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1 Wprowadzenie 

1.1 Opis Projektu 

Direction 4.0 ma na celu propagowanie idei Przemysłu 4.0 i związanych z nim technologii wśród 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz zachęcenie ich do wyboru zawodów technicznych. Cel 

ten zostanie osiągnięty poprzez udostępnienie nauczycielom aktualnych materiałów 

dydaktycznych oraz badanie profilu umiejętności 4.0. 

Projekt koncentruje się na podnoszeniu świadomości na temat Przemysłu 4.0 i rozwijaniu 

umiejętności związanych z nowymi technologiami, takimi jak robotyka, druk 3D, przetwarzanie 

w chmurze, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oraz cyberbezpieczeństwo. 

Direction 4.0 to projekt odpowiadający na potrzeby nauczycieli STEM i ich uczniów, na poziomie 

szkoły średniej. 

Wszystkie rezultaty projektu są dostępne tutaj: https://dir40.erasmus.site/space-4-0/  

1.2 Cele Projektu 

Trzy główne cele projektu Direction 4.0 to: 

• Opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli STEM wprowadzających 

i  promujących Przemysł 4.0 wśród uczniów. 

• Prezentacja aktualnego stanu gotowości Przemysłu 4.0 i jego znaczenia dla rynku 

pracy. 

• Stworzenie zestawu narzędzi Przemysłu 4.0 dla nauczycieli, zawierającego wszystkie 

opracowane materiały, a także przestrzeń do spotkań z innymi nauczycielami i wymiany 

doświadczeń. 

1.3 Cel niniejszego dokumentu 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie aktualnego stanu gotowości na Przemysł 

4.0, z uwzględnieniem danych statystycznych oraz badań terenowych dotyczących 

świadomości tematu i jego znaczenia dla przyszłego rynku pracy, w krajach partnerskich 

i  całej UE.  

Będzie to służyć jako mapa drogowa dla przewoźników zawodowych, wskazująca 

kierunek, w którym należy podążać, aby jak najlepiej przygotować się do nowych 

trendów przemysłowych i zachęcić studentów do wyboru bardziej technicznych 

kierunków studiów.  

Dokument ten jest nieodłączną częścią Modelowego Zestawu Umiejętności 4.0, mającego na 

celu określenie idealnego zestawu umiejętności w konkretnych dziedzinach Przemysłu 4.0. 

Dodatkowo, dokument ten toruje drogę do cyfrowego narzędzia weryfikacji umiejętności 

wdrożonego na SPACE 4.0 

  

https://dir40.erasmus.site/space-4-0/
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2 Przemysł 4.0 Mapa kariery 

2.1 Przemysł 4.0 a rynek pracy 

2.1.1 Cypr 

2.1.1.1 Wprowadzenie  

Cypr ma niewielką, opartą głównie na usługach gospodarkę, z turystyką, usługami finansowymi 

i żeglugą jako ważnymi sektorami. Jednak sektor produkcyjny szybko się rozwija, osiągając 2% 

wzrost każdego roku od 2016 roku. Zaawansowane technologicznie miejsca pracy obejmują 

7,3% udziału w zatrudnieniu w 2018 r., podczas gdy prognozy mówią, że sektor produkcyjny na 

Cyprze wzrośnie o 23,4% w ciągu najbliższych 10 lat. 

Jeśli chodzi o zawody w sektorze produkcyjnym, największa koncentracja występuje wśród 

robotników produkcyjnych, operatorów maszyn i urządzeń oraz robotników budowlanych, 

z  odpowiednio 3340, 3224 i 2479 pracującymi specjalistami. 

Choć liczby te są duże jak na niewielki sektor produkcyjny, tylko część z tych zawodów jest 

związana z Przemysłem 4.0 i związanymi z nim technologiami. 

