologiami cyfrowymi, telemedycyna 
i teleporady) 

• Co w 2030 r. będzie najważniejszą kompetencją? 
• Umiejętności oduczania i uczenia się nowych rzeczy, 

adaptacyjność 
• Czy w regionie będą duże przedsiębiorstwa, które zapewnią 

stabilne miejsca pracy? 
• W jakim stopniu będzie zrestrukturyzowana kopalnia 

w Bogdance? 
• Czy region lubelski przyciągnie znaczące inwestycje 

zagraniczne lub krajowe? Co trzeba zrobić, aby przyciągnąć 
te inwestycje? 

• Jakie obszary usług i przemysłu będą się rozwijać 
w województwie lubelskim? Który sektor będzie najbardziej 
rozwinięty? 

• Czy trójstyk granic Polska-Białoruś-Ukraina, wraz z trójkątem 
przyrodniczo-krajobrazowym Włodawa-Parczew-Łęczna 
i przełomem Bugu, w powiązaniu z węzłem Łukowisko, 
będzie europejską destynacją turystyczną i obszarem 
rozwoju modeli biznesowych? Czy będzie przejście 
graniczne we Włodawie? 

• Czy regionalny rynek pracy nadal będzie rynkiem instytucji 
budżetowych? 

• Jaka jest przyszłość lubelskich uczelni? – czy utrzymają swój 
aktualny status? 

• Jak rozwijać kompetencje miękkie np. uczenie się przez całe 
życie, praca projektowa, współpraca w zespole, 
rozwiązywanie problemów? 

• Czy firmy z regionu lubelskiego zmienią swój tradycyjny 
model zarządzania? 

Pytanie fakultatywne: 
Czy pandemia COVID-19 i związane z nią restrykcje (przede 
wszystkim długotrwała nauka zdalna) wpłyną na funkcjonowanie 
dzisiejszej młodzieży szkolnej na rynku pracy w przyszłości? 
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• Trudności w relacjach rówieśniczych, trudności 
w nawiązywaniu kontaktów 

• Poszukiwanie własnej tożsamości 
• Trudności z poczuciem sprawczości 
• Trudności w pracy zespołowej 
• Brak relacji uczeń – nauczyciel 
• Luki związane z wiedzą 
• Lęki i uzależnienia spowodowane zdalną nauką 
• Wykluczenie rodzin wielodzietnych z pełnego udziału 

w zdalnych zajęciach (za mało komputerów w domu) 
• Kształcenie, edukacja kompletnie oderwane od 

rzeczywistości 
• Brak świadomości młodzieży, że rynek pracy wymaga dzisiaj 

odpowiedzialności za rozwój osobisty. Pandemia osłabiła 
planowanie osobistego rozwoju 

Które regulacje prawa pracy mogą się pojawić / rozwinąć 
w ciągu najbliższych 10 lat, a które mogą się 
zdezaktualizować? 

• Praca zdalna – np. godziny pracy, stanowisko pracy, nadzór 
pracodawcy, koszty własne pracownika (infrastruktura 
domowa wykorzystywana na rzecz pracodawcy) 

 

2.4 Czynniki zmian i czynniki kluczowe 
dla rynku pracy województwa 
lubelskiego 

2.4.1 Czynniki zmian 
W wyniku gromadzenia, analizy i agregacji danych wyodrębniono 
73 czynniki zmian mogących mieć wpływ w przyszłości na 
kształtowanie się rynku pracy województwa lubelskiego. 
Poniżej zostały wymienione czynniki zmian mogące mieć wpływ 
w przyszłości na kształtowanie się rynku pracy województwa 
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lubelskiego. Układ czynników nie jest hierarchiczny. Czynniki 
zostały pogrupowane zgodnie z zagadnieniami (opracowanie 
własne). 

(Nowe) Zagrożenia epidemiczne 
Pandemia X, Y, Z 
Wychodzenie z COVID-19 
Skutki społeczne, mentalne i gospodarcze COVID-19 

(Geo)polityka 
Rozwój obszaru Trójmorza 
Równowaga geopolityczna w skali całego globu 
Relacje USA / Chiny 
Ewolucja / przyszłość UE 
Porozumienie gospodarcze krajów Azji i Pacyfiku 

Ekonomia i gospodarka 
Gospodarka globalna 
Gospodarka UE 
Bezrobocie w skali UE 
Sytuacja gospodarcza na Ukrainie, Białorusi i w Rosji, wymiana 
gospodarcza tych państw z Polską i woj. lubelskim 
Krajowy Plan Odbudowy 
Programy socjalne (500+ itp.) 
Minimalny dochód gwarantowany 
Globalny kryzys gospodarczy 
Ceny energii 

Zrównoważony rozwój 
Zrównoważony rozwój 
Zielony Ład 

Województwo lubelskie 
Wieloletnia strategia rozwoju województwa lubelskiego 
Kierunki i poziom rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego 
Poziom inwestycji w woj. lubelskim 
Peryferyjny charakter regionu lubelskiego 
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Rozwój nowych specjalizacji i branży w woj. lubelskim – np. 
transport, spedycja, logistyka, centra usług 
Przewlekła, kilkuletnia susza w woj. lubelskim (zachwianie 
gospodarką rolną i przetwórstwem rolno-spożywczym) 
Niedobory wody do celów przemysłowych 
Transformacja KWK Bogdanka 

Demografia 
Demografia w Europie (starzejące się społeczeństwo) 
Imigranci w UE 
Demografia w Polsce (depopulacja, imigranci, starzejące się 
społeczeństwo). 
Pokolenie z – zachowanie na rynku pracy 
Migracja wykwalifikowanej kadry do innych regionów Polski i za 
granicę 
Imigracja z Ukrainy, ewentualnie z innych kierunków 
Pozycja imigrantów zarobkowych 
Uchodźcy socjalni 
Bezrobocie w Polsce 
Bezrobocie osób z wyższym wykształceniem 

Edukacja 
Poziom dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy – 
zapotrzebowanie na zawody 
Tranzycja młodych na rynek pracy – odchodzenie od zawodów na 
rzecz branż 

Rozwój technologii 
Digitalizacja większości sfer życia prywatnego, społecznego, 
zawodowego 
Media społecznościowe 
Wyłączenie cyfrowe 
Rozwój technologii produkcji: digitalizacja, automatyzacja 
i robotyzacja (Przemysł 4.0) 

Praca, warunki pracy, pracownicy, pracodawcy 
Niedobór pracowników – rosnący popyt na pracowników 
Wzrost popytu na pracowników wysoko wyspecjalizowanych 
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Deficyt pracowników związanych z ochroną zdrowia i opieką 
medyczną nad osobami starszymi 
Aktywizacja zawodowa seniorów 
Niska podaż pracy 
Niska aktywność zawodowa pracowników w regionie lubelskim 
Praca nierejestrowana 
Pozyskiwanie i zatrzymywanie pracowników 
Koszty zatrudnienia 
Prekaryzacja pracy = wzrost niepewności zatrudnienia ze względu 
na nowe formy pracy, które omijają stałe, stabilne zatrudnienie 
Agencje pracy (tymczasowej) 
Rotacja pracowników 
Postawa młodych pracowników – brak lojalności, „tylko kasa” itp. 
Wzrost wynagrodzenia minimalnego w Polsce 
Nowe formy zatrudnienia 
Praca niezarobkowa (wolontariat) 
Przyjazne miejsca pracy 
Elastyczne miejsca pracy: praca zdalna / hybrydowa 
Zielone miejsca pracy 
Kierunek transformacji przedsiębiorców 
Sukcesja w firmach rodzinnych 
Human Cloud40 
IP w kontekście „nie pracowników” (samozatrudnienie) 
Szkolenia / rozwój pracowników 
Warunki pracy w województwie lubelskim 
Nowe formy wsparcia i usług PUP i WUP 
Ustrój pracy i podział dóbr 
Prawo pracy w UE 

 
40 Human Cloud jest terminem w branży technologicznej, który 
oznacza platformy pracy cyfrowej i zdalnej oraz platformy 
rekrutacyjne. Platformy te nie tylko pomagają pracownikom znaleźć 
pracę, ale specjalizują się w zarządzaniu i optymalizacji siły 
roboczej. Pracownicy Human Cloud to zazwyczaj wykonawcy, 
freelancerzy, konsultanci i inne kategorie elastycznej i warunkowej 
siły roboczej. Pracownicy ci cenią sobie elastyczność i potrzebują 
szybkiego i skutecznego sposobu łączenia się z ofertami pracy. 
Ponieważ coraz więcej pracowników decyduje się na pracę 
w sposób elastyczny i na żądanie, platformy rekrutacyjne online są 
potrzebne, aby połączyć pracowników z pracodawcami i pomóc 
w lepszym zarządzaniu tymi zdalnymi pracownikami. 
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Prawo pracy w Polsce 
Przyszłość związków zawodowych 

2.4.2 Czynniki kluczowe 
Eksperci biorący udział w projekcie LRP2030 w toku dyskusji z listy 
wyodrębnionych czynników zmian wybrali zestaw 34 czynników 
kluczowych. 
Czynniki kluczowe, które mogą najsilniej wpływać w przyszłości na 
kształtowanie się rynku pracy województwa lubelskiego. Układ 
czynników nie jest hierarchiczny: 

Czynniki kluczowe 
1) Wychodzenie z COVID-19 
2) Skutki społeczne, mentalne i gospodarcze COVID-19 
3) Rozwój obszaru Trójmorza 
4) Ewolucja UE 
5) Porozumienie gospodarcze krajów Azji i Pacyfiku 
6) Gospodarka globalna 
7) Gospodarka UE 
8) Sytuacja gospodarcza na Ukrainie, Białorusi i w Rosji, wymiana 

gospodarcza tych państw z Polską i woj. lubelskim 
9) Krajowy Plan Odbudowy 
10) Programy socjalne (500+ itp.) 
11) Ceny energii 
12) Wieloletnia strategia rozwoju województwa lubelskiego 
13) Poziom inwestycji w woj. lubelskim 
14) Peryferyjny charakter regionu lubelskiego 
15) Rozwój nowych specjalizacji i branży w woj. lubelskim – np. 

transport, spedycja, logistyka, centra usług 
16) Zrównoważony rozwój 
17) Demografia w Polsce (depopulacja, imigranci, starzejące się 

społeczeństwo). 
18) Pokolenie z – zachowanie na rynku pracy 
19) Imigracja z Ukrainy, ewentualnie z innych kierunków 
20) Bezrobocie w Polsce 
21) Rozwój technologii: digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja 

(Przemysł 4.0) 
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22) Dostosowanie edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy – 
zapotrzebowanie na zawody 

23) Prawo pracy w Polsce 
24) Niedobór pracowników – rosnący popyt na pracowników 
25) Aktywizacja zawodowa seniorów 
26) Koszty zatrudnienia 
27) Agencje pracy i ich status 
28) Elastyczne formy pracy: praca zdalna / hybrydowa 
29) Transformacja przedsiębiorców 
30) Sukcesja w firmach rodzinnych 
31) IP w kontekście „nie pracowników” (samozatrudnienie) 
32) Szkolenia / rozwój pracowników 
33) Warunki pracy w województwie lubelskim 
34) Nowe formy wsparcia i usług PUP i WUP 

2.5 Trendy i niepewności w otoczeniu 
rynku pracy województwa lubelskiego 

Czynniki kluczowe podlegały ocenie w skali od 1 do 10 pod kątem 
dwóch kryteriów: 

• wpływ czynnika, co oznacza siłę jego oddziaływania na 
przedmiot badania w założonej perspektywie czasowej (do 
2030 r.); 

• stopień niepewności czynnika, który oznacza miarę 
antycypowania jego rozwoju w czasie, tj. jego charakteru, 
tempa i kierunku rozwoju, siły i skali oddziaływania 
w stosunku do przedmiotu badania. Wysoka miara stopnia 
niepewności danego czynnika oznacza, że trudno 
przewidzieć, jak będzie się on kształtował w 2030 r. Można 
jednak poprzez indukcję logiczną założyć kilka jego stanów 
końcowych (projekcji). 

Czynniki o wysokim stopniu niepewności oraz dużej sile wpływu 
stanowią zbiór najsilniejszych niepewności, a tym samym osnowę 
różnych scenariuszy przyszłości. Trendy z racji wysokiej 
przewidywalności są składnikiem każdego scenariusza (np. 
kwestie demografii). Rysunek 6 przedstawia wyniki analizy, oceny 
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i grupowania czynników kluczowych dla rynku pracy województwa 
lubelskiego. 
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Rysunek 6. 
Podział czynników kluczowych dla rynku pracy województwa lubelskiego na trendy (czynniki ewolucyjne) i niepewności (czynniki 
rewolucyjne). 
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Na podstawie oceny eksperci wskazali na zbiór 9 trendów i 19 niepewności (zob. 
Tabela 3). Zostały one zdefiniowane w Załączniku 3. 

Tabela 3. Trendy i niepewności oddziałujące na rynek pracy województwa 
lubelskiego. Pogrubionym drukiem zaznaczono niepewności wybrane do Tabeli 
Przyszłości  

TRENDY NIEPEWNOŚCI 

Krajowy Plan Odbudowy 
Technologie: digitalizacja i automatyzacja 
Prawo pracy w Polsce 
Pokolenie z na rynku pracy 
Bezrobocie w Polsce 
Peryferyjny charakter woj. lubelskiego 
Koszty zatrudnienia 
Demografia 
Porozumienie gospodarcze krajów Azji 
i Pacyfiku 

Implikacje COVID-19 
Gospodarka globalna 
Sytuacja gospodarcza w Polsce 
Gospodarka UE 
Sytuacja gospodarcza na Ukrainie, 
Białorusi i w Rosji, wymiana gospodarcza 
tych państw z Polską i woj. lubelskim 
Programy socjalne (500+ itp.) 
Ceny energii 
Poziom inwestycji w woj. lubelskim 
Niedobór pracowników – rosnący popyt na 
pracowników 
Agencje pracy i ich status 
Transformacja przedsiębiorców 
Warunki pracy w województwie lubelskim 
Przyszłość UE 
Zrównoważony rozwój 
Elastyczne formy pracy: praca zdalna 
/ hybrydowa 
Model (świadczenia) pracy 
Skala imigracji do woj. lubelskiego 
z Ukrainy, ewentualnie z innych 
kierunków 
Kształcenie kompetencji na potrzeby 
rynku pracy woj. lubelskiego 
Opcje rozwojowe województwa 
lubelskiego 
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2.6 Tabela Przyszłości Lubelskiego Rynku Pracy 
W toku dalszych analiz oraz na podstawie warsztatów scenariuszowych 23.04.2021 i 13.05.2021 wybranych zostało siedem 
niepewności o największym wpływie i jednocześnie największym stopniu niepewności. Tworzą one osnowę tzw. Tabeli 
Przyszłości – jest to górny wiersz tabeli. Dla każdej niepewności określono ich alternatywne stany końcowe, tzw. projekcje – są to 
komórki w kolumnach poniżej nazwy niepewności (zob. Tabela 4.). 

Tabela 4. Tabela Przyszłości – niepewności oraz alternatywne stany końcowe tych niepewności. 
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Opisy niepewności oraz alternatywnych stanów końcowych 
1. Przyszłość UE 
Unia Europejska jako wspólnota gospodarczo-polityczna istnieje od 1993 r. Jej celem 
jest m.in. zacieśnianie współpracy i integracji między państwami członkowskim w 
obszarze gospodarczym, prawnym i politycznym. Mieszkańcy Europy są podzieleni 
w ocenie tych procesów. Dla jednych przebiegają one zbyt wolno, dla innych 
stanowią nadmierną ingerencję w życie codzienne. Wielu Europejczyków jest 
zawiedzionych tym, jak wspólnota radziła sobie z kryzysem finansowym, 
gospodarczym i społecznym 2008 r., napływem imigrantów, Brexitem, czy reakcją na 
pandemię COVID-19. Dlatego uzasadnione są pytania o przyszłość Unii, o to, co się 
dalej z nią będzie działo, jak będzie się zmieniała, jakie są możliwe scenariusze 
rozwoju UE. Dotyczy to szczególnie takich obszarów, jak skala współpracy między 
państwami UE-27, regulacje i tworzenie prawa, obronność, odbudowa gospodarki po 
pandemii. Wiosną 2017 r. Komisja Europejska opublikowała tzw. „Białą księgę 
w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 
do 2025 r.” 41 Zawiera ona 5 scenariuszy, które stanowią podstawę zdefiniowania 
stanów końcowych niepewności, którą jest przyszłość UE. 
 
Robić mniej, ale efektywniej z naciskiem na jednolity rynek 
UE-27 osiągnęła porozumienie co do potrzeby skuteczniejszego, wspólnego 
rozwiązywania pewnych priorytetowych kwestii i zdecydowała się skoncentrować 
swoją uwagę i ograniczone zasoby na mniejszej liczbie obszarów. W efekcie UE-27 
działa szybciej i w sposób bardziej zdecydowany w wybranych obszarach 
priorytetowych. W tych dziedzinach polityki UE-27 uzyskała skuteczniejsze 
instrumenty pozwalające na bezpośrednie wdrażanie i egzekwowanie wspólnych 
decyzji, tak jak miało to miejsce przed 2020 r. W polityce konkurencji czy nadzorze 
bankowym. W pozostałych obszarach UE-27 zaprzestała działań lub zmniejszyła 
swoje zaangażowanie. 
Jednolity rynek rozwijany jest w nowych kluczowych obszarach. Należą do nich m.in. 
innowacje (w tym badania i rozwój), handel, bezpieczeństwo, migracja, zarządzanie 
granicami i obronność. Wśród największych projektów ogólnounijnych są te, mające 
na celu wspieranie dekarbonizacji i cyfryzacji. Prowadzona jest szeroka współpraca 
dotycząca przestrzeni kosmicznej. Utworzono także szereg klastrów 
zaawansowanych technologii. Zakończono proces tworzenia regionalnych centrów 
energetycznych. 
Granice zewnętrzne są dobrze chronione przez Europejską Straż Graniczną 
i Przybrzeżną. Ogranicza to napływ nielegalnych imigrantów. Wszelkie wnioski o 
udzielenie azylu są rozpatrywane przez wspólną europejską agencję ds. azylu. 
UE-27 zaprzestała działań lub zmniejszyła swoje zaangażowanie w dziedzinach, 
w których jej wartość dodaną postrzega się jako mniejszą, a ją samą jako niezdolną 
do spełniania obietnic. Dotyczy to obszarów, takich jak rozwój regionalny, zdrowie 
publiczne lub niektóre części polityki zatrudnienia i polityki społecznej niezwiązane 
bezpośrednio z funkcjonowaniem jednolitego rynku. Kompetencje w zakresie kontroli 

 
41 Źródło: Komisja Europejska: Biała księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje 
i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r., COM(2017) 2025 z 1 marca 
2017 r. 
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pomocy państwa zostały przekazane organom krajowym. Dużo wysiłków poświęca 
się konsolidacji strefy euro i zapewnieniu stabilności wspólnej waluty. 
Przeprowadzone zmiany w zakresie kompetencji sprawiły, że UE uzyskała większe 
znaczenie w świecie. 
Poprzez określenie swoich nowych priorytetów UE-27 lepiej koordynuje swoje 
obietnice, oczekiwania i osiągane rezultaty. Jest to możliwe dzięki nadaniu 
odpowiednich uprawnień i wdrożeniu narzędzi do egzekwowania przepisów. Należą 
do nich m.in. te służące szybszemu podejmowaniu decyzji co do negocjowania 
i zawierania umów handlowych. 
Nowe przepisy prawa w zakresie ochrony konsumentów, środowiska oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają już szczegółowej harmonizacji, a tylko 
uzgodnieniom ograniczonym do niezbędnego minimum. W tych obszarach państwa 
członkowskie mają więcej autonomii. W dziedzinach uregulowanych na szczeblu UE 
pełną zgodność z przepisami zapewnią większe uprawnienia w zakresie 
egzekwowania prawa. 
Na szczeblu wszystkich 27 państw członkowskich nastąpi dalszy postęp we 
wzmacnianiu jednolitego rynku i ugruntowaniu jego czterech swobód. Stosunki 
z państwami trzecimi, w tym w dziedzinie handlu, będą zarządzane na szczeblu UE 
w imieniu wszystkich państw członkowskich. 
Wynagrodzenia, przepisy socjalne i stawki podatkowe będą nadal znacznie się 
różnić w całej Europie. 
 
Ci, którzy chcą więcej, robią więcej (UE dwóch prędkości) 
UE-27 będzie postępować jak dotychczas, ale niektóre państwa członkowskie będą 
chciały w węższym gronie osiągnąć więcej. Scenariusz ten przewiduje, że będą się 
pojawiać „koalicje chętnych”, mające na celu współpracę w konkretnych obszarach 
polityki, np. obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne, opodatkowanie czy sprawy 
socjalne. W rezultacie nowe grupy państw członkowskich będą zawierać uzgodnienia 
prawne i budżetowe w celu pogłębienia współpracy w wybranych dziedzinach. 
Podobnie jak w przypadku strefy Schengen czy strefy Euro, będzie się to mogło 
odbywać w oparciu o ramy prawne wspólne dla UE-27 i będzie wymagało 
ściślejszego określenia praw i obowiązków. Status innych państw członkowskich 
pozostanie niezmieniony i będą one miały możliwość przyłączenia się z czasem do 
tych, które robią więcej. 
Pewna grupa państw członkowskich zdecyduje się na zacieśnienie współpracy 
w kwestiach obronności, wykorzystując do tego celu istniejące możliwości prawne. 
Będzie ona obejmować wspólną podstawę badawczą i przemysłową, wspólne 
udzielanie zamówień, bardziej zintegrowane zdolności i zwiększoną gotowość do 
wspólnych misji za granicą. 
Szereg państw poczyni postępy w kwestiach bezpieczeństwa i wymiaru 
sprawiedliwości. Postanowią one zacieśnić współpracę między swoimi siłami 
policyjnymi oraz służbami wywiadu. Będą wymieniać między sobą wszelkie 
informacje w ramach walki z przestępczością zorganizowaną i działaniami 
związanymi z terroryzmem. Dzięki istnieniu wspólnego biura prokuratury, państwa te 
będą prowadzić wspólnie dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych, prania 
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pieniędzy oraz handlu narkotykami i bronią. Zdecydują się pójść o krok dalej 
i utworzą wspólny obszar wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. 
Pewna grupa państw, w tym ze strefy euro i być może kilka innych, zdecyduje się 
współpracować ściślej, zwłaszcza w zakresie opodatkowania i spraw społecznych. 
Większa harmonizacja przepisów i stawek podatkowych zmniejszy koszty 
przestrzegania przepisów i ograniczy zjawisko uchylania się od opodatkowania. 
Uzgodnione standardy socjalne zwiększą pewność dla przedsiębiorstw i przyczynią 
się do poprawy warunków pracy. Zintensyfikowana zostanie współpraca 
przemysłowa w zakresie najnowocześniejszych technologii, produktów i usług, 
a zasady korzystania z nich będą opracowywane wspólnie. 
Pracownicy w 21 państwach członkowskich będą mogli uzyskać dodatkowe i coraz 
bardziej zbliżone prawa pracownicze i ochronę socjalną niezależnie od obywatelstwa 
czy miejsca zamieszkania. 
 
Robić wspólnie znacznie więcej 
Na początku dekady wydawało się, że Unia skupi się na mniejszej ilości zadań 
głównie związanych ze wspólnym rynkiem, ale będzie je realizować efektywniej. 
Pojawianie się kolejnych fal zakażeń COVID-19 doprowadziło wszystkie kraje 
członkowskie UE-27 do wniosku, że poszczególne państwa europejskie nie są 
wystarczająco dobrze przygotowane do stawienia czoła istniejącym wyzwaniom. 
W związku z tym zdecydowały się one współdzielić więcej uprawnień, zasobów 
i decyzji. Współpraca we wszystkich obszarach poszła dalej niż kiedykolwiek 
wcześniej. Strefa euro została wzmocniona i rozszerzona. W rezultacie prowadzona 
jest ściślejsza koordynacja polityki budżetowej, społecznej i podatkowej, a także 
nadzór nad usługami finansowymi. Decyzje na szczeblu europejskim podejmowane 
są sprawniej i szybko wprowadzane w życie. Prowadzona jest w pełni wspólna 
polityka międzynarodowa. W dziedzinie handlu UE posiada swoich przedstawicieli 
w większości organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych. Parlament Europejski 
ma decydujący głos w sprawie międzynarodowych umów handlowych. Polityka 
zagraniczna UE wzmocniła wspólne zarządzanie migracją. 
Priorytetem stała się polityka obronna i polityka bezpieczeństwa. Od 2025 r. 
rozpoczęła działalność Europejska Unia Obrony, która jest w pełni komplementarna 
z NATO. UE-27 z programem Zielonego Ładu jest liderem światowej gospodarki 
zeroemisyjnej i zrównoważonego rozwoju. 
UE-27 konsekwentnie realizuje proces tworzenia jednolitego rynku w dziedzinie 
energii, technologii cyfrowych i usług. Dzięki wspólnym inwestycjom w innowacje 
i badania powstały liczne ekosystemy innowacji, skupiające kapitał wysokiego 
ryzyka, start-up’y, duże przedsiębiorstwa i ośrodki naukowo-badawcze. Europejskie 
rynki kapitałowe zostały zintegrowane i zapewniają finansowanie MŚP i dużych 
projektów infrastrukturalnych w całej UE. 
Program odbudowy NextGenerationEU warty 750 mld Euro w niespotykanej 
wcześniej skali pobudza rozwój gospodarczy i reagowania na kryzys pandemiczny 
i inne wstrząsy na poziomie regionalnym, sektorowym i krajowym. 
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Stagnacja, kryzys gospodarczy i erozja UE 
UE-27 zawiodła w walce z pandemią. Okazało się, że partykularne interesy państw 
członkowskich mają przewagę nad myśleniem wspólnotowym i ponadnarodowym. 
Przyjęte pakiety ratunkowe oparte na bezprecedensowym zadłużeniu zawiodły, gdyż 
pandemia trwała znacznie dłużej niż to przewidywano. Uzależnienie dostępu do 
funduszy od przestrzegania praworządności zaczęło być instrumentem politycznego 
nacisku na państwa nierealizujące agendy rozwojowej UE. Definiowanie samej 
praworządności zakończyło się brakiem konsensusu i ukazało słabość traktatów 
europejskich. Brak zgodności w sprawie ustalenia i przeprowadzenia koniecznych 
reform doprowadził do stagnacji UE i erozji jej instytucji oraz kryzysu 
ekonomicznego. Długotrwała, bezskuteczna walka z COVID-19 wzmocniła i utrwaliła 
te tendencje. Druga połowa dekady to okres dyskusji na temat konieczności reform 
w oparciu o nowy paradygmat zjednoczeniowy Europy. 
Kryzys gospodarczy w Europie doprowadził do wzrostu znaczenia gospodarek 
narodowych. We wszystkich państwach członkowskich coraz silniej dochodzą do 
głosu ruchy na rzecz patriotyzmu gospodarczego i ograniczenia dalszego 
regulowania rynku. We wszystkich państwach na znaczeniu zyskują populiści 
i nacjonaliści, którzy wzywają do zakończenia projektu UE. Korzyści Wielkiej Brytanii 
z opuszczenia wspólnoty zachęcają inne państwa europejskie do realnego 
rozważania wychodzenia ze struktur politycznych UE. Pozostanie w starych 
strukturach UE-27 jest warunkowane tylko unią celną, obszarem wspólnego handlu 
i swobodnego przemieszczania się. 
Parlament Europejski, a tym samym unijne prawo, zaczyna tracić na znaczeniu i jest 
marginalizowane w wielu państwach. UE staje się instytucją fasadową. 
 
