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Chociaż prawdopodobnie wielu z żyjących obecnie na świecie ludzi dożyje roku 

2050, to o tym, jak świat będzie wtedy wyglądał, decydować będą ludzie, którzy 

mają kilka lat lub jeszcze się nie urodzili.

„Mój zawód jeszcze nie istnieje.”
Odpowie niejedno małe dziecko na pytanie o swoją zawodową przyszłość. Ma rację. Wiele z
zawodów, które dziś są czymś zupełnie naturalnym, nie istniało jeszcze kilka lat temu. Zapewne
co najmniej połowa dzieciaków w wieku szkolnym będzie pracować w obszarach i rolach, których
nikt z nas nie potrafi jeszcze nazwać. Żyjemy w ciągle zmieniającym się świecie, który raczej już
nie zwolni. Umiejętności i wiedza, które wczoraj miały znaczenie, jutro nie będą już wiele
warte. Zmiana kiedyś była powolna i narastająca. Teraz jest szybka, radykalna i
nieprzewidywalna. Dawniej liczyło się, że mniej więcej co 5 lat, co najmniej 1/3 umiejętności,
które potrzebne są nam w pracy, zmieniają się na nowe. Teraz te zmiany następują dużo szybciej
i wymuszają na firmach zmiany w sposobach „uczenia” pracowników. (Edyta Paul, ekspertka Creativity

Thinking.)



Pierwszym krokiem, jakie będą coraz częściej musiały robić firmy to zadawać sobie pytania: 
• Czy umiejętności naszych pracowników są nam jeszcze potrzebne? 
• Jakie są perspektywy dla tych umiejętności?
• Jakie umiejętności pracowników mamy dzisiaj rozwijać, żeby zwiększyć ich potencjał w 
nadchodzących latach? 
Raz znalezione odpowiedzi nie wystarczą jednak na długo. To będzie proces „never ending
story”

Jeśli okres zmiany w posiadanych umiejętności zawodowych przyjmijmy na około 4-5 lat (co 
oznacza, że co 4-5 lat ta umiejętność jest o połowę mniej wartościowa niż na początku tego 
okresu), trzeba więc wyprzedzić spadek tej wartości. Należy uczyć siebie i swoich pracowników 
nowych umiejętności z wyprzedzeniem. Szkolna edukacja tak naprawdę nie przygotowuje nikogo 
do elastycznego świata, w którym nabywane umiejętności są zwykle przestarzałe już wtedy, gdy 
kończysz studia. (Edyta Paul, ekspertka Creativity Thinking)

Czy nasze szkoły branżowe i Uczelnie techniczne sprostają tym wymogom?

Kaligrafia. Niepotrzebne już 
umiejętności



Przemysł 4.0 Rewolucja Cyfrowa
Przemysł 4.0 nie jest związany ani z rozwojem nowej technologii, ani z nowym

modelem biznesowym w przemyśle. Jest to krok w przód w kierunku digitalizacji,

połączony z nowym podejściem do osiągania wyników, które jeszcze dekadę temu były

niemożliwe do zrealizowania.

Przemysł 4.0 obejmuje trzy główne części. Pierwszą są Internet Rzeczy (IoT - Internet

of Things) oraz systemy CPS (cyber-physical systems). Drugi element Przemysłu

4.0 wiąże się z postępującą obsługą dużej liczby danych i zaawansowanymi

analizami. Natomiast trzecią częścią jest odpowiednia infrastruktura komunikacyjna.

To połączenie technologii, przemysłu i cyfryzacji bieżącego IoT stworzyło Przemysł

4.0.



prof. Piotr Moncarz z Uniwersytetu Stanforda 

Potrzeba jest matką wynalazku

Wynalazki stanowi podstawę innowacji

a zatem:

Innowacje zapewniają praktyczne rozwiązanie potrzeb

Innowacje
zdefiniowane przez Silicon Valley / Stanford University



Procentowy udział zainstalowanych urządzeń do technologii AM w poszczególnych 

krajach świata

Procentowy udział przychodów technologii AM w poszczególnych rodzajach przemysłu

Według „Wohlers Report 2017” 

przemysł Additive Manufacturing 

osiągnął w 2016 r. Przychody w 

wysokości 6,063 mld USD - a przy 

4,3-krotnym wzroście prognozowanym 

w ciągu najbliższych pięciu lat rynek 

szacuje się na około 26,2 mld USD 

do 2022 r.

Istotny element Przemysłu 4.0



Przemysłowe zastosowanie technologii przyrostowej 2017

Gwałtowny rozwój technologii przyrostowej na świecie

Obserwatorzy

Kandydaci

Liderzy

6-wymiarowy index oceny krajów w drukowaniu 3D



Czy Polska jest Innowacyjna?