2.1.1.2 Powiązane miejsca pracy na Cyprze 

Po przeprowadzeniu dokładnego researchu w sieci pod kątem ofert pracy w dziedzinach 

związanych z Przemysłem 4.0, wyniki nie wyglądają obiecująco. Badania obejmowały 

następujące strony internetowe: linkedin.com; indeed.com; monster.com; kariera.gr; 

cypruswork.com; cyprusjobs.com; grsrecruitment.com; i carrerfinders.com.cy 

Najbardziej związane z Przemysłem 4.0 i jego różnymi technologiami są następujące zawody: 

- Specjalista BI (Data Science and Consulting) 

- Inżynier Automatyk  

- Inżynier oprogramowania dla systemów robotycznych 

- Architekt Chmury i Programista Oprogramowania (Java/Cloud/Android) 

 

Badania wykazały, że istnieje większe zapotrzebowanie na miejsca pracy związane z IT 

w  porównaniu z przemysłem wytwórczym i innymi branżami związanymi z Przemysłem 4.0, co 

doprowadziło nas do wniosku, że rozwój IT pokonuje wszelkie inne istotne branże na Cyprze. 
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2.1.1.3 Wyniki analizy potrzeb przemysłu – Cypr 

2.1.1.3.1 Informacje o firmach respondentów 
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2.1.1.3.2 Umiejętności poszukiwane podczas rekrutacji nowych pracowników 
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2.1.2 Francja 

2.1.2.1 Wprowadzenie 

We Francji, według danych statystycznych z 2018 roku, 71,9% osób w wieku od 15 do 64 lat 

jest aktywnych zawodowo w rozumieniu Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), niezależnie 

od tego, czy mają pracę, czy są bezrobotni. Wskaźnik ten wzrasta o 0,4 punktu, jest wyższy od 

1975 roku. Wzrost ten wynika ze wzrostu wskaźnika zatrudnienia (+ 0,7 dla osób w wieku 15-64 

lat), bardziej dla ludzi młodych i seniorów. 

Wśród różnych rodzajów działalności gospodarczej przemysł wyróżnia się jako filar gospodarki, 

jego udział w PKB gwałtownie spadł, ale pozostaje znaczący. PKB w 2017 r. wyniósł 2 291,7 

mld euro [1]. W tym samym okresie francuski sektor przemysłowy wygenerował 285,8 mld € 

wartości dodanej [2]. Tym samym udział przemysłu w PKB stanowił w 2017 roku 12,47%. 

Francuski sektor przemysłowy miał 4 551 000 miejsc pracy z wynagrodzeniem w 1989 r., 

natomiast w 2017 r. miał tylko 3 180 000, zanotowano spadek o 30%. Niektóre rodzaje 

działalności przemysłowej, takie jak tekstylia i skóra lub przemysł wydobywczy, są bardzo 

dotknięte tym zjawiskiem dezindustrializacji kraju. 

Według najnowszych statystyk INSEE (Francuski Narodowy Instytut Studiów Statystycznych 

i  Ekonomicznych) dotyczących płatnego zatrudnienia, opublikowanych 12 marca 2019 r. za 

czwarty kwartał, tworzenie miejsc pracy netto w przemyśle wzrasta o 6 500 miejsc pracy 

w  porównaniu z poprzednim kwartałem i o 9 500 w porównaniu z 2017 r. 

[1] Insee, https://www.insee.fr/fr/statistiques/3550563?sommaire=3547646 

[2] Insee, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830197#tableau-Donnees 

Zmiany w zatrudnieniu pracowników najemnych w przemyśle według podsektorów 

Sektor przemysłowy ma wiele różnych podsektorów działalności. Jak widzieliśmy, ogólną 

tendencją jest spadek liczby miejsc pracy. Interesujące jest jednak przeanalizowanie ewolucji 

zatrudnienia płacowego w podsektorze według podsektorów, aby zrozumieć, jak rozkłada się 

ten ogólny spadek. Poniższa tabela przedstawia liczbę pracowników (w tysiącach, 

z  wyłączeniem aktorstwa) w każdym podsektorze w latach 1989, 2003 i 2017, a  także 

odpowiednie wskaźniki zmian. 

