Eksperci: Automatyzacja wygeneruje 133
mln nowych miejsc pracy
W najbli szych dwóch latach powstanie 133 mln miejsc pracy dla osób zajmuj cych si
programowaniem, analityk danych czy wsparciem klienta. Jednocze nie prac w swoim
zawodzie straci 75 mln ksi gowych, sekretarek, listonoszy i robotników przemys owych wynika z raportu World Economic Forum.

zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL
Rozwój automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji (AI powoduje), e w wielu
rutynowych i powtarzalnych czynno ciach praca cz owieka staje si zb dna. Jak szacuje
McKinsey Global Institute, do 2030 r. z konieczno ci przekwalifikowania b dzie musia o si
zmierzy nawet 800 mln osób.
Wed ug prognoz ekspertów szko y programowania online Kodilla.com, do 2025 r. na polskim
rynku pracy znacz co zmniejszy si - lub zupe nie zniknie - zapotrzebowanie na
przedstawicieli przynajmniej pi ciu popularnych zawodów, jak: ksi gowi, kasjerzy,
telemarketerzy, recepcjoni ci oraz pracownicy biurowi. Zdaniem analityków, utrata pracy nie
oznacza jednak bezrobocia, bowiem przedstawiciele tych zawodów maj szereg umiej tno ci
i kompetencji, które mog znale zastosowanie w bran y IT.

"Automatyzacja i robotyzacja jest nieunikniona, jednak to nie rozwój technologii jest
problemem na rynku pracy, ale brak kwalifikacji pracowników do wykonywania zawodów,
które b d potrzebne w ci gu kilku nast pnych lat" - mówi Magdalena Rogó , ekspertka ds.
rynku IT.
Potrzebni s programi ci, testerzy oprogramowania, specjali ci HR czy analitycy Big Data.
Polskie Ministerstwo Cyfryzacji szacuje, e do 2025 r. w Polsce potrzebnych b dzie
przynajmniej 200 tys. specjalistów tworz cych sztuczn inteligencj .

