
                           
 

 

                                                              

                                                                                                                                     

 

Zrozumienie transformacji do Przemysłu 4.0 – analiza potrzeb 

 

1. Transformacja w stronę Przemysłu 4.0  

● Przemysł 4.0 oznacza:  

○ zaawansowane technologie wytwarzania wykorzystujące rozwiązania 

komputerowe, wysoki poziom automatyzacji (closed door tech), a także 

cyfrowe symulacje procesów 

○ fabrykę połączoną, z zaawansowaną analizą danych pozwalającą na 

prewencyjną konserwację oraz optymalizację; podłączenie urządzeń 

pozwalające na automatyczne dostosowanie parametrów produkcji oraz 

lepsze zarządzanie aktywami. 

● Wielkie firmy zaawansowane technologicznie, np. Pratt&Whitney, przeszły już przez 

etap wdrożeń pilotażowych i w pewnych ograniczonych obszarach doszły do 

rozwiązań przypisanych do Przemysłu 4.0, co przyniosło obiecujące wyniki. Jednak 

transformacja na wielką skalę jest dla większości organizacji nadal przyszłością i 

będzie wymagać znacznych zmian w technologiach, projektowaniu organizacji, 

umiejętnościach oraz kulturze. 

● Najłatwiejsze do wykazania korzyści płynące z obecnych wdrożeń Przemysłu 4.0 w 

wielu przypadkach wiążą się z konserwacją oraz kontrolą jakości, stosowaniem 

licznych czujników, cyfrowymi bliźniakami sprzętu wytwórczego, a także 



                           
 

 

zaawansowanym śledzeniem części pozwalającym na szybkie określenie problemu 

oraz zarządzanie nim. Istnieje również pewna liczba dowodów na to, że 

optymalizacja przynosi wzrost produktywności. Jednak nie można zapominać, że 

stosunek koniecznych inwestycji do zysków obszarze produktywności zależy od 

wielu czynników, a zwłaszcza od skali procesu które optymalizujemy. 

● Większość firm rozważających wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 interesuje się 

przede wszystkim optymalizacją wydajności i produktywności będącymi jej 

wynikiem. Nie istnieje pełen konsensus dotyczący tego jak daleko transformacja 

powinna zajść; wiele organizacji nadal porównuje potencjalne koszty z korzyściami. 

● Wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 często niesie obawy dotyczące możliwej 

redukcji zatrudnienia. Organizacje europejskie które typu rozwiązania rozważają 

i/lub wdrażają tego często podkreślają, że nie mają w planach redukcji zatrudnienia, 

a ich personel po prostu otrzyma inny zakres obowiązków. 

Pomimo to, zapotrzebowanie na operatorów maszyn prawdopodobnie faktycznie 

zmniejszy się w miarę nasilania się procesu. Część z nich może przejść na inne 

stanowiska (na przykład w konserwacji/inżynierii procesów), co będzie wymagać 

znacznego wysiłku służącego przekwalifikowaniu, które niekoniecznie będzie 

dostępne dla wszystkich. Jeśli przekształcenia nie będą zbyt szybkie, zmiany w 

strukturze zatrudnienia będzie się dało osiągnąć przez niepełną wymianę 

odchodzących na emeryturę kadr. Innym rozwiązaniem jest niezmniejszanie liczby 

zatrudnionych pracowników powiązane z takim wzrostem wydajności, który nie 

znajdzie odzwierciedlenia w liczbie zatrudnionych i/lub w wynagrodzeniach 

pracowniczych. 

● Przejście do Przemysłu 4.0 prawdopodobnie będzie wymagać nowych modeli 

organizacji pracy a także nowych struktur organizacyjnych. Dwa główne scenariusze 

to: 

 

○ Automatyzacja/Polaryzacja: niewielka scentralizowana grupa ekspertów 

wysokiego szczebla, oraz większa grupa pracowników produkcyjnych 

kontrolowana z pomocą maszyn i funkcjonująca w wysoce ustrukturyzowanym 

środowisku 



                           
 

 

○ Rój – elastyczna, zmienna grupa specjalistów z wielu dyscyplin współpracująca 

w ramach płaskiej struktury o dużym stopniu autonomii, wspomagana w 

podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych przez maszyny. 