 

Podsektory przemysłu 
 

1989 2003 1989/2003 2017 2003/2017 1989/2017 

Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych 
i  optycznych 

204 170 -16.67% 131 -22,94% -35,78% 

Produkcja maszyn 
i  urządzeń 

275 229 -16,73% 178 -22,27% -35,27% 

Przemysł samochodowy 310 297 -4,19% 192 -35,35% -38,06% 

Przemysł odzieżowy 443 202 -54,04% 106 -47,52% -76,07% 

Przemysł chemiczny 232 178 -23,28% 140 -21,35% -39,66% 

Przemysł farmaceutyczny 89 90 1,12% 81 -10% -8,99% 

Przemysł metalurgiczny 580 489 -15,69% 379 -22,49% -34,66% 

Pozostałe gałęzie przemysłu 425 350 -17?65% 276 21,14% -35,06% 

https://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/focus-sur-lemploi-dans-lindustrie-francaise#_ftnref1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3550563?sommaire=3547646
https://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/focus-sur-lemploi-dans-lindustrie-francaise#_ftnref2
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830197#tableau-Donnees
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2.1.2.2 Powiązane zawody we Francji 

Przemysł 4.0 wymaga zastosowania nowych technologii w swoim funkcjonowaniu, co 

prawdopodobnie oznacza konieczność zatrudnienia bardziej wykwalifikowanej siły roboczej. 

Digitalizacja nieustannie wymyśla nowe zawody, więc pracownicy powinni podążać za tą 

ewolucją i zdobywać nowe umiejętności, aby być w stanie współdziałać z wprowadzonymi 

systemami i wykorzystywać dane, które one generują. Cyfryzacja stale wymyśla nowe zawody, 

więc siła robocza powinna podążać za tą ewolucją i zdobywać nowe umiejętności, aby móc 

współdziałać z wprowadzonymi systemami i wykorzystywać dane, które wytwarzają. Tak więc 

największym wyzwaniem dla producentów byłoby pozyskanie tej siły roboczej, aby móc 

podążać za zmianą w kierunku tych połączonych fabryk.  

 

Według naszego badania, na dzień dzisiejszy zawody i umiejętności najbardziej poszukiwane 

na rynku pracy związane z Przemysłem 4.0 we Francji to:  

• Menedżer fabryki przyszłości jest drugą firmą umieszczoną w kierownictwie. Jest on 

odpowiedzialny, wraz z zespołem, za przewidywanie rozwoju przyszłych technologii: 

cyfrowych, big data, robotyzacji, narzędzi cyfrowych i tak dalej. Jest on odpowiedzialny za 

przekształcenie istniejącej fabryki w inteligentną fabrykę w tym samym duchu Przemysłu 

4.0 lub za stworzenie nowej fabryki opartej na nowych technologiach Przemysłu 4.0. 

Dostęp do tego stanowiska wymaga zazwyczaj dużego doświadczenia w branży oraz 

umiejętności kierowania zespołem. 

• Dyrektor ds. cyfrowych bardzo popularny w branży. Jego misja jest strategiczna, 

ponieważ musi towarzyszyć grupie przemysłowej, aby w pełni wejść w erę cyfrową 

narzuconą przez przemysł 4.0. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji, ustala plan działania 

poprzez określenie priorytetów liczbowych dla firmy i strategii. 

• Inżynier ds. bezpieczeństwa cybernetycznego Wszystkie postępy technologiczne 

wymagają wzmocnienia zdolności branży do ochrony przed zagrożeniami związanymi 

z  nieuczciwym wykorzystaniem danych. Łączność urządzeń stanowi znaczącą 

powierzchnię ataku dla złośliwych osób. Fabryki mogą być atakowane z ich systemów 

komputerowych. Głównym zagrożeniem jest kradzież tajemnic produkcyjnych, a nawet 

zatrzymanie linii produkcyjnych. Z tego powodu, posiadanie inżyniera ds. 

cyberbezpieczeństwa jest bardzo pożądane przez firmy, jego rolą jest: 

