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PRZEMYSŁ



PRZEMYSŁ
4.0

Wiele krajów wchodzi teraz w
etap Czwartej Rewolucji
Przemysłowej, nazywanej także
Przemysłem 4.0, w której postęp
technologiczny umożliwia
wprowadzenie znaczących zmian
w przemyśle.

Ta rewolucja łączy się ze zmianą
poglądów na temat produkcji,
ponieważ różne zmiany
społeczne oraz rynkowe w
połączeniu z postępem
technologicznym składają się na
wartość dodaną w produktach,
modelach i procesach
biznesowych, a praca ludzka jest
widziana w nowym świetle.
Zmienia się też sposób ludzkiej
pracy. Jeśli Przemysł 4.0 ma być
standardem w produkcji, to nie
jest przeznaczony tylko dla paru
wybranych ekspertów. Konieczne
jest lepsze zrozumienie
umiejętności wymaganych do
pracy i wdrożenia tych
standardów, aby wiedza stała się
bardziej dostępna dla
pracowników przyszłości.



O PROJEKCIE
UNIWERSYTETY PRZYSZŁOŚCI - Wspólna zmiana o charakterze cyfrowym w
kierunku nowych ram dla przemysłu i edukacji

http://universitiesofthefuture.eu/
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Uniwersytety Przyszłości (UoF) to Projekt Konsorcjum Wiedzy  finansowany
przy wsparciu Komisji Europejskiej przez program Erasmus+. Konsorcjum
UoF ma na celu wprowadzenie zmian w sposobie  współpracy instytucji
szkolnictwa wyższego oraz organów publicznych dotyczącej edukacji w
ramach Przemysłu 4.0.

Projekt to trzyletnia inicjatywa (zaczęta w r. 2018), która ma na celu
odniesienie się do potrzeb wynikających z Przemysłu 4.0 w Europie tworząc
innowacyjne oferty i zasoby edukacyjne. Podczas wdrażania projektu grupa
13 instytucji z 4 krajów promuje badania dotyczące istotnych tematów oraz
organizuje  wspólne wydarzenia w celu stworzenia wspólnoty skupionej na
rozwoju, wdrożeniu oraz upowszechnianiu efektów pracy. 

Konsorcjum tworzy trzy raporty oparte na badaniach  i skupione na edukacji
w Przemyśle 4.0: najnowsze osiągnięcia, najlepsze praktyki oraz strategię dla
Uniwersytetów Przyszłości. Co więcej, konsorcjum tworzy Fabrykę
Wirtualnego Kształcenia w Przemyśle 4.0. Fabryka ma platformę, która
wspiera pilotaż nowych wspólnych działań w obrębie kształcenia w Przemyśle
4.0, które stanowią część projektu.



POMOCNE NARZĘDZIA W UoF

Projekt UoF stworzył zestaw narzędzi dostosowanych do potrzeb i
wymagań zmieniającego się społeczeństwa. Różne sfery potrójnej lub
poczwórnej helisy działają wspólnie by poprawić przejście od edukacji do
zatrudnienia oraz wzmacniają wkład umiejętności we wzrost gospodarczy w
ramach Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

2 Zestaw narzędzi dla nauczycieli/
trenerów

 
skupiony na wykorzystaniu technologii
oraz innowacyjnych metod nauczania
by badać umiejętności t-shape w
podejściu pedagogicznym.

1 Podręcznik dla ISW & 1
Podręcznik dla firm

 

by promować rozwój strategii oraz
wdrożenie konkretnych działań w
kierunku Przemysłu/ Edukacji 4.0.                                                                                           
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Czwarta Rewolucja Przemysłowa przynosi znaczące zmiany w życiu i działaniach firm. By
skorzystać ze zmiany idącej w kierunku digitalizacji, firmy muszą odnaleźć swoją ścieżkę
podejmując trzy istotne wyzwania:

Instytucje Szkolnictwa Wyższego (ISW) mogą wesprzeć firmy dostarczając
wykwalifikowanych pracowników oraz nieustannie organizując szkolenia. Współpraca jest
wzajemnie korzystna ponieważ przemysł może dostarczać informacji o rynku i równocześnie
zapewniać wsparcie oraz innowacyjność i rozwój ekonomiczny miejscowych społeczności
poprzez programy socjalne.

