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Debata wizjonerska 

Jakie wyzwania i scenariusze przyszłości  

rysują się przed edukacją i rynkiem pracy  

z uwagi na rozwój innowacyjnych technologii?  

Czy grozi nam „koniec pracy”? 

Przyszłość pracy w jej ekonomicznym, społecznym i technologicznym znaczeniu jest 

aktualnie jednym z najgorętszych tematów w studiach nad przyszłością. 

Automatyzacja i robotyzacja, jak również rozwój mocy obliczeniowych skłaniają do 

rysowania coraz śmielszych prognoz, w których pracę ludzką w kolejnych 

dziedzinach zastępuje maszyna. Na całym świecie komentatorzy i trendwatcherzy z 

uwagą obserwują rozwój automatyzacji, cyfryzacji, uczenia maszynowego 

i technologii obliczeniowych, których konwergencja może sprawić, że popyt na 

pracę jaką znamy dziś, znacznie spadnie. Jednocześnie, Stephen Hawking, Elon 

Musk i Bill Gates ostrzegają świat przed potencjalnym zagrożeniem, wynikającym 

z możliwego wymknięcia się sztucznej inteligencji spod kontroli. 

Niezależnie od tego, czy te prognozy się sprawdzą, pewnym jest, że sztuczna 

inteligencja i inne technologie odcisną ogromne piętno na naturze pracy i jej roli 

w gospodarce. Dlatego potrzebna jest systematyczna i naukowa eksploracja 

możliwych scenariuszy przyszłości, która pomoże kształtować rzeczywistość jutra 

i lepiej przygotować się na możliwe zmiany poza zasięgiem naszej sprawczości. 

Pierwszym krokiem na drodze do dogłębnej analizy możliwych scenariuszy 

przyszłego rozwoju społecznego jest eksploracja możliwych przyszłości edukacji 

w kontekście zmieniającej się funkcji pracy. 

Które z dziś widocznych zjawisk mają szansę odcisnąć największe piętno na 

przyszłości edukacji i rynków pracy? Czy społeczeństwa w różnych rejonach świata 

są przygotowane do ery fabryk, kopalń, a być może także szkół czy kancelarii 

prawnych bez pracowników? Jak na tym tle wypada Polska - czy doświadczenie 

transformacji ostatnich 30 lat może być naszym atutem w adaptacji do globalnej 

zmiany? Te i inne pytania o edukację właściwą dla przyszłego rynku pracy domagają 

się odpowiedzi, gdyż podejmowanymi dziś decyzjami możemy nie tylko 

minimalizować zagrożenia i wykorzystywać szanse, możemy też wpływać na 

ostateczny kształt przyszłości; warto wobec tego weryfikować założenia, na których 

opieramy dzisiejsze polityki publiczne, strategie i indywidualne decyzje edukacyjne. 

 