- Analiza ryzyka i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa 

- Zdefiniowanie polityki bezpieczeństwa 

- Stworzenie procedury bezpieczeństwa 

- Podnoszenie świadomości i szkolenie w zakresie zagadnień bezpieczeństwa 

- Definiowanie architektur bezpieczeństwa 

- Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa 

- Nadzorowanie i administrowanie rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa 



 
 
 
 

Page 10 
 

Direction 4.0 - Promotion and 

Development of Industry 4.0 related skills 

2018-1-FR01-KA202-047889 

- Wykrywanie, analizowanie I kwalifikowanie incydentów związanych 

z  bezpieczeństwem 

 

 

Możliwości zatrudnienia (przykład) 

W tej części przedstawiamy kilka możliwości zatrudnienia (najczęstsze stanowiska/tytuły) dla 

poszczególnych dziedzin przemysłu w Przemyśle 4.0 we Francji. 

Dla tej pracy przeanalizowaliśmy oferty pracy związane z przemysłem 4.0 w 3 najczęściej 

używanych stronach internetowych we Francji, to badanie jest przeprowadzane w październiku 

2019 roku. 

 

                      strona 

pole 

 

W 

rzeczywistości 

 

Ramy pracy-  

Keljob 

 

Monster 

Inteligentne fabryki 
     793               14 30 

Druk 3D 
     124                3                 44 

Robotyka 
    2460            530 

             

              1018 

Chmura obliczeniowa 
     174                3                 64 

AR/VR 
     1045              25                162 

Cyberbezpieczeństwo 
     1252               67                1979 

2.1.2.3 Wyniki analizy potrzeb przemysłu – Francja 

2.1.2.3.1 Informacje o firmach respondentów 
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Wielkość przedsiębiorstwa 

  

  

Industry 4.0 technologie, w które firma inwestuje lub planuje zainwestować w ciągu 5 lat 
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2.1.2.3.2 Umiejętności poszukiwane podczas rekrutacji nowych pracowników 

  

 

  

Umiejętności miękkie 

Umiejętności cyfrowe 
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2.1.3 Włochy 

2.1.3.1 Wprowadzenie  

We Włoszech istnieje dziś wiele różnych systemów produkcji, nowe i oryginalne, ale także stare 

modele organizacji, kreatywność i innowacyjność stają się podstawowymi aspektami, do których 

dążą niektóre firmy, próbując odróżnić się od tych gospodarek, w których koszty pracy są 

znacznie niższe. 

Dziś nowym modelem jest rozwój niezbędnych umiejętności cyfrowych, ale nie wszystkie firmy 

rozumieją zalety inwestowania w cyfryzację i dostarczania nowych zasobów ekonomicznych w 

tej dziedzinie, zwłaszcza te małe. 

W odniesieniu do Przemysłu 4.0 kluczową rolę odgrywają start-upy, które mogą pomóc firmom 

w wprowadzaniu innowacji w produktach i usługach poprzez partnerstwa lub otwarte strategie 

innowacyjne. 

Włoskie start-upy działają głównie w obszarze chmury, trudność polega na niepełnym 

rozpowszechnieniu Przemysłu 4.0, a także na problemie ze zrozumieniem jego znaczenia. 

W każdym razie statystyki pokazują, że nasz kraj jest pionierem w zakresie nowych technologii. 

Włoskie duże i średnie przedsiębiorstwa wprowadzają zmiany, zwiększając inwestycje. 

Chociaż ożywienie gospodarcze we Włoszech jest mniej wyraźne w porównaniu z innymi 

krajami, takimi jak Niemcy, Francja czy Hiszpania, dane dotyczące wyników naszego kraju 

ukazują korzystny obraz i zachęcają do rozwoju Przemysłu 4.0.. 

Najnowsze dane dotyczące stanu przyjęcia i zastosowania technologii 4.0 w branży ujawniają, 

że Włochy utrzymują silną pozycję w Europie i na świecie. Z około 5.400 firm produkcyjnych 

high-tech, Włochy są wśród czterech najlepszych krajów w Europie (wraz z Niemcami, Wielką 

Brytanią i Polską), gdzie są liczone jako całość około 46.000 firm high-tech. 