Podręcznik dla przemysłu został stworzony by w skrócie
przedstawić Przemysł 4.0 i jego potencjalne korzyści oraz by
promować współpracę między Przemysłem a
Instytucjami Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo omawia
kompetencje potrzebne w procesie transformacji i jak
uniwersytety mogą wspierać ich rozwój. 

W raporcie Rozdział 1 przedstawiono korzyści I 4.0 oraz
narzędzia wypracowane przez firmy/naukowców, które można
wykorzystać by ustalić punkt odniesienia dla poziomu
Przemysłu 4.0 oraz by monitorować jego rozwój. Rozdział 2 z
kolei omawia zachęty do współpracy z uniwersytetami w
tworzeniu nowych dziedzin edukacji. Na koniec Rozdział 3
skupia się na warsztatach w obrębie projektu oraz na
zaleceniach dotyczących COVID-19.

DLACZEGO PRZEMYSŁ 4.0  I
DLACZEGO DLA INSTYTUCJI
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO?
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P o d r ę c z n i k

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-2


PRZEMYSŁ 4.0



PRZEMYSŁ 4.0CO TO JEST 

. . .  I  CO OBEJMUJE?

Fonte: Maskuriy, Raihan et al. “Industry 4.0 for the Construction Industry—How Ready Is the Industry?” Applied Sciences 9 (2019):
2819.

Podział na 3 grupy - Technologię, Bezpieczeństwo i Zarzadzanie - pokazuje, że Przemysł 4.0 i
powiązane technologie to szerokie pojęcie i obejmuje wszystkie aspekty biznesu. Na
początku Technologia przez automatyzację, czujniki i cyfryzację. To prowadzi do
Bezpieczeństwa związanego z ochrona danych i interfejsów systemów cyber-fizycznych.  Na
koniec zmianom zwiazanym z Technologia musi towarzyszyć strategia Zarzadzania by
kontrolować jakość wprowadzanych innowacji i nowych projektów.
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PRZEMYSŁ 4.0  TO JUŻ NIE  JEST KONCEPCJA TEORETYCZNA. 
S T OS UJE S IĘ  GO W Z A UT OMA T Y Z OWA NEJ MA S OWEJ
PRODUK CJI  ORA Z  WY T WA RZ A NIU,  MA  T EŻ  A S PEK T Y

S POŁECZ NE.   



Firmowa odpowiedzialność  społeczna

Lepsza wydajność

Większe dzielenie się wiedzą oraz współpraca 

Elastyczność i zwinność

Łatwiejsza zgodność

Lepsza obsługa klienta

Redukcja kosztów

Możliwości innowacji

Wyzwania dla HR oraz programy marek klienta
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KORZYŚCI

PRZ EMY S Ł 4. 0

Rozwój Przemysłu 4.0 przynosi technologiczne korzyści firmom, które maj bardziej rewolucyjny
niż ewolucyjny charakter i nie są ograniczone do maszyn.  Uzyskane rezultaty dotyczą aspektów
takich, jak produkcja, zarządzanie, zasoby ludzkie, wsparcie i współpraca w
społeczeństwie. 

Niektóre korzyści to:

Polityczne

WYZWANIA

Ekonomiczne Społeczne Technologiczne

Środowiskowe Prawne Organizacyjne Geograficzne



PRZ EMY S Ł 4. 0

OCENA ROZWOJU PRZEMYSŁU 4.0

1 .
ROZ WÓJ PRZ EMY S ŁU 4. 0  W

RÓŻ NY CH BRA NŻ A CH

Intensywność cyfryzacji - opisuje
jak bardzo procesy biznesowe są
scyfryzowane i jak bardzo są obecne w
przemyśle. 
Zarzadzanie transformacja -
pokazuje jak dobrze transformacja jest
zarządzana.  