Lektura tematów badawczych z lat 2006 do 2019 daje nam też odpowiedź, dlaczego np.

jesteśmy na przedostatnim miejscu w stosowaniu szerokopasmowego Internetu w

UE, dlaczego kopiujemy rozwiązania z Europy Zachodniej i USA zarówno w zakresie

nauki jak i przemysłu.

Jak przewidywano ranking

Uniwersytetów na świecie. W

2019 roku. Polska nie ma ani

jednego Uniwersytetu w

pierwszej 500

W QS World University Ranking, 
czyli zestawieniu 1000 najlepszych 
uczelni na świecie, 16 pochodzi z 
Polski 
na 338. pozycji - to Uniwersytet 
Jagielloński
Uniwersytet Warszawski 349. 
miejsce
Politechnika Warszawska 521. 
miejsce
Na miejscach od 801 do 1000
znalazło się pozostałych 13
polskich uczelni



Jak to zmienić?

Stan obecny szkolnictwa zawodowego

Niedoceniane

Rozwój techniczny i technologiczny, który bardzo 
dynamicznie  opanowuje dzisiejsze realia, 
stopniowo powinien być dostrzegany również w 
trakcie edukacji już w przedszkolu jak i na 
poziomie klas początkowych



Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, 
ogłasza nabór na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego.

Rzeszów Kielce Opole

Politechnika Dziecięca →Dziecięcy Uniwersytet Techniczny

Białystok Kalisz

Mielec Dębica Stalowa Wola Ustrzyki Dolne Hajnówka …. ……..

Szczecin

Dla uczniów szkół podstawowych w wieku 7-12 lat

Filie

Dzieci uczęszczające do klas I–III wykazują bardzo wysoki poziom wiedzy 
technicznej zdobyty poza zajęciami.

Zaczynamy od dzieci

https://dolina-wiedzy.pl/dut


Uprawnienia z technicznych organizacji pozarządowych NGO:



Karta Zawodowa 

Inżyniera

SIMP

Możesz uzyskać:

Uprawnienia z technicznych organizacji pozarządowych NGO:



Uzyskanie specjalizacji inżynierskiej I i II stopnia (Fellow-USA)



Dyplomowany 

wykładowca SIMP

Możesz uzyskać tytuł:

Uprawnienia z technicznych organizacji pozarządowych NGO:



Certyfikaty NOT 

poświadczające znajomość 

obcego języka technicznego

Uzyskać 

poświadczenie 

kwalifikacji zagranicą 

Fellow

Uprawnienia z technicznych organizacji pozarządowych NGO:



Certyfikaty 

PROCAX 

poświadczające 

znajomość 

modelowania 3D 

części i złożeń 

oraz generowania 

dokumentacji 

płaskiej 2D w 

budowie maszyn

Uprawnienia z technicznych organizacji pozarządowych NGO:



KARTA ZAWODOWA INŻYNIERA
1 stycznia 2013 r. w Polsce, jako jednym z 9 pierwszych krajów, ruszyło wydawanie
inżynierom Karty Zawodowej Inżyniera.
Zgodnie z Dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego "legitymacja ta jest niezbędna do
ułatwienia czasowej mobilności i czasowego uznawania kwalifikacji w ramach systemu
automatycznego uznawania kwalifikacji, a także do promowania uproszczonego procesu
uznawania kwalifikacji w ramach systemu ogólnego. Legitymacja powinna być wydawana na
wniosek specjalisty oraz po przedstawieniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu
związanych z nimi procedur w zakresie przeglądu i weryfikacji przez właściwe organy"

Europejska legitymacja zawodowa inżyniera jest pierwszym,
powszechnie akceptowanym we wszystkich 33 europejskich krajach
członkowskich FEANI dokumentem, który potwierdza, że mający ją
inżynier jest rzeczywiście inżynierem z dyplomem akredytowanego
uniwersytetu lub technicznej szkoły wyższej.

Uprawnienia z technicznych organizacji pozarządowych NGO:



„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a 
zapamiętam, pozwól mi zrobić, a 
zrozumiem.” Konfucjusz

Jednym z celów wychowania przedszkolnego powinno być budowanie dziecięcej wiedzy o
świecie technicznym. Edukacja techniczna odgrywa istotną rolę we wspomaganiu rozwoju
osobowościowego dziecka. Ponadto rozwija m.in. Sprawności manualne, myślenie techniczne i
umiejętność rozwiązywania problemów konstrukcyjnych.