Następnie, rozszerzając perspektywę na sektory high-tech (w tym poza produkcją również 

usługi), Włochy nadal plasują się na pierwszym miejscu w Europie, z ponad 105.000 

przedsiębiorstw. Nasz kraj plasuje się powyżej średniej europejskiej również pod względem 

produkcji i zastosowania robotów przemysłowych oraz przyjęcia technologii 4.0, takich jak 

chmura, IoT, komunikacja M2M. We Włoszech wiele środków inwestuje się w badania naukowe 

i technologiczne. Według danych Komisji Europejskiej, wydatki na badania i rozwój 

największych włoskich firm wydających na ten cel środki (około 185,4 mln €) są wyższe niż 

średnia UE (165,8 mln €), przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę wartości bezwzględne. 

Profil wynika z tych przesłanek o kraju bogatym w zasoby i potencjał, które zasługują na 

odpowiednie wykorzystanie i eksploatację poprzez strategie współpracy pomiędzy firmami, 

instytucjami oraz organami publicznymi i prywatnymi. 

2.1.3.2 Powiązane miejsca pracy we Włoszech 

Najczęściej poszukiwane zawody to te z zakresu robotyki, konserwacji i kontroli maszyn 

przemysłowych, logistyki, pakowania. 
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Włochy są częścią "światowej pierwszej dziesiątki", jeśli chodzi o wiele technologii w służbie 

Przemysłu 4.0. Dane te muszą wzbudzać zaufanie i ambicje firm, ponieważ potwierdzają 

potencjał naszego systemu przemysłowego. 

 

Robotyka 

Robotyka przemysłowa to sektor silnie skoncentrowany i zdominowany na poziomie czterech 

wiodących krajów: Chin, Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Jednak Włochy 

zajmują 7 miejsce na świecie z roczną produkcją 6 500 urządzeń (rys. 1), która według 

szacunków ma wzrosnąć do około 8 500 do 2020 roku.  

Perspektywa ta wydaje się zachęcająca: pomimo utrzymującej się dużej różnicy w stosunku do 

wzrostu planowanego w Niemczech (25 000 jednostek), włoska produkcja robotów 

przemysłowych pozostanie powyżej innych ważnych krajów europejskich, takich jak Hiszpania 

(6 500), Francja (6 000) i Wielka Brytania (2 500). 

Ponadto Włochy pozostają w pierwszej dziesiątce na świecie również pod względem 

intensywności robotyzacji przemysłu, czyli porównania liczby robotów przemysłowych do 

wielkości siły roboczej. Według danych International Federation of Robotics, na świecie na 10 

000 pracowników przypadają średnio 74 roboty, podczas gdy na rynku europejskim średnia ta 

wzrasta do 99 jednostek. Włochy, z indeksem intensywności robotyzacji na poziomie 185, 

utrzymują się przed Hiszpanią (160), Francją (132) i Wielką Brytanią (71). 

 

Rysunek 1 - Roczna oferta robotów przemysłowych na świecie (szt.)  
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Szczegółowo rzecz ujmując, poszukiwane zawody w robotyce obejmują: 

- Programista oprogramowania. Programiści oprogramowania są mistrzami w tworzeniu 

wszelkiego rodzaju programów komputerowych. Niektórzy twórcy oprogramowania mogą skupić 

się na konkretnym programie lub aplikacji, inni tworzą gigantyczne sieci lub systemy bazowe, 

które pomagają wyzwalać i zasilać inne programy. Dlatego właśnie istnieją dwie główne 

klasyfikacje programistów: programiści aplikacji i programiści systemów. 

- Konsultant IT wspiera rozwój strategii IT, architektury i projektowania rozwiązań, które 

stanowią część złożonych zadań związanych z IT. Doradzają klientom w zakresie ogólnej 

architektury korporacyjnej w różnych obszarach architektury rozwiązań, w tym technologii, 

informacji, danych, bezpieczeństwa i integracji.  Współpracują z partnerami klienta w zakresie 

projektowania i wdrażania możliwości biznesowych, które wykorzystują nowe i skalowalne 

technologie, takie jak chmura, Blockchain, AI, automatyzacja, dane i analityka oraz Internet 

rzeczy (IoT). 