Raport Capgemini ocenia dojrzałość
Przemysłu 4.0 zgodnie z dwom
czynnikami: 

1.

2.

2 .
WS K A Ź NIK  DOJRZ A ŁOŚ CI

PRZ EMY S ŁU 4. 0  

Inna metoda pomiaru jest Wskaźnik Dojrzałości Przemysłu 4.0. Autorzy definiują sześć etapów
zdolności, które prowadzi do Przemysłu 4.0:
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Źródło: https://www.capgemini.com/fi-en/2018/09/industry-4-0-maturity-model-mirroring-today-to-sprint-into-the-future/

Źródło: https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2018/03/acatech_STUD
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PRZ EMY S Ł 4. 0

3.
PRZ EMY S Ł 4. 0  K OMPA S

CY FROWY

Praca 
Zapasy
Jakość
Podaż/popyt 
Czas wprowadzenia na rynek
Obsługa/po sprzedaży
Zasoby/proces
Wykorzystanie aktywów

W celu omówienia Przemysłu 4.0
w różnych aspektach biznesu
firma McKinsey stworzyła mapy
Kompasu Cyfrowego McKinsey
w Przemyśle 4.0. Kompas
określa osiem głównych
motorów wartości: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Po więcej informacji: http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/mck_industry_40_report.pdf

OCENA ROZWOJU PRZEMYSŁU 4.0

4.
PRZ EMY S Ł 4. 0  WY K RES

PROMIENIOWY

Zaproponowano model dojrzałości
dla oceny gotowości Przemysłu
4.0 oraz dojrzałości
przedsiębiorstw wytwórczych.
Wykres prezentuje nowy model
złożony z dziewięciu wymiarów: 

Po więcej informacji:  https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.07.040

Strategia
Przywództwo
Klienci
Produkty
Działanie 
Kultura
Ludzie
Ład korporacyjny
Technologia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



PRZEMYSŁ 4.0  I
EDUKACJA



PRZ EMY S Ł 4. 0  I  EDUK A CJA

POTRZEBY

Wpływ Przemysłu 4.0 ma znaczenie nie tylko dla firm, ale i dla całego społeczeństwa. Rozwój
automatycznego programowania może obniżyć zapotrzebowanie na programistów na rynku
pracy przez automatyzację oprogramowania refaktoringu i ewolucji. Będa potrzebne nowe cechy
i umiejętności pracowników. Zatem zmiany musza zajść i w przemyśle, i w procesie
edukacji.

Mniejsze zespoły, praca zdalna i
współpraca międzynarodowa zmusza
przemysł oraz Instytucje Szkolnictwa
Wyższego (ISW) do przemyślenia
priorytetów w oferowanej edukacji
profesjonalnej. 

Równoczesny rozwój techniczny i
komputerowy wraz z zalewem danych zmusza
firmy do szukania konkurencyjności przez
współpracę z centrami badań naukowych w
innowacyjnych projektach.

ZMIANY W ORGANIZACJI  PRACY:
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WSPÓLPRACA Z  ISW 

Niektóre centra ISW bardzo zainteresowane współpracą ze specjalistami Przemysłu 4.0 z
dziedziny biznesu i edukacji. Uniwersytety tworzą programy i jednostki poświęcone
interakcjom z biznesem. Istnieją te międzynarodowe sieci, które zrzeszają centra innowacyjne
ISW.
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S UGA R

K raj ow e i
Mi ęd z ynarod ow e

Programy
Wsp ół p rac y

CWSPÓŁPRACA Z  INSTYTUCJAMI
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Gl ob al na  S i eć
Fab ryki

Pro j ekt ów

Ind yw i d ual ne
Programy

A kad emi c ki e



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO

INDUS T RY  A ND EDUCA T ION 4. 0
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S UGA R SUGAR to globalna sieć, która zrzesza uniwersytety i firmy w
celu wprowadzania innowacji poprzez nowe doświadczenie
kształcenia.