Trzeba edukację techniczną zacząć  jak najwcześniej

Stosując stare zasady

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiL1cDm55PlAhUKmYsKHcsPDXkQjRx6BAgBEAQ&url=https://echodnia.eu/podkarpackie/ruszaja-zapisy-na-dzieciecy-uniwersytet-techniczny-w-stalowej-woli/ar/13495621&psig=AOvVaw1IPs86oDv5Euf-DAh2pnWz&ust=1570869296167759


Obserwujemy brak długofalowej koncepcji edukacji społeczeństwa w zakresie nauk

podstawowych i ścisłych jako fundamentu gospodarki opartej na wiedzy. 

Obserwuje się, niestety, degradację tytułu zawodowego inżyniera i niezrozumienie

jego roli w budowaniu postępu cywilizacyjnego w społeczeństwie informacyjnym. 

Niedoinwestowanie procesu kształcenia inżynierów powoduje, obok obniżania jakości

kształcenia, także trudności w przygotowywaniu kadr nowoczesnej edukacji. W interesie

nas wszystkich jest odpowiedzialna dyskusja o tym, nieustanne monitorowanie zjawisk

w technice i technologii oraz tworzenie takiego potencjału w środowisku akademickim

uczelni technicznych, który będzie zdolny do mądrej, dynamicznej reakcji na te zjawiska.

Model kształcenia inżyniera przyszłości wymaga powiązania uczelni z otoczeniem gospodarczym 

System CDIO oznacza Conceiving – Designing – Implementing – Operating (wyobraź sobie –
zaprojektuj – skonstruuj – oceń swoje rozwiązanie). Uczelnie wprowadzają zintegrowany system 
kształcenia inżyniera przyszłości.

„Analfabetami XXI wieku nie będą Ci, którzy nie znają Excela lub nie potrafią programować,
ale ci, którzy nie potrafią się uczyć nowych rzeczy i oduczać starych (ang. learn, unlearn and 
relearn)”. Alvin Toffler, Trzecia fala

Rozwój nauki i techniki wpływa na całokształt życia ludzi oraz odpowiada za poziom kultury
współczesnej cywilizacji. Ludzie są skazani do codziennego przebywania z wytworami techniki
oraz do swobodnego z nich korzystania. Można zatem wnioskować, że człowiek w nieustającym
procesie kształcenia nie może pominąć znaczącego rozwoju kultury technicznej. Zajęcia
techniczne w edukacji wczesnoszkolnej powinny wprowadzać w teraźniejszość techniczną.

Dlaczego nauki techniczne?



Trudna rola inżyniera w Polsce

Szybkie zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce przejawiają się między

innymi ewolucją roli inżyniera. Coraz większą rolę w różnych dziedzinach gospodarki

odgrywają techniki informacyjne, transfer technologii, zintegrowane systemy

zarządzania, potrzeba podnoszenia jakości i produktywności, kultura pracy. Ewolucja ta

wymusza potrzebę wszechstronnego kształcenia inżynierów, którzy będą mieli znaczący

wpływ na poziom innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Nowe wymagania stawiane menedżerowi przez przedsiębiorstwa dziś już zupełnie

niepodobne do konwencjonalnego obrazu firmy przemysłowej czy usługowej.

Wymagania te pojawiają się na tle nowych zjawisk w biznesie, takich jak: rosnące

znaczenie etyki i odpowiedzialności, praca z ludźmi w zdecentralizowanych systemach

zarządzania, coraz krótszy cykl życia produktów, produkcja przedsiębiorstwach

sieciowych i wirtualnych o światowym zasięgu, rosnąca rola informacji i

z a a w a n s o w a n y c h t e c h n i k j e j p r z e t w a r z a n i a .

Wdrożenie w polskich przedsiębiorstwach nowej kultury pracy, czyli koncepcji

przedsiębiorczości rozwijającej się na gruncie europejskiej (w tym polskiej),

amerykańskiej i japońskiej tradycji zarządzania partycypacyjnego i postulującej

zaspokajanie potrzeb wszystkich kontrahentów społecznych. Szczegółowo ta nowa

koncepcja przedsiębiorczości jest związana z ewolucją roli inżyniera w gospodarce oraz

dostosowaniem programu kształcenia inżynierów do potrzeb praktyk i .

Ważne jest dostosowanie programów kształcenia informatyków do potrzeb zgłaszanych 

przez przemysł.

Rosną wymagania wobec inżynierów w nowych rolach, w organizacjach uzyskujących 

przewagę konkurencyjną poprzez nieustanną innowacyjność i pracę zespołową.



Zagrożenia w procesie kształcenia inżynierów

Nie ulega wątpliwości, że jeszcze nigdy przyszłość naszej gospodarki nie zależała tak

mocno od ludzi techniki, jak obecnie. 