 

Chmura 

Według szacunków Politechniki w Mediolanie, włoska chmura rynku technologicznego stale się 

rozwija: w 2017 roku wzrosła o 18% osiągając wartość prawie 2 miliardów euro. Wszystkie 

sektory przemysłowe są dotknięte tym rozwojem, ale to przede wszystkim produkcja napędza 

postęp i ewolucję tej technologii, potwierdzając, że jest jedną z najbardziej dynamicznych 

również we Włoszech. Technologie związane z chmurą obliczeniową stanowią również 

kluczowy czynnik w rozwoju Przemysłu 4.0 i innowacji cyfrowych. 

 

Umożliwiają one wdrożenie wielu innych rozwiązań, takich jak zarządzanie informacjami 

pochodzącymi z big data i analityki kognitywnej, modelowanie predykcyjne oraz zastosowanie 

narzędzi sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Według danych Eurostatu, chmurę 

technologiczną wdraża około 22% włoskich firm. 

 

Wykres 2 pokazuje, że Włochy są zasadniczo zgodne ze średnią Unii Europejskiej (21%), ale 

wyprzedzają takie kraje jak Hiszpania (18%), Francja (17%) i Niemcy (16%). 
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Rysunek 2- Odsetek firm, które zaadaptowały technologie chmury, według krajów (%) 

Chmura obliczeniowa 

W wyniku przeprowadzonych badań powstała znaczna liczba ofert pracy w zakresie Cloud 

Computing lub technologii pokrewnych. Były to między innymi oferty pracy dla: 

- DevOps Inżynier. DevOps Inżynier współpracuje z deweloperami i personelem IT 

w  celu nadzorowania wydań kodu. Są to albo deweloperzy, którzy są zainteresowani 

wdrożeniem i operacjami sieciowymi lub sys adminami, którzy mają pasję do skryptów 

i kodowania i przechodzą na stronę rozwoju, gdzie mogą poprawić planowanie testów 

i wdrożeń. 

- Front End Developer. Front-End Web developer implementuje elementy wizualne, 

które użytkownicy będą widzieć i z którymi będą wchodzić w interakcję w aplikacji 

internetowej. Front End Developer jest zwykle wspierany przez back-end web 

developerów, którzy są odpowiedzialni za logikę aplikacji po stronie serwera 

i  integrację pracy. 

- Big Data DevOps Inżynier. Odpowiadają oni za wsparcie użytkowników infrastruktury, 

którą tworzą, a pierwszą linią obrony jest ochrona chmury przed hakerami i wirusami. 

Robią to oczywiście za pomocą kodu, budując bezpieczne oprogramowanie od 

samego początku. 

- DevOps Software Inżynier. DevOps asymiluje zespoły programistów i operatorów 

w  celu usprawnienia procesu współpracy. Inżynier DevOps będzie współpracował 

z  programistami IT w celu ułatwienia lepszej koordynacji pomiędzy operacjami, 

rozwojem i testowaniem funkcji poprzez automatyzację i usprawnienie procesów 

integracji i wdrażania.  

- Networks and IT Security Specialist. Specjalista ds. bezpieczeństwa sieci jest 

odpowiedzialny za nadzorowanie sieci komputerowych pod kątem zagrożeń 

bezpieczeństwa lub nieautoryzowanych użytkowników. Specjalista ds. 
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bezpieczeństwa będzie musiał zidentyfikować zagrożone maszyny i przedstawić krótki 

opis podjętych przez nie środków bezpieczeństwa. 

Druk 3D 

Szeroko zakrojone poszukiwania miejsc pracy dla druku 3D podkreśliły zapotrzebowanie na 

ekspertów od modelowania 3D i usług CAD. 