2. Sytuacja gospodarcza w Polsce 
Sytuacja gospodarcza w Polsce obejmuje całokształt działalności gospodarczej na 
terenie kraju. Jest to system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, 
instytucji publicznych i prywatnych, który zapewnia zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców. Gospodarka narodowa Polski jest regulowana przez państwo oraz 
wolny rynek. Sytuację gospodarczą można mierzyć za pomocą różnych wskaźników, 
do których zaliczamy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), stopę 
bezrobocia, bilans handlu zagranicznego, wartość wytworzonych w kraju dóbr i usług 
finalnych, czyli popularny produkt krajowy brutto (PKB). Każdy z tych wskaźników 
zależy od wielu innych czynników i jest niepewnością. Jako główny wskaźnik dla 
niepewności „Sytuacja gospodarcza w Polsce” został określony wzrost PKB. 
 
Głęboki kryzys: -3%<PKB<1,9% 
Spadek PKB skutkuje wzrostem inflacji przechodzącej w hiperinflację, spadek 
produkcji przemysłowej i obniżenie dochodów, spadek płac i zmniejszenie 
konsumpcji, wzrost bezrobocia, wstrzymanie inwestycji, deficyt handlowy. 
 
Umiarkowany wzrost: 2,0%<PKB<9% 
Systematyczny wzrost produkcji, zatrudnienia, inwestycji, dostępności kapitału, 
poziomu dochodów i wielkości konsumpcji na poziomie ok. 5% rocznie. Pozwala to 
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na stabilny, niezakłócony rozwój kraju. Umiarkowany wzrost ma bardzo pozytywny 
wpływ na rozwój rynków pracy, gdyż zapewnia równowagę między podażą i popytem 
pracy. 
 
Silny wzrost PKB > 9% 
Silny wzrost PKB oznacza rozwój gospodarczy, inwestycje, wzrost zatrudnienia, 
możliwy wzrost standardu życia, poprawę sytuacji socjalnej oraz wzrost 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
3. Implikacje zjawiska COVID-19 
Niepewność dotyczy przyszłego przebiegu i czasu zakończenia pandemii COVID-19, 
możliwości wystąpienia innej pandemii, środków podejmowanych przez władze 
w celu zapobiegania pandemii, wpływu tych środków na różne aspekty życia 
społecznego, sposobu wychodzenia z kryzysu spowodowanego przez COVID-19. 
COVID-19 należy rozpatrywać nie tylko jako pandemię związaną ze zdrowiem, ale 
przede wszystkim zjawisko będące konsekwencją ograniczeń społeczno-
gospodarczych ogłoszonych wskutek tej choroby. Zjawisko to obejmuje 
konsekwencje społeczne, polityczne, ekonomiczne, takie jak np. 

• problemy w niektórych branżach (np. hotelarstwo, gastronomia, transport 
lotniczy), zmniejszenie zatrudnienia, bankructwa, 

• zmiana sposobu wykonywania pracy – przejście na tryb zdalny pracy, 
• izolacja społeczna i wynikające z niej konsekwencje psychologiczne, np. 

wzrost liczby depresji, 
• uruchomienie programów wsparcia przedsiębiorstw na niespotykaną dotąd 

skalę, co powoduje znaczny wzrost zadłużenia publicznego, 
• przejście edukacji na tryb zdalny – obniżenie poziomu nauczania, problemy 

psychologiczne (głównie depresje) wśród młodzieży, wynikające z izolacji 
społecznej, 

• ochrona zdrowia skoncentrowana na COVID-19 nie jest w stanie zapewnić 
wystarczającej diagnozy i opieki dla osób z innymi zachorowaniami – wzrost 
śmiertelności osób z powodu innych zachorowań (nadmiarowe zgony). 

 
Odbudowa po zakończeniu pandemii 
Pandemia kończy się w Polsce w 2022 r. Następuje stopniowa odbudowa 
ekonomiczna. Dużym wsparciem jest KPO, ale wysokie zadłużenie publiczne 
i wysoka inflacja może hamować rozwój gospodarczy. Skutki psychologiczne (trauma 
spowodowana izolacją i poczuciem zagrożenia) są odczuwalne przez cały czas. 
Zaszły stałe zmiany związane np. z pracą zdalną, nauką zdalną, e-handlem. 
 
Zakłócenia życia społecznego i gospodarczego wieloma falami COVID-19 
Nadchodzą kolejne fale COVID-19. Pandemia ustępuje po kilku latach. Powoduje to 
spustoszenie w niektórych branżach i znacznie utrudnia odbudowę. KPO jest 
konsumowane na zaspokojenie bieżących problemów wynikających z pandemii. 
Skutki psychologiczne są bardzo głębokie. W pracy i edukacji, po kilkuletnim 
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przejściu na tryb zdalny, trudno jest powrócić do normalnego funkcjonowania „na 
żywo”. 
 
COVID-19 utrzymuje się, nie mija i sankcjonuje „nową normalność” – 
hybrydyzacja pracy 
Pandemia COVID-19 nie ustaje. Możliwe jest pojawienie się nowej pandemii. Wiele 
branż przestawia się na inny tryb funkcjonowania. Edukacja i praca w wielu branżach 
wykonywana jest zdalnie lub hybrydowo. Następuje wzrost znaczenia cyfryzacji. 
 
4. Model świadczenia pracy 
Niepewność dotyczy sposobu, w jaki będzie świadczona praca w ciągu 10 lat. Model 
świadczenia pracy będzie zależał m.in. od: 

• rozwoju sytuacji związanej z COVID-19, 
• rozwoju technologicznego – cyfryzacja i automatyzacja pracy, Przemysł 4.0, 
• zmian pokoleniowych (pokolenia Silver, Y, Z, alfa itp.), 
• zmian w prawodawstwie regulującym stosunki pracy i prowadzenie sporów 

zbiorowych, 
• dokumentów strategicznych kraju, np. Polski Ład. 

 
 
Powrót do przeszłości: praca stacjonarna i zrównoważony wzrost pracy 
zdalnej42 
Zdecydowana większość zatrudnionych powraca do stacjonarnej pracy. W niektórych 
sektorach, branżach i zawodach następuje stopniowy wzrost udziału pracy zdalnej 

 
42 Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 
z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, 
przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego 
wykonywania. Mimo, iż część pracodawców miało okazję korzystać z możliwości 
wykonywania pracy w trybie zdalnym (home office), to jednak praca zdalna jest – 
z puntu widzenia powszechnie obowiązującego prawa – nowym rozwiązaniem, 
ponieważ zasady i wzajemne obowiązki stron stosunku pracowniczego nie były jak 
dotąd jasno uregulowane. Decyzja pracodawcy o skierowaniu do wykonywania pracy 
zdalnej ma charakter jednostronny i nie wymaga uzyskania zgody pracownika. 
Przesłanką skierowania pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest 
przeciwdziałanie COVID-19, co odwołując się do art. 2 ust. 2 Ustawy należy 
interpretować jako podjęcie wszelkich czynności związanych ze zwalczaniem 
zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem 
skutków choroby. Ale uwaga! Polecenie wykonywania pracy w trybie zdalnym 
z innych powodów czy w innym celu jest w rozumieniu Ustawy nieuzasadnione 
(uwagi tej nie należy odnosić do pracodawców, którzy wypracowali swoje systemy 
i zasady home office już wcześniej i konsekwencje z nich korzystają). 
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połączonej z pracą stacjonarną (praca hybrydowa). Pracodawcy umożliwiają wybór 
pomiędzy pracą zdalną a stacjonarną. 
 
Elastyczna praca zdalna – dla wielu pracowników możliwość świadczenia 
pracy z dowolnego miejsca 
Praca zdalna upowszechnia się we wszystkich branżach i obszarach, gdzie tylko jest 
możliwa a Ustawodawca łączy ją z określeniem telepracy zawartym w art. 67 
Kodeksu Pracy. Coraz więcej zadań, dzięki postępującej cyfryzacji i coraz 
sprawniejszym platformom spotkań online, może być wykonywane z dowolnego 
miejsca. Powoduje to uniezależnienie miejsca pracy od miejsca zamieszkania. 
Wojewódzki rynek pracy przenika się z krajowym i międzynarodowym rynkiem pracy. 
Rynek pracy województwa lubelskiego to zarówno osoby zamieszkałe na terenie 
województwa lubelskiego, jak i poza nim, ale zatrudnione w firmach mających 
siedzibę na terenie województwa. 
 
Powszechna cyfryzacja miejsc pracy – praca zdalna zawodów biurowych / 
cyfrowe przeciążenie pracowników i rozwarstwienie rynku pracy 
Powszechna cyfryzacja miejsc pracy oznacza, że to nie jest już kwestia wyboru tej 
formy pracy przez pracodawcę lub pracownika, lecz jest to przejście wszystkich 
możliwych prac na formę zdalną. Oznacza to znaczne konsekwencje dla 
dotychczasowych praktyk w zakresie kontroli pracy, dostępu i przeciążenia sieci, ale 
też przede wszystkim przeciążenia cyfrowego pracowników, wykluczenia też wielu 
z nich z dostępności do tej formy pracy i zaniku większości przestrzeni biurowych. 
W tym ostatnim przypadku biura przekształcą się w miejsca krótkich spotkań 
pracowników. 
 
Gwarantowany dochód podstawowy – permanentny zasiłek 
Gwarantowany dochód podstawowy powoduje, że spada ilość osób 
zarejestrowanych jako bezrobotni. Jest to możliwość wyboru przez obywatela, czy 
chce pozostawać na minimalnym poziomie koniecznym do przeżycia, czy też chce 
pracować na zasadach rynkowych. Dochód gwarantowany może zmniejszyć ilość 

 
W polskim prawie istnieje również rozwiązanie zwane telepracą. Telepraca 
uregulowana jest w art. 67 Kodeksu pracy, w którym przepisy informują, że 
pracownik może wykonywać swoje służbowe obowiązki poza zakładem pracy, 
z oczywistym wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Uzgodnienie 
w tym zakresie musi zostać dokonane w umowie o pracę lub w trakcie jej 
obowiązywania z rezultatem porozumienia stron. To znaczy, że jeśli pracownik chce 
przejść na formę telepracy, to powinien złożyć wniosek do swojego pracodawcy, 
którego obowiązkiem jest go, w miarę możliwości, uwzględnić. Praca zdalna polega 
na ustnej umowie między pracownikiem a pracodawcą, z wykorzystaniem 
wskazanych przez niego narzędzi. Praca z domu nie jest uregulowana prawnie 
w Kodeksie pracy, a jedynie w opisanej na początku Ustawie, będącej elementem 
pierwszej Tarczy Antykryzysowej z marca 2020 r. w związku z pandemią 
koronawirusa i powszechnym wprowadzeniem kwarantanny w Polsce. 
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osób pracujących w pomocy społecznej i publicznych służbach zatrudnienia, a na 
pewno zmodyfikuje to zakres obecnych zadań. 
 
5. Kierunki rozwojowe województwa lubelskiego 
Niepewność dotyczy, który kierunek rozwoju województwa będzie dominujący oraz 
jakie będą inne (poboczne) kierunki rozwoju. 
Kierunek rozwojowy oznacza branżę lub obszar, który m.in.: 

• odpowiada za znaczącą część PKB województwa, 
• odpowiada za znaczącą część zatrudnienia w województwie, 
• wykorzystuje potencjał województwa (ludzie, infrastruktura, kultura itd.), 
• pociąga za sobą rozwój innych obszarów i branż, 
• ma tendencje wzrostowe i perspektywę rozwoju lub ustabilizowanej pozycji 

w przyszłości. 
 
Biogospodarka i produkty / usługi prozdrowotne 
Kierunek określony w strategii województwa lubelskiego do 2030. Województwo 
lubelskie stało się producentem finalnych wyrobów bazujących na surowcach 
rolniczych oraz zapewnia pełny zakres usług prozdrowotnych, w tym sieć placówek 
opieki dla seniorów. W rolnictwie dominuje produkcja wysokiej jakości żywności bio. 
Kontynuowana jest produkcja owoców miękkich, tytoniu i chmielu. Wraz z rolnictwem 
rozwija się przetwórstwo, głównie niewielkie zakłady lokalne. Pojawiają się produkty 
lokalne i regionalne. Produkcja rolna jest sprzedawana w kraju i za granicą. 
Planowany jest również rozwój biotechnologii. Głównie w oparciu o potencjał 
Zakładów Azotowych Puławy, gdzie już istnieje Laboratorium Półtechnik. 
 
Inwestycje i reindustrializacja 
Pojawiają się nowe inwestycje związane z różnymi gałęziami przemysłu. Jest to 
możliwe m.in. dzięki powstaniu nowych dróg i lepszemu skomunikowaniu 
z pozostałymi regionami kraju. Największymi pracodawcami pozostają ZA Puławy 
i KWK Bogdanka. 
 
Transport i logistyka 
Wykorzystując unikalne położenie województwo staje się ważnym hubem wymiany 
towarów pomiędzy Wschodem i Zachodem. Umożliwia to m.in. rozwój dróg dla 
transportu samochodowego oraz linii kolejowych. Na terenie województwa powstają 
ważne centra logistyczne związane z transportem kolejowym i samochodowym. 
 
Zagłębie centrów usług: SSC, BPO, B+R, IT, HR (region lubelski jako zielona 
wyspa cyfrowa) 
Wykorzystując potencjał intelektualny i kompetencyjny tworzone są centra usług, 
m.in. SSC, BPO, B+R, IT, HR. Jest to możliwe m.in. dzięki rozwojowi IT, dużej ilości 
osób z kierunkowym wyższym wykształceniem, stosunkowo niskim kosztom 
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prowadzenia działalności (np. niższe niż w innych regionach koszty najmu). 
Następuje przesunięcie części zatrudnionych z administracji do centrów usług. 
Centra usług powstają w Lublinie i mniejszych ośrodkach. Obsługują one klientów 
z innych regionów i zza granicy. 
 
6. Imigracja zarobkowa do woj. lubelskiego 
Niepewność dotyczy: 

• skali imigracji zarobkowej w województwie lubelskim, 
• krajów i kultur, z których będą pochodzić imigranci, 
• stanowisk i branż, w których mogą oni pracować i związanych z tym 

wynagrodzeń, 
• stałości pracy i zamieszkania w Polsce. 

 
Skala imigracji sprzed 2021 r. 
Utrzymuje się skala i struktura imigracji sprzed 2021 r. Imigranci pochodzą głównie 
z Ukrainy i Białorusi. W regionie lubelskim pozostaje niewielka część imigrantów – 
większość z nich udaje się do innych regionów, gdzie mogą liczyć na wyższe 
zarobki. Przybywają oni na okres kilku miesięcy, nie mają stałego zatrudnienia i nie 
zamierzają osiedlać się w Polsce. Imigranci zatrudnieni są przede wszystkim 
w rolnictwie, budownictwie i gastronomii, gdzie wykonują najprostsze i najsłabiej 
opłacane prace, których nie chcą wykonywać Polacy. 
 
Zwiększenie limitów imigracji w zawodach deficytowych 
W związku z wysokim deficytem w niektórych obszarach (np. opieka zdrowotna, 
opieka nad osobami starszymi, IT, transport, automatyka) zostają zwiększone limity 
imigracji. Niektórzy imigranci obejmują wyspecjalizowane i wysokopłatne stanowiska. 
Mają oni stałe zatrudnienie i osiedlają się w Polsce z całymi rodzinami. 
 
Brak ograniczeń imigracyjnych / uproszczenie prawa do pobytu i pracy / wielu 
imigrantów także z innych państw 
Z powodu wyludnienia i starzenia się społeczeństwa region otwiera się na imigrantów 
z innych obszarów (np. Azja i Afryka) oraz innych kultur (np. kraje muzułmańskie). 
Osiedlają się oni wraz z rodzinami na stałe w Polsce i zajmują oni różne stanowiska 
– zarówno niewykwalifikowane i niskopłatne, jak również wyspecjalizowane 
i wysokopłatne. 
 
7. Kształcenie kompetencji na potrzeby rynku pracy województwa lubelskiego 
Niepewność dotyczy stopnia dostosowania kompetencji do zmieniających się potrzeb 
rynku pracy w regionie lubelskim. Dostosowanie jest zależne od właściwych predykcji 
oraz współpracy administracji, biznesu i edukacji na wszystkich poziomach. 
Niepewność dotyczy także możliwości wykorzystania nabytych kompetencji na rynku 
pracy woj. lubelskiego. 
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Reagowanie na czas na pojawiające się i zanikające potrzeby rynku pracy. 
Kształcenie kompetencji przyszłości 
Dzięki właściwym predykcjom dotyczącym przyszłego rozwoju gospodarczego 
regionu i rynku pracy oraz skutecznej współpracy administracji, biznesu i edukacji 
możliwe jest trafne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Kształcenie 
ukierunkowane jest na kompetencje, które w przyszłości będą wymagane na rynku 
pracy w województwie lubelskim. 
 
Opóźniona reakcja na pojawianie się potrzeb i ich zanikanie 
Wskutek braku stosowania metod predykcyjnych, braku predykcji oraz braku 
właściwej współpracy pomiędzy biznesem, administracją i edukacją pojawiają się 
opóźnione lub nietrafione reakcje na potrzeby rynku pracy. Utrudnia to dostosowanie 
się przedsiębiorstw do zmieniającej sytuacji oraz kształtowanie się nowych branż 
w regionie. Kształcenie jest przestarzałe i daje kompetencje, które były wymagane 
w przeszłości. 
 
Zanik regionalnego rynku pracy w kształcie z 2020 r. (rozszerzenie granic rynku 
pracy i talentów) 
Edukacja daje kompetencje, które nie mogą być skutecznie wykorzystane w regionie. 
Powoduje to odpływ najlepiej wykształconych i najbardziej kompetentnych do innych 
regionów i za granicę. Ponadto w związku z pracą zdalną osoby mieszkające 
w województwie lubelskim mogą pracować dla podmiotów poza województwem lub 
w innym kraju. 
 

2.7 Scenario BuilderTM – wyniki analizy spójności: 
mapa scenariuszy 

Wykorzystując program Scenario BuilderTM przeprowadzona została analiza 
spójności między stanami końcowymi niepewności zebranymi w Tabeli Przyszłości 
(Tabela 4). Program wygenerował 5.184 alternatywne scenariusze przyszłego 
otoczenia rynku pracy województwa lubelskiego w perspektywie do 2030 r. 
Algorytmy wskazały 518 najbardziej spójnych scenariuszy. W wyniku analiz 
i konsultacji eksperckich wybrano 4 scenariusze o największej spójności 
i prawdopodobieństwie zaistnienia w rzeczywistości. Opis działania Scenario 
Builder™, w tym sposobu interpretacji mapy przyszłości, znajduje się w Załączniku 4. 
Rysunek 7 przedstawia tabelę spójności w Scenario Builder™. Rysunek 8 
przedstawia proces generowania scenariuszy w Scenario Builder™. Rysunek 9 
przedstawia mapę wszystkich scenariuszy z zaznaczonymi czterema, które zostały 
opisane w dalszej części raportu. 
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Rysunek 7. 
Tabela spójności w Scenario Builder™. 
 
 

 
 



 

83 

Rysunek 8. 
Proces generowania scenariuszy w Scenario Builder™. 
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Rysunek 9. 
Mapa scenariuszy: identyfikacja spójnych scenariuszy przyszłego otoczenia rynku 
pracy województwa lubelskiego z wykorzystaniem programu Scenario Builder™. 
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3 Lubelski Rynek Pracy 2030 – 
scenariusze przyszłości oraz ich 
implikacje 

Scenariusze rozwoju są krótkimi, wiarygodnymi historiami mówiącymi, jak może 
wyglądać przyszłe otoczenie polityczne, ekonomiczno-biznesowe, społeczno-
kulturalne, technologiczne, środowiskowe i prawne. Nie są one prognozami. 
Czasem zawierają zaskakujące, ale prawdopodobne warianty rozwoju sytuacji, które 
nie są zgodne z powszechnie obowiązującymi przekonaniami. 
Scenariusze tworzymy po to, by przygotować nowe rozwiązania, prawo, instrumenty 
wsparcia, produkty i usługi i wreszcie strategie rozwoju, które są bardziej elastyczne 
i odporne na zmiany. Dzięki temu bardziej sprawdzą się w różnych wersjach 
przyszłości. Istniejące rozwiązania mogą być bezpiecznie przetestowane w takich 
scenariuszach i dostosowane do możliwych transformacji, które nie były wcześniej 
brane pod uwagę. 
Scenariusze są użyteczne, jeśli: 

• odnoszą się do aktualnych i ważnych problemów, które będą miały znaczenie 
także w przyszłości, 

• są konkretne – mają charakter jakościowy oraz ilościowy, 
• są oparte na dogłębnym zrozumieniu najważniejszych trendów i niepewności 

w aktualnym i przyszłym otoczeniu przedmiotu badania. 
 
Celem niniejszej ekspertyzy było opracowanie scenariuszy przyszłości rynku pracy 
województwa lubelskiego i jego otoczenia. Jest to specyficzny ekosystem, który jest 
elementem znacznie większego europejskiego ekosystemu podaży i popytu pracy. 
W takim kontekście należy rozpatrywać możliwe, alternatywne wersje rynku pracy 
województwa lubelskiego. Dlatego też Autorzy ekspertyzy zdecydowali się 
zarysować takie tło posługując się raportem poświęconym europejskiemu rynkowi 
pracy autorstwa McKinsey Global Institue (dalej MGI). W czerwcu 2020 r. MGI 
opublikował raport z badania nt. przyszłości pracy w Europie w perspektywie do 2030 
r.43 Jest to wynik analizy 1095 lokalnych rynków pracy w Unii Europejskiej 
obejmującej okres od 2000 r. do 2018 r. Są one skoncentrowane na trendach 
długoterminowych wpływających na zatrudnienie. Należy zaznaczyć, że badanie było 
prowadzone w 2020 r. i w związku z tym tylko ogólnie odnosi się do wpływu 
koronakryzysu na europejskie rynki pracy. Kryzys może niektóre ze 
zidentyfikowanych trendów przyspieszyć a inne spowolnić. Najważniejsze tendencje, 
które badanie pozwoliło ujawnić obejmują: zróżnicowane tempo wprowadzania 

 
43 Pełny raport McKinsey Global Institute: Sven Smit, Amsterdam, Tilman Tacke, 
Munich Susan Lund, Washington, DC James Manyika, San Francisco, Lea Thiel, 
Munich: The Future of work in Europe. Automation, workforce transitions, and the 
shifting geography of employment. McKinsey Global Institute discussion paper. June 
2020. Wizualizacja raportu znajduje się pod adresem 
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/explore-the-future-of-
work-in-europe?page=/page/home 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/explore-the-future-of-work-in-europe?page=/page/home
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/explore-the-future-of-work-in-europe?page=/page/home
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automatyzacji na regionalnych rynkach pracy w Europie; rozbieżności rosnące na 
całym kontynencie pomiędzy najbardziej dynamicznymi miastami i regionami 
kurczącymi się; spadek podaży siły roboczej, który może skutkować niedoborami 
pracowników, szczególnie w sektorach i regionach rozwijających się; znaczące 
zmiany w zakresie rodzajów umiejętności, kompetencji i konkretnych zawodów, które 
będą się rozwijać lub są zagrożone. Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki 
badania MGI. 
Główne cztery czynniki zmian na europejskim rynku pracy w ciągu najbliższej 
dekady: 

1. Wzrost popularności automatyzacji 
• Wpływ automatyzacji na równowagę miejsc pracy w Europie może nie być tak 

znaczący, jak się często uważa. 