 

 

Etapy wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 można zdefiniować w sposób poniższy: 

Faza 1  Model wirtualnej fabryki – gromadzenie danych cyfrowych o procesach 

produkcyjnych 

 (wymagani: inżynierowie procesowi, specjaliści ds. chmury/IT) 

Faza 2  Integracja pozioma – samo-dostrajający się proces produkcji 

(wymagani: inżynierowie procesowi, przekwalifikowani operatorzy, 

przekwalifikowani technicy) 

Faza 3 Integracja pionowa – wykorzystanie data mining do lepszej większej integracji 

pionowej (tj. od projektu do klienta) 

(wymagania: analitycy danych, większa integracja i współpraca między 

działami) 

Faza 4  Autonomiczna produkcja i logistyka 

 

2. Zmiana w definiowaniu ról  

 

2.1. Inżynierowie w transformacji do Przemysłu 4.0  

Obecnie role inżynierów w wytwórczości w dużej mierze polegają na powielaniu rutynowych 

procedur linearnych. Proces rozpoczynający się złożeniem zapytania przez klienta a 

kończący uruchomieniem produkcji wymaganej części jest często wysoce złożony i wymaga 

dużego zaangażowania biurokracji. Na kolejnych etapach, rolą inżyniera jest przyjęcie i 

przetworzenie przychodzących informacji na podstawie posiadanej wiedzy technicznej. 

Mimo stosowania wysoce ustrukturyzowanych metod, wybory dotyczące projektowania są 



                           
 

 

nadal w dużej mierze intuicyjne na każdym poziomie. To po części jest wynikiem powolnie 

działającego sprzężenia między projektowaniem inżynierskim a danymi dotyczącymi 

faktycznej wydajności. Testowanie projektów alternatywnych to zabieg kosztowny, 

ograniczający możliwości optymalizacji. 

 

Sukces w przejściu do Przemysłu 4.0 będzie wpływał na środowisko pracy inżynierów 

produkcyjnych w następujące sposoby:  

● Wszystkie informacje powiązane z procesem wytwarzania będą funkcjonować w wersji 

cyfrowej i będą ze sobą powiązane, co pozwoli na wyższą płynność ich przepływu 

między poszczególnymi bazami danych oraz korzystającymi z nich podmiotami. To w 

znacznym stopniu ograniczy obciążenie takimi pracami „biurokratyczny mi” jak 

wpisywanie danych, dodawanie adnotacji do projektów technicznych itp. W tym 

przypadku podstawowym wymogiem stanie się biegłość w posługiwaniu się narzędziami 

informatycznymi. 

● Dane pochodzące z symulacji procesów oraz faktyczne wyniki procesów produkcyjnych 

będą łatwiej dostępne, co pozwoli na testowanie i porównywanie licznych rozwiązań, a 

także tworzenie potencjału służącego do podejmowania decyzji mocniej osadzonych na 

faktach. 

● Korzystanie z powyższego potencjału będzie zależeć od zdolności do zorganizowania, 

zrozumienia oraz wyciągnięcia wniosków z przytłaczającej ilości dostępnych danych. W 

dłuższej perspektywie zadanie to mogłyby ułatwić algorytmy opierające się na sztucznej 

inteligencji. Jednak obecnie dostępne rozwiązania maszynowego uczenia się są często 

niepraktyczne, ponieważ muszę być rozwijane i szkolone do bardzo konkretnych 

sytuacji, a także wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych, co ogranicza korzyści 

ekonomiczne skali. Zanim nie usunie się powyższej przeszkody, sensowna analiza 

złożonych danych praw podobnie pozostanie ważnym czynnikiem ograniczającym 

wzrost, którego można spodziewać się po rozwiązaniach Przemysłu 4.0. 