Źródło: https://sugar-network.org/

Studenci nadzorowani przez przeszkolonych nauczycieli akademickich tworzą międzykulturowe i
wielodyscyplinarne zespoły i wspólnie pracują nad ekscytującymi nowymi wyzwaniami od
partnerów korporacyjnych. Przez dziewięć miesięcy studenci pracują wraz z firmami nad
rozwojem projektu, który kończy się stworzeniem prototypu wysokiej wierności.                                                    

Założona w 2008 r. Sieć SUGAR zrzesza 24 wiodące uniwersytety z całego świata.



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO

INDUS T RY  A ND EDUCA T ION 4. 0
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Gl ob al na  S i eć
Fab ryki

Pro j ektów

Globalna Sieć Fabryki Projektów (GSFP) to sieć centrów
innowacji na uniwersytetach i w organizacjach badawczych.
Misja sieci jest tworzyć zmiany w świecie kształcenia i badań
przez kulturę oparta na pasji i praktycznym
rozwiązywaniu problemów.
.

Niektóre kursy są prowadzone w oparciu o metodykę  nauczania opartego na
rozwiązywaniu problemów. Wyzwania tworzone są i sponsorowane przez partnerów
przemysłowych, którzy szukają innowacyjnej współpracy w następnej generacji twórców
produktów.  

Uwaga nadzorujących nauczycieli akademickich skupiona jest na tworzeniu wysoko
zmotywowanych zespołów interdyscyplinarnych. Projekt zazwyczaj obejmuje fazy wyzwania,
planowania, badania, generowania koncepcji, prototypu oraz testowania. Projekt kończy się
prezentacją końcowych funkcjonalnych prototypów fizycznych produktów lub usług dla wyzwań
z danej branży.

Fabryki Projektów zrzeszone w systemie efektywnie współpracują w ramach różnych kultur, stref
czasowych i granic organizacyjnych. GFSP obejmuje prawie wszystkie zakątki świata z
partnerami na pięciu kontynentach. Wszystkie 23 Fabryki Projektów zostały stworzony by
stymulować zmiany w kontekście lokalnym, czy to na uniwersytecie, czy w instytucji badawczej. 

Źródło:: https://dfgn.org



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO
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Ind yw i d ual ne
Programy

A kad emi c ki e

Politechnika Warszawska (PW), jak również osobne wydziały,
stworzyły radę składająca się członków branż zainteresowanych
edukacja obecnych studentów, czyli ich potencjalnych
pracodawców. Konsultacje z Rada pokazują, że absolwenci mają
wiedzę i kompetencje zawodowe, ale brakuje im
umiejętności miękkich niezbędnych w Przemyśle 4.0 takich,
jak praca zespołowa, komunikacja i inne.

K raj ow e i
Mi ęd z ynarod ow e

Programy
Wsp ół p rac y

W wielu krajach krajowe centra badawczo-rozwojowe
wspierają jednostki badawcze i przedsiębiorstwa w rozwoju
zdolności tworzenia i stosowania rozwiązań w oparciu o wyniki
badań naukowych. Centra przydzielają stypendia dla
współpracujących grup akademickich i firm, aby zachęcić do
rozwoju ekonomicznego z korzyścią dla społeczeństwa.

Horyzont 2020, teraz nazywany Horyzont
Europy (2021 - 2027) ma na celu uczynić Europę
bardziej atrakcyjnym miejscem dla małych i dużych
firm wspierając rozwój innowacyjnych technologii w
różnych sektorach. Program wspiera spółki
publiczne i prywatne oraz upraszcza procedury
uzyskiwania grantów.
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PRZYKŁAD:



KORZYŚCI DLA PRZEMYSŁU
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Przemysł 4.0 oferuje wyjątkową okazje przeprojektowania procedur produkcyjnych w MŚP
oraz przyjęcia nowych modeli biznesowych. 