2. Rosnąca geograficzna koncentracja zatrudnienia 
• Mobilność siły roboczej w UE rośnie, ponieważ pracownicy z regionów o 

niższych dochodach migrują do dynamicznych miast w celu obsadzenia 
dostępnych tam miejsc pracy. 

• Wzrost zatrudnienia w ostatnich latach skoncentrował się w kilku regionach 
Europy – są to swoiste centra dynamicznego rozwoju w największych 
metropoliach. 

• Rynki pracy w Europie można podzielić na trzy kategorie: 
• centra dynamicznego wzrostu, gdzie mieszka 20% Europejczyków o 

najwyższym PKB i najsilniejszych zdolnościach innowacyjnych (55% 
unijnych patentów 

• stabilne gospodarki, gdzie mieszka 50% Europejczyków i z których 
zgłaszane jest 39% patentów UE 

• regiony kurczące się, gdzie mieszka 30% populacji Europy, które 
zatrudniały 27% Europejczyków w 2018 r. i z których zgłoszono 6% 
patentów unijnych; w regionach kurczących się w latach 2000-2018 
powstało średnio tylko 12% więcej nowych miejsc pracy. W kategorii 
regionów kurczących się prawdopodobnie niewiele lokalnych rynków pracy 
odnotuje wzrost zatrudnienia. Analiza MGI sugeruje, że łącznie będą one 
stanowić mniej niż 10 procent oczekiwanego wzrostu zatrudnienia w całej 
UE do 2030 r. 

Województwo lubelskie należy do tzw. kurczących się regionów Europy. 
Województwo lubelskie można podzielić na cztery podregiony: 

• lubelski – podregion metropolii obejmujący miasto Lublin i obszar w jego 
otoczeniu, charakteryzujący się miksem zatrudnienia w przemyśle i usługach 
oraz przyciągający nowych mieszkańców; siła robocza jest dobrze 
wykształcona, chociaż wzrost PKB jest niewielki; Podregion lubelski zgodnie 
z metodologią badania MGI, jako jedyny w województwie można zaliczyć do 
kategorii „stabilne gospodarki”. 

• chełmsko-zamojski – podregion rolniczy, charakteryzujący się ograniczonym 
wykształceniem siły roboczej i drugim najwyższym ujemnym wskaźnikiem 
migracji netto (po podregionie puławskim „wykształceni i emigrujący”); 
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• bialski - podregion edukacji i migracji, charakteryzujący się erozją populacji 
w wieku produkcyjnym i najwyższym ujemnym wskaźnikiem migracji netto; 

• puławski – podregion edukacji i migracji, jw. 
Populacja w wieku produkcyjnym w tych podregionach kurczy się z powodu 
emigracji, starzenia się lub występowania obu tych czynników równocześnie. 
Dominujący w nich przemysł opiera się na produkcji podstawowej, rozdrobnionym 
rolnictwie i względnie wysokim udziale zatrudnienia w sektorze publicznym, opieki 
zdrowotnej i edukacji. 

3. Kurczenie się podaży siły roboczej 
• Analizując historię popytu i podaży na rynku pracy, należy postawić tezę, że 

ten drugi ma istotniejsze znaczenie w perspektywie długoterminowej. 
• Oczekuje się, że do końca 2030 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym 

w Europie zmniejszy się o około 13,5 miliona, czyli 4 procent. Spadek będzie 
szczególnie duży w Niemczech (prawie 8 proc., czyli ok. 4,0 mln osób), 
Włoszech (prawie 7 proc., ok. 2,5 mln osób) i w Polsce (9 proc., ok. 2,3 mln 
osób). 

• W ciągu najbliższej dekady będzie rosło zapotrzebowanie na miejsca pracy 
(popyt) w zautomatyzowanej produkcji i przy malejącej dostępności siły 
roboczej w całej UE (podaż pracy), znalezienie wystarczającej ilości 
pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami w tym obszarze może być dla 
pracodawców dużym wyzwaniem. 

4. Zmieniająca się struktura sektorów i zawodów 
• W latach 2003-2018 całkowite zatrudnienie w 27 krajach Unii Europejskiej oraz 

w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii wzrosło o prawie 10 procent, osiągając 
rekordowy poziom. 

• Najsilniejszym wzrostem zatrudnienia w ciągu ostatniej dekady cieszyły się 
osoby o najwyższych kwalifikacjach, podczas gdy pracownicy o średnich 
umiejętnościach mieli mniejsze możliwości. 

• Wzrost zatrudnienia nastąpił w sektorach wymagających dużej wiedzy, takich 
jak telekomunikacja, usługi finansowe, nieruchomości i edukacja. Spadek 
nastąpił w produkcji i rolnictwie. 

• Wzrost zatrudnienia miał miejsce także w przypadku zawodów o najniższych 
kwalifikacjach, takich jak kasjerzy i pracownicy zakładów oczyszczania. 

• Zawody o niższym średnim poziomie umiejętności (np. kasjerzy bankowi) 
uległy w omawianym okresie stagnacji na wszystkich regionalnych rynkach 
pracy. 

• We wszystkich regionach COVID-19 i zwiększona automatyzacja wywołana 
pandemią mogą przyspieszyć trend zmiany zawodów. 

• Kurczenie się miejsc pracy w produkcji i rolnictwie oraz automatyzacja 
produkcji wzmacnia proces przemieszczania się siły roboczej do sektorów 
wymagających większej wiedzy, takich jak edukacja, technologie 
informatyczne i telekomunikacyjne oraz usługi: opieka zdrowotna i praca 
socjalna. 

• Trzy sektory prawdopodobnie będą odpowiadać za ponad 70% potencjalnego 
wzrostu zatrudnienia w Europie do 2030 r. Największe korzyści netto dotyczą 
opieki zdrowotnej, w tym telemedycyny i pracy socjalnej, gdzie może przybyć 
4,5 miliona miejsc pracy. Kolejne miejsca zajmują usługi prawnicze, naukowo-
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badawcze i techniczne, które mogą dać 2,6 miliona miejsc pracy, oraz 
edukacja, która może zapewnić dodatkowe 2,0 miliony miejsc pracy. 

• Struktura zawodów zmienia się również z powodu automatyzacji. Wiele 
z największych kategorii zawodowych w dzisiejszej Europie ulegnie 
transformacji lub zniknie. Prawdopodobieństwo wyparcia przez automatyzację 
jest skorelowane z edukacją: najbardziej narażone na utratę pracy są osoby 
posiadające wykształcenie średnie – trzykrotnie bardziej niż osoby 
z wykształceniem wyższym. Dotyczy to szczególnie pomocy biurowych 
i pracowników produkcji oraz magazynierów. W obu tych grupach zatrudnienie 
w Europie wynosi obecnie odpowiednio ok. 30 milionów i 25 milionów 
osób. Niskopłatne stanowiska obsługi klienta i sprzedaży, takie jak kasjerzy 
i urzędnicy, również prawdopodobnie zanikną, ponieważ wiele zadań może być 
tutaj częściowo lub w pełni zautomatyzowanych (por. automatyczne 
stanowiska sprzedaży w hipermarketach lub automatyczne księgowanie 
faktur). Oznaczać to będzie konieczność nabywania przez pracowników 
nowych umiejętności. Zaledwie dziesięć z ponad 400 zbadanych przez MGI 
zawodów - w tym ekspedienci w sklepach, sekretarki w biurach i sprzedawcy - 
odpowiada za prawie 20 procent prawdopodobnych zmian. 

• Wiele zawodów z kategorii rosnących w modelu MGI wymaga wyższego 
poziomu umiejętności i kompetencji. Szacuje się, że zawody związane ze 
STEM44 oraz biznesowe i prawnicze mogą wzrosnąć o ponad 20 procent 
w nadchodzącej dekadzie. Role kierownicze w zawodach kreatywnych (np. 
przemysł gamingowy) i sztuce (np. sztuce filmowej) mogą wzrosnąć o ponad 
30 procent, chociaż jest to niewielka kategoria, zatrudniająca nieco ponad pięć 
milionów pracowników. Zaledwie 15 zawodów odpowiada za prawie 30 procent 
potencjalnego przyszłego wzrostu zatrudnienia netto w modelu MGI. Obejmują 
one tak różnorodne zawody, jak programiści, pielęgniarki i specjaliści od 
marketingu. W następstwie zmian wywołanych przez COVID-19 dodać należy: 
specjaliści handlu elektronicznego, logistycy, pracownicy transportu i kierowcy 
zawodowi. 

• Model MGI pokazuje, że czynności wymagające głównie umiejętności 
fizycznych i manualnych spadną o 18% do 2030 r. w całej Europie, a te 
wymagające podstawowych umiejętności poznawczych spadną o 28%. Z kolei 
działania wymagające umiejętności technologicznych będą rosły we wszystkich 
branżach, tworząc jeszcze większy popyt na pracowników z umiejętnościami 
STEM (wzrost o 39 procent), których już brakuje. Jednocześnie przewiduje się 
30-procentowy wzrost zapotrzebowania na kompetencje 
społeczne. Pracownicy będą w coraz większym stopniu koncentrować się na 
rolach, które wymagają interakcji, opieki, nauczania i szkoleń oraz zarządzania 
innymi - czynności, których maszyny nie zastąpią. 

• W latach 2000-2018 średnie płace realne w całej Europie rosły tylko o 0,9 
procent rocznie. Zmienił się także charakter pracy. Praca w niepełnym 
wymiarze godzin znacznie wzrosła w 22 z 29 krajów europejskich. Aż do 

 
44 STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) – akronim, który 
powstał od pierwszych liter słów w języku angielskim: nauki, technologii, inżynierii 
i matematyki. Termin STEM jest zwykle używany w odniesieniu do polityki 
edukacyjnej i wyboru programów nauczania w szkołach, w celu zwiększenia 
konkurencyjności, w zakresie rozwoju nauki i technologii. Ma to między innymi wpływ 
na rozwój rynków pracy. 
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kryzysu COVID-19 niezależna praca - w tym freelancerów, pracowników 
agencji pracy tymczasowej i pracowników gig economy45 - mogła stanowić 20 
do 30 procent wszystkich miejsc pracy. Zatrzymanie gospodarek w wyniku 
COVID-19 znacznie zwiększy ten procent z uwagi na prognozy mówiące o 
utrzymaniu ok. 20-30 procent pracy w trybie zdalnym lub hybrydowym. 

Implikacje COVID-19 dla unijnego rynku pracy 
• Szacuje się, że 59 milionów europejskich miejsc pracy, czyli 26 procent ogółu, 

jest zagrożonych w perspektywie krótkoterminowej z powodu redukcji godzin 
lub wynagrodzeń, tymczasowych urlopów lub stałych zwolnień. Będzie to 
rozłożone nierównomiernie w zależności od lokalnych rynków pracy, sektorów 
i zawodów oraz grup wiekowych pracowników. 

• Trzy grupy zawodowe stanowią około połowę wszystkich miejsc pracy 
zagrożonych w Europie: obsługa klienta i sprzedaż, gastronomia i zawody 
budowlane. 

• Według szacunków MGI około 80 procent zagrożonych miejsc pracy (46 
milionów) zajmują osoby nieposiadające wyższego wykształcenia. Ogólnie 
rzecz biorąc, pracownicy bez wyższego wykształcenia są prawie dwukrotnie 
bardziej narażeni na ryzyko utraty zatrudnienia niż osoby z wyższym 
wykształceniem. 

Ogólne rekomendacje dla Europy46 
W UE istnieje blisko 1 100 lokalnych rynków pracy. Każdy z nich powinien 
wyznaczyć własne priorytety w zakresie dzisiejszych i przyszłych wyzwań, 
problemów i potrzeb. Cztery priorytety są wspólne dla większości regionów. 
1) Europa musi stworzyć więcej możliwości szkoleniowych i nowych ścieżek 

zawodowych. 
2) Należy rozszerzyć dostęp do miejsc pracy w ośrodkach dynamicznego 

wzrostu. 
3) Kurczące się rynki pracy wymagają ukierunkowanych strategii rozwoju 

gospodarczego. 
4) Europa musi nadal zwiększać udział w rynku pracy, jeśli chce konkurować 

na rynku globalnym. 

Nie tylko w województwie lubelskim systematycznie zmniejsza się liczba ludności 
w wieku produkcyjnym. Dotyczy to całej Europy. Wymaga to zwiększenia aktywności 

 
45 Gig economy – gospodarkę dzielenia się lub współdzielenia. Tworzą ją osoby, 
które zdecydowały się na system pracy “od zlecenia do zlecenia”, która daje im 
możliwość wyboru projektów, które w danym czasie chcą realizować. Są to tzw. 
samozatrudnieni. 
46 Na podstawie raportu McKinsey Global Institute: Sven Smit, Amsterdam, Tilman 
Tacke, Munich Susan Lund, Washington, DC James Manyika, San Francisco, Lea 
Thiel, Munich: The Future of work in Europe. Automation, workforce transitions, and 
the shifting geography of employment. McKinsey Global Institute discussion paper. 
June 2020. Wizualizacja raportu znajduje się pod adresem 
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/explore-the-future-of-
work-in-europe?page=/page/home 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/explore-the-future-of-work-in-europe?page=/page/home
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/explore-the-future-of-work-in-europe?page=/page/home
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zawodowej. Nie uda się tego zrobić bez reform rynku pracy, zaprojektowania nowych 
strategii, priorytetów, inicjatyw i instrumentów jego kształtowania. Aby tego dokonać 
należy zbadać i zaprojektować możliwe scenariusze rozwoju otoczenia systemowego 
rynków pracy. Niniejsze opracowanie jest przykładem takiego zadania. 
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3.1 Scenariusz 1: Na Wschodzie bez zmian 

3.1.1 Na Wschodzie bez zmian. Opis scenariusza 

Tabela 5. Szkic scenariuszowy nr 1: Na Wschodzie bez zmian. Stany końcowe niepewności tworzące dany scenariusz zostały 
zaznaczone innym kolorem. 

 

N A  W S C H O D Z I E  B E Z  Z M I A N  
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Scenariusz „Na Wschodzie bez zmian”: Kluczowe cechy 
Na Wschodzie bez zmian to ekstrapolacja dotychczasowej historii, tradycji 
i modelu rozwoju. Województwo lubelskie intensywnie rozwija się jako żyzna 
kraina rolnicza pretendująca do bycia spichlerzem Polski. Rozwój strukturalny 
rolnictwa rozwiązuje przepływ ziemi do silnych, wielkotowarowych 
gospodarstw rodzinnych. Zapewniają one intensyfikację produkcji 
i konkurencyjność na poziomie unijnym. Proces ten równoważy powstawanie 
małych, sprawnie zarządzanych klastrów produkujących najwyższej jakości 
zdrową żywność. Prawdziwy wzrost ma zapewnić rozwój regionalnego 
ekosystemu biotechnologicznego, który skupia największą spółkę chemiczną, 
liczne jednostki naukowo-badawcze i laboratoria, gospodarstwa rolne, 
przedsiębiorstwa informatyczne i startupy. Utrzymujący się wzrost 
gospodarczy sprawia, że rynek pracy województwa lubelskiego jest bardziej 
stabilny niż przed 2020 rokiem. Rośnie zapotrzebowanie na nowych 
pracowników w branżach przemysłowych, budownictwie, hotelarstwie 
i gastronomii. Sezonowo rośnie także popyt na pracowników w rolnictwie 
i przetwórstwie, ale postępująca automatyzacja w tych sektorach uniezależnia 
je od pracy fizycznej. Coraz dotkliwsze są niedobory pracowników w służbie 
zdrowia i oświacie. Popyt na dodatkową siłę roboczą zaspokajają głównie 
pracownicy z Ukrainy i Białorusi. 
 

Scenariusz „Na Wschodzie bez zmian”: Opis 
Przyszłość UE: Robić wspólnie znacznie więcej 
Program odbudowy NextGenerationEU warty 750 mld Euro w niespotykanej 
wcześniej skali pobudza rozwój gospodarczy i łagodzi skutki kryzysu pandemicznego 
na poziomie regionalnym, sektorowym i krajowym. 
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Priorytetem stała się polityka obronna i polityka bezpieczeństwa. Od 2025 r. 
rozpoczęła działalność Europejska Unia Obrony, która jest w pełni komplementarna 
z NATO. UE-27 z programem Zielonego Ładu jest liderem światowej gospodarki 
zeroemisyjnej i zrównoważonego rozwoju, choć pojawiają się coraz liczniejsze 
konsekwencje deficytu energii z OZE. 
UE-27 konsekwentnie realizuje proces tworzenia jednolitego rynku w dziedzinie 
energii, technologii i usług cyfrowych. Dzięki wspólnym inwestycjom w innowacje 
i badania powstały liczne ekosystemy innowacji, skupiające kapitał wysokiego 
ryzyka, start-up’y, duże przedsiębiorstwa i ośrodki naukowo-badawcze. Europejskie 
rynki kapitałowe zostały zintegrowane i zapewniają finansowanie MŚP oraz dużych 
projektów infrastrukturalnych w całej UE. 
Na początku dekady wydawało się, że Unia skupi się na mniejszej ilości zadań 
głównie związanych ze wspólnym rynkiem, ale będzie je realizować efektywniej. 
Pojawianie się kolejnych fal zakażeń doprowadziło wszystkie kraje członkowskie UE-
27 do wniosku, że poszczególne państwa europejskie nie są wystarczająco dobrze 
przygotowane do stawienia czoła istniejącym wyzwaniom. W związku z tym 
zdecydowały się one współdzielić więcej uprawnień, zasobów i decyzji. Współpraca 
we wszystkich obszarach poszła dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Strefa euro 
została wzmocniona i rozszerzona. W rezultacie prowadzona jest ściślejsza 
koordynacja polityki budżetowej, społecznej i podatkowej, a także nadzór nad 
usługami finansowymi. Decyzje na szczeblu europejskim podejmowane są sprawnie 
oraz są szybko wprowadzane w życie. Prowadzona jest w pełni wspólna polityka 
międzynarodowa. W dziedzinie handlu UE posiada swoich przedstawicieli 
w większości organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych. Parlament Europejski 
ma decydujący głos w sprawie międzynarodowych umów handlowych. Polityka 
zagraniczna UE wzmocniła wspólne zarządzanie migracją. 
 
Sytuacja gospodarcza w Polsce: Silny wzrost - PKB > 9% 
PKB Polski w połowie dekady wzrosło średnio o ponad 4% rocznie, osiągając ok. 
19,5 tys. euro na osobę, PKB per capita (wg PPP) wzrosło zaś do 85% średniej UE-
15, osiągając poziom Hiszpanii czy Włoch. Polska jest jedną z lokomotyw 
gospodarczych Europy i z powodzeniem konkuruje na globalnym rynku47. Ten trend 
stabilnie rozwijał się do 2030 r. 
Polska pozyskała i zagospodarowała w ciągu dekady ok. 750 mld zł z budżetu UE. 
Inwestycje strukturalne na koniec 2030 r. stanowią ponad 20% PKB. W 2030 r. 
Polska realnie przeznacza 1,9% PKB na rozwój innowacji. 
Do kluczowych wyzwań o największym wpływie dla gospodarki należą: transformacja 
energetyczna i zerowa emisja CO2, dostęp do surowców i wody, wzrost mocy 
obliczeniowej i cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywności i automatyzacja 
handlu detalicznego. W połowie dekady pojawiły się pierwsze komercyjne komputery 
kwantowe, co doprowadziło do wzrostu mocy obliczeniowej niektórych jednostek 
naukowo-badawczych i w efekcie rozwoju prac nad produktami nowej generacji. 
Szczególnie dotyczy to prowadzenia niemożliwych do tej pory symulacji i szybkiego 
odkrywania nowych leków. Największe zmiany dotknęły produkcję przemysłową, 

 
47 Źródło: Raport McKinsey: Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie. 
Scenariusz aspiracyjny, s. 3. 
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finanse, przemysł spożywczy, rolnictwo oraz handel. Personalizacja coraz większej 
ilości produktów staje się faktem. W Polsce jest nieco mniejszy zasięg tej rewolucji 
z uwagi na zbyt wolne wdrożenia w polskich przedsiębiorstwach oraz niedobory 
specjalistycznych kadr. W kolejnych latach może prowadzić to do wyhamowania 
polskiej gospodarki. 
Nastąpił znaczący wzrost wydajności pracy, tj. realne PKB w przeliczeniu na jednego 
pracującego wynosi ok. 9,2%, przy jednoczesnym utrzymywaniu się nieco mniejszej 
produktywności polskich pracowników48. 
 
Implikacje zjawiska COVID-19: 2022 – odbudowa po zakończeniu pandemii 
Jesienią 2021 r. Polska osiągnęła odporność populacyjną i nie doszło do kolejnej fali 
zakażeń SARS-Cov-2. Wiosną 2022 r. WHO ogłosiło zakończenie pandemii na 
całym świecie. Mimo tak pozytywnego finału niepokojące są psychologiczne 
konsekwencje zjawiska COVID-19, jak np. trauma spowodowana izolacją 
i poczuciem zagrożenia. Są one podsycane okresowymi ostrzeżeniami wydawanymi 
przez Światową Organizację Zdrowia. Jedynym pozytywnym rezultatem pandemii 
jest upowszechnienie się pracy i nauki zdalnej oraz rozwój e-handlu (zakupy przez 
Internet) i m-handlu (zakupy przez telefon). 
Pandemia obnażyła słabość dotychczasowych systemów opieki zdrowotnej. 
Poszczególne kraje, w tym Polska, zaczęły wspólnie poszukiwać nowych modeli 
działania, w tym dotyczących dobrostanu społeczeństw. W tym celu rozwinęła się 
m.in. profilaktyka zdrowotna i zaostrzono wymogi sanitarne w przestrzeni publicznej. 
 
Model świadczenia pracy: Powrót do przeszłości: praca stacjonarna 
W Polsce populacja w wieku produkcyjnym w 2030 r. zmalała o 8% w stosunku do 
2020 r. Bezrobocie w 2030 r. jest na poziomie ok. 3%. Ze względów 
demograficznych oraz rozwoju gospodarki występują znaczne niedobory 
pracowników. Szczególnie brakuje specjalistów automatyzacji i robotyków. 
Poważnym wyzwaniem jest ograniczanie wydobycia w KWK Bogdanka49, a tym 
samym redukowanie zatrudnienia. Jednak do 2030 r. do tego nie doszło. 
Po zakończeniu pandemii nastąpił powrót do pracy stacjonarnej. Zarówno 
pracownicy, jak i pracodawcy preferują ten tryb. Nieliczni pracownicy pracują zdalnie 
lub hybrydowo. Zmieniła się jednak aranżacja samych miejsc pracy poprzez wzrost 
wymogów sanitarnych. 
Wzrost gospodarczy przyspieszył i zdynamizował rozwój technologii cyfrowych, 
a szczególnie sztucznej inteligencji, co wpływa na tworzenie się nowych modeli 
biznesowych oraz zaciera granice między dotychczasowymi branżami i rynkami. 
Skutkuje to zmianami w klasyfikacji zawodów i wyznacza nowe modele rozwijania 
kompetencji pracowników. Zespoły pracowników mają coraz bardziej 

 
48 Zob. Wydajność pracy w Polsce jest znacznie większa niż w UE, „Wiadomości 
Handlowe” z 13.09.2017 r.; por. Produktywność pracy w Polsce – jak dogonić 
Europę?, Manager24.pl (20.02.2020 r.). 
49 Bogdanka w pierwszym etapie realizacji RPST planuje redukcję wydobycia węgla 
energetycznego z 9,7 mln ton średniorocznie w l. 2021–2025 do 6,5 mln ton w 2030 
r. 
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interdyscyplinarny charakter przez co tworzą coraz więcej innowacji. Warty 
odnotowania jest fakt, że polskie uczelnie ulegają dalszej degradacji i tracą na 
znaczeniu. Wyjątkiem są te, które potrafią łączyć swój potencjał dydaktyczny 
i naukowy. 
Obowiązują nowe mierniki wydajności – liczy się efekt końcowy, nie zaś proces, jak 
w poprzednich dekadach. Najbardziej pożądaną kompetencją staje się współpraca 
w zespole. Duża liczba regulacji na poziomie ustawowym dotyczy stosunków pracy, 
tak jak m.in. wysokość płacy minimalnej. W przypadku pracowników zdalnych 
powszechnie praktykowany jest elastyczny czas pracy. 
Uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy posiada tzw. personel kluczowy – osoby o 
najwyższych kwalifikacjach, które zatrzymuje się w przedsiębiorstwach za pomocą 
najwyższego wynagrodzenia, pakietów socjalnych dla ich rodzin oraz możliwości 
dalszego rozwoju kwalifikacji zawodowych. W ten sposób rodzi się nowa grupa 
społeczna Protagonistów. 
Wzrost gospodarczy i digitalizacja skutkują tym, że pojawiają się nowe zawody 
i formy zatrudnienia, m.in. kierownicy projektów zatrudniani do ściśle określonych 
zadań. 
 