AR / VR 

Nie znaleziono żadnych ofert pracy związanych bezpośrednio z AR i/lub VR. Wymieniono 

jednak kilka ofert pracy związanych z projektowaniem. Zostały one już wyszczególnione 

w  sekcji Druk 3D. 

Inteligentne fabryki 

Stanowiska pracy związane z inteligentnymi fabrykami są bardzo poszukiwane. 

Confindustria bije na alarm: brakuje 280 tys. specjalistów dla Przemysłu 4.0. Postęp 

technologiczny był tak szybki, że szkolenia nie nadążały za nim. 

Komunikacja między maszynami 

Według szacunków OECD, Włochy są jednym z wiodących krajów (6 miejsce na 

świecie) również w zakresie połączeń między maszynami przemysłowymi (komunikacja 

M2M). Technologia ta pozwala na wymianę automatycznych danych i informacji 

w  czasie rzeczywistym w ramach sieci zakładów, maszyn, czujników i robotów 

przemysłowych. Jako taka, komunikacja M2M stanowi jeden z elementów 

fundamentalnych zasad Przemysłu 4.0 i stanowi infrastrukturę stojącą za Internetem 

Rzeczy. We Włoszech rozpowszechnienie kart SIM zainstalowanych w maszynach 

i  czujnikach (niezbędnych do umożliwienia transmisji danych M2M) wynosi 16,4 na 100 

mieszkańców: jest to wartość porównywalna z krajami takimi jak Chiny i Niemcy, 

a  nawet wyższa niż w Japonii (12,7) i Korei Południowej (8,3). 

 

Internet Rzeczy (IoT) 

W 2017 roku rynek IoT (Internet of Things) we Włoszech osiągnął wartość ponad 3 i pół 

miliarda euro, odnotowując 32% wzrost w stosunku do roku poprzedniego16. Te dane, 

same w sobie pozytywnae są potwierdzeniem ścieżki rozwoju, która jest kontynuowana 

w szybkim tempie. W ciągu ostatnich trzech lat wartość sektora wzrosła ponad 

dwukrotnie (+ 139%), biorąc pod uwagę, że w 2014 r. wynosiła ok. 1,55 mld. 

W  szczególności, Smart Metering i Smart Car są najbardziej wartościowe te absolutne 

(980 i 810 odpowiednio mln €), a następnie Smart Building (520 mln) i rozwiązań 

Internetu Rzeczy dla logistyki przemysłowej (360 mln). Segmenty Smart City (320 mln) 

i Smart Home (250 mln), choć bardziej ograniczone w wartości bezwzględnej, to jednak 

bardzo dynamiczne, ze wzrostem odpowiednio 40% i 35%  
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Najbardziej pożądane stanowiska to: Przemysłowi naukowcy danych, koordynator 

robotów, architekt rozwiązań IT/IoT, przemysłowy inżynier/programista komputerowy, 

przemysłowy projektant UI/UX, Specjalista ds. Smart Metering. 

 

 

Cyberbezpieczeństwo 

Cyberbezpieczeństwo pojawiło się nie tylko na stanowiskach związanych z konkretnymi 

zagadnieniami, ale także na stanowiskach związanych z IT, które z natury wymagają 

umiejętności i kompetencji związanych z bezpieczeństwem. W szczególności, wiele ofert 

pracy związanych z bezpieczeństwem było spowodowanych nowymi regulacjami i 

standardami ustanowionymi przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR). 

Wśród znalezionych wakatów znalazły się: 

- Starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa/Starszy menedżer ds. 

cyberbezpieczeństwa. Monitorują systemy pod kątem luk w zabezpieczeniach, 

projektują skuteczne rozwiązania i dostarczają raporty kierownictwu 

- Chief Information Security Officer (CISO) definiuje właściwą strategię ochrony 

zasobów korporacyjnych i ograniczania możliwych zagrożeń informatycznych. 