Czytaj wi cej na https://fakty.interia.pl/polska/news-eksperci-automatyzacja-wygeneruje-133mln-nowych-miejscprac,nId,3378710#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Humani ci do kodu
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Praca programisty oznacza dobre zarobki, wolno i mo liwo ci rozwoju. Dlatego coraz
wi cej ludzi decyduje si na przebran owienie i rozpocz cie drugiego zawodowego ycia w
sektorze IT. Tak e humani ci.
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– Sko czy am polonistyk i pracowa am w urz dzie miejskim w dziale promocji. Praca by a stabilna,
ale okropnie nuda i kiepsko p atna. Kiedy trafi am na darmowe warsztaty kodowania. Pozna am tam
dziewczyny podobne do mnie i nabra am odwagi, by zmieni swoje ycie. Kodowania uczy am si na
bootcampie. Nauka trwa a rok. wiczy am te w domu i chodzi am na darmowe praktyki do jednej z
firm programistycznych w Krakowie. Teraz jestem testerk oprogramowania. Przede mn jeszcze
sporo nauki, ale ju stawiam pierwsze kroki w nowym zawodzie – mówi 32-letnia Agnieszka Welder z
Krakowa. – Nigdy nie by am dobra z przedmiotów cis ych, ale to, co robi , wymaga logiki,
dok adno ci, inteligencji, a nie obliczania równa . Dlatego mówi do dziewczyn: odwa cie si i
programujcie!
Podobnych historii jest wiele. Bran a programistyczna otwiera si na humanistów, a ci coraz mielej
zapisuj si na kursy programowania. Dostrzegaj tam szans na dobre zarobki, ciekawe bonusy
pozap acowe, stabilne zatrudnienie i mo liwo pracy zdalnej. Tym, co kusi ich w IT, jest tak e du a
dawka wolno ci. Bran a programistyczna s ynie bowiem z p askiej struktury zarz dzania oraz
swobodniejszych relacji w pracy. Mo e w a nie dlatego wszelkie badania pokazuj , e to w a nie
informatycy uchodz za najbardziej spe nionych zawodowo ludzi na wiecie.
Jednak tym, co najbardziej przyci ga ludzi do IT, jest szansa na naprawd dobre zarobki. Wed ug
agencji doradztwa personalnego Experis 80 proc. programistów maj cych ponad pi lat
do wiadczenia zarabia przesz o 10 tys. z netto. Pracy im raczej nie zabraknie, poniewa ju dzi
deficyt informatyków w Europie szacuje si na 900 tys. osób. I b dzie ich potrzeba jeszcze wi cej, bo
specjalistów od kodowania po da coraz wi cej bran . Cyfrowa rewolucja sta a si faktem, na co
dzie nie mo emy obej si bez korzystania ze stron internetowych, aplikacji mobilnych i
programów u atwiaj cych prac w biurze. Internet of Things, rozszerzona rzeczywisto czy sztuczna
inteligencja równie coraz mielej wkraczaj do naszego ycia. Dlatego dzi najbardziej
rozchwytywani si pracownicy, którzy umiej po czy swoje dotychczasowe pozacyfrowe
kwalifikacje z nowymi technologiami.
– Rynek IT to rynek pracownika, oczywiste jest zatem, e warto zosta programist , bo ta bran a
gwarantuje miejsca pracy, atrakcyjne wynagrodzenie i ci g e mo liwo ci realizacji ciekawych
projektów. Pracodawcy ch tnie zatrudniaj specjalistów z konkretnym zestawem cech i umiej tno ci.
Szukaj osób, które rozumiej , jak funkcjonuje praca projektowa w firmie technologicznej, i w a nie
te kompetencje obok wiedzy o programowaniu gwarantuj karier w IT – t umaczy Jerzy Mardaus,
mened er regionalny w szkole programistów Codecool Poland.
Pytanie wi c, dlaczego tak ma o osób przyst puje do nauki programowania? Jednym z powodów jest
b dne przekonanie, e kodowanie jest zarezerwowane tylko dla osób ze cis ym umys em, a najlepiej
dla absolwentów uczelni technicznych. Tymczasem do wiadczenie pokazuje, e nauka
programowania dost pna jest dla ludzi o bardzo ró nych profilach wykszta cenia. Co wi cej,
humani ci maj wiele cech, które mog si przyda w zawodzie programisty. To np. kreatywno ,
która jest pomocna przy rozwi zywaniu problemów i tworzeniu nowych algorytmów, ciekawo ,
cierpliwo , umiej tno dedukcji i logicznego my lenia. „Ludzie s dz , e informatyka to sztuka dla
geniuszy, ale w rzeczywisto ci jest zupe nie odwrotnie. To praca wielu zwyk ych ludzi, którzy razem