Wpływ Przemysłu 4.0 można zwiększyć przez współpracę z uniwersytetami. Programy
edukacyjne prezentowane wcześniej i wykonane wspólnie z ISW i firmami pokazują, że synergia
jest możliwa.
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ZALECENIA



1 Pracownicy Przemysłu 4.0 powinni być zaznajomieni z kwestiami
cyberbezpieczeństwa i rozumieć procesy komunikacji pomiędzy wewnętrznym
systemem IT, dostawcami trzeciej strony, systemami rzadowymi oraz klientem                                                           

2 Pracownicy powinni umieć zidentyfikować swoje kompetencyjne niedociagnięcia i
mieć okazję do szkoleń i mentoringu.                                                                                                                  

3 Zmiany wpłynana organizację pracy. Struktura organizacyjna będzie bardziej płaska.
Rola niektórych działów bdzie ograniczona lub one znikna. Praca skupi się na
dynmaicznie tworzonych zespołach projektowych

TŁO

Z A LECENIA

PRZ EMY S Ł
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Po pierwsze celem jest zachęcenie przedsiębiorstw do transformacji w kierunku Przemysłu 4.0,
której służą różne wskaźniki oceny dojrzałości. Po drugie oczekiwania by przedsiębiorstwa na szeroka
skalę współpracowały z uniwersytetami, miejscowymi samorządami, organizacjami
pozarządowymi, fundacjami, itp. Skutkiem tej współpracy ma być wspólny, zrównoważony rozwój
ekonomiczny w kierunku transformacji cyfrowej.
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Zastosowanie Przemysłu 4.0 jako radykalnej zmiany wymaga planowania i działań
wspierających. Najważniejszym aspektem jest komunikacja w obrębie organizacji, która
przedstawi cele transformacji oraz wyznaczy kierunek ich osiągnięcia. 

Firma powinna początkowo przygotować udogodnienia i narzędzia przeszkolenia
pracowników tak, by byli gotowi do pracy projektowej i zorientowanej na zadania oraz do
szybkiej zmiany.
ver.

1 PLAN DZIAŁANIA

2 ZALECENIA



Z A LECENIA
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3 COVID 19

McKinsey przygotował post-covidowy miernik plastyczności zachowań. Narzędzie
wykorzystano by wyliczyć poziom lepkości w różnych sektorach, jak pokazano poniżej:

COVID-19 zmienił zachowania konsumenckie, rynek pracy oraz łańcuch
dostaw. Równocześnie nie wszystkie zmiany wywołane przez epidemię są nie
korzystne.

Według badań epidemia obnażyła braki w następujących kompetencjach pracowników: 1)
niezdolność do przystosowania się do zmian; 2) innowacja i kreatywność; 3) brak odwagi
działania w nowej sytuacji; 4) mentalna siła i odporność; 5) organizacja pracy; 6) proaktywność; 7)
brak kompetencji zarządzania zdalnego; 8) umiejętność szybkiego uczenia się; 9) umiejętności IT.

PROPONOWANA DROGA WDROŻENIA
PRZEMYSŁU 4.0 DLA COVID-19 

Źródło: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19

Źródło: N. Walters, N. Anderson and O. Kozyrenko, "COVID-19, meet Industry
4.0," Supply Chain Management Review, pp. 50-54, 11 2020



Uniwersytety Przyszłości to Projekt Konsorcjum Wiedzy (588409-EPP-1 2017-1-
PT-EPPKA2-KA). Niniejszy projekt finansowany jest przy wsparciu Komisji
Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora i
Komisja Europejska nie może być pociągana do odpowiedzialności za sposób
wykorzystywania informacji tu zawartych.

WIĘCEJ  INFORMACJ I  NA TEMAT TEGO ZESTAWU PODRĘCZNIK
 

HTTPS : / /UNIVERS IT IESOFTHEFUTURE .EU/WP-CONTENT/UPLOADS/2021/05/WP4 .2 -
HANDBOOK-FOR- INDUSTRY .PDF