● Prowadzenie i przeniesienie na szerszą skalę rozwiązań Przemysłu 4.0 będzie wymagać 

znacznych zmian zarówno w procesach technologicznych jak i w sposobie organizacji 

procesów wytwarzania. Od inżynierów będzie to wymagało podważenia utrwalonych 

założeń i wchodzenia w interakcje z licznymi interesariuszami, a także bardziej 



                           
 

 

aktywnego i innowacyjnego podejścia, lepszej komunikacji ponad podziałami, oraz 

większej otwartości na eksperymenty. 

 

2.2. Operatorzy maszyn w przejściu do Przemysłu 4.0  

Role obecnie sprawowane przez operatorów maszyn w sektorze wytwórczym różnią się 

znacznie między sobą i zależą od stopnia złożoności technologii a także stopnia 

automatyzacji. Jedną z najważniejszych zmiennych jest tutaj stosunek pracy ludzkiej do 

sprzętu kontrolowanego automatycznie, na przykład maszyn typu CNC. Tak czy inaczej, 

dobre wykonanie swojej pracy zazwyczaj oznacza 1. Przejęcie odpowiedzialności za dobrze 

zdefiniowaną część procesu produkcji, 2. Ścisłe trzymanie się instrukcji, by dotrzymać 

standardów bezpieczeństwa oraz jakości, 3. Staranne nadzorowanie procesu, dokładną i 

uczciwą sprawozdawczość służącą temu, by personel utrzymania, kierownictwo, oraz osoby 

spełniające różne role wspierające posiadały bieżące informacje, na których mogłyby 

opierać swoje działania. 

 

Sukces w przejściu do Przemysłu 4.0 będzie wpływał na środowisko pracy operatorów w 

sektorze wytwórczym w następujące sposoby:  

● Dalsze automatyzacja nie tylko zmniejszy ilość pracy fizycznej ale także czynne 

zaangażowanie w proces produkcji. Rola operatora będzie koncentrować się raczej na 

zapewnieniu nadzoru i optymalizacji niż na wykonywaniu działań koniecznych dla 

samego procesu produkcji. 

● Z powyższego powodu należy uznać za prawdopodobne, że jeden operator będzie mógł 

nadzorować większą liczbę maszyn/elementów procesu produkcji i interweniować 

wyłącznie gdy zajdzie potrzeba. Tego typu środowisko będzie wymagać wyższej 

elastyczności, zdolności multitaskingu, oraz priorytetyzowania spraw którymi będzie 

należało się zająć. Nowe obowiązki będą również wymagać biegłości w obsłudze 

rozlicznych systemów informatycznych, a także zdolności interpretacji odczytów z 

rozmaitych urządzeń powiązanych z przynajmniej podstawowym poziomem 

umiejętności programistycznych. 

● Bardziej zróżnicowane i dynamicznie zmieniające się środowisko pracy wymagające 

szerszej wiedzy eksperckiej wymusi na operatorach mocniejsze oparcie się na pracy 



                           
 

 

grupowej. W ten sposób powstanie szansa na uczenie się od siebie a także elastyczne 

reagowanie na pojawiające się problemy. 

● Rosnąca ilość danych pochodzących z cyfryzacji procesu produkcji będzie nadal 

wymagała syntezowania i interpretacji. Operatorzy maszyn będą musieli podejmować 

decyzje dotyczące tego, czy można bezpiecznie ignorować pewne kombinacje sygnałów 

czy nie, a także czy takie działanie pozwolą na zagwarantowanie dalszej działalności. 

● Zmiany w zakresie ról i odpowiedzialności operatorów maszyn zmniejszą lukę 

kompetencyjną między nimi a personelem konserwacyjnym. Będzie się oczekiwać od 

operatorów zdolności do samodzielnego usunięcia prostszych usterek, a także 

współdziałania z zespołami konserwacji/utrzymania oraz innymi zespołami wsparcia w 

razie konieczności. Powyższe wymaga większej niezależności oraz partnerstwa w całej 

strukturze organizacyjnej. 