Kierunki rozwojowe województwa lubelskiego: Biogospodarka i produkty / usługi 
prozdrowotne 
Województwo lubelskie stało się producentem finalnych wyrobów bazujących na 
surowcach rolniczych. Dominuje produkcja wysokiej jakości żywności bio. Wpisuje 
się to w rosnący popyt na niskoprzetworzoną żywność i utrzymuje pozycję 
województwa lubelskiego jako czołowego producenta w sektorze rolno-spożywczym 
zarówno w Polsce, jak w całej UE. Dużym sukcesem okazała się Polska Grupa 
Spożywcza z siedzibą w Lublinie, która uruchomiła m.in. badania i prace rozwojowe 
nad polską żywnością funkcjonalną. 
Jest to kierunek określony w strategii województwa lubelskiego do 2030. Dodatkowo 
region lubelski zapewnia szeroki zakres usług prozdrowotnych w tym sieć placówek 
opieki dla seniorów. W rolnictwie dominuje produkcja owoców miękkich, tytoniu 
i chmielu. Wraz z rolnictwem rozwija się przetwórstwo, głównie niewielkie zakłady 
lokalne. Pojawiają się produkty lokalne i regionalne. 
Przez całą dekadę rozwija się regionalny ekosystem biotechnologii w oparciu 
o Zakłady Azotowe Puławy i Laboratorium Półtechnik, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie, duże gospodarstwa rolne, instytuty branżowe, przedsiębiorstwa i startupy. 
Wszystkie obszary transformacji lubelskiej gospodarki na neutralną klimatycznie są 
realizowane zgodnie z TPST województwa lubelskiego przyjętym w 2021 r. Wiąże 
się z pozyskiwaniem przez województwo środków z Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. 
 
Skala imigracji zarobkowej do woj. lubelskiego z Ukrainy i Białorusi: Skala 
imigracji sprzed 2021 r. 
W całej Polsce, a w województwie lubelskim szczególnie występują poważne 
niedobory pracowników. Państwa członkowskie UE, które w latach 2014-2019 
wchłonęły duże fale imigracji z Bliskiego Wschodu i Afryki, rozpoczęły 
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skoordynowane, bardziej efektywne programy adaptacji imigrantów do rynku pracy. 
Osoby, które nie chcą brać udziału w tych programach są deportowane. 
W województwie lubelskim skala i struktura imigracji utrzymują się na poziomie 
sprzed 2021 r. Imigranci pochodzą głównie z Ukrainy i Białorusi. W regionie 
pozostaje niewielka część imigrantów – większość z nich udaje się w głąb Polski, 
gdzie mogą liczyć na wyższe zarobki. Przybywają oni na okres kliku miesięcy, nie 
mają stałego zatrudnienia i nie zamierzają osiedlać się w Polsce. Imigranci 
zatrudnieni są przede wszystkim w rolnictwie, budownictwie i gastronomii, gdzie 
wykonują najprostsze i najmniej opłacane prace, których nie chcą wykonywać 
Polacy. Wyjątkiem jest personel medyczny zatrudniany w dynamicznie rozwijającej 
się służbie zdrowia i placówkach opieki. 
 
Kształcenie kompetencji na potrzeby rynku pracy województwa lubelskiego: 
Reagowanie na czas 
Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 
współpracują w celu określenia kompetencji przyszłości i dostosowania do nich 
edukacji. 
Dzięki właściwym predykcjom, w tym rozwiniętej w WUP metodzie scenariuszowej, 
dotyczących przyszłego rozwoju gospodarczego regionu i rynku pracy oraz 
skutecznej współpracy administracji, biznesu i edukacji możliwe jest trafne 
reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Kształcenie ukierunkowane jest 
na kompetencje, które w przyszłości będą wymagane na rynku pracy 
w województwie lubelskim. 
Transformacja cyfrowa prowadzi do pojawienia się nowych zawodów oraz 
przekształcania dotychczasowych. Szczególnie poszukuje się: inżynierów danych, 
specjalistów, inżynierów automatyki przemysłowej i robotyki. Brak takich kadr 
wymusza na poziomie całej Europy systemowe programy kształcenia osób dorosłych 
w zakresie nowych kwalifikacji. 

3.1.2 Na Wschodzie bez zmian. Implikacje scenariusza 

Ryzyka dla rynku pracy województwa lubelskiego 
1)  Fizyczny odpływ pracowników z woj. lubelskiego jako konsekwencja silnego 

wzrostu gospodarczego a w rezultacie niedobory pracowników w różnych 
gałęziach przemysłu i usług w całym województwie. 

2) Przerost zatrudnienia w administracji samorządowej i państwowej 
województwa. 

3) Pogłębienie dysonansu między wykształceniem a wykonywaną pracą. 
4) Brak reakcji na zachodzące zmiany pokoleniowe na rynku pracy w tym wejścia 

na rynek pokolenia Z50: mentalność cyfrowa – technologia i sieć są ich 
naturalnym środowiskiem, nie przywiązani do miejsca (w tym miejsca pracy), 
mają wysokie oczekiwania płacowe, są skłonni do multitaskingu, pragmatyczni, 
mają większą skłonność do oszczędzania. 

 
50 Osoby urodzone po 1995 r., a wg niektórych klasyfikacji po 1990 r. 
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5) Sprawne organizowanie się młodego prekariatu z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych. 

6) Postępująca izolacja i alienacja imigrantów zarobkowych. 
7) W ciągu całej dekady 2020-2030 brak istotnych zmian w ustawodawstwie 

regulującym promowanie zatrudnienia i funkcjonowanie publicznych służb 
zatrudnienia. 

8) Rosnące wynagrodzenie minimalne. 
9) Konkurowanie o pracowników, szczególnie tych z zawodami deficytowymi. 
10) Ciągłość w modelach biznesowych większości przedsiębiorstw woj. lubelskiego 

– brak przełomowych zmian mogących rozwinąć rynek pracy (swoista pułapka 
średniego wzrostu). 

11) Brak nowych, innowacyjnych miejsc pracy w regionie lubelskim – np. firm 
turkusowych51. 

12) Mała skala wprowadzania nowych technologii w lubelskich przedsiębiorstwach 
i w rezultacie mniej konkurencyjne produkty i usługi. 

13) Mała skala innowacji produktowych i społecznych z regionu lubelskiego. 
14) Stopniowe uzależnianie przedsiębiorstw od dystrybucji towarów i usług 

poprzez platformy cyfrowe52 i kanały nowoczesne53, co pociąga za sobą 
konkurowanie za pomocą ceny i obniżanie marży oraz kosztów m.in. pracy. 

15) Zwiększenie peryferyjności woj. lubelskiego i ostateczne przegranie wyścigu 
konkurencyjnego z innymi województwami – rynku pracy województwa 
lubelskiego. 

Szanse dla rynku pracy województwa lubelskiego 
1) Zwinniejsze kształcenie na potrzeby rynku pracy: nowe zawody i kompetencje 

– na czas i w odpowiedniej ilości. 
2) Na poziomie WUP dynamiczne monitorowanie, badanie i analizowanie 

kompetencji przyszłości i przygotowywanie rekomendacji dla rynku pracy. 
Diagnoza aktualnych i przyszłych deficytów na rynku pracy. 

 
51 Turkusowa organizacja oparta jest na współpracy. Pracownicy nie podlegają 
nikomu, a sami, wspólnie tworzą firmę i wypełniają jej misję. Każdy wie, do jakiego 
celu dąży, jakimi wartościami się kieruje oraz jaką odpowiedzialność ponosi, 
w związku z tym zdaje sobie sprawę z tego, że sam wyznacza sobie zadania, 
opierając się na swoich umiejętnościach. Zobacz więcej: 
https://poradnikpracownika.pl/-czym-charakteryzuje-sie-turkusowa-organizacja. Por.: 
turkusowe zarządzanie. 
52 Platformy cyfrowe – cyfrowy model biznesowy realizowany głównie przez globalne 
firmy technologiczne takie jak m.in. Google, Apple, Facebook, Amazon, IBM, Oracle, 
SAP, Microsoft. Pozyskują one duże ilości danych o konsumentach i wpływają na 
sprzedaż i dystrybucję przez Internet. 
53 Kanał nowoczesny – miejsce sprzedaży, w którym klient samodzielnie podejmuje 
decyzję o wyborze i zakupie produktu. W Polsce kanał nowoczesny obejmuje 
wszystkie sklepy samoobsługowe: sieci spożywcze, sieci elektroniczne, sieci 
budowlane, sieci drogeryjne, sieci aptek, stacje paliw. Producenci dzięki kanałowi 
nowoczesnemu mogą osiągać znaczący efekt skali. Oznacza to jednak zapewnienie 
zdolności produkcyjnych, kary za niewywiązywanie się z dostaw, znaczne obniżenie 
marż, ale tym samym konieczność obniżania kosztów, np. związanych 
z wynagrodzeniem pracowników. 

https://poradnikpracownika.pl/-czym-charakteryzuje-sie-turkusowa-organizacja
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3) Nowe, elastyczniejsze formy zatrudnienia w tym praca zdalna umożliwiająca 
pracę z dowolnego miejsca. 

4) Agencje pracy zatrudniające i zarządzające pracownikami (zwłaszcza 
sezonowymi). 

5) Nowoczesne związki zawodowe wypierające tradycyjne (legendarne) 
organizacje związkowe, które sprawnie dbają o interesy pracowników 
w dużych i średnich zakładach pracy. 

6) Rozwój akcjonariatu pracowniczego i partycypacyjny system zarządzania 
przedsiębiorstwem. 

7) Ochrona pracowników, a nie miejsc pracy. 
8) Digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja produkcji, usług, logistyki jako 

antidotum na niedobory pracowników oraz wzrost wydajności pracy. Jest to 
także podstawa konkurowania w gospodarce cyfrowej. 

9) Wtórne, sprawdzone modele biznesowe, pozwalające na prowadzenie 
bezpiecznych, mało ryzykownych przedsiębiorstw. 

10) Przedsiębiorczy model pracowników oznaczający ich większą świadomość, 
zwinność, samodzielność, kreatywność. 

Przykładowe opcje dla publicznych służb zatrudnienia w województwie 
lubelskim 

1) Rozwijanie doradztwa: 
a) kreowanie polityki rozwojowej – rozwijanie działalności doradczej dla 

różnych klientów: nie tylko bezrobotnych, ale także pracodawców, 
pracowników etc., 

2) Koordynacja: 
a) WUP jako wojewódzki koordynator działań publicznych i niepublicznych 

instytucji rynku pracy54, 
b) WUP i pozostałe urzędy pracy jako instytucje opiniujące kierunki kształcenia 

na potrzeby wojewódzkiego i lokalnego rynku pracy, 
c) organizacja powiązań i konsultacji (formalnych i półformalnych) dla szkół 

branżowych, uczelni i organizacji pracodawców, w zakresie identyfikacji 
i niwelowania luk kompetencyjnych absolwentów szkół średnich i uczelni; 
włączenie przedstawicieli biznesu do tworzenia założeń programowych 
kształcenia zawodowego, 

d) powiatowe urzędy pracy jako koordynatorzy rozwoju kompetencji przyszłości 
specyficznych dla województwa lubelskiego, 

e) koordynacja doradztwa w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy 
i finansowanie lub dofinansowanie doposażenia tych miejsc pracy, 

f) koordynacja doradztwa zawodowego dla różnych odbiorców 
w województwie lubelskim. 

3) Programy badawcze55: 
a) badanie rynków pracy w Polsce i za granicą pod kątem popytu na produkty 

i usługi, które mogą być zaspokajane poprzez rynek pracy województwa 
lubelskiego – rekomendacje w zakresie tworzenia modeli biznesowych 
„szybkiego reagowania na potrzeby chłonnych rynków”, 

 
54 Publiczne służby zatrudnienia, urzędy obsługujące właściwego ministra, urzędy 
wojewódzkie, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy. 
55 Wszystkie projekty badawcze powinny obejmować także promocję ich wyników. 
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b) program predykcji, badania i operacjonalizowania kompetencji przyszłości 
specyficznych dla województwa lubelskiego; tworzenie modeli ilościowych 
zapotrzebowania, tworzenia i likwidowania miejsc pracy / kwalifikacji 
zawodowych oraz kosztów tych działań, 

c) Diagnoza aktualnych deficytów na rynku pracy, 
d) Stworzenie sieci obserwatoriów rynku pracy (w ramach WUPów) 

realizujących liczne badania za pomocą jednolitej metodyki, umożliwiające 
posiadanie porównywalnych wyników dotyczących całego kraju 
(specjalizacja regionów w prowadzeniu badań). 

 
4) Instrumenty: 

a) Uzyskanie kompetencji w zakresie wydawania zezwoleń na pracę dla 
pracowników zagranicznych (obecnie w gestii Urzędu Wojewódzkiego), 

b) Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które dzięki 
upowszechnieniu się pracy zdalnej mają większy dostęp do rynku pracy, 

c) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – dostosowanie 
działalności do warunków postpandemicznych, w tym część działań 
przewidzianych w KPO 
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3.2 Scenariusz 2: Kryzysowa bioodnowa 

3.2.1 Kryzysowa bioodnowa. Opis scenariusza 

Tabela 6. Szkic scenariuszowy nr 2: Kryzysowa bioodnowa. Stany końcowe niepewności tworzące dany scenariusz zostały 
zaznaczone innym kolorem. 

 

 K R Y Z Y S O W A  B I O O D N O W A  
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Scenariusz „Kryzysowa bioodnowa”: Kluczowe cechy 
„Kryzysowa bioodnowa” to dystopia, która ilustruje najczarniejszy scenariusz 
otoczenia rynku pracy nie tylko w województwie lubelskim. Głęboki kryzys 
gospodarczy o zasięgu globalnym uderzył w rynek pracy w całej UE, co jest 
następstwem stałego zagrożenia epidemicznego wysokiego stopnia. Wielu 
prac nie można wykonywać w trybie zdalnym. Wymagają one fizycznej 
obecności pracowników w zakładzie pracy. Jednak nowe przepisy sanitarne 
prowadzą do nieprzewidywalnego zatrzymywania i przywracania produkcji. 
Mniejsze i słabsze przedsiębiorstwa znikają z rynku. Niektóre branże, jak 
wynajem powierzchni biurowych, turystyka i częściowo gastronomia przestają 
istnieć. Automatyzacja, która miała być antidotum na niedobory pracowników, 
mimo mniejszej od przewidywanej skali wdrożeń do produkcji, przyczyniła się 
do likwidacji pewnej ilości miejsc pracy i dodatkowego wzrostu bezrobocia. 
Niski popyt na pracę w połączeniu z dużą ilością imigrantów o niskich 
kwalifikacjach prowadzą do niepokojących zjawisk społecznych. Pod koniec 
dekady rząd łączy większość socjalnych programów wsparcia i zamienia je na 
powszechny gwarantowany dochód podstawowy. W województwie lubelskim 
najlepsze miejsca pracy znajdują się w podregionie lubelskim. Region wyludnia 
się z powodu migracji zarobkowych. Szansą dla rynku pracy województwa 
lubelskiego staje się nieoczekiwanie jego proekologiczny charakter, zdrowa 
żywność i niskie ceny siedlisk. Przyciąga to wielu specjalistów mogących 
pracować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. 
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Scenariusz „Kryzysowa bioodnowa”: Opis 
Unia Europejska: stagnacja, kryzys gospodarczy i erozja 
UE-27 zawiodła w walce z pandemią. Okazało się, że partykularne interesy państw 
członkowskich mają przewagę nad myśleniem wspólnotowym i ponadnarodowym. 
Przyjęte pakiety ratunkowe takie, jak Fundusz Odbudowy Europy NextGenerationEU 
oraz krajowe plany odbudowy zostały zawieszone. Jest to spowodowane 
nieoczekiwanym nawrotem niewygasającego zagrożenia epidemicznego. WHO 
zarządza de facto światem poprzez ogłaszanie kolejnych „stanów pandemii” 
spowodowanych mutacjami SARS-COV-2(n). 
W samej Unii uzależnienie dostępu do funduszy od przestrzegania praworządności 
zaczęło być instrumentem politycznego nacisku na państwa nierealizujące agendy 
rozwojowej ONZ-WHO-KE. Definiowanie samej praworządności zakończyło się 
brakiem konsensusu i ukazało słabość traktatów europejskich. Brak zgodności 
w sprawie ustalenia i przeprowadzenia koniecznych reform doprowadził do stagnacji 
UE i erozji jej instytucji oraz kryzysu ekonomicznego. Długotrwała walka z COVID-19 
wzmocniła i utrwaliła te tendencje. Druga połowa dekady to okres dyskusji na temat 
konieczności reform w oparciu o nowe cele dla Europy. 
Kryzys gospodarczy w Europie doprowadził do wzrostu znaczenia gospodarek 
narodowych. We wszystkich państwach członkowskich coraz silniej dochodzą do 
głosu ruchy na rzecz patriotyzmu gospodarczego i ograniczenia regulacji rynkowych. 
Na znaczeniu zyskują populiści i nacjonaliści, którzy wzywają do zakończenia 
projektu UE lub opuszczenia wspólnoty. Brexit zachęcił inne państwa europejskie do 
realnego rozważania wychodzenia ze struktur politycznych UE i ograniczeniem jej do 
obszaru wspólnego handlu i swobodnego przemieszczania się. Parlament 
Europejski, a tym samym prawo unijne jest w wielu państwach członkowskich 
marginalizowane i traktowane wybiórczo. UE staje się instytucją fasadową. 
Kryzys ekonomiczny, napływ imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu oraz 
automatyzacja w przemyśle doprowadziły do osłabienia europejskiego rynku pracy. 
Występują niedobory pracowników o wyższych kwalifikacjach oraz nadwyżka 
niskopłatnej, niewykwalifikowanej siły roboczej. Służby zatrudnienia koncentrują się 
na obsłudze osób bezrobotnych oraz programach przekwalifikowania zawodowego 
dużych grup pracowników. Nastąpił silny wzrost zatrudnienia w opiece medycznej 
i socjalnej. Największe redukcje zatrudnienia objęły pracowników biurowych. 
Jednocześnie ok. 25-30 procent prac biurowych wykonywana jest zdalnie, a ok 50 
procent w trybie hybrydowym, 2-3 dni tygodniowo w biurze, a pozostały czas zdalnie. 
Pracodawcy są na pozycji uprzywilejowanej. Młode pokolenie pracowników jest 
zainteresowane zrzeszaniem się i wykorzystuje w tym celu sieci społecznościowe. 
Młodzi pracownicy tymczasowi i robotnicy oraz bezrobotni zaczynają skłaniać się ku 
radykalnym poglądom. Zrzeszają się w trudną do zbadania organizację hybrydową, 
która organizuje liczne protesty przeciwko niskim płacom, brakowi świadczeń 
i niepewności zatrudnienia oraz cyberataki na największe firmy działające w Europie. 
Prowadzone są także akcje przeciwko rządom i samorządom, co jest spowodowane 
niewystarczającymi programami socjalnymi. 
 
Sytuacja gospodarcza w Polsce: głęboki kryzys -3%<PKB<1,9% 
Początkowe obniżenie PKB i od połowy dekady ujemne PKB skutkuje wzrostem 
inflacji przechodzącej w hiperinflację, wstrzymanie inwestycji, spadek produkcji 
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przemysłowej oraz obniżenie dochodów osób fizycznych i przedsiębiorstw, a tym 
samym spadek płac i zmniejszenie konsumpcji, wzrost bezrobocia, deficyt handlowy. 
PKB do 2025 r. kształtuje się na poziomie średnio od -0,1% do 0,5% rocznie, 
a inwestycje kapitałowe są bardzo ograniczone. Realna wartość PKB per capita 
(PPP) spada z 60% do poniżej 50% wartości dla UE-1556. Występuje duże 
bezrobocie. Protekcjonizm utrudnia eksport polskich produktów zarówno do UE, jak 
i poza wspólnotę. 
Polski Ład, który definiował program odbudowy gospodarki po pandemii jest 
zmodyfikowany na potrzeby kryzysu i daje więcej uprawnień rządowi w zakresie 
kontroli obywateli na rynku pracy oraz przyznaje więcej praw dla pracodawców. 
 
Implikacje zjawiska COVID-19: COVID-19 utrzymuje się i sankcjonuje „nową 
normalność” 
Wychodzenie z kryzysu wywołanego kolejnymi mutacjami wirusa SARS-CoV-2, 
którego kolejne mutacje oznaczane były kolejnymi cyframi, miało kształt litery L: 
zakażenia jesienią 2021 r. i zimą 2022 r. doprowadziły do utrzymania stanu 
pandemii. Było to o tyle bardziej niebezpieczne, że koronawirus zaczął przenosić się 
wraz z grypą sezonową i w połączeniu z nią wywoływał silniejsze objawy choroby 
i większą śmiertelność we wszystkich grupach wiekowych. W całej Polsce w okresie 
2020-2027 pandemia przyniosła prawie 250 tys.57 ofiar śmiertelnych, z czego blisko 
20% stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. 
WHO za zgodą większości rządów centralnie zarządza pandemią poprzez 
ogłaszanie dla różnych krajów i regionów alarmów epidemicznych 1go, 2go i 3go 
stopnia, zwanych pandemozą. Decydują one o stopniu przywrócenia obostrzeń 
sanitarnych z kolejnymi lockdownami gospodarek włącznie. Kolejne wersje 
szczepionek uzależniają rządy od koncernów farmaceutycznych. Dopiero pod koniec 
2027 r. przywrócone zostało względne bezpieczeństwo epidemiologiczne na całym 
świecie. 
 
Model świadczenia pracy: gwarantowany dochód podstawowy 
Populacja w wieku produkcyjnym w 2030 r. w całej Polsce zmniejszyła się o 8% 
w stosunku do 2020 r. Bezrobocie w 2030 r. przekroczyło 10 proc. (w województwie 
lubelskim 17 proc.), a wśród osób do 28. roku życia wynosi ponad 35 proc. 
(w województwie lubelskim 32 proc.). 
Przedsiębiorstwa ograniczają produkcję i redukują zatrudnienie, co pogłębia kryzys. 
Na rynku brakuje pracowników o wysokich kwalifikacjach technicznych do obsługi 
systemów zautomatyzowanej produkcji. Polski Ład jako program rozwoju nie jest 
przestrzegany w obszarze ochrony pracowników – powraca i dominuje zatrudnienie 

 
56 Por. Raport McKinsey: Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie. Scenariusz 
kontynuacji, s. 3. 
57 Wobec 37,5 tys. osób zmarłych w Polsce na COVID-19 lub choroby 
współistniejące w okresie od marca 2020 r. do lutego 2021 r. źródło: Polskie 
Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 
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na podstawie umów cywilno-prawnych, a pracodawcy otrzymują więcej instrumentów 
służących stawianiu większych wymagań oraz możliwości rezygnacji z pracownika. 
Przekształcanie KWK Bogdanka jest realizowane wg programu przygotowanego 
wspólnie z Urzędem Wojewódzkim i WUP w Lublinie. Polega on na 
przekwalifikowywaniu pracowników przeznaczonych do zwolnień i tworzeniu 
przejściowych miejsc pracy. 
W odpowiedzi na brak pracowników, bezpieczeństwo kontaktu fizycznego i wymogi 
higieny rozwijają się technologie bezdotykowe i automatyzacja. Szczególnie odnosi 
się to do produkcji przemysłowej. Najwięcej nowych rozwiązań pochodzi z e-
commerce, logistyki i dostaw produktów: platformy handlowe, zaawansowane 
wyszukiwanie i porównywanie produktów i cen, komunikacja z maszyną itp. 
Pojawiają się silne tendencje do regulowania tego obszaru, ze względu na jego 
wolnorynkowy charakter oraz powszechny dostęp do Internetu w UE. Tradycyjne 
i nowoczesne kanały sprzedaży są zautomatyzowane, a zawód ekspedienta zanika. 
Dla porównania w Polsce w 2019 r. w handlu zatrudnionych było ok 900 tys. osób, 
z czego ponad 60% stanowiły kobiety. Wartość rynku e-commerce wynosi ponad 150 
mld zł wobec 70 mld zł osiągniętych w 2020 r. 
Przeciągający się kryzys ekonomiczny sprawia, że w 2028 r. polski rząd wprowadza 
gwarantowany dochód podstawowy. Powoduje to spadek ilości osób 
zarejestrowanych jako bezrobotne. Jednocześnie zmniejszyło to ilość osób 
pracujących w pomocy społecznej i służbach zatrudnienia. Urzędy pracy muszą 
otrzymać nowe zadania. Przygotowywane są kolejne nowelizacje ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 
Kierunki rozwojowe województwa lubelskiego: biogospodarka 
i produkty/usługi prozdrowotne 
Polska wykorzystała rosnący popyt na niskoprzetworzoną żywność i utrzymuje 
pozycję czołowego producenta w sektorze rolno-spożywczym w Europie. 
W scenariuszu „Kryzysowa bioodnowa” jest to właściwie jedyne, obok przemysłu 
związanego z grami, źródło przewagi konkurencyjnej na arenie międzynarodowej. 
Spółki skarbu państwa uruchomiły inwestycje w sektor rolno-spożywczy, który staje 
się sektorem strategicznym na równi z sektorem energii. Dużym sukcesem okazała 
się Polska Grupa Spożywcza, która uruchomiła m.in. badania i prace rozwojowe nad 
polską żywnością funkcjonalną. 
Jest to kierunek określony w strategii województwa lubelskiego do 2030. 
Województwo lubelskie stało się producentem finalnych wyrobów bazujących na 
surowcach rolniczych oraz zapewnia pełny zakres usług prozdrowotnych w tym sieć 
placówek opieki dla seniorów. W rolnictwie dominuje produkcja wysokiej jakości 
żywności bio. Kontynuowana jest produkcja owoców miękkich, tytoniu i chmielu. 
Wraz z rolnictwem rozwija się przetwórstwo, głównie niewielkie zakłady lokalne. 
Pojawiają się produkty lokalne i regionalne. Produkcja rolna jest sprzedawana 
w kraju i za granicą. 
Nie udało się jednak przeprowadzić transformacji biotechnologicznej. Nie stworzono 
wystarczających zachęt dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. 
Jedynie dzięki chińskim inwestycjom w Grupę Azoty, w Puławach prężnie rozwija się 
Laboratorium Półtechnik. 
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Spowolnienie procesów globalizacji i handlu międzynarodowego, co jest skutkiem 
kryzysu ekonomicznego, przynosi zmianę w obszarze tworzenia innowacji. Mają one 
coraz częściej charakter lokalny i są odpowiedzią na konkretne potrzeby mniejszych 
grup odbiorców. Tę szansę sprawnie wykorzystało województwo lubelskie 
zapewniając mieszkańcom warunki prawne i administracyjne oraz ułatwienia 
w tworzeniu lokalnych, przedsiębiorczych rozwiązań. 
Kryzys gospodarczy spowodował spowolnienie procesu przechodzenia do 
gospodarki neutralnej klimatycznie. Pod koniec dekady doszło do zawieszenia 
działań i wypłat środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 
 
Skala imigracji zarobkowej do województwa lubelskiego: zwiększenie limitów 
w zawodach deficytowych 
W związku z wysokim deficytem pracowników w obszarze opieki zdrowotnej, opieki 
nad osobami starszymi, IT, automatyki, transportu i logistyki zostają zwiększone 
administracyjne limity imigracji. Niektórzy imigranci z Ukrainy i Białorusi obejmują 
wyspecjalizowane i wysokopłatne stanowiska. Dotyczy to głównie lekarzy, 
pielęgniarek, programistów i inżynierów. Mają oni stałe zatrudnienie i osiedlają się 
w Polsce z całymi rodzinami. 
 