Słychać czasem twierdzenia, że lepiej inwestować w licencje, a więc kupować

innowacje, niż tworzyć systemowe podstawy do budowy społeczeństwa innowacyjnego. 

Nic bardziej mylnego. Po pierwsze, dlatego, że trzeba coś mieć do sprzedania, żeby

można było coś kupić. 

Ze sprzedawania tylko własnej pracy tego nie osiągniemy.

Po drugie, dlatego, że nie można zapomnieć o edukacyjnej funkcji badań naukowych. 

Można przenieść produkcję w miejsca, gdzie koszty pracy są niższe, ale nie przeniesie

się kultury technicznej, wiedzy i mądrości społeczeństwa, bo mądrość to specyficzna

symbioza wiedzy, umiejętności i doświadczenia. 

Kreować potencjał społeczny do generowania zdolności konkurowania w produkcji i 

specjalistycznych usługach mogą tylko dobrze przygotowani inżynierowie. 

Potrzebna jest mądra strategia. Nie jest to łatwe. Przede wszystkim trudno opracować

wiarygodną prognozę stanu techniki i technologii w perspektywie 25-30 lat. 

Tempo zmian jest bardzo szybkie, niektóre odkrycia naukowe mogą fundamentalnie

zmienić technikę i technologię. 



Jak dalej działać w szkoleniu zawodowym?
Najczęściej inicjatorami zmian byli nauczyciele akademiccy pracujący wcześniej w przemyśle
Zdobycie doświadczenia zawodowego, które jest najcenniejszym zasobem na rynku pracy:
• Studia dualne
• Rzeczywistość rozszerzona – potencjał w kształceniu przyszłych inżynierów itechników
• Studenckie Koła Naukowe finansowe wspieranie projektów
• Realizować programy kształcenia inżynierów na wyższych uczelniach z wykorzystaniem specjalistów, 

naukowców i inżynierów z praktyką przemysłową z kraju i zagranicy 
• Wykorzystanie zasobów intelektualnych i doświadczenia pozarządowych organizacji naukowo-

technicznych i gospodarczych z kraju i zagranicy w rozwoju młodej kadry technicznej  jako 
kontynuacja szkolenia akademickiego.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w sektorze STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) rośnie. Przewiduje się, że do 2025 r. będzie dostępnych około 7 milionów miejsc pracy.

• Kreatywność
• Rozwiązywanie problemów
• Twórcze myślenie
• Współpraca w zespole
• Inteligencja emocjonalna
• Szybkie podejmowanie decyzji
• Elastyczność poznawcza
• Nastawienie usługowe

Firmy potrzebują pracowników:

PZL Mielec włączy się w proces dokształcania nauczycieli szkolnictwa zawodowego poprzez organizację

wizyt studyjnych w PZL Mielec, a także organizację wykładów prowadzonych przez specjalistów z PZL

Mielec. Umowa przewiduje również konsultowanie programu nauczania przez inżynierów PZL Mielec i ich

włączanie się w prowadzenie zajęć. (2019-10-10)



Ocena nauki polskiej wygląda tak:

Indeksy Cytowań GOOGLE Scholar



A może do oceny dodać także taki wskaźnik?



Podsumowując:

Wczesna edukacja techniczna zaczynając od przedszkola i Dziecięcych Uniwersytetów 

Technicznych

Powiązania z otoczeniem gospodarczym dla rozwiązywania rzeczywistych problemów firm w 

ramach projektów zespołowych, a także możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych przez 

osoby z przemysłu 

Inżynierowie „Wymyślają-Projektują-Wdrażają-Eksploatują” złożone produkty i systemy we 

współczesnym otoczeniu technicznym opartym na działaniu zespołowym czyli

CDIO – system edukacji podkreślający podstawy działań inżynierskich opisanych w sekwencji 

działań C-D-I-O (Conceiving – Designing – Implementing – Operating): Wyobraźnia -

projektowanie - wdrażanie - działanie

• bogaty w projekty studenckie uzupełnione praktykami w przemyśle

• charakteryzuje się aktywnym uczeniem się w zespole, tak w sali wykładowej, jaki w 

warsztatach/laboratoriach oraz precyzyjnym systemem oceny.

• na ocenę końcową powinno mieć wpływ systematyczna praca w ciągu semestru; regularne 

zadania domowe, projektowe, kolokwia i egzaminy; końcowy egzamin może stanowić 25-

30% oceny za przedmiot. Egzaminy i kolokwia tylko pisemne.

Docenić rolę w kształceniu zawodowym technicznych organizacji pozarządowych

Nauczyć kształcić się samemu



Dziękuję za 
uwagę

Pytania?

European Aviation Conference Mindelheim/Monachium 

May  2015