● Automatyczne i cyfrowe zbieranie danych zmniejszy obciążenie związane z 

dokumentacją procesu produkcji. Operatorzy nadal będą odgrywać zasadniczą rolę w 

procesie zbierania danych – na przykład przez oznaczanie flagami powodów wyłączenia 

maszyn – a zatem jakość zebranych informacji będzie nadal zależeć od nastawienia 

pracowników. 

● Powyższe wiąże się z ważnymi obawami dotyczącymi zaufania i autonomii w środowisku 

produkcyjnym, które stopniowo będzie pozwalać na coraz większy nadzór. 

Kierownictwo może wykorzystywać nowe technologie do zwiększania presji na 

wydajność pracowników a także do prób eliminowania chwil (domniemanego) obijania 

się, a także do dalszego ograniczania liczby pracowników. Nawet jeśli takie intencje nie 

pojawią się, pracownicy mogą obawiać się samego wystąpienia takiej możliwości i 

opierać się zmianom w tym obszarze. 

● Przyjęcie nowych obowiązków będzie wymagać znacznych wysiłków. Tu powstaje 

pytanie czy operatorzy maszyn będą chcieli weń inwestować? Z perspektywy 

pojedynczego pracownika korzyści wdrażania nowych systemów nie są oczywiste, a 

zrozumienie ich wymaga wzięcia pod uwagę takich „elementów szerszego obrazu”, jak 

na przykład globalna optymalizacja kosztów oraz konkurencyjność między firmami. 

 

 



                           
 

 

3. Obecne sposoby rozwijania kompetencji znajdujących zastosowanie w Przemyśle 4.0  

 

3.1. Operatorzy maszyn: Wdrożenie do pracy (onboarding) oraz szkolenie na 

stanowisku pracy  

● W przypadku operatorów, duże podmioty zajmujące się wytwarzaniem w dużej mierze 

polegają na wewnętrznym wsparciu edukacyjnym w celu upewnienia się, że będą oni w 

stanie wykonywać przypisane zadania. Po wstępnym procesie onboardingu, edukacja 

odbywa się głównie poprzez szkolenia w miejscu pracy. Nowi pracownicy przechodzą 

przez wieloetapowy proces obserwowania doświadczonych pracowników przy pracy, 

wykonują zadania pod ich okiem, a następnie udowadniają swoje kompetencje, by 

uzyskać uprawnienia niezależnych operatorów. Występuje tu pewien stopień 

współpracy ze szkołami zawodowymi, obecny jest też silnie element marki pracodawcy, 

a także – szerzej – promowania pracy w wytwórstwie jako atrakcyjnej i prestiżowej 

ścieżki kariery. 

● Funkcjonują programy edukacyjne skoncentrowane na umiejętnościach znajdujących 

zastosowanie w przypadku operatorów Przemysłu 4.0, nie są one jednak powszechne. 

Mimo to, Pratt&Whitney Rzeszów (P&W) wprowadził już na niewielką skalę program 

Operator of the Future – Operator Przyszłości, łączący nowe definicję ról, określenie 

profilu kompetencji (umiejętności miękkich, technicznych oraz informatycznych), zestaw 

odpowiednich szkoleń, a także zdolność wykorzystywania uczenia się w jednym z 

obszarów wdrażania Przemysłu 4.0. W polskim przemyśle wytwórczym można znaleźć 

również inne, podobne przykłady. 

● P&W donosi, że młodsi operatorzy maszyn są bardziej otwarci na nowe szanse i 

wymagania, natomiast ci którzy pracują dłużej w zawodzie wykazują pewien opór przed 

zmianami. Zachęcanie do większej otwartości na zmiany a także przekazanie 

operatorom większej decyzyjności będzie stanowić ważny obszar odpowiedzialności 

kierownictwa. 