Kształcenie kompetencji na potrzeby rynku pracy województwa lubelskiego: 
opóźniona reakcja 
Wskutek braku stosowania odpowiednich metod predykcyjnych i przede wszystkim 
braku właściwej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, administracją i edukacją 
pojawiają się opóźnione lub nietrafione reakcje na punktowe i systemowe potrzeby 
rynku pracy. Utrudnia to dostosowanie się przedsiębiorstw do zmieniającej sytuacji 
oraz rozwoju nowych branż w regionie. Kształcenie jest przestarzałe i daje 
kompetencje, które były wymagane w przeszłości. 

3.2.2 Kryzysowa bioodnowa. Implikacje scenariusza 

Ryzyka dla rynku pracy województwa lubelskiego 
1) Rozwarstwienie rynku pracy spowodowane wykluczeniem cyfrowym, 

niestabilnością miejsc pracy, pauperyzacją wielu grup zawodowych. 
2) Rekrutacja cyfrowa ułatwia drenowanie rynku pracy województwa lubelskiego, 

gdyż umożliwia pozyskiwanie pracowników na lepsze stanowiska i miejsca 
pracy w lepiej rozwijających się ośrodkach. 

3) Kryzys gospodarczy powoduje odpływ pracowników z woj. lubelskiego i 
w konsekwencji niedobory pracowników w różnych gałęziach przemysłu 
i usług. 

4) Rynek pracy jest rynkiem pracodawcy. 
5) Wzrost skali nielegalnego i nierejestrowanego zatrudnienia. 
6) Mniejsza stabilność zatrudnienia dla pracowników wynikająca z mniejszej 

stabilności firm. 
7) Administracji samorządowa i państwowa województwa nie będzie redukowała 

zatrudnienia – ryzyko przerostu zatrudnienia w administracji. 
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8) Rosnąca grupa niezadowolonych uczestników rynku pracy, którzy są 
podatnym gruntem dla populistów politycznych i związkowych. 

9) Izolacja i niechęć do imigrantów zarobkowych. 
10) W ustawodawstwie regulującym promowanie zatrudnienia i funkcjonowanie 

publicznych służb zatrudnienia wprowadzone są nowe zadania dla służb 
zatrudnienia na szczeblu województwa i powiatów. 

11) Wynagrodzenie minimalne pozostaje na tym samym poziomie, co oznacza 
realny spadek dochodów pracowników. 

12) Tradycyjne modele biznesowe większości przedsiębiorstw województwa 
lubelskiego nastawione na ograniczanie ryzyka: produkcja podstawowa, 
rolnictwo, rolnictwo ekologiczne, usługi wokół opieki zdrowotnej i nad 
seniorami. 

13) Mała skala wprowadzania automatyzacji w lubelskich przedsiębiorstwach i 
w rezultacie mniej konkurencyjne produkty. 

14) Mała skala innowacji produktowych i społecznych z regionu lubelskiego. 
15) Stopniowe uzależnianie przedsiębiorstw od dystrybucji towarów i usług 

poprzez platformy cyfrowe i  nowoczesne kanały, co pociąga za sobą 
konkurowanie za pomocą ceny i obniżanie marży oraz kosztów m.in. pracy. 

16) Zwiększenie ujemnego wskaźnika migracji netto i nasilenie peryferyjności 
województwa lubelskiego. 

Szanse dla rynku pracy województwa lubelskiego 
1) Zachowanie istniejących miejsc pracy. 
2) Prosumencki model świadczenia pracy w skali lokalnej – możliwość 

rejestrowania tych prac w celu uzyskiwania uprawnień. 
3) Wprowadzenie zatrudnienia subsydiowanego. 
4) Rekrutacja cyfrowa uławia pozyskiwanie pracowników spoza województwa 

lubelskiego, na stanowiska deficytowe w województwie lubelskim. 
5) Region lubelski jako region ekologiczny, przyjazny dla relokacji i pracy zdalnej. 
6) W przypadku napływu dużej ilości pracowników zdalnych z innych regionów 

Polski lub z innych krajów UE powstanie zapotrzebowanie na usługi i produkty 
specyficzne i celowe, dedykowane dla przybyłych pracowników. Może powstać 
szereg firm i działalności zajmujących się lokalnie tworzeniem i dostawą tych 
produktów i usług. 

7) Rosnąca ilość pracowników zdalnych przyczyni się do rozwoju rynku terapii 
podnoszących dobrostan, wydajność intelektualną i fizyczną tych osób. 

8) Nowoczesne związki zawodowe wypierające tradycyjne (legendarne) 
organizacje związkowe, które sprawnie dbają o interesy pracowników 
w dużych i średnich zakładach pracy. 

Przykładowe opcje dla publicznych służb zatrudnienia w województwie 
lubelskim 

1) Wzmocnienie programów promocji zatrudnienia. 
2) Wzmocnienie obsługi dużej ilości osób bezrobotnych. 
3) Doradztwo: 

a) Kreowanie polityki rozwojowej – rozwijanie działalności doradczej dla 
różnych klientów: nie tylko bezrobotnych, ale także pracodawców, 
pracowników, instytucji szkoleniowych i edukacji. 
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b) Organizacja i koordynacja doradztwa i szkoleń dla bezrobotnych 
i pracowników w zakresie przekwalifikowania, radzenia sobie ze stresem itp. 

c) Wsparcie przedsiębiorców w obszarze utrzymywania miejsc pracy. 
4) Koordynacja: 

a) WUP jako wojewódzki koordynator działań publicznych i niepublicznych 
instytucji rynku pracy. 

b) Koordynacja doradztwa zawodowego dla różnych odbiorców 
w województwie lubelskim. 

c) WUP i pozostałe urzędy pracy jako instytucja opiniująca kierunki kształcenia 
na potrzeby wojewódzkiego i lokalnego rynku pracy. 

d) Organizacja powiązań i konsultacji (formalnych i półformalnych) dla szkół 
branżowych, uczelni i organizacji pracodawców, w zakresie identyfikacji 
i niwelowania luk kompetencyjnych absolwentów szkół średnich i uczelni; 
włączenie przedstawicieli biznesu do tworzenia założeń programowych 
kształcenia zawodowego. 

e) Programy outplacementowe. 
5) Badania: 

a) Badanie rynków pracy w Polsce i za granicą pod kątem popytu na produkty 
i usługi, które mogą być zaspokajane poprzez rynek pracy województwa 
lubelskiego – rekomendacje w zakresie tworzenia modeli biznesowych 
„szybkiego reagowania na potrzeby chłonnych rynków”. 

b) Program badania i zoperacjonalizowania kompetencji przyszłości 
specyficznych dla województwa lubelskiego; tworzenie modeli ilościowych 
zapotrzebowania, tworzenia i likwidowania miejsc pracy / kwalifikacji 
zawodowych oraz kosztów tych działań. 

c) Diagnoza zawodów deficytowych. 
d) Stworzenie sieci obserwatoriów rynku pracy (w ramach WUPów) 

realizujących liczne badania za pomocą jednolitej metodyki, umożliwiające 
posiadanie porównywalnych wyników dotyczących całego kraju 
(specjalizacja regionów w prowadzeniu badań). 

6) Instrumenty: 
a) Wsparcie pracowników zagranicznych na lubelskim rynku pracy. 
b) Dystrybucja Gwarantowanego Dochodu Podstawowego – zadanie 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jako jednostki WUP 
w Lublinie (podobnie jak w pozostałych WUP w kraju). 
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3.3 Scenariusz 3: Cyfrowe Lubelskie 

3.3.1 Cyfrowe Lubelskie. Opis scenariusza 

Tabela 7. Szkic scenariuszowy nr 3: Cyfrowe Lubelskie. Stany końcowe niepewności tworzące scenariusz zostały zaznaczone 
innym kolorem. 

C Y F R O W E  L U B E L S K I E
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Scenariusz „Cyfrowe Lubelskie”: Kluczowe cechy 
„Cyfrowe Lubelskie” to województwo lubelskie, które wyrywa się z potrzasku 
regionu tradycyjnie rolniczego i wchodzi na cyfrowy parkiet. Sprzyja temu silny 
wzrost gospodarczy w połączeniu z kształtowaniem się covidowej nowej 
normalności opartej na cyfryzacji i automatyzacji większości procesów 
gospodarczych. Region lubelski z wysokim odsetkiem dobrze wykształconych 
informatyków, specjalistów bezpieczeństwa i osób z wykształceniem wyższym 
zdolnych do sprawnego przekwalifikowywania się, przyciąga największych 
inwestorów publicznych i prywatnych w obszarze nowych formatów centrów 
usług. Wymagało to od województwa stworzenia zachęt. Rynki pracy ulegają 
rozszerzeniu w wymiarze wirtualnym i realnym, zanikają bariery imigracyjne, 
a pracę można wykonywać z dowolnego miejsca. Rozpoczyna się globalna 
walka o talenty. Województwo lubelskie prowadzi liczne programy relokacyjne 
dla pracowników, przedsiębiorców, freelancerów z całej Europy i staje się 
silnym centrum innowacji na wschodzie Europy. Trzy największe lubelskie 
uczelnie łączą się oferując najlepszy program kształcenia na potrzeby rynku 
pracy. 
 



 

110 

Scenariusz „Cyfrowe Lubelskie”: Opis 
Unia Europejska: robić wspólnie znacznie więcej 
Na początku dekady wydawało się, że Unia skupi się na mniejszej ilości zadań 
głównie związanych ze wspólnym rynkiem, ale będzie je realizować efektywniej. 
Pojawianie się kolejnych fal zakażeń doprowadziło wszystkie kraje członkowskie UE-
27 do wniosku, że poszczególne państwa europejskie nie są wystarczająco dobrze 
przygotowane do stawienia czoła istniejącym wyzwaniom. W związku z tym 
zdecydowały się one współdzielić więcej uprawnień, zasobów i decyzji. Współpraca 
we wszystkich obszarach poszła dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Strefa euro 
została wzmocniona i rozszerzona. W rezultacie prowadzona jest ściślejsza 
koordynacja polityki budżetowej, społecznej i podatkowej a także nadzór nad 
usługami finansowymi. Decyzje na szczeblu europejskim podejmowane są sprawniej 
i szybko wprowadzane w życie. Wprowadzana jest w pełni wspólna polityka 
międzynarodowa. W dziedzinie handlu UE posiada swoich przedstawicieli 
w większości organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych. Parlament Europejski 
ma decydujący głos w sprawie międzynarodowych umów handlowych. Polityka 
zagraniczna UE wzmocniła wspólne zarządzanie migracją. 
Priorytetem stała się polityka obronna i polityka bezpieczeństwa. Od 2025 r. 
rozpoczęła działalność Europejska Unia Obrony, która jest w pełni komplementarna 
z NATO. UE-27 z programem Zielonego Ładu jest liderem światowej gospodarki 
zeroemisyjnej i zrównoważonego rozwoju. 
UE-27 konsekwentnie realizuje proces tworzenia jednolitego rynku w dziedzinie 
energii, technologii cyfrowych i usług. Dzięki wspólnym inwestycjom w innowacje 
i badania powstały liczne ekosystemy innowacji, skupiające kapitał wysokiego 
ryzyka, start-up’y, duże przedsiębiorstwa i ośrodki naukowo-badawcze. Europejskie 
rynki kapitałowe zostały zintegrowane i zapewniają finansowanie MŚP i dużych 
projektów infrastrukturalnych w całej UE. 
Fundusz Odbudowy NextGenerationEU warty 750 mld Euro w niespotykanej 
wcześniej skali pobudza rozwój gospodarczy Europy i pokonuje kryzys 
postpandemiczny oraz inne wstrząsy na poziomie regionalnym, sektorowym 
i krajowym. 
 
Sytuacja gospodarcza w Polsce: silny wzrost PKB > 9% 
Polska gospodarka dobrze radzi sobie z problemami gospodarczymi podczas trwania 
koronakryzysu. PKB Polski od połowy dekady rośnie średnio o ponad 4% rocznie, 
osiągając ok. 19,5 tys. euro na osobę, PKB per capita (wg PPP) wzrasta do 85% 
średniej UE-15, osiągając poziom Hiszpanii czy Włoch. Polska jest jedną 
z lokomotyw gospodarczych Europy i z powodzeniem konkuruje na globalnym 
rynku58. Przyciąga atrakcyjne inwestycje, odnotowuje wzrost produkcji w przemyśle 
wysokich technologii. Dochody firm i płace pracowników systematycznie rosną. Ten 
trend rozwija się stabilnie do 2030 r. Pomaga w tym Fundusz Odbudowy Europy 
NextGenerationEU i ok. 750 mld zł z budżetu UE, zatrzymując rozwijającą się 

 
58 Źródło: Raport McKinsey: Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie. 
Scenariusz aspiracyjny, s. 3. 
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w 2021 r. inflację. Inwestycje strukturalne na koniec 2030 r. stanowią ponad 20% 
PKB. 
 
Implikacje zjawiska COVID-19: COVID-19 utrzymuje się i sankcjonuje „nową 
normalność” 
Wychodzenie z kryzysu wywołanego kolejnymi mutacjami wirusa SARS-CoV-2(x) ma 
kształt litery L: zakażenia jesienią 2021 r. i zimą 2022 r. doprowadziły do utrzymania 
stanu pandemii. Było to o tyle bardziej niebezpieczne, że koronawirus zaczął 
przenosić się wraz z grypą sezonową i w połączeniu z nią wywoływał silniejsze 
objawy choroby i większą śmiertelność we wszystkich grupach wiekowych. W całej 
Polsce w okresie 2020-2027 pandemia przyniosła prawie 250 tys. ofiar śmiertelnych, 
z czego blisko 20% stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. Jednak walka 
z pandemią nie polega teraz na zamykaniu gospodarki, lecz jej głębokiemu 
przekształceniu opartemu o cyfryzację i automatyzację. Skutkiem tego jest 
powszechna cyfryzacja miejsc pracy i edukacji. Prowadzi to do zmiany prawa pracy, 
modelu biur, bardziej zrównoważonego życia i deurbanizacji. 
 
Model świadczenia pracy: intensywna cyfryzacja 
Powszechna cyfryzacja miejsc pracy oznacza, że to nie jest już kwestia wyboru tej 
formy pracy przez pracodawcę lub pracownika, lecz jest to przejście wszystkich 
możliwych prac na formę zdalną. Przedsiębiorstwa mają uproszczone struktury. 
Dzięki rozwiązaniom prawnym przyjętym w 2022 r. ponad 90% pracowników 
biurowych pracuje zdalnie, wyposażonych przez pracodawców w USP (ultramobilne 
stanowiska pracy). Oznacza to znaczne konsekwencje dla dotychczasowych praktyk 
w zakresie kontroli pracy, dostępu i przeciążenia sieci, ale też przede wszystkim 
przeciążenia cyfrowego pracowników, wykluczenia też wielu z nich z dostępności do 
tej formy pracy i zaniku większości przestrzeni biurowych. W tym ostatnim przypadku 
biura przekształcą się w miejsca krótkich spotkań pracowników. 
W produkcji przemysłowej digitalizacja i automatyzacja stają się warunkiem 
przetrwania na rynku. Firmy wdrażają rozwiązania, które ograniczają udział 
pracowników w wykonywaniu pracy do minimum lub go eliminują. Oznacza to 
odchodzenie od roli pracownika jako elementu ciągu produkcyjnego na rzecz 
zaawansowanego kształtowania i nadzorowania linii produkcyjnych. Oznacza to 
radykalny wzrost zapotrzebowania na pracowników o wysokich kompetencjach 
technicznych i inżynieryjnych (robotycy i cybernetycy), informatycznych i uczenie 
maszynowe (projektanci AI). 
Obniżenie kosztów technologii umożliwia ich implementację także w mniejszych 
zakładach pracy i skuteczniejszą rywalizację z dużymi przedsiębiorstwami. Mniejsze 
firmy uzupełniają globalne łańcuchy dostaw przez elastyczne dostosowanie się do 
potrzeb lokalnych klientów. Często zaspokajają one zapotrzebowanie na mniejsze, 
bardziej spersonalizowane partie towarów. Sztuczna inteligencja pomaga 
w zarządzaniu zapasami, przewidywaniu popytu oraz organizacji produkcji i logistyki. 
Rozwój tych technologii umożliwia radykalny wzrost produktywności przy znaczącej 
redukcji zatrudnienia oraz wzrost bezpieczeństwa pracy. Dotyczy to szczególnie 
pracy wykonywanej w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. 
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Upowszechnienie standardu 5G, a pod koniec dekady 6G, umożliwia rozwój 
Internetu Rzeczy. Pozwala to na znaczący postęp w rozwoju uczenia maszynowego 
i sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest coraz powszechniej 
wykorzystywana w procesach rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników, stając się 
integralną częścią działów HR. 
Digitalizacja skutkuje także tym, że pojawiają się nowe formy zatrudnienia. 
Największą wartością nie jest teraz stabilność zatrudnienia i umowy długoterminowe, 
lecz możliwości ciągłego kształcenia, rozwoju nowych kompetencji i podnoszenia 
kwalifikacji. 
Tylko niespełna 60% Europejczyków zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu. 
Uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy posiada tzw. personel kluczowy – osoby o 
najwyższych kwalifikacjach, które zatrzymuje się w przedsiębiorstwach za pomocą 
najwyższego wynagrodzenia, pakietów socjalnych dla ich rodzin oraz możliwości 
dalszego rozwoju kwalifikacji zawodowych. W ten sposób rodzi się nowa grupa 
społeczna Protagonistów. 
 
Kierunki rozwojowe województwa lubelskiego: zielona wyspa cyfrowa – centra 
usług 
Wykorzystując potencjał intelektualny i kompetencyjny tworzone są centra usług, 
m.in. SSC, BPO, B+R, IT, HR. Jest to możliwe m.in. dzięki silnemu rozwojowi sektora 
IT, dużej ilości pracowników z kierunkowym wyższym wykształceniem, stosunkowo 
niskim kosztom życia. Następuje przesunięcie części zatrudnionych z administracji 
do centrów usług. Centra usług powstają w Lublinie i mniejszych ośrodkach 
w promieniu do 50 km od Lublina. Obsługują one klientów z innych regionów Polski 
i zza granicy. 
Wszystkie obszary transformacji lubelskiej gospodarki na neutralną klimatycznie są 
realizowane zgodnie z TPST województwa lubelskiego przyjętym w 2021 r. Wiąże 
się to z pozyskiwaniem przez województwo środków z Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. 
 
Skala imigracji zarobkowej do województwa lubelskiego: brak ograniczeń 
imigracyjnych 
W związku z bardzo wysokim deficytem pracowników w obszarze opieki zdrowotnej, 
opieki nad osobami starszymi, IT, automatyki, transportu i logistyki polski rząd znosi 
ograniczenia dla imigrantów zarobkowych. Szczególnie tych o najwyższych 
kwalifikacjach. Wielu imigrantów z Ukrainy, Białorusi a także z Dalekiego Wschodu 
(m.in. Filipiny, Wietnam) obejmuje wyspecjalizowane i wysokopłatne stanowiska. 
Dotyczy to głównie lekarzy, pielęgniarek, programistów i inżynierów automatyki. Mają 
oni stałe zatrudnienie i osiedlają się w Polsce z całymi rodzinami. Poszczególne 
województwa tworzą dla nich programy relokacji i adaptacji. Prowadzone są także 
specjalne kampanie zachęcające Polaków, którzy wyemigrowali w poprzednich 
latach do powrotu do kraju. 
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Kształcenie kompetencji na potrzeby rynku pracy województwa lubelskiego: 
rozszerzenie regionalnego rynku pracy 
Edukacja rozwija kompetencje, które nie mogą być skutecznie wykorzystane 
w regionie. Powoduje to odpływ najlepiej wykształconych i najbardziej 
kompetentnych pracowników do innych regionów i za granicę. Ponadto w związku 
z pracą zdalną osoby mieszkające w województwie lubelskim mogą pracować dla 
podmiotów poza województwem lub w innym kraju. 
 

3.3.2 Cyfrowe Lubelskie. Implikacje scenariusza 

Ryzyka dla rynku pracy województwa lubelskiego 
1) Grupa pracowników, szczególnie starszych i o niższych kwalifikacjach, 

pozostaje wykluczona cyfrowo, co prowadzi do rozwarstwienia rynku pracy. 
2) Rekrutacja cyfrowa ułatwia drenowanie rynku pracy województwa lubelskiego, 

gdyż umożliwia rekrutowanie pracowników na stanowiska i miejsca pracy 
w innych województwach. 

3) Traktowanie przez pracodawców pracy zdalnej w identyczny sposób, jak 
stacjonarnej, bez odpowiedniego przygotowania i monitorowania dobrostanu 
pracownika zdalnego. 

4) Większa skala zjawiska wypalenia zawodowego. 
5) Mniejsza stabilność zatrudnienia wynikająca z projektowego charakteru prac 

w świecie cyfrowym i tym samym większa rotacja pracowników na cyfrowym 
rynku pracy. 

6) Praca zdalna spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnie 
biurowe, a wymusi powstawanie nowych obiektów o charakterze 
coworkingowym. Biura będą miały głównie funkcję miejsc krótkich, okresowych 
spotkań pracowników. 

7) Silny wzrost gospodarczy spowoduje odpływ pracowników z województwa 
lubelskiego i w konsekwencji niedobory pracowników w różnych gałęziach 
przemysłu i usług. 

8) Przerost zatrudnienia w administracji samorządowej i państwowej 
województwa. 

9) Pogłębienie dysonansu między wykształceniem a wykonywaną pracą. 
10) Niedostrzeżenie zmiany pokoleniowej na rynku pracy, w tym pominięcie 

wejścia na rynek pokolenia Z, które biegle posługuje się kompetencjami 
cyfrowymi, ma mentalność cyfrową, ale też brak lojalności wobec pracodawcy 
oraz wysokie oczekiwania płacowe. 

11) Organizowanie się prekariatu wywodzącego się głównie z młodego pokolenia. 
12) Samoizolacja imigrantów zarobkowych. 
13) Rosnące wynagrodzenie minimalne. 
14) Konkurowanie o pracowników w poszukiwanych zawodach. 
15) Ciągłość w modelach biznesowych większości przedsiębiorstw województwa 

lubelskiego – brak przełomowych zmian mogących znacząco wpłynąć na rynek 
pracy. 

16) Niewielka ilość innowacyjnych miejsc pracy w regionie lubelskim. 
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17) Mała skala w porównaniu z innymi regionami wprowadzania nowych 
technologii w przedsiębiorstwach województwa lubelskiego i w rezultacie mniej 
konkurencyjne produkty. 

18) Mała skala innowacji produktowych i społecznych z województwa lubelskiego. 
19) Stopniowe uzależnianie przedsiębiorstw od dystrybucji towarów i usług 

poprzez platformy cyfrowe i nowoczesne kanały, co pociąga za sobą 
konkurowanie za pomocą ceny i obniżanie marży oraz kosztów m.in. pracy. 

20) W wyniku automatyzacji i cyfryzacji wiele miejsc pracy zostanie 
zlikwidowanych, co dodatkowo rozwarstwi rynek pracy a sama praca stanie się 
dobrem luksusowym, trudno osiągalnym z uwagi na wymagania wysokich 
kompetencji. Człowiek będzie wykonywał tylko te prace, w których nie będzie 
mogła zastąpić go AI lub automaty. 

21) Mimo poprawy warunkowanej udziałem w silnym wzroście gospodarczym, 
województwo lubelskie może nie przezwyciężyć swojej peryferyjności 
przegrywając konkurencję o pracowników, inwestycje, nowe miejsca pracy 
z pozostałymi województwami. 

Szanse dla rynku pracy województwa lubelskiego 
1) Krajowe i regionalne, publiczne i prywatne programy podnoszenia kompetencji 

cyfrowych wśród wszystkich mieszkańców województwa. 
2) Rekrutacja cyfrowa uławia rekrutowanie pracowników spoza województwa 

lubelskiego, na stanowiska w województwie lubelskim, a także znalezienie 
pracy poza województwem lubelskim osobom z powiatów o najwyższym 
poziomie bezrobocia. 