tworz co wi kszego, jak mur zbudowany z wielu ma ych kamieni”, mawia Donald Knuth,
ameryka ski matematyk i pionier informatyki.
Dlatego te wi kszo szkó ucz cych kodowania nie wymaga od kandydatów bieg ej znajomo ci
matematyki. Kursantem mo e zosta osoba z wykszta ceniem humanistycznym, prawnik czy filozof.
Wcze niejsze do wiadczenia zawodowe nie s istotne, potrzebna jest za to w miar dobra znajomo
angielskiego, du a motywacja i ch do nauki.
Od czego zacz przygod z programowaniem? Najpopularniejszy i zdecydowanie najbardziej
dost pny sposób rozpocz cia nauki kodowania to kursy online. S one bezp atne lub maj przyst pne
ceny, wi c rozpocz cie nauki wymaga tylko po czenia z internetem, wolnego czasu i motywacji. Do
wyboru s tysi ce kursów ró ni cych si form (zadania z danego j zyka programowania, scenariusze
budowania aplikacji krok po kroku, wyk ady wideo po czone z wiczeniami, webinary), stopniem
zaawansowania i j zykiem wyk adowym (zdecydowana wi kszo jest po angielsku). Trudno znale
technologi , której nauki nie da si zacz od jednego z kursów w sieci.
Je li zale y nam na szybkiej i naprawd skutecznej nauce, lepiej zapisa si na tzw. bootcampy. To
intensywne kursy programistyczne prowadzone przez praktyków kodowania. Do wyboru mamy
zarówno szkolenia odbywaj ce si w cyklach kilkutygodniowych, jak i weekendowych. W szkole
Codecool np. mo emy zapisa si na roczny dzienny kurs programowania zako czony pó rocznym
obowi zkowym sta em w firmie IT. W trakcie prowadzonych przez do wiadczonych specjalistów IT
zaj studenci poznaj j zyki programowania, a tak e ucz si prezentowania efektów swojej pracy
i dzia ania w zespole.
– Szko a k adzie nacisk tak e na tzw. softskills, czyli umiej tno ci mi kkie, które s niezb dne w pracy
w firmach technologicznych. Kursanci kszta tuj w sobie umiej tno pracy na realnym projekcie i
samodzielnego dochodzenia do prawid owych rozwi za – t umaczy Jerzy Mardaus.
Nauka programowania pod okiem fachowców przynosi szybkie rezultaty. Najwa niejsz miar
skuteczno ci kursów nauki programowania jest to, jak ich absolwenci odnajduj si na rynku pracy IT.
Dlatego najlepsze szko y programowania, takie jak Coders Lab, stale monitoruj poziom ich
zatrudnienia w bran y oraz sprawdzaj , czy umiej tno ci, które absolwenci wynie li z kursu,
pozwalaj im na rozwój w ich dotychczasowym rodowisku pracy.
– Mo emy si pochwali , e a 82 proc. absolwentów Coders Lab pracuje w bran y IT i e s oni
chwaleni przez swoich pracodawców. Przekrój firm, do których trafiaj osoby po naszych kursach,
jest bardzo zró nicowany – od ma ych start-upów, poprzez kilkusetosobowe software house’y, a po
wielkie korporacje typu Samsung, Accenture czy Nokia – mówi Joanna Zaniewicz, country manager
w Coders Lab Szko a IT. – Wybór rodowiska pracy w du ej mierze zale y od indywidualnych
preferencji. Na szcz cie kierunków rozwoju w ramach bran y IT nie brakuje i ka dy mo e wybra
cie k , która najbardziej mu odpowiada.
Umiej tno ci nabyte w trakcie kursu daj mo liwo zdobycia pierwszej pracy w bran y, ale praca
programisty, testera czy projektanta UX jest nierozerwalnie zwi zana z ci g ym poszerzaniem wiedzy
z danej dziedziny. – Nasi absolwenci to doskonale rozumiej , dlatego nierzadko wracaj do nas
w a nie po to, eby swoje kompetencje pog bia w ramach komplementarnych cie ek. Przyk adem

mog by osoby, które znalaz y prac po kursie front-end, a po jakim czasie zapisuj si na kurs UX,
aby móc lepiej zrozumie potrzeby u ytkowników aplikacji, które projektuj na co dzie – dodaje
Joanna Zaniewicz.
Django Girls, Rails Girls, CodeCarrots, Girls.js. Nieprzypadkowo wi kszo tych inicjatyw ma w nazwie
s owo „dziewczyny”. Coraz wi cej pracodawców zdaje sobie spraw , e IT potrzebuje kobiet. Jak
pokazuje raport Microsoftu, tym, co powstrzymuje dziewczyny przed rozpocz ciem kariery w
sektorze technologicznym, jest brak kobiecych wzorców do na ladowania i prze wiadczenie, e s to
rodowiska ma o przyjazne kobietom.
Dziewczyny bior sprawy w swoje r ce, tworz c oddolne inicjatywy, organizuj c kursy dla kobiet,
które daj uczestniczkom komfortow przestrze do nauki. To dzi ki nim od kilku lat obserwuje si
wzrost zainteresowania nowymi technologiami w ród kobiet. Oprócz wspomnianych wy ej
warsztatów s te spo eczno ci, takie jak Geek Girls Carrots, WomenTechmakers i Girls in Tech, które
promuj kobiece wzorce, zapraszaj c na organizowane przez siebie spotkania g ównie prelegentki,
kobiety zwi zane z szeroko poj t bran IT.
Inne kursy, jak 8-tygodniowe warsztaty dla pocz tkuj cych front-endowców organizowane przez The
Awwwesomes, s skierowane do wszystkich bez wzgl du na p e czy wykszta cenie. Podobnie jak
wi kszo inicjatyw edukacyjnych tworzonych przez spo eczno s darmowe, jako przeciwwaga dla
komercyjnych szkole , których ceny nierzadko si gaj kilku tysi cy z otych.
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