 

3.2. Inżynierowie: współpraca z uczelniami technicznymi oraz kierowane programy 

rozwoju umiejętności  

● Obecnie w obszarze edukacji i kształcenia Inżynierów mamy do czynienia z szerszą 

współpracą zewnętrzną. Współpraca z uczelniami technicznymi zazwyczaj koncentruje 



                           
 

 

się na zrozumieniu i stosowaniu technologii, studentom proponuje się szanse 

zatrudnienia a kadrze naukowo-badawczej – szanse na zapoznanie się z praktycznymi 

wdrożeniami. Stosunkowo niewiele wysiłku poświęca się na bezpośredni rozwój 

umiejętności osobistych i społecznych („miękkich”). Powyższe jest zwłaszcza widoczne w 

przypadku umiejętności myślenia i rozwiązywania problemów, które wydają się 

trudniejsze do zdefiniowania a także do systematycznego rozwijania. 

● Pratt&Whitney wprowadził już na szerszą skalę program Engineer of the Future – 

Inżynier Przyszłości. Program ten łączył szkolenia z dziedziny doskonalenia umiejętności 

technicznych, biznesowych oraz miękkich – od 220 do 380 godzin na osobę – z 

kompleksową oceną postępów a także certyfikacją nabytych umiejętności. P&W uważa, 

że inżynierowie są zasadniczo otwarci na naukę i wykazują chęć do bycia na bieżąco z 

postępem technologicznym. 

● Firma zauważa również, że w znacznej części samoocen przeprowadzonych w ramach 

programu występują luki postrzegane w obszarach kompetencji związanych z 

myśleniem. Największa luka została odnotowana w samoocenie obszaru „postaw 

przywódczych”, jako, że tu 52% inżynierów respondentów ocenia swój poziom rozwoju 

jako niewystarczający. Cztery kolejne luki to „myślenie systemowe”, „myślenie 

analityczne”, „praca z danymi”, oraz „ocena ryzyka”. 

 

3.3. Obecne podejście do nauczania umiejętności związanych z myśleniem  

Umiejętności związane z myśleniem, takie jak na przykład myślenie systemowe, myślenie 

analityczne, a także myślenie krytyczne, często uznaje się za konieczne do radzenia sobie z 

różnymi wyzwaniami powstającymi we współczesnym świecie. Jednak w ich rozwój wkłada 

się stosunkowo niewiele wysiłku; tu godnym uwagi wyjątkiem jest myślenie twórcze 

(kreatywne). Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że umiejętności związane z myśleniem 

są: 

● często powiązane z inteligencją i uznawane za raczej wrodzone a nie dające się nauczyć 

● abstrakcyjne i „przeźroczyste” w tym znaczeniu, że pojawiają się zazwyczaj wtedy, gdy 

człowiek pracuje z problemami z konkretnego obszaru; a poprawa wyników w tym 

obszarze często związana jest z opanowaniem wiedzy ściśle powiązanej z tą dziedziną a 

nie ogólnymi umiejętnościami związanymi z myśleniem 



                           
 

 

● jest to obszar wrażliwy z punktu widzenia psychologii, indywidualna samoocena 

zdolności intelektualnych wiąże się blisko z ogólnym poczuciem wartości własnej, co 

utrudnia zauważenie luk, nauki z informacji zwrotnej służącej korektom itp.  

 

W doświadczeniu Wszechnicy UJ, rozwijanie umiejętności myślenia może między innymi 

wymagać: 

1. stworzenia raczej „mistrzowskiego” niż „wydajnościowego” podejścia do umiejętności 

związanych z myśleniem. Należy zrozumieć, że myślenie można poprawić a wysiłek 

zainwestowany w ten obszar prowadzi do faktycznej poprawy. 

2. Nauka refleksji nad procesem myślenia oraz określania założeń, modeli i strategii. 

Zauważanie powiązań między wyborem podejścia a wynikami procesów myślowych. 

Uświadomienie sobie potencjalnych niedociągnięć i błędów logicznych we własnym 

myśleniu. 

3. Nauka stosowania rozmaitych strategii, metod i narzędzi, które dają lepsze wyniki 

procesów myślowych. 