3) Region lubelski jako region atrakcyjny do zamieszkania i wykonywania pracy 
zdalnej. 

4) W przypadku napływu dużej ilości pracowników zdalnych z innych regionów 
Polski lub z innych krajów UE, powstanie zapotrzebowanie na usługi i produkty 
specyficzne i celowe, dedykowane dla tej grupy zawodowej. Może powstać 
szereg firm i działalności zajmujących się tworzeniem i dostawą tych 
produktów i usług. 

5) Rosnąca ilość pracowników zdalnych przyczyni się do rozwoju rynku terapii 
podnoszących dobrostan, wydajność intelektualną i fizyczną tych osób. 

6) Rozwój lubelskich przedsiębiorstw oferujących specyficzne produkty i usługi 
regionalne. 

7) Rozwój firm wyspecjalizowanych w kompleksowym urządzaniu i wyposażaniu 
domowych biur. 

8) Cyfryzacja miejsc pracy spowoduje zmniejszenie kosztów prowadzenia 
działalności w zakresie opłat biurowych. 

9) Zwiększenie roli mniejszych ośrodków wskutek rozdzielenia miejsca pracy 
i zamieszkania, w tym dezurbanizacja. 

10) Szansa rozwoju instytucji edukacyjnych, które mogą tworzyć programy online, 
które mogą być dostępne dla klientów z całego świata. Zwinniejsze szkolenia 
na potrzeby rynku pracy. 

11) Rozwój firm, startupów tworzących aplikacje ułatwiające pracę zdalną 
zespołom i indywidualnym pracownikom. 

12) Na poziomie WUP dynamiczne monitorowanie, badanie i analizowanie 
kompetencji przyszłości i przygotowywanie rekomendacji dla rynku pracy. 
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13) Nowe, elastyczniejsze formy zatrudnienia, w tym praca zdalna umożliwiająca 
pracę z dowolnego miejsca. 

14) Agencje pracy zatrudniające i zarządzające pracownikami. 
15) Nowoczesne związki zawodowe wypierające tradycyjne (legendarne) 

organizacje związkowe, które sprawnie dbają o interesy pracowników 
w dużych i średnich zakładach pracy. 

16) Digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja produkcji, usług, logistyki jako 
antidotum na niedobory pracowników oraz wzrost wydajności pracy. Jest to 
także podstawa konkurowania w gospodarce cyfrowej. 

17) Nowe, cyfrowe modele biznesowe. 
18) Przedsiębiorczy, projektowy model pracowników oznaczający ich większą 

świadomość, zwinność, samodzielność, kreatywność – eksperci do wynajęcia 
przy pracach projektowych. 

19) Rozwój firm turkusowych, nastawionych na zrównoważony rozwój, 
holokrację59, transparentność, dbałość o ekologię i społecznie 
odpowiedzialnych. 

Przykładowe opcje dla publicznych służb zatrudnienia w województwie 
lubelskim 

1) Ułatwianie transformacji cyfrowej na rynku pracy: 
a) Przeciwdziałanie izolacji grup pracowników zagrożonych wykluczeniem i jej 

skutkom: imigranci, pracownicy starsi, absolwenci szkół. 
b) Powiatowe urzędy pracy z całego kraju (350 jednostek) tworzą cyfrową 

porównywarkę ofert pracy oraz automat aplikacyjny – w czasie rzeczywistym 
porównywanie kosztów warunków itp. Dobór indywidualnych ofert pracy 
i zautomatyzowany proces rekrutacyjny. 

2) Doradztwo: 
a) Organizacja i koordynacja doradztwa i szkoleń w zakresie kompetencji 

cyfrowych, pracy zdalnej i języków obcych. 
b) Koordynacja doradztwa, szkoleń i on-boardingu pracowników 

zagranicznych. 
c) Wsparcie przedsiębiorców w obszarze zarządzania zespołami 

rozproszonymi. 
d) Koordynacja doradztwa zawodowego dla różnych odbiorców 

w województwie lubelskim. 
e) Kreowanie polityki rozwojowej – rozwijanie działalności doradczej dla 

różnych klientów: nie tylko bezrobotnych, ale także pracodawców, 
pracowników etc. 

3) Koordynacja: 
a) WUP jako wojewódzki koordynator działań publicznych i niepublicznych 

instytucji rynku pracy. 
b) WUP i pozostałe urzędy pracy jako koordynatorzy kształcenia na potrzeby 

wojewódzkiego i lokalnego rynku pracy. 
c) Organizacja powiązań i konsultacji (formalnych i półformalnych) dla szkół 

branżowych, uczelni i organizacji pracodawców, w zakresie identyfikacji 
i niwelowania luk kompetencyjnych absolwentów szkół średnich i uczelni; 

 
59 Firmy zarządzane przez pracowników bez kadry kierowniczej i wyraźnego podziału 
na stanowiska, lecz uzgadniających między sobą podział ról. 
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włączenie przedstawicieli biznesu do tworzenia założeń programowych 
kształcenia zawodowego. 

d) Powiatowe urzędy pracy jako lokalni koordynatorzy rozwoju kompetencji 
przyszłości specyficznych dla województwa lubelskiego. 

4) Badania: 
a) Badanie rynków pracy w Polsce i za granicą pod kątem popytu na produkty 

i usługi, które mogą być zaspokajane poprzez rynek pracy województwa 
lubelskiego – rekomendacje w zakresie tworzenia modeli biznesowych 
„szybkiego reagowania na potrzeby chłonnych rynków”. 

b) Program antycypacji/predykcji, badania i operacjonalizowania kompetencji 
przyszłości specyficznych dla województwa lubelskiego; tworzenie modeli 
ilościowych zapotrzebowania, tworzenia i likwidowania miejsc pracy / 
kwalifikacji zawodowych oraz kosztów tych działań. 

c) Badanie aktualnych deficytów na rynku pracy. 
d) Stworzenie sieci obserwatoriów rynku pracy (w ramach WUPów) 

realizujących liczne badania za pomocą jednolitej metodyki, umożliwiające 
posiadanie porównywalnych wyników dotyczących całego kraju 
(specjalizacja regionów w prowadzeniu badań). 

5) Instrumenty: 
a) Wsparcie pracowników zagranicznych na lubelskim rynku pracy. 
b) Wsparcie wyłącznie osób wykluczonych cyfrowo. 
c) Internetowe konta klientów w połączeniu z przeciwdziałaniem wykluczeniu 

cyfrowemu. 
d) Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które dzięki powszechności 

pracy zdalnej mają większy dostęp do rynku pracy. 
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3.4 Scenariusz 4: Na skrzyżowaniu dróg 

3.4.1 Na skrzyżowaniu dróg. Opis scenariusza 

Tabela 8. Szkic scenariuszowy nr 4: Na skrzyżowaniu dróg. Stany końcowe niepewności tworzące scenariusz zostały zaznaczone 
innym kolorem. 

 

N A  S K R Z Y Ż O W A N I U  D R Ó G  
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Scenariusz „Na skrzyżowaniu dróg”: Kluczowe cechy 
Scenariusz „Na skrzyżowaniu dróg” dyskontuje skrzyżowanie dwóch ważnych 
szlaków drogowych na północy województwa lubelskiego. Stworzyło to 
warunki do rozwoju nowoczesnego zaplecza logistycznego i przyciąga do 
województwa inwestycje oparte na dostępie do dobrze wykształconych 
pracowników o wysokich kompetencjach cyfrowych. Rynek pracy ulega 
wzmocnieniu. Publiczne służby zatrudnienia koncentrują się na osobach trwale 
bezrobotnych, promocji zatrudnienia i tworzeniu nowych miejsc pracy przez 
nowe przedsiębiorstwa. 
 

Scenariusz „Na skrzyżowaniu dróg”: Opis 
Unia Europejska: ci, którzy chcą więcej, robią więcej (UE dwóch prędkości) 
UE-27 od 2022 r. postępuje jak dotychczas, ale niektóre państwa członkowskie będą 
chciały w węższym gronie osiągnąć więcej. Scenariusz ten przewiduje, że będą się 
pojawiać „koalicje chętnych”, mające na celu współpracę w konkretnych obszarach 
polityki, np. obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne, opodatkowanie czy sprawy 
socjalne. W rezultacie nowe grupy państw członkowskich będą zawierać uzgodnienia 
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prawne i budżetowe w celu pogłębienia współpracy w wybranych dziedzinach. 
Podobnie jak w przypadku strefy Schengen czy strefy Euro, będzie się to mogło 
odbywać w oparciu o ramy prawne wspólne dla UE-27 i będzie wymagało 
ściślejszego określenia praw i obowiązków. Status innych państw członkowskich 
pozostanie niezmieniony i będą one miały możliwość przyłączenia się z czasem do 
tych, które robią więcej. 
Pewna grupa państw członkowskich zdecyduje się na zacieśnienie współpracy 
w kwestiach obronności, wykorzystując do tego celu istniejące możliwości prawne. 
Będzie ona obejmować wspólną podstawę badawczą i przemysłową, wspólne 
udzielanie zamówień, bardziej zintegrowane zdolności i zwiększoną gotowość do 
wspólnych misji za granicą. 
Szereg państw poczyni postępy w kwestiach bezpieczeństwa i wymiaru 
sprawiedliwości. Postanowią one zacieśnić współpracę między swoimi siłami 
policyjnymi oraz służbami wywiadu. Będą wymieniać między sobą wszelkie 
informacje w ramach walki z przestępczością zorganizowaną i działaniami 
związanymi z terroryzmem. Dzięki istnieniu wspólnego biura prokuratury państwa te 
będą prowadzić wspólnie dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych, prania 
pieniędzy oraz handlu narkotykami i bronią. Zdecydują się pójść o krok dalej 
i utworzą wspólny obszar wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. 
Pewna grupa państw, w tym ze strefy euro i być może kilka innych, zdecyduje się 
współpracować ściślej, zwłaszcza w zakresie opodatkowania i spraw społecznych. 
Większa harmonizacja przepisów i stawek podatkowych zmniejszy koszty 
przestrzegania przepisów i ograniczy zjawisko uchylania się od opodatkowania. 
Uzgodnione standardy socjalne zwiększą pewność dla przedsiębiorstw i przyczynią 
się do poprawy warunków pracy. Zintensyfikowana zostanie współpraca 
przemysłowa w zakresie najnowocześniejszych technologii, produktów i usług, 
a zasady korzystania z nich będą opracowywane wspólnie. 
Pracownicy w 21 państwach członkowskich będą mogli uzyskać dodatkowe i coraz 
bardziej zbliżone prawa pracownicze i ochronę socjalną niezależnie od obywatelstwa 
czy miejsca zamieszkania. 
 
Sytuacja gospodarcza w Polsce: umiarkowany wzrost 2,0% < PKB < 9% 
Systematyczny wzrost produkcji, zatrudnienia, inwestycji, dostępności kapitału, 
poziomu dochodów i wielkości konsumpcji na poziomie ok.5% rocznie, osiągając ok. 
19,5 tys. euro na osobę, PKB per capita (wg PPP) wzrasta do 85% średniej UE-15, 
osiągając poziom Hiszpanii czy Włoch. Umiarkowany wzrost ma bardzo pozytywny 
wpływ na rozwój rynków pracy, gdyż zapewnia równowagę między podażą i popytem 
pracy. Polska jest w czołówce dobrze prosperujących gospodarek Europy i 
z powodzeniem konkuruje na globalnym rynku60. Ten trend stabilnie rozwija się do 
2030 r. 
Polska pozyskuje i zagospodarowuje w ciągu dekady ok. 750 mld zł z budżetu UE. 
Inwestycje strukturalne na koniec 2030 r. stanowią ponad 20% PKB. 
 

 
60 Źródło: Raport McKinsey: Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie. 
Scenariusz aspiracyjny, s. 3. 
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Implikacje zjawiska COVID-19: falowanie COVID-19 
Nadchodzą kolejne fale COVID-19. Pandemia ustępuje w połowie dekady. Powoduje 
to spustoszenie w niektórych branżach i znacznie utrudnia odbudowę. Plan 
odbudowy zwany Polskim Ładem jest przeznaczany na zaspokojenie bieżących 
problemów wynikających ze skutków pandemii. Skutki psychologiczne kilku fal 
zakażeń i powrotu restrykcji są bardzo głębokie. W pracy i edukacji, po pięcioletnim 
przejściu na tryb zdalny, trudno jest powrócić do funkcjonowania „na żywo” sprzed 
marca 2020 r. 
 
Model świadczenia pracy: intensywna cyfryzacja 
Powszechna cyfryzacja miejsc pracy oznacza, że to nie jest już kwestia wyboru tej 
formy pracy przez pracodawcę lub pracownika, lecz jest to przejście wszystkich 
możliwych prac na formę zdalną. Przedsiębiorstwa mają uproszczone struktury. 
Dzięki rozwiązaniom prawnym przyjętym w 2022 r. ponad 90% pracowników 
biurowych pracuje zdalnie, wyposażonych przez pracodawców w USP (ultramobilne 
stanowiska pracy). Oznacza to znaczne konsekwencje dla dotychczasowych praktyk 
w zakresie kontroli pracy, dostępu i przeciążenia sieci ale też przede wszystkim 
przeciążenia cyfrowego pracowników, wykluczenia też wielu z nich z dostępności do 
tej formy pracy i zaniku większości przestrzeni biurowych. W tym ostatnim przypadku 
biura przekształcą się w miejsca krótkich spotkań pracowników. 
W produkcji przemysłowej digitalizacja i automatyzacja stają się warunkiem 
przetrwania na rynku. Firmy wdrażają rozwiązania, które ograniczają udział 
pracowników w wykonywaniu pracy do minimum lub go eliminują. Skutkuje to 
odchodzeniem od roli pracownika jako elementu ciągu produkcyjnego na rzecz 
zaawansowanego kształtowania i nadzorowania linii produkcyjnych. Oznacza to 
radykalny wzrost zapotrzebowania na pracowników o wysokich kompetencjach 
technicznych i inżynieryjnych (robotycy i cybernetycy), informatycznych i uczenie 
maszynowe (projektanci AI). 
Przekierowanie rozwoju województwa lubelskiego na transport i logistykę, które 
mogą być realizowane w trybie stacjonarnym, zbiega się w czasie z rozwiązaniem 
problemu pandemii w połowie dekady. W największym węźle komunikacyjnym 
Europy Łukowisko wszystkie prace wykonywane są na miejscu z zachowaniem 
bezpieczeństwa sanitarnego. 
Intensywnie rozwijają się technologie inteligentnych magazynów, które może 
obsługiwać tylko 2-3 pracowników na jednej zmianie. Rozwój tych technologii 
umożliwia radykalny wzrost produktywności przy znaczącej redukcji zatrudnienia 
oraz wzrost bezpieczeństwa pracy. Dotyczy to szczególnie pracy wykonywanej 
w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. 
Obniżenie kosztów technologii umożliwia ich implementację także w mniejszych 
zakładach pracy i skuteczniejszą rywalizację z dużymi przedsiębiorstwami. Mniejsze 
firmy uzupełniają globalne łańcuchy dostaw przez elastyczne dostosowanie się do 
potrzeb lokalnych klientów. Często zaspokajają one zapotrzebowanie na mniejsze, 
bardziej spersonalizowane partie towarów. Sztuczna inteligencja pomaga 
w zarządzaniu zapasami, przewidywaniu popytu oraz organizacji produkcji i logistyki. 
Upowszechnienie standardu 5G, a pod koniec dekady 6G, umożliwia rozwój 
Internetu Rzeczy. Pozwala to na znaczący postęp w rozwoju uczenia maszynowego 
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i sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest coraz powszechniej 
wykorzystywana w procesach rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników, stając się 
integralną częścią działów HR. 
Digitalizacja skutkuje także tym, że pojawiają się nowe formy zatrudnienia. 
Największą wartością nie jest teraz stabilność zatrudnienia i umowy długoterminowe, 
lecz możliwości ciągłego kształcenia, rozwoju nowych kompetencji i podnoszenia 
kwalifikacji. 
Od 2026 r. gdy zjawisko COVID-19 nagle przestało paraliżować świat, świat 
pracy, w tym rynek pracy województwa lubelskiego, próbują powrócić do stanu 
sprzed marca 2020 r. Nie jest to proste z powodu zaawansowanej cyfryzacji, 
likwidacji sektora zarządzania biurami, zmian w sposobie zarządzania pracownikami. 
 
Kierunki rozwojowe województwa lubelskiego: transport z elementami zielonej 
wyspy cyfrowej 
W czasie trwania kolejnych fal pandemii jedną z najdynamiczniej rozwijających się 
branż jest handel elektroniczny. Wpłynęło to na jeszcze dynamiczniejszy rozwój 
logistyki i transportu drogowego. Zakupy i zaopatrzenie konsumentów, firm i instytucji 
odbywa się „do drzwi”. Gdy zatem w 2025 r. autostrada A2 w okolicy Międzyrzeca 
Podlaskiego skrzyżowała się ze szlakiem Via Carpatia w Węźle Łukowisko, stał się 
on jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Europy. Północna część 
województwa lubelskiego zaczęła przyciągać liczne inwestycje w logistykę i nie tylko 
– np. rozwój turystyczny trójkąta Włodawa – Parczew - Łęczna, wraz z terenami 
nadbużańskimi. Jest to motor napędowy dla całego regionu lubelskiego. 
Wszystkie obszary transformacji lubelskiej gospodarki na neutralną klimatycznie są 
realizowane zgodnie z TPST województwa lubelskiego przyjętym w 2021 r. Wiąże 
się to z pozyskiwaniem przez województwo środków z Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. 
 
Skala imigracji zarobkowej do województwa lubelskiego: zwiększenie limitów 
imigracji w zawodach deficytowych 
W związku z wysokim deficytem pracowników w obszarze opieki zdrowotnej, opieki 
nad osobami starszymi, logistyki i transportu w połowie dekady zostały zwiększone 
administracyjne limity imigracji. Dotyczy to głównie lekarzy, pielęgniarek, kierowców 
i specjalistów logistyki. Mają oni stałe zatrudnienie i osiedlają się w województwie 
lubelskim z całymi rodzinami. 
 
Kształcenie kompetencji na potrzeby rynku pracy województwa lubelskiego: 
opóźniona reakcja 
Wskutek braku stosowania odpowiednich metod predykcyjnych i przede wszystkim 
braku właściwej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, administracją i edukacją 
pojawiają się opóźnione lub nietrafione reakcje na punktowe i systemowe potrzeby 
rynku pracy. Utrudnia to dostosowanie się przedsiębiorstw do zmieniającej sytuacji 
oraz rozwoju nowych branż w regionie. Kształcenie jest przestarzałe i daje 
kompetencje, które były wymagane w przeszłości. 
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3.4.2 Na skrzyżowaniu dróg. Implikacje scenariusza 

Ryzyka dla rynku pracy województwa lubelskiego 
1) Przekształcanie się rynku pracy w formę monokultury gospodarczej opartej na 

transporcie i logistyce. 
2) Deficyt pracowników magazynowych w podregionie bialskim. 
3) Rekrutacja cyfrowa ułatwia drenowanie rynku pracy województwa lubelskiego, 

gdyż umożliwia rekrutowanie pracowników na stanowiska i miejsca pracy 
w innych województwach. 

4) Mniejsza stabilność zatrudnienia wynikająca z projektowego charakteru prac 
w świecie cyfrowym i tym samym większa rotacja pracowników na cyfrowym 
rynku pracy. 

5) Praca zdalna spowoduje do połowy dekady zmniejszenie zapotrzebowania na 
powierzchnie biurowe, a wymusi powstawanie nowych obiektów o charakterze 
coworkingowym. Biura w tym czasie będą miały głównie funkcję miejsc 
krótkich, okresowych spotkań pracowników. Sytuacja nie zmieni się radykalnie 
po 2025 r., po ustaniu „falowania” pandemii. 

6) Umiarkowany wzrost gospodarczy mimo wszystko utrzyma odpływ 
pracowników z województwa lubelskiego i w konsekwencji niedobory 
pracowników w różnych gałęziach przemysłu i usług. 

7) Depopulacja całego województwa może przyczynić się do ignorowania zmiany 
pokoleniowej na rynku pracy. 

8) Samoizolacja imigrantów zarobkowych. 
9) Rosnące wynagrodzenie minimalne. 
10) Silne konkurowanie o pracowników zawodów deficytowych, głównie 

logistyków, kierowców i lekarzy. 
11) Pojawienie się modeli biznesowych związanych z logistyką i transportem 

towarów i usług. 
12) Mała skala w porównaniu z innymi regionami wprowadzania nowych 

technologii w przedsiębiorstwach województwa lubelskiego i w rezultacie mniej 
konkurencyjne produkty. 

13) Mała skala innowacji produktowych i społecznych z województwa lubelskiego. 
14) Stopniowe uzależnianie nawet małych przedsiębiorstw od dystrybucji towarów 

i usług poprzez platformy cyfrowe i  nowoczesne kanały, co pociąga za sobą 
konkurowanie za pomocą ceny i obniżanie marży oraz kosztów m.in. pracy. 

15) W wyniku automatyzacji i cyfryzacji wiele miejsc pracy zostanie 
zlikwidowanych, co dodatkowo rozwarstwi rynek pracy, a sama praca stanie 
się dobrem luksusowym, trudno osiągalnym z uwagi na wymagania wysokich 
kompetencji. Człowiek będzie wykonywał tylko te prace, w których nie będzie 
mogła zastąpić go AI lub automaty. 

Szanse dla rynku pracy województwa lubelskiego 
1) Po raz kolejny w historii region dyskontuje położenie na skrzyżowaniu dróg 

między wschodem i zachodem, północą i południem. 
2) Rozwój dużego centrum logistycznego przyciąga inwestorów otwierających 

duże centra serwisowe dla pojazdów ciężarowych, gastronomię i hotele, 
zakłady produkcyjne, producentów palet i opakowań. 

3) Trójstyk granic Polska-Białoruś-Ukraina z trójkątem Włodawa-Parczew-Łęczna 
i przełomem Bugu jest europejską destynacją turystyczną. 
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4) Inwestycja publiczna związana z doprowadzeniem do centrum logistycznego 
w węźle Łukowisko połączenia kolejowego z Siedlcami, Łukowem 
i Terespolem. 

5) Krajowe i regionalne, publiczne i prywatne programy podnoszenia kompetencji 
cyfrowych wśród wszystkich mieszkańców województwa. 

6) Pojawienie się innowacyjnych miejsc pracy związanych z logistyką. 
7) Rekrutacja cyfrowa uławia rekrutowanie pracowników spoza województwa 

lubelskiego, na stanowiska w województwie lubelskim, a także umożliwi 
podjęcia pracy zdalnej mieszkańców z regionów o wyższym poziomie 
bezrobocia. 

8) Ułatwienie dystrybucji produktów tworzonych w przedsiębiorstwach z całego 
województwa. 

9) Rozwój firm wyspecjalizowanych w obsłudze transportu samochodowego. 
10) Cyfryzacja miejsc pracy spowoduje zmniejszenie kosztów prowadzenia 

działalności w zakresie opłat biurowych. 
11) Zwiększenie roli mniejszych ośrodków wskutek rozdzielenia miejsca pracy 

i zamieszkania, w tym dezurbanizacja. 
12) Rozwój firm, startupów tworzących aplikacje ułatwiające pracę zdalną 

zespołom i indywidualnym pracownikom. 
13) Nowe, elastyczniejsze formy zatrudnienia, w tym praca zdalna umożliwiająca 

pracę z dowolnego miejsca. 
14) Agencje pracy zatrudniające i zarządzające pracownikami. 
15) Digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja produkcji, usług, logistyki jako 

antidotum na niedobory pracowników oraz wzrost wydajności pracy. 
16) Przedsiębiorczy, projektowy model pracowników oznaczający ich większą 

świadomość, zwinność, samodzielność, kreatywność – eksperci do wynajęcia 
przy pracach projektowych. 

Przykładowe opcje dla publicznych służb zatrudnienia w województwie 
lubelskim 

1) Przeciwdziałanie izolacji grup pracowników zagrożonych wykluczeniem i jej 
skutkom: imigranci, pracownicy starsi, absolwenci szkół. 

2) Organizacja i koordynacja doradztwa i szkoleń w zakresie kompetencji 
cyfrowych, pracy zdalnej i języków obcych, on-boardingu pracowników 
zagranicznych, doradztwa zawodowego dla różnych odbiorców 
w województwie lubelskim. 

3) Koordynacja: 
a) WUP jako wojewódzki koordynator działań publicznych i niepublicznych 

instytucji rynku pracy. 
b) WUP i pozostałe urzędy pracy jako instytucje opiniujące kierunki kształcenia 

na potrzeby wojewódzkiego i lokalnego rynku pracy. 
c) Organizacja powiązań i konsultacji (formalnych i półformalnych) dla szkół 

branżowych, uczelni i organizacji pracodawców w zakresie identyfikacji 
i niwelowania luk kompetencyjnych absolwentów szkół średnich i uczelni; 
włączenie przedstawicieli biznesu do tworzenia założeń programowych 
kształcenia zawodowego. 

d) Powiatowe urzędy pracy jako lokalni koordynatorzy rozwoju kompetencji 
przyszłości specyficznych dla województwa lubelskiego. 

