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Cele
Celem końcowym tego projektu jest przygotowanie 
zaktualizowanej, przejrzystej i szczegółowej prognozy 
przyszłego rozwoju sektora z uwzględnieniem wpływu 
cyfryzacji pod względem: 
• uczestników dialogu społecznego w europejskim sektorze 
meblarskim w celu doskonalenia treści i wyników ich pracy;
• firm, pracowników, instytucji świadczących usługi 
kształcenia ustawicznego i szkoleń zawodowych oraz 
podmiotów kształtujących zasady nauczania w celu 
lepszego zaplanowania procesu dostosowania się do 
przewidywanych zmian, jakie zajdą w sektorze.
W wyniku doskonalenia świadczonych usług kształcenia 
ustawicznego i szkoleń zawodowych w sektorze 
meblarskim, powinna nastąpić poprawa w przygotowaniu 
pracowników na transformację cyfrową sektora w 
bezpieczniejszych warunkach pracy,. Jednocześnie powinna 
poprawić się konkurencyjność europejskich producentów 
mebli na rynku globalnym. Ponadto wyniki projektu mogą 
mieć pozytywne efekty przekładające się na inne sektory 
produkcji. 

Przeanalizowane profile zawodowe 
• Stolarze meblowi i pokrewni 
• Pracownik zakładu produkcyjnego 
• Montażysta mebli 
• Projektanci mebli 
• Kierownik produkcji przemysłowej 
• Technik konserwacji i napraw (pracownicy zajmujący się 
konserwacją i naprawami) 
• Kierownik ds. Sprzedaży i marketingu 
• Kierownik łańcucha dostaw (kierownicy ds. Zaopatrzenia, 
dystrybucji i pokrewni) 
• Tapicerzy i pracownicy pokrewni
• Operatorzy w zakładzie obróbki drewna 
• Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna
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Publikacje 
 Główny raport projektu prezentujący wszystkie wyniki 

projektu jest dostępny w 10 europejskich językach. 
Wraz z indywidualnymi, szczegółowymi raportami jest 
on dostępny na witrynie internetowej projektu pod 
adresem: www.digit-fur.eu/documents 

Wyniki 
 Zaawansowany raport dotyczący sektora 

meblarskiego UE: zaktualizowane informacje 
podsumowujące sytuację strukturalną, procesy i 
technologie, zawody, zatrudnienie, ryzyko BHP, 
kształcenie ustawiczne i szkolenie zawodowe w 
sektorze oraz główne czynniki zmian w sektorze 
meblarskim.

 19 zmapowanych inicjatyw UE, krajowych i innych 
mających na celu przyśpieszenie cyfryzacji przemysłu 
w Europie.

 Prognostyczny scenariusz dla sektora meblarskiego w 
2025 r. w związku z wpływem cyfryzacji.

 
W oparciu o tę prognozę projekt DIGIT-FUR analizował 
przewidywane zmiany dla 11 zweryfikowanych profilów 
zawodowych ESCO (Europejska klasyfikacja 
umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów), jakie 
wystąpią w 2025 r. w związku z wpływem cyfryzacji:

 Prognoza zmian w zakresie zadań (niebieskie tabele) 
opierająca się na wpływie dźwigni McKinsey’a i 
technologiach czwartej rewolucji przemysłowej.

 Prognoza dotycząca ryzyka w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) (żółte tabele).

 Prognoza nowych lub zaktualizowanych potrzeb w 
zakresie umiejętności, wiedzy i kompetencji 
(kształcenie ustawiczne  i szkolenie zawodowe) 
(zielone tabele).

Projekt DIGIT-FUR skupia swoje badania 
na zmianach wywołanych przez cyfryzację 
przemysłu, które zajdą w europejskim 
sektorze meblarskim w 2025 r
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