4. Nauczenie się koordynacji myślenia w kontekście społecznym. 

Punkty 3 i 4 w dużej mierze zależą od sukcesu punktów 1 i 2. Systematyczne inwestowanie 

wysiłku w celowe projektowanie procesu myślenia – dobór pewnego zestawu narzędzi bądź 

systematycznej sekwencji etapów – zależy od świadomego i refleksyjnego podejścia do 

swojego myślenia. 

Z tego powodu uczenie umiejętności myślenia powinno w dużej mierze koncentrować się na 

demonstracjach, doświadczeniach imersyjnych, gamifikacyjnych symulacjach, a także 

studiach przypadków skoncentrowanych na problemie a wykazujących powiązanie między 

strategiami myślowymi a wynikami; powyższe powinno również pozwolić uczniom 

doświadczyć jak wybór właściwego podejścia poprawia wyniki myślenia. Na późniejszych 

etapach procesu uczenia się, tego typu podstawy można wykorzystać do stworzenia 

podejścia bardziej technicznego i zorientowanego na umiejętności. 

 

 



                           
 

 

4. Kompetencje przydatne w Przemyśle 4.0 

 

Źródło: Holistic approach for human resource management in Industry 4.0, Fabian Hecklaua, Mila 

Galeitzkea, Sebastian Flachsa, Holger Kohlb 

Czego uczą uczące się fabryki: 

● umiejętności technicznych, takich jak instalacja i obsługa urządzeń informatycznych: 

tagów RFID, tabletów, pojazdów sterowanych automatycznie (AGV) 

● umiejętności transformacyjnych, takich jak proponowanie i wdrażanie zmian we 

wszystkich trzech etapach systemu produkcyjnego, uczenie się adoptowania zasad 

transformacji we własnych fabrykach macierzystych 

● umiejętności społecznych, takich jak praca zespołowa, transfer wiedzy, zdobywanie 



                           
 

 

wiedzy, współpraca służąca synchronizacji procesów i terminów dostaw, a także 

analiza defektów. 

 

Biała księga Astora:  

Inżynierowie respondenci uważają, że potrzebują przede wszystkim rozwinięcia 

umiejętności technicznych ze swojego obszaru merytorycznego. 

 

Z uwagi na zwiększoną konieczność współpracy potrzeba większej ilości umiejętności 

miękkich: 

między inżynierem a kierownikiem → dostarczania danych wsadowych do decyzji 

biznesowych, kierowania przedsięwzięciami, oceny zwrotu z inwestycji 

między inżynierem a inżynierem → interdyscyplinarnych burz mózgów oraz wymiany wiedzy 

między inżynierem a nie-inżynierem → automatyzacji procesów, projektowania systemów z 

myślą o ludziach. 

 

Inżynier 3.0: analityczny, systematyczny, zorientowany na procedurę, zorientowany na 

wykonywane zadanie, działający racjonalnie, rozsądny i cierpliwy 

Inżynier 4.0: otwarty, czynny, zorientowany na ludzi, przekonujący i elastyczny. 

Zwiększenie zakresu działania oraz zaangażowania pracowników przemysłowych przy 

użyciu rozwiązań Operator 4.0 

Przemysł 4.0 oraz produkcja typu lean 

Wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 będzie prawdopodobnie łatwiejsze w organizacjach, 

które wprowadziły praktyki typu Lean w obszarach definiowania, mierzenia oraz poprawy 

procesów biznesowych. 

Badanie potrzeb szkoleniowych firm  

Umiejętności miękkie: autonomia, elastyczność, otwartość na zmiany 



                           
 

 

Przemysł 4.0 – Operator Produkcji  

przetwarzanie i syntezowanie informacji  

● multitasking i priorytetyzacja: nadzorowanie licznych obszarów, dobór i 

priorytetyzacja informacji z danych wymagających dalszej analizy 

● myślenie analityczne: analiza relacji w wielkim zbiorze dostępnych danych, 

formułowanie hipotez 

● świadomość istnienia szerszego obrazu: świadomość szerszego i systemowego 

kontekstu działań i problemów. 