4) Badania: 
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a) Badanie rynków pracy w Polsce i za granicą pod kątem popytu na produkty 
i usługi, które mogą być zaspokajane poprzez rynek pracy województwa 
lubelskiego – rekomendacje w zakresie tworzenia modeli biznesowych 
„szybkiego reagowania na potrzeby chłonnych rynków”. 

b) Program antycypacji/predykcji, badania i monitorowania rozwoju 
kompetencji przyszłości specyficznych dla województwa lubelskiego; 
tworzenie modeli ilościowych zapotrzebowania, tworzenia i likwidowania 
miejsc pracy / kwalifikacji zawodowych oraz kosztów tych działań. 

c) Badanie aktualnych deficytów na rynku pracy. 
d) Stworzenie sieci obserwatoriów rynku pracy (w ramach WUPów) 

realizujących liczne badania za pomocą jednolitej metodyki, umożliwiające 
posiadanie porównywalnych wyników dotyczących całego kraju 
(specjalizacja regionów w prowadzeniu badań). 

5) Instrumenty: 
a) Wsparcie pracowników zagranicznych na lubelskim rynku pracy. 
b) Internetowe konta klientów w połączeniu z przeciwdziałaniem wykluczeniu 

cyfrowemu. 
c) Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które dzięki powszechności 

pracy zdalnej mają większy dostęp do rynku pracy. 
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Podsumowanie 
Jak często myślimy o przyszłości? Jak wyobrażamy sobie ten złożony system, jakim 
jest przyszłość? Jak tworzymy historie, które przemówią do wyobraźni i skłonią do 
działania? Te i wiele innych pytań zajmują umysły futurystów, analityków, strategów, 
polityków, doradców, menedżerów i wszystkich, którzy muszą codziennie 
podejmować decyzje skutkujące dalekosiężnymi konsekwencjami. Przydaje się tutaj 
umiejętność „widzenia” tego, co czai się „za rogiem”. Udzielenie odpowiedzi 
z uwzględnieniem perspektywy od 3 do 5 lat jest względnie łatwe. Wymaga 
przygotowania zestawu głównych trendów i prognoz ich przebiegu. Jeśli przyjmujemy 
horyzont od 25 do 50 lat zadanie jest równie łatwe, jak w pierwszym przypadku, gdyż 
już za 10 lat nikt nie będzie pamiętał naszych przewidywań. Trudności zaczynają się, 
gdy planowanie obejmuje przedział od 5 do 15 lat. Taki okres gwarantuje wiele 
niepewności i nieoczekiwanych wydarzeń oraz zaburzenie trendów. Jednocześnie 
jest to na tyle nieodległy termin, że ma duże znaczenie dla podejmowania wielu 
bieżących decyzji. 
Zajmowanie się przyszłością wymaga dużej pokory, gdyż w większości przypadków 
różni się ona od naszych założeń i przewidywań. Czy jest zatem w ogóle sens 
wyobrażania sobie i planowania przyszłości? Czy można przewidzieć coś z natury 
nieprzewidywalnego, uniknąć tym samym niespodzianek bez popadania w science 
fiction, co jest zazwyczaj odbierane jako niepoważne? Odpowiedź brzmi: nie można! 
Zamiast przewidywać przyszłość należy wzmocnić umiejętność radzenia sobie z 
niepewnościami, które w przeciwieństwie do trendów nie rozwijają się w sposób 
liniowy. W coraz bardziej złożonych i niejednoznacznych ekosystemach 
gospodarczych roi się od niepewności, a częstotliwość i amplituda zmian są coraz 
większe. Aby poradzić sobie z niepewnościami potrzebne jest podejście oparte na 
planowaniu scenariuszowym, które skutecznie wspiera długofalowe decyzje 
strategiczne. Wymaga to głębokiego zrozumienia aktualnej sytuacji i wyzwolenia się 
od pokusy dokładnego prognozowania kształtu i wielkości przyszłych zdarzeń. Wiele 
organizacji popełnia błąd zakotwiczenia w wewnętrznych paradygmatach 
i przekonaniach. Wynika to z faktu, że można je łatwo kontrolować, pasują do 
istniejącej kultury biznesowej i pozwalają się zazwyczaj mierzyć, co daje decydentom 
fałszywe poczucie bezpieczeństwa i nadmierną pewność siebie. Redukuje to jednak 
rzeczywistość do jakiegoś wąskiego, subiektywnego jej wycinka i utrudnia 
dostrzeganie tego, co dzieje się na peryferiach otoczenia, gdzie pojawiają się 
zazwyczaj słabe sygnały dużych zmian. Los przedsiębiorstw zależy od ich zdolności 
do wczesnego wykrywania i reagowania na takie sygnały. 
Projektowanie i rozważanie alternatywnych przyszłych możliwości rozwoju otoczenia 
przedsiębiorstw pozwala na oderwanie się od „ustawień fabrycznych” organizacji, 
firmy lub urzędu i poszerzenie jej horyzontów i możliwości. Ponieważ nikt nie jest 
w stanie dokładnie przewidzieć przyszłości, najlepszą metodą jest eksploracja 
i przygotowywanie zestawu wielu wiarygodnych, równie prawdopodobnych opisów 
przyszłego otoczenia danego zagadnienia (tutaj jest nim otoczenie rynku pracy 
województwa lubelskiego). Analiza scenariuszowa polega na zebraniu wszystkich 
znanych faktów, trendów i innych informacji i wykorzystaniu ich do stworzenia od 
trzech do siedmiu alternatywnych historii zawierających kluczowe zjawiska 
w wybranych obszarach. Rzeczywista przyszłość prawdopodobnie obejmie 
wydarzenia z każdego z tych opisów. 
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Właściwe myślenie o przyszłości nie ogranicza się do ćwiczenia intelektualnego, lecz 
dostarcza praktycznych informacji, które wpływają na to, co organizacja, 
przedsiębiorstwo lub urząd robi dzisiaj, a tym samym jak przygotowuje się do tego co 
będzie robić jutro i pojutrze. Czy będzie to obrona przed zachodzącymi zmianami, 
czy raczej antycypowanie i samodzielne projektowanie zmian, instrumentów 
i projektów, które sprawdzą się w każdej wersji przyszłości. Organizacje, które 
przewodzą, szybciej potrafią dostrzec słabe sygnały dużych zmian. 
To oczywiste, że sytuacja społeczna, gospodarcza i ekonomiczna ulega ciągłym 
przeobrażeniom. Mają one zazwyczaj ewolucyjny charakter i przebiegają 
w oczekiwany sposób. Jednak niektóre zjawiska przybierają formę silnych wstrząsów 
o trudnych do przewidzenia konsekwencjach, które często trwale zmieniają 
dotychczasowe reguły gry. Mają one ogromny wpływ na wszystkie bez wyjątku 
podmioty gospodarcze i ich rozwój bądź stagnację, czy nawet i destrukcję. 
W ostatnich miesiącach cały świat doświadczył gwałtownych zmian otaczającej nas 
rzeczywistości w kształcie nigdy dotąd niespotykanym. Stało się to za sprawą 
pandemii COVID-19, którą należy postrzegać nie tylko w kategoriach medycznych, 
lecz jako zjawisko sui generis. Spowodowała ona bezprecedensowe zamrożenie 
globalnej gospodarki, wzmocniła rynkowe protekcjonizmy, radykalnie wpłynęła na 
pracę, trwale zmieniła preferencje i zachowania konsumenckie, zaburzyła łańcuchy 
dostaw i dotychczasowe modele biznesowe, a także doprowadziła do pojawienia się 
nowych przepisów prawa. Widoczne jest już jej silne oddziaływanie na geopolitykę. 
Wyzwania związane ze zjawiskiem COVID-19 wymagają pilnego odniesienia się do 
nich przez wszystkie podmioty gospodarcze, bez wyjątku. Dotychczasowe status quo 
przestało istnieć i niezbędna jest reorientacja dotychczasowych polityk i planów. 
Chociażby w kwestii dalszych regulacji związanych z możliwością pracy zdalnej i jej 
wpływem na rynki pracy. 
Celem badawczym ekspertyzy „Lubelski rynek pracy 2030. Analiza scenariuszowa” 
było zbadanie czynników zmian występujących w otoczeniu systemowym 
i opracowanie scenariuszy przyszłego otoczenia regionalnego rynku pracy, które to 
scenariusze będą pełniły funkcję modelu pozwalającego testować aktualnie 
obowiązujące lub projektowane rozwiązania, instrumenty i projekty. Tak 
sformułowany cel wypływał z pytania badawczego: jakie zmiany nastąpią w latach 
2021-2030 w otoczeniu regionalnego rynku pracy, które będą miały istotny 
wpływ na jego kształt? 
Na podstawie zrealizowanego badania można powiedzieć, że niezależnie od 
każdego z opracowanych scenariuszy jesteśmy świadkami daleko idących zmian, 
choć niektórych z nich nie sposób jeszcze uchwycić. Perspektywa dekady oraz 
stabilna sytuacja polityczno-gospodarcza w Europie wzmacniana Funduszem 
Odbudowy gwarantują utrzymanie obecnego status quo. Nie można tego powiedzieć 
o technologii, cyfryzacji, rynku pracy, zachowaniach konsumenckich i stylu życia. 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaszły tutaj tak daleko idące zmiany, że nie można już 
powrócić do stanu z marca 2020 r. Wiele zmian jeszcze się umocni i wpłynie na 
dalsze transformacje. Szczególnie dotyczy to zachodzącego na naszych oczach 
cyfrowego duplikowania świata realnego. Warto zadawać tutaj pytania o wpływ tego 
zjawiska na życie wszystkich ludzi. Nie tylko mieszkańców województwa lubelskiego. 
We wszystkich państwach członkowskich UE będzie następowała transformacja 
pracy, prawa pracy, kompetencji i klasyfikacji zawodów. Będzie to związane ze 
zmianami pokoleniowymi oraz wpływem nowych technologii, platform 
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społecznościowych, e-commerce itp. W kolejnej dekadzie do 2040 r. będzie to miało 
istotny wpływ na ewolucję przepisów regulujących prawo pracy oraz promocję 
zatrudnienia i działanie instytucji rynku pracy. 
Jedną z największych niepewności jest przyszłość samej UE. Wspólnota wymaga 
poważnych reform, co do kształtu których brak jest konsensusu politycznego. 
Dodatkowo Fundusz Odbudowy i europejski długoterminowy budżet na lata 2021-
2027 będą miały nieznany jeszcze wpływ na dalsze losy UE i krajów członkowskich. 
a przyszłość UE jest istotnym czynnikiem wpływu na kształt regionalnych rynków 
pracy. 
W ciągu dziesięciu lat wiele elementów składowych otoczenia rynku pracy 
województwa lubelskiego ulegnie mniejszym lub większym zmianom. Przyczyny leżą 
po stronie kluczowych niepewności, które eksperci wybrali do Tabeli Przyszłości. 
Dekada wydaje się być bardzo krótkim okresem w odniesieniu do kwestii, które są 
tak regulowane przez państwo jak np. rynek pracy. Musimy jednak mieć na uwadze 
wpływ innych, niespodziewanych „regulatorów”, których przykładem okazał się 
niewidziany gołym okiem wirus, powodujący dezorganizację na naszej planecie. Kto 
wie jakie jeszcze czekają nas rewolucyjne zjawiska. Należy przypuszczać, że 
obowiązujące regulacje coraz bardziej będą odstawały od obecnej, szybko 
zmieniającej się rzeczywistości. 
Przeprowadzona analiza przyszłości rynku pracy jest przedsięwzięciem pionierskim. 
Po raz pierwszy Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie podjął przeprowadzenie badań 
jakościowych z wykorzystaniem planowania scenariuszowego metodą eksploracyjną. 
Zrealizowane prace obejmowały m.in. analizę danych wtórnych, wywiady pogłębione 
z piętnastoma ekspertami, dwa warsztaty online oraz pięć wirtualnych spotkań 
Zespołu Projektowego przy WUP. Podejście procesowe spotkało się dużą aprobatą 
ekspertów, a nawet sugestiami przeprowadzenia bardziej pogłębionej eksploracji 
scenariuszy przyszłości badanego zagadnienia. Można byłoby wówczas poszerzyć 
grono ekspertów o przedstawicieli różnych dziedzin z Polski i zza granicy. Autorzy 
ekspertyzy rekomendują kontynuację prac scenariuszowych pod kierunkiem 
Wydziału Badań i Analiz WUP w Lublinie, który jest dobrze przygotowany 
metodycznie i narzędziowo do prowadzenia tego typu projektów. Jako minimum 
należy organizować cykliczne, np. cokwartalne “studia nad przyszłością” w formie 
moderowanego warsztatu z udziałem zaproszonych gości. Pozwoli to rozwijać 
metodykę scenariuszową specyficzną dla służb zatrudnienia, systematycznie 
aktualizować i rozbudowywać opracowane scenariusze, a także wdrażać kolejne 
narzędzia, jak np. testowanie odporności polityk i instrumentów rynku pracy 
w poszczególnych scenariuszach lub rozwijanie systemu monitorowania tzw. 
wczesnych sygnałów zbliżających się zmian61. Implikacje dla każdego z 
przedstawionych scenariuszy zawierają m.in. ryzyka dla rynku pracy województwa 
lubelskiego. Jest to punkt wyjścia do przygotowania skuteczniejszych planów 
awaryjnych w obszarach na które mają wpływ publiczne służby zatrudnienia. Uważna 
lektura przykładowych opcji zawiera elementy, które obejmują działania niezbędne 
do podjęcia niezależnie od scenariusza (np. WUP i pozostałe urzędy pracy jako 
instytucje opiniujące kierunki kształcenia na potrzeby wojewódzkiego i lokalnego 
rynku pracy, stworzenie sieci obserwatoriów rynku pracy realizujących liczne badania 

 
61 Przykładem może być tutaj fińska organizacja publiczna SITRA, specjalizująca się 
w badaniu, testowaniu i wdrażaniu pomysłów kształtujących przyszłość fińskiej 
administracji i gospodarki. 
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za pomocą jednolitej metodyki, umożliwiające posiadanie porównywalnych wyników 
dotyczących całego kraju; organizacja powiązań i konsultacji dla szkół branżowych, 
uczelni i organizacji pracodawców, w zakresie identyfikacji i niwelowania luk 
kompetencyjnych absolwentów szkół średnich i uczelni; włączenie przedstawicieli 
biznesu do tworzenia założeń programowych kształcenia zawodowego).  
Na podstawie zrealizowanej analizy autorzy ekspertyzy rekomendują następujące 
obszary dalszych eksploracji: 

• zawody i kompetencje przyszłości 
w województwie lubelskim 

• ewolucja ról, zawodów i miejsc pracy kobiet 
w województwie lubelskim 

• szczegółowe prognozy zatrudnienia w branżach 
i zawodach 

• pokolenie Z na rynku pracy 
• możliwe źródła talentów dla lubelskiego rynku 

pracy 
• aktywność ekonomiczna mieszkańców 

województwa lubelskiego 
 
Kontynuacja i rozwijanie planowania scenariuszowego 
w obszarze rynków pracy może być zorientowaną na 
przyszłość przestrzenią do prowadzenia badań, 
dyskusji a nawet bezpiecznych sporów oraz dialogu 
w samych służbach zatrudnienia. Należy tutaj 
pamiętać o trójpodziale służb zatrudnienia 
i konieczności uwzględnienia tego faktu 
w formułowanych opcjach i rekomendacjach rozwojowych. Ale nie tylko administracja 
może być beneficjentem tej metody. Z powodzeniem może być ona wykorzystywana 
w dialogu społecznym, planowaniu strategicznym na poziomie jednostek samorządu 
terytorialnego, a przede wszystkim w tworzeniu programów kształcenia 
uwzględniających dynamiczne zmiany na rynkach pracy. 
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Załączniki 

Załącznik 1: Lista uczestników badania IDI 
Lp. kategoria instytucja 
1. związek 

pracodawców 
Lubelski Klub 
Biznesu 

2. administracja WUP w Lublinie 

3. administracja WUP w Lublinie 

4. administracja Lubelskie 
Convention Bureau 

5. edukacja Lubelskie Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego 

6. statystyka Oddział Okręgowy 
NBP w Lublinie 

7. duży pracodawca ZA Puławy SA 

8. samorząd Starostwo Puławy 

9. administracja WUP w Lublinie 

10. administracja WUP w Lublinie 

11. związek 
zawodowy 

Solidarność PGE 
Dystrybucja 

12. mały 
przedsiębiorca 

 anonimizacja 

13. administracja, 
edukacja 

Wojewódzka Rada 
Rynku Pracy, 
UMCS 

14. startupowiec  anonimizacja 

15. przedsiębiorca IT, 
edukacja 

UMCS 
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Załącznik 2: Kwestionariusz IDI 
 
Temat projektu: Lubelski Rynek Pracy 2030 (LRP2030) 
Wprowadzenie (5 min): 
Przedstawienie moderatora (prowadzących/ prowadzącego) rozmowę. 
Informacje o celu spotkania: zgromadzić wiedzę62, która pomoże sporządzić spójne 
i wiarygodne scenariusze przyszłości rynku pracy województwa lubelskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w zakresie instrumentów, narzędzi, 
organizacji. 
Prośba o zgodę na nagrywanie: zapewnienie o poufności danych, wykorzystanie 
nagrania wyłącznie do sporządzenia syntetycznego opracowania, następnie zostanie 
ono trwale usunięte (pytanie, czy respondent życzy sobie przekazanie nagrania – 
uwaga! w przypadku takiej woli, w związku z reguły z dużą objętością plików audio, 
zostanie ono udostępnione np. przez WeTransfer). 
Informacja o planowanym czasie rozmowy (ok. 1-1,5 godz.). 
Prośba o przedstawienie się rozmówcy i o krótką informację na temat jednostki, którą 
reprezentuje. 
KWESTIONARIUSZ PYTAŃ 
1. Jakie są dzisiaj (2021) główne wyzwania związane ze światem pracy? (w 

zakresie np. sposobu świadczenia pracy, środowiska/miejsca pracy, 
pracowników: kompetencji, umiejętności i kwalifikacji, prawa pracy, związków 
zawodowych, technologii podnoszących wydajność pracy, demografii itp.): 
a) Unia Europejska 
b) Polska 
c) Region lubelski 

2. Które z tych wyzwań mają charakter długoterminowy (do 2030) i w tym sensie 
mogą wpłynąć na przyszłość rynku pracy? 

3. Jakie pojedyncze czynniki, zjawiska, zmiany reguł gry mogą kształtować 
przyszłość pracy? Polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, 
ekologiczne (środowisko), prawne 

4. Które z wymienionych czynników są największą niepewnością? (w kontekście 
przyszłości pracy 2030) 

5. Które regulacje prawa pracy mogą się pojawić / rozwinąć w ciągu najbliższych 10 
lat, a które mogą się zdezaktualizować? 

6. Jakie zmiany mogą zajść w obszarze funkcjonowania urzędów pracy 
w perspektywie do 2030? 

7. Pytanie fakultatywne: O co można zapytać proroka na temat przyszłości pracy? 
 

 
62 wiedza, fakty, opinie, przekonania 
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Zasady wewnętrzne dla prowadzących wywiad: 
1) w kontakcie z respondentem dobrze jest używać określenia „rozmowa” 

2) rozmowa może być przeprowadzona w formie bezpośredniego spotkania lub 

telekonferencji (telefon, Skype, Zoom, itp.) 

3) nie prowadź rozmowy w obecności przypadkowych osób trzecich 

4) zapewnij dobrą atmosferę w czasie spotkania 

5) wywiad może przebiegać wg kwestionariusza (wywiad ustrukturyzowany) ale 

proszę być przygotowanym także na formę nieustrukturyzowaną (zob. pkt 10) 

6) przypominaj od czasu do czasu, co jest celem wywiadu i co jest dla ciebie ważne, 

aby respondent był świadomy tematu i brał udział w strukturyzowaniu wywiadu 

7) staraj się parafrazować stwierdzenia rozmówcy – demonstrujesz w ten sposób, 

że się z nim utożsamiasz i rozumiesz jego kulturę i język, a także dajesz do 

zrozumienia, że rozumiesz wypowiedzi 

8) nie pytaj o znaczenie – nie używaj pytań typu “dlaczego” oraz “co masz przez to 

na myśli”, ponieważ sugerują respondentowi, że wyraża się niejasno i skłaniają 

go, by zaczął tłumaczyć własne słowa 

9) co warto wykorzystywać: 

zadania – prośba o wykonanie zadania, np. narysowanie schematu, wykresu itp. 

10) przykład – prośba o zilustrowanie jakiejś tezy przykładem 

11) pytania o doświadczenie – prośba 

12) cała rozmowa może skoncentrować się na jakimś jednym wątku; zdarza się to 

w przypadku wywiadów z ekspertami dziedzinowymi 

13) po przeprowadzeniu wywiadu przenosimy plik audio na komputer i dokonujemy 

transkrypcji – nie całości, lecz najważniejszych tez i odpowiedzi, których 

respondent udzielał 

14) po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych wywiadów, należy przeprowadzić 

agregację wyników w jednym, syntetycznym pliku. 
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Załącznik 3: Opis czynników kluczowych 
 
TRENDY 

1) Krajowy Plan Odbudowy 
Fundusz Odbudowy jest odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzysowe zagrożenia 
i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Składa się on z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz mniejszych funduszy i programów. 
Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do uzyskania pieniędzy z Instrumentu 
na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. KPO jest częścią budżetu na lata 
2021-2027. To 51,8 mld Euro ze 170 mld Euro tworzących ten budżet. 
Głównym celem realizacji Krajowego Planu Odbudowy jest zwiększenie 
produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. 
Główne obszary wsparcia w KPO: 

• odporność i konkurencyjność gospodarki, 
• zielona energia i zmniejszenie energochłonności, 
• transformacja cyfrowa, 
• dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, 
• zielona, inteligentna mobilność. 

2) Technologie: digitalizacja i automatyzacja 
Stan zaawansowania technologicznego w przedsiębiorstwach decyduje o 
zdolnościach produkcyjnych, wydajności pracy oraz jakości produktu końcowego. 
Najprostsze rozwiązanie to w niewielkim stopniu zautomatyzowana linia produkcyjna 
korzystająca z napędu elektrycznego, która dominowała w całym przemyśle do lat 
siedemdziesiątych XX w. (przemysł 2.0). Przełom nastąpił dzięki rozwojowi 
automatyzacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i pierwszych robotów 
przemysłowych (przemysł 3.0). Za datę rozpoczęcia czwartej rewolucji przemysłowej 
uznaje się 2011 r., gdy rząd niemiecki wyszedł z inicjatywą programu Industry 4.0 
czyli „Przemysłu czwartej generacji”. Ma on charakter rewolucji cyfrowej 
(digitalizacja). Wywołała ją powszechna dostępność Internetu, obniżenie kosztów 
przechowywania danych, mobilność oraz inteligentne czujniki. W połączeniu 
z automatyzacją i robotyzacją staje się możliwe budowanie idei tzw. Smart Factory. 

3) Prawo pracy w Polsce 
Praca w Polsce jest regulowana przede wszystkim przez Ustawę z dnia 26 czerwca 
1974 r. ‒ Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Działalność służb zatrudnienia 
jest regulowana przez Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.). Związki 
zawodowe działają na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 263). 
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4) Pokolenie Z na rynku pracy 
Pokolenie Z, inaczej generacja Z, Post-Millennials, pokolenie internetowe, Pokolenie 
C. – pokolenie ludzi urodzonych, wg różnych źródeł, w drugiej połowie lat 90 lub po 
2000 roku, dopiero wkraczających na rynek pracy. Nazywane jest również „generacją 
multitasking”, „cichym pokoleniem”, „generacją @”. Są to ludzie najmłodszego 
pokolenia, dla których technologia to główne narzędzie do poszerzania wiedzy. 
Cechy charakterystyczne: mają wielkie plany na przyszłość; specyficzne słownictwo 
inspirowane technologiami cyfrowymi; przedsiębiorczość; Internet jako źródło wiedzy, 
kontaktów i możliwości; utożsamiają się z technologiami cyfrowymi m.in. z silnej 
integracji ze światem gier mobilnych; otwarci i bezpośredni; silna potrzeba kontaktu 
online i offline z rówieśnikami; nie lubią ręcznego pisania; dzielenie się informacjami 
poprzez media społecznościowe; nastawieni na podróże i poznawanie nowych ludzi; 
priorytetem jest budowanie relacji społecznych. Pokolenie Z w pracy: brak 
przywiązania do miejsca pracy, częste zmiany pracy; preferowanie zatrudnienia w IT, 
grafiki komputerowej, projektowania gier i stron www; chcą poprawiać świat; 
przedsiębiorczy i zorientowani na własny biznes – pokolenie start-up; chcą 
automatyzować proste działania i potrafią to robić. Słabe strony: w pracy trudności 
w kontaktach bezpośrednich; wysokie wymagania, a nawet roszczeniowość; niska 
lojalność; późne usamodzielnianie się. 

5) Bezrobocie w Polsce 
Stopa bezrobocia to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych 
zawodowo (bezrobotnych i pracujących). Wskaźnik może zmieniać się np. ze 
względu na sezonowość niektórych prac. Przykładowo, jesienią, kiedy przerywa się 
wiele robót budowlanych, kończą się zbiory itd. wysoka stopa bezrobocia hamuje 
rozwój gospodarki i jest skorelowana z poziomem inflacji. Z drugiej strony, duża 
liczba osób nieposiadających zatrudnienia może wynikać ze złej sytuacji 
gospodarczej panującej w państwie. Duże wpływy na niską stopę bezrobocia miały 
i ciągle mają emigracje zarobkowe. 