Autonomia i podejmowanie decyzji  

● rozwiązywanie problemów: zarządzanie procesem określania podstawowych 

przyczyn oraz tworzenia rozwiązań/innowacji? 

● podejmowanie decyzji: zdolność przejmowania inicjatywy a także podejmowania 

decyzji odnośnie pojawiających się problemów związanych z produkcją bez 

konsultacji z przełożonymi. 

Współpraca  

● współpraca w ramach zespołu: zdolność do koordynowania i priorytetyzowanie 

wysiłków w ramach zespołu nadzorującego pewną część procesu produkcyjnego 

● partnerstwo/współpraca ponad podziałami: zdolność do współpracy z innymi 

specjalistami, proszenie o wsparcie oraz udzielanie wsparcia w celu rozwiązania 

pojawiających się problemów 

● komunikacja: umiejętność jasnego i skutecznego przekazywania właściwych danych 

innym specjalistom. 

 

Elastyczność: 

● myślenie krytyczne: kwestionowanie przyjętych procesów i zwyczajów dla 

znalezienia możliwości ich poprawy 

● otwartość na zmiany: zdolność do adaptowania się do zmiennych warunków i 

zarządzania stresem wynikającym z powyższego 



                           
 

 

● uczenie się kontrolowane przez ucznia: zdolność do szybkiego nabywania nowych 

umiejętności technicznych a także określania luk służących do kierowania dalszym 

procesem uczenia się. 

 

Umiejętności cyfrowe  

● cyfrowa biegłość: zdolność skutecznego wykorzystywania zróżnicowanego zestawu 

narzędzi informatycznych 

● podstawowe umiejętności programistyczne 

 

Inżynier Przemysłu 4.0 

Przetwarzanie i syntetyzowanie informacji  

● myślenie syntetyczne: tworzenie i zarządzanie szerokim obrazem zrozumienia 

procesu/świadomości problemowej szerszego kontekstu systemowego działań i 

problemów  

● myślenie analityczne: analizowanie relacji w dużym zespole dostępnych danych, 

formułowanie hipotez 

● kreatywne rozwiązywanie problemów: zarządzanie procesem identyfikowania 

podstawowych przyczyn oraz tworzenia rozwiązań/innowacji? 

Myślenie krytyczne 

● kwestionowanie obecnego stanu rzeczy: kwestionowanie ustalonych procesów 

oraz nawyków służące znajdowaniu szans na poprawę 

● zorientowane na fakty: poddawanie założeń testom, ocena i porównywanie 

wydajności rozwiązań wobec siebie alternatywnych. 

 

Współpraca  

● współpraca ponad podziałami: zdolność interakcji z licznymi interesariuszami 

służąca do przeprogramowania procesów w ramach całej struktury organizacyjnej 

● komunikacja: zdolność porozumiewania się z nie-ekspertami a także ekspertami z 

innych dziedzin służące wsparciu wieloaspektowej współpracy  



                           
 

 

● communication: ability to communicate with non-experts and experts from other 

domains to assist multidisciplinary cooperation  

● mentoring/instruktaż: zdolność dzielenia się wiedzą ekspercką z innymi. 

 

Elastyczność  

● otwartość na zmiany: zdolność do adaptowania się do zmiennych warunków i 

zarządzania stresem wynikającym z powyższego 

● uczenie się kontrolowane przez ucznia: zdolność do szybkiego nabywania nowych 

umiejętności technicznych a także określania luk służących do kierowania dalszym 

procesem uczenia się. 

 

Umiejętności cyfrowe  

● biegłe posługiwanie się różnymi zestawami narzędzi informatycznych 

● umiejętności z dziedziny programowania oraz zarządzania bazami danych. 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie powstało w ramach projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań 

Przemysłu 4.0, który korzysta z dofinansowania o wartości 182 078,50 euro otrzymanego 

od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. 