6) Peryferyjny charakter województwa lubelskiego 
Peryferyjny charakter woj. lubelskiego wynika z jego lokalizacji geopolitycznej. 
Województwo znajduje się na skraju Unii Europejskiej oraz NATO i może być 
traktowane jako teren buforowy. Peryferyjność skutkuje m.in. mniejszymi 
inwestycjami, małym uprzemysłowieniem, słabo rozwiniętą siecią dróg i brakiem 
perspektyw na zmianę tych rzeczy w przyszłości. Jednocześnie peryferyjność może 
potencjalnie być atutem w międzynarodowej wymianie handlowej. Na obszarze tym 
może potencjalnie rozwijać się transport i logistyka. 

7) Koszty zatrudnienia 
Koszty zatrudnienia – jest to węższe rozumienie kosztów pracy i oznacza 
bezpośrednie, comiesięczne wydatki, ponoszone przez pracodawcę w związku 
z zatrudnieniem pracownika – wynagrodzenie oraz świadczenia społeczne. 
W szerokim znaczeniu na koszty zatrudnienia składają się wydatki, które 
pracodawca zobowiązany jest ponosić w trakcie całego okresu zatrudnienia 
pracowników. Do tych kosztów zaliczymy wszystkie obciążenia finansowe 
funkcjonowania zakładu pracy, w tym wydatki związane m.in. z procesem rekrutacji, 
szkoleniem pracowników, opłaceniem badań pracowniczych, wypłatą 
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wynagrodzenia, prowadzeniem spraw administracyjnych, podróżami służbowymi, 
zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, działalnością socjalną, jak również 
koszty związane z rozwiązaniem stosunku pracy czy przekazaniem określonych 
świadczeń rodzinie ubezpieczonego pracownika w razie jego nieszczęśliwego 
wypadku lub śmierci. W szerszym znaczeniu pojęcie kosztów zatrudnienia 
utożsamiane jest z pojęciem kosztów personalnych. 

8) Demografia 
Zmiany demograficzne w UE i w Polsce mają charakter kryzysu. W najbliższej 
perspektywie nie można spodziewać się znaczących zmian gwarantujących stabilny 
rozwój demograficzny. Niski obecnie poziom dzietności będzie miał negatywny 
wpływ także na przyszłą liczbę urodzeń i tzw. zastępowalność pokoleń. Przez 
najbliższe około 25 lat liczba ludności Polski zmniejszy się o 2,8 mln osób. 
W niektórych państwach UE niż demograficzny niwelowany jest przez imigrantów. 

9) Porozumienie gospodarcze krajów Azji i Pacyfiku 
Podczas 37. szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej 
(ASEAN), który odbył się 15 listopada 2020 r. w stolicy Wietnamu – Hanoi, 15 państw 
rejonu Azji i Pacyfiku zawarło porozumienie w sprawie powołania największej strefy 
handlu na świecie. Inicjatorem powołania nowej strefy wolnego handlu były Chiny. 
Nazwane Regionalnym Kompleksowym Partnerstwem Gospodarczym (RCEP) 
porozumienie jest największą jak dotąd wielostronną umową o wolnym handlu. 
Obejmuje w sumie 15 krajów regionu Azji i Pacyfiku, które zamieszkują łącznie 2 mld 
ludzi, czyli 30 proc. światowej ludności. Wytwarzają one też niemal 1/3 światowego 
PKB. 
RCEP obejmuje 10 państw zrzeszonych już w ASEAN, czyli Indonezję, Tajlandię, 
Singapur, Malezję, Filipiny, Wietnam, Birmę, Kambodżę, Laos i Brunei oraz 5 innych 
państw regionu – Chiny, Japonię, Koreę Południową, Australię oraz Nową Zelandię. 
Zawarcie nowego tego typu porozumienia uważane jest za duży sukces Chin, które 
wyrastają na globalnego lidera w kwestii globalizacji i wolnego handlu, w czym 
mocno pomogło im wycofanie się z tego typu inicjatyw USA pod rządami Donalda 
Trumpa. 
Waszyngton zrezygnował m.in. z udziału w Partnerstwie Transpacyficznym (TPP), 
które zrzesza dziś m.in. Australię, Japonię, Kanadę, Chile, Peru, Meksyk, Malezję, 
Nową Zelandię czy Wietnam. 
 
NIEPEWNOŚCI 

1) Implikacje COVID-19 
Niepewność dotyczy przyszłego przebiegu i czasu zakończenia pandemii COVID-19, 
możliwości wystąpienia innej pandemii, środków podejmowanych przez władze 
w celu zapobiegania pandemii, wpływu tych środków na różne aspekty życia 
społecznego, sposobu wychodzenia z kryzysu spowodowanego przez COVID-19. 
COVID-19 należy rozpatrywać nie tylko jako pandemię związaną ze zdrowiem, ale 
przede wszystkim zjawisko będące konsekwencją lockdown ogłoszonego wskutek tej 
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choroby. Zjawisko to obejmuje konsekwencje społeczne, polityczne, ekonomiczne, 
takie jak np.: 

• problemy w niektórych branżach (np. hotelarstwo, gastronomia, transport 
lotniczy), zmniejszenie zatrudnienia, bankructwa, 

• zmiana sposobu wykonywania pracy – przejście na tryb zdalny pracy, 
• izolacja społeczna i wynikające z niej konsekwencje psychologiczne, np. 

dramatyczny wzrost depresji, 
• uruchomienie programów wsparcia przedsiębiorstw na niespotykaną dotąd 

skalę, co powoduje znaczny wzrost zadłużenia publicznego, 
• przejście edukacji na tryb zdalny – obniżenie poziomu nauczania, problemy 

psychologiczne (głównie depresje) wśród młodzieży, wynikające z izolacji 
społecznej, 

• ochrona zdrowia skoncentrowana na COVID-19 nie jest w stanie zapewnić 
wystarczającej diagnozy i opieki dla osób innych zachorowaniami – 
dramatyczny wzrost śmiertelności osób z powodu innych zachorowań. 

2) Gospodarka globalna 
Gospodarka globalna – system powiązań produkcyjnych, technologicznych, 
handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi 
różnych krajów, na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający 
je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany. Elementami gospodarki światowej 
są: 
a) podmioty, a wśród nich m.in. przedsiębiorstwa krajowe, przedsiębiorstwa 
międzynarodowe, gospodarki narodowe, państwa i ich instytucje, organizacje i unie 
międzynarodowe; 
b) stosunki, które stanowią powiązania ekonomiczne (przepływy towarowe, 
usługowe, kapitałowe, siły roboczej, myśli naukowo-technicznej, łańcuchy dostaw).  
Gospodarka globalna podlega zmianom w czasie. 

3) Sytuacja gospodarcza w Polsce 
Sytuacja gospodarcza w Polsce obejmuje całokształt działalności gospodarczej na 
terenie kraju. Jest to system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, 
instytucji publicznych i prywatnych, który zapewnia zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców. Gospodarka narodowa Polski jest regulowana przez państwo oraz 
wolny rynek. Sytuację gospodarczą można mierzyć za pomocą różnych wskaźników, 
do których zaliczamy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), stopę 
bezrobocia, bilans handlu zagranicznego, wartość wytworzonych w kraju dóbr i usług 
finalnych, czyli popularny produkt krajowy brutto (PKB). Każdy z tych wskaźników 
zależy od wielu innych czynników i jest niepewnością. Jako główny wskaźnik dla 
niepewności „Sytuacja gospodarcza w Polsce” został określony wzrost PKB. 

4) Gospodarka UE 
System powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych 
i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi członków UE pozostających 
na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je 
w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany. Elementami gospodarki unijnej są: 
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a) podmioty, a wśród nich m.in. przedsiębiorstwa krajowe, przedsiębiorstwa 
międzynarodowe, gospodarki narodowe, państwa i ich instytucje, organizacje, 
zrzeszenia i unie międzynarodowe;  
b) stosunki, które stanowią powiązania ekonomiczne (przepływy towarowe, 
usługowe, kapitałowe, siły roboczej, myśli naukowo-technicznej, łańcuchy dostaw).  
Przyszłość gospodarki UE-27 jest niepewna i jest skorelowana z przyszłością samej 
Unii Europejskiej. 

5) Sytuacja gospodarcza na Ukrainie, Białorusi i w Rosji, wymiana 
gospodarcza tych państw z Polską i woj. lubelskim 

Województwo lubelskie jest powiązane gospodarczo z krajami leżącymi na 
wschodzie – Ukrainą, Białorusią i Rosją: 

• kraje te są rynkami zbytu dla towarów wyprodukowanych w woj. lubelskim, 
• rolnictwo Ukrainy jest konkurencją dla woj. lubelskiego, 
• logistyka i transport międzynarodowy w woj. lubelskim są nastawione przede 

wszystkim na te kraje, 
• Ukraina jest dla województwa lubelskiego głównym źródłem imigrantów 

zarobkowych. 
Niepewnością są m.in.: 

• rozwój gospodarczy i ekonomiczny tych krajów, 
• otwartość tych krajów na kontakty gospodarcze z Polską, 
• imigracja zarobkowa z Ukrainy, 
• związki Ukrainy z Unią Europejską. 

6) Programy socjalne (500+ itp.) 
Świadczenie socjalne są to środki przeznaczone na zaspokajanie wymagań zarówno 
jednostek, jak i rodzin, które nie są związane z ich własną pracą. Ich głównym celem 
jest eliminacja nierówności społecznych, a co za tym idzie wyrównanie szans 
życiowych. 
Jaka będzie przyszłość świadczeń socjalnych w Polsce? Czy świadczenia socjalne 
będą rozszerzane, czy redukowane? Czy państwa będą w stanie utrzymać obecny 
poziom świadczeń? Jakie nowe świadczenia socjalne mogą się pojawiać? 

7) Ceny energii 
Ceny energii będą wzrastać w Polsce do 2030 r. wskutek wprowadzenia Zielonego 
Ładu. Niepewnością jest poziom wzrostu cen energii. 

8) Poziom inwestycji w województwie lubelskim 
Niepewność zawiera się w niepewności „19. Opcje rozwojowe województwa 
lubelskiego”. 

9) Niedobór pracowników – rosnący popyt na pracowników 
W najbliższych latach spodziewany jest niedobór pracowników w różnych branżach 
i specjalnościach. W jakich branżach i specjalnościach wystąpią niedobory 
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pracowników? Jak głębokie będą te niedobory? Jacy pracownicy będą szczególnie 
poszukiwani? W jaki sposób niedobór pracowników będzie wpływał na relacje na 
rynku pracy? 

10)  Agencje pracy 
Agencja pracy tymczasowej jest przedsiębiorstwem, którego działalność polega na 
rekrutacji, selekcji, zatrudnianiu i stawianiu do dyspozycji swoich użytkowników 
(klientów), osób fizycznych o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, na 
podstawie odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej 
a użytkownikiem. Pracownik tymczasowy to osoba fizyczna zatrudniona 
i oddelegowana przez agencję pracy tymczasowej na określony czas i do wykonania 
określonej pracy na rzecz użytkownika. Praca czasowa jest uregulowana prawnie. 
Niepewność polega na możliwej ewolucji statusu agencji pracy – poszerzaniu lub 
ograniczaniu jej zadań i możliwości. 

11)  Transformacja przedsiębiorców 
Polska przedsiębiorczość zaczęła się szybko rozwijać po 1989 r. Przedsiębiorcami 
stawali się m.in. dotychczasowi nauczyciele, robotnicy, inżynierowie, działacze 
partyjni. Nie było potrzebne specjalne wykształcenie, by założyć tzw. firmę. 
Większość powstałych wówczas podmiotów przestała istnieć najdalej po kilku latach. 
Ale są takie, które rozwinęły się i działają do dziś lub ich właściciele po uzyskaniu 
pierwszych doświadczeń zakładali kolejne firmy. W umacnianiu wolnego rynku 
pomocne były środki unijne, liczne organizacje przedsiębiorców oraz organizacje 
publiczne takie, jak PARP, czy PAIH. Pozwalały one m.in. zdobywać know-how, 
kontakty oraz rozbudowywać zasoby. Większość przedsiębiorstw była i jest nadal 
zarządzana przez właścicieli, którzy stali się doświadczonymi menadżerami. Wielu 
z nich studiowało profesjonalny biznes w Polsce i za granicą. Dzisiaj niezależnie od 
poziomu rozwoju przedsiębiorcy stoją przed trzema ważnymi zmianami: przekazania 
sterów firm kolejnemu pokoleniu (tzw. sukcesja), generowania nowych modeli 
biznesowych, które zapewnią wzrost w kolejnych latach oraz rewizji 
dotychczasowego stylu zarządzania. Przebieg tej transformacji ma wysoki stopień 
niepewności. 

12)  Warunki pracy w województwie lubelskim 
Warunki pracy w województwie lubelskim podobnie jak na innych regionalnych 
i lokalnych rynkach pracy obejmują kluczowe (i jednocześnie niepewne) parametry 
po stronie popytu i podaży pracy. Można do nich zaliczyć: poziom i warunki rozwoju 
społeczno-gospodarczego tego rynku, charakterystykę kapitału ludzkiego, poziom 
edukacji i wykształcenia. kategorie miejsc pracy, warunki zatrudnienia, płace a także 
kulturę i tradycję pracy. 

13)  Przyszłość UE 
Unia Europejska jako wspólnota gospodarczo-polityczna istnieje od 1993 r. Jej celem 
jest m.in. zacieśnianie współpracy i integracji między państwami członkowskimi 
w obszarze gospodarczym, prawnym i politycznym. Mieszkańcy Europy są 
podzieleni w ocennie tych procesów. Dla jednych przebiegają one zbyt wolno, dla 
innych stanowią nadmierną ingerencję w życie codzienne. Wielu Europejczyków jest 
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zawiedzionych tym, jak wspólnota radziła sobie z kryzysem finansowym, 
gospodarczym i społecznym 2008 r., napływem imigrantów, Brexitem, czy reakcją na 
pandemię COVID-19. Dlatego uzasadnione są pytania o przyszłość Unii, o to, co się 
dalej z nią będzie działo, jak będzie się zmieniała, jakie są możliwe scenariusze 
rozwoju UE. Dotyczy to szczególnie takich obszarów, jak skala współpracy między 
państwami UE-27, regulacje i tworzenie prawa, obronność, odbudowa gospodarki po 
pandemii. Wiosną 2017 r. Komisja Europejska opublikowała tzw. „Białą księgę 
w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 
do 2025 r.” Zawiera ona 5 scenariuszy, które stanowią podstawę zdefiniowania 
stanów końcowych niepewności, którą jest przyszłość UE. 

14)  Zrównoważony rozwój 
Zrównoważony rozwój, ang. sustainable development, także „trwały rozwój”, termin 
oznaczający rozwój społeczno-ekonomiczny współczesnych społeczeństw, 
polegający na zaspokajaniu ich potrzeb w taki sposób, aby nie zmniejszać 
możliwości zaspokajania potrzeb przyszłym pokoleniom. Realizacja idei rozwoju 
zrównoważonego wymaga: 
1) globalnej ochrony środowiska przyrodniczego (jak szeroko – niepewność) 
2) solidarności (jak szerokiej – niepewność) w relacjach między różnymi krajami, 
zwłaszcza między bogatymi i ubogimi, a także solidarności z przyszłymi pokoleniami 
3) traktowania czynników ekonomicznych, politycznych, społecznych i ekologicznych 
jako zależnych od siebie (niepewnością jest upowszechnienie takiej polityki) 
Zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania 
spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego, 
wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz 
podnoszenia jakości środowiska naturalnego, m.in. poprzez ograniczanie 
szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska i ochronę zasobów 
przyrodniczych. 

15)  Elastyczne miejsca pracy: praca zdalna / hybrydowa 
Coraz więcej pracy będzie wykonywane zdalnie. Praca zdalna będzie rozszerzana 
na kolejne specjalności i branże. Spora część pracowników, aby mieć bardziej 
elastyczną pracę, będzie dążyła do wykonywania jej zdalnie. Coraz więcej 
przedsiębiorstw będzie umożliwiało lub proponowało pracę zdalną. Na ile będzie 
rozpowszechniona praca zdalna? Jakich branż i specjalności będzie ona dotyczyć? 
W jaki sposób rozpowszechnienie pracy zdalnej będzie wpływało na relacje na rynku 
pracy? 

16)  Model (świadczenia) pracy 
Zmiany społeczne, gospodarcze i technologiczne w Europie, a ostatnio pandemia 
COVID-19 doprowadziły do powstania nowych form zatrudnienia w całej Europie. 
Wiele z nich znacznie odbiega od tradycyjnego pojęcia pracy. Zmieniają one 
tradycyjną relację „jeden do jednego” pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. 
Charakteryzują je również niekonwencjonalne wzorce i miejsca pracy. Niektóre 
z tych form znane są od dawna, inne są nowymi zjawiskami. Do nowych form pracy 
należy zaliczyć m.in. employee sharing, collaborative employment, portfolio work, 
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interim management, casual work, platform work, mobile work, job sharing, voucher-
based work. 
Niepewność dotyczy sposobu, w jaki będzie świadczona praca w ciągu 10 lat. Model 
świadczenia pracy będzie zależał m.in. od: 

• rozwoju sytuacji związanej z COVID-19 
• rozwoju technologicznego – cyfryzacja i automatyzacja pracy, Przemysł 4.0 
• zmian pokoleniowych (pokolenia Y, Z, alfa) 

17)  Skala imigracji do województwa lubelskiego z Ukrainy, ewentualnie 
z innych kierunków 

„Stara” Europa traci zdolność zastępowalności pokoleń. Luka demograficzna jest 
zapełniana przez kolejnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Jak wpłynie to 
na przemiany kulturowe i religijne w Europie? Jakie będą konsekwencje dla 
gospodarki? Czy nowi imigranci będą się asymilować i adaptować 
w społeczeństwach, czy raczej będą zmieniać strukturę społeczną? 
Czy będzie prowadzona wspólna polityka Polski dotycząca imigracji, ograniczenia 
prawne, jakie będą mieć zapewnione warunki socjalne? 
Niepewność dotyczy: 

• skali imigracji zarobkowej w województwie lubelskim, 
• krajów i kultur, z których będą pochodzić imigranci, 
• stanowisk i branż, w których mogą oni pracować i związanych z tym 

wynagrodzeń, 
• stałości pracy i zamieszkania w Polsce. 

18)  Kształcenie kompetencji na potrzeby rynku pracy województwa lubelskiego 
System edukacji jest to całokształt zagadnień związanych z formalnym kształceniem 
i wychowaniem w danym kraju. Wszystkie definicje edukacji podkreślają jej 
znaczenie na różnych poziomach w przygotowaniu do życia i funkcjonowania 
w społeczeństwie w wymiarze osobistym, społecznym i zawodowym. Ten ostatni 
wymiar adresuje potrzeby w zakresie edukacji głównie na poziomie średnim 
i wyższym. Dzisiaj przedstawiciele rynku pracy podkreślają nieadekwatność systemu 
edukacji do potrzeb przedsiębiorstw. Dotyczy to nie tylko umiejętności zawodowych, 
ale także postaw i kompetencji miękkich absolwentów szkół. 
Niepewność dotyczy stopnia dostosowania kompetencji do zmieniających się potrzeb 
rynku pracy w regionie lubelskim. Dostosowanie jest zależne od właściwych predykcji 
oraz współpracy administracji, biznesu i edukacji na wszystkich poziomach. 
Niepewność dotyczy także możliwości wykorzystania nabytych kompetencji na rynku 
pracy woj. lubelskiego. 

19)  Opcje rozwojowe województwa lubelskiego 
Niepewność dotyczy, który kierunek rozwoju województwa będzie dominujący oraz 
jakie będą inne (poboczne) kierunki rozwoju. Kierunek rozwojowy oznacza branżę 
lub obszar, który m.in.: 

• odpowiada za znaczącą część PKB województwa 
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• odpowiada za znaczącą część zatrudnienia w województwie 
• wykorzystuje potencjał województwa (ludzie, infrastruktura, kultura itd.) 
• pociąga za sobą rozwój innych obszarów i branż 
• ma tendencje wzrostowe i perspektywę rozwoju lub ustabilizowanej pozycji 

w przyszłości 
Jako kierunki rozwoju województwa lubelskiego wymienia się: 

• Biogospodarkę i produkty / usługi prozdrowotne 
• Inwestycje i reindustrializację 
• Transport i logistykę 
• Zagłębia centrów usług: SSC, BPO, B+R, IT, HR (region lubelski jako zielona 

wyspa cyfrowa) 
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Załącznik 4: Scenario BuilderTM 

 
Scenario BuilderTM to oprogramowanie fińskiej firmy Capful Oy Ltd. do wspomagania 
planowania scenariuszowego, zwiększające wydajność i funkcjonalność metody 
indukcyjnej. Scenario BuilderTM opiera się na analizie spójności, która określa 
wzajemne powiązania i logiczną spójność pomiędzy wieloma alternatywnymi stanami 
końcowymi (projekcjami) wybranych niepewności kluczowych. Autorskie algorytmy 
matematyczne umożliwiają stworzenie interaktywnej mapy przyszłości. 
 
Etapy działania z wykorzystaniem Scenario BuilderTM: 

1. Tabela przyszłości 
Opracowanie tabeli przyszłości składającej się z kluczowych niepewności oraz 
alternatywnych stanów końcowych dla każdej niepewności. Kluczowe 
niepewności oraz stany końcowe są określane metodą ekspercką, w oparciu o dane 
zgromadzone w trakcie projektu. Kluczowych niepewności jest co najmniej 3 i nie 
więcej niż 10, najczęściej od 5 do 8. Taka liczba kluczowych niepewności umożliwia 
uzyskanie pełnego, a jednocześnie czytelnego obrazu rzeczywistości. Alternatywne 
stany końcowe powinny pokrywać cały zakres niepewności, to znaczy powinny 
obejmować wszystkie możliwe i prawdopodobne stany końcowe. Alternatywnych 
stanów końcowych musi być co najmniej 3 (wymaganie analizy spójności). 
W praktyce każdej niepewności przyporządkowanych jest od 3 do 5 stanów 
końcowych. Tabela przyszłości wprowadzana jest do oprogramowania Scenario 
BuilderTM. 

2. Analiza spójności 
Metodą ekspercką przeprowadzana jest analiza spójności polegająca na 
zestawieniu ze sobą wszystkich par stanów końcowych niepewności kluczowych 
oraz ocenie prawdopodobieństwa ich współwystąpienia ze sobą w przyszłości. Dla 
każdej z tych par przypisana jest wartość (w przedziale od -3 do 3), która szacuje 
prawdopodobieństwo współwystąpienia danych stanów końcowych. Wartości te 
wprowadzane są do Scenario BuilderTM tworząc tzw. tabelę spójności. 

3. Określenie poziomu spójności scenariuszy 
Oprogramowanie Scenario BuilderTM w oparciu o autorski algorytm wykonuje analizę 
danych zawartych w tabeli spójności. Są to m.in. modyfikacje analizy spójności 
oraz analizy korespondencji. Analizowane są wszystkie możliwe kombinacje 
scenariuszy przyszłego otoczenia przedmiotu badania. Ilość analizowanych 
scenariuszy odpowiada iloczynowi ilości stanów końcowych wszystkich niepewności. 
Wynikiem tej analizy jest określenie poziomu spójności dla wszystkich możliwych 
scenariuszy oraz poszeregowanie scenariuszy zgodnie z poziomem spójności. 
Scenariusz to zbiór stanów końcowych niepewności, po jednym stanie końcowym 
z każdej niepewności. Umożliwia to identyfikację najbardziej spójnych scenariuszy 
oraz wykazanie różnic między nimi, jak również łączenie najbardziej logicznych 
alternatywnych wizji przyszłości w grupy powiązanych ze sobą scenariuszy. 
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4. Wizualizacja – mapa przyszłości 
Oprogramowanie Scenario BuilderTM wykonuje wizualizację, która polega na 
rzutowaniu wielowymiarowych wyników analizy (ilość wymiarów odpowiada ilości 
niepewności) na dwuwymiarową płaszczyznę. 
Scenario Builder tworzy tzw. mapę przyszłości, która w sposób graficzny 
przedstawia zazwyczaj od 500 do 2000 najbardziej spójnych scenariuszy. Wszystkie 
scenariusze wykazane na mapie uszeregowane są na liście od najbardziej spójnych. 
Mapa jest rzutowaniem wielowymiarowej przestrzeni (ilość wymiarów odpowiada 
ilości niepewności) na dwuwymiarową płaszczyznę. Odległości pomiędzy 
scenariuszami na mapie związane są z podobieństwem stanów końcowych 
niepewności – podobne scenariusze z jednakowymi stanami końcowymi znajdują się 
w niewielkiej odległości od siebie. Spośród najbardziej spójnych scenariuszy 
przedstawionych na mapie wybiera się metodą ekspercką, stosując odpowiednie 
autorskie reguły, zazwyczaj od 3 do 5 scenariuszy, które mają charakter tzw. szkiców 
scenariuszowych. Przedstawiają one zestawienia stanów końcowych (projekcji) 
niepewności. 
Powiązane scenariusze, tzn. mające jednakowe niektóre stany końcowe, są 
przedstawiane jako zbiory na interaktywnej mapie przyszłości. Wizualizacja 
umożliwia przegląd zbiorów scenariuszy: nawigację po przestrzeni złożonej ze 
zróżnicowanych scenariuszy i wybór spośród nich scenariuszy do dalszej analizy. 
Mapa zwraca uwagę nie tylko na zbiory scenariuszowe, ale także na scenariusze 
znajdujące się na obrzeżach i pomiędzy zbiorami. Mapa pomaga zrozumieć strukturę 
i logikę scenariuszy oraz ułatwia porównywanie alternatywnych scenariuszy. Analiza 
mapy scenariuszowej jest wykonywana metodą ekspercką i jej wynikiem jest wybór 
scenariuszy do dalszej analizy. 
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