Czasami nazywani są menedżerami bezpieczeństwa IT. Są oni odpowiedzialni za 

ochronę komputerów, sieci i danych organizacji przed zagrożeniami zewnętrznymi 

(naruszeniami bezpieczeństwa) 

- Konsultant Doradztwa Ochrony Danych oferuje wsparcie we wdrożeniu i/lub trwałej 

poprawie ochrony danych w firmie zgodnej z GDPR 

- Administrator Systemów Informatycznych Zapewnia bezpieczeństwo i wydajność 

infrastruktury informatycznej oraz zapewnia kontrolę dostępu 

- Inspektor ochrony danych i kierownik ds. zgodności współpracuje z firmą w celu 

zapewnienia, że wymagane kontrole bezpieczeństwa są w użyciu 

- DevOps Inżynier. Przeprowadza testy systemów pod kątem bezpieczeństwa, 

wydajności i dostępności oraz zapewnia bezpieczeństwo wszystkich systemów IT 

- Starszy Administrator Systemów nadzoruje pracę zespołu operacyjnego, monitoruje 

wydajność systemu oraz konfiguruje nowe oprogramowanie i sprzęt 

- Analityk bezpieczeństwa informacji. Jest odpowiedzialny za analizę danych 

i  rekomendowanie zmian osobom wyższego szczebla, ale nie autoryzuje i nie wdraża 

zmian. 
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2.1.3.3 Wyniki analizy potrzeb przemysłu – Włochy 

2.1.3.3.1 Informacje o firmach respondentów 
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2.1.3.3.2 Umiejętności poszukiwane przy rekrutacji nowych pracowników 

 

 

2.1.4 Malta 

2.1.4.1 Wprowadzenie  

Wolnorynkowa gospodarka Malty - najmniejszej gospodarki w strefie euro - opiera się w dużym 

stopniu na handlu zarówno towarami, jak i usługami, głównie w obrębie Europy. Gospodarka 

Malty jest uzależniona od handlu zagranicznego, produkcji i turystyki. Ze względu na brak 

zasobów naturalnych, kraj jest w dużym stopniu uzależniony od kapitału ludzkiego. Skład PKB 

według sektora pochodzenia wynosi 10,2% dla przemysłu (w tym, produkcja, produkcja energii 

i  budownictwo) (2017 r.) i 88,7% dla usług (obejmujących działalność rządową, komunikację, 

transport, finanse i wszystkie inne prywatne działalności gospodarcze, które nie produkują), 

pozostawiając 1,1% składu PKB dla działalności rolniczej. Rzeczywiście sektor usług na Malcie 

nadal się rozwija, przy stałym wzroście w sektorach usług finansowych i gier online.  

Umiejętności miękkie 

Umiejętności cyfrowe 
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PKB na jednego mieszkańca Malty wynosi 41 900 USD (2017)1 Wzrost PKB Malty pozostaje 

silny i jest wspierany przez silny rynek pracy, na którym stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 

3,4%. 2019.2 

Według raportu "Malta: mismatch priority occupation" z 2016 r. dostępnego na stronie 

(https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/malta-mismatch-priority-

occupations), Malta ma niedobór zawodów w służbie zdrowia, ICT, grafice i multimediach, 

księgowości i finansach, badaniach, kierownikach, technikach i innych specjalistach oraz 

pracownikach rzemiosła i pokrewnych zawodach, podczas gdy ma nadwyżkę zawodów 

w  barach, hotelach i śmieciarzach. W sprawozdaniu stwierdza się, że "zdrowie jest jednym 

z  głównych obszarów, w których oczekuje się wzrostu w przyszłości, ze względu na 

zwiększenie zdolności produkcyjnych sektora, w którym oczekuje się, że nowe bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne doprowadzą do turystyki medycznej i edukacji medycznej". Wreszcie, 

istnieje rosnące zapotrzebowanie na projektantów grafiki i multimediów ze względu na 

zwiększony popyt na działalność związaną z Internetem. 

Na Malcie istnieją różne podejścia do przyjęcia cyfryzacji i przygotowania się na nadchodzący 

wpływ i zakłócenia spowodowane przez Przemysł 4.0. (patrz Załącznik B). Na rynku pracy 

zaobserwowano wzrost liczby miejsc pracy i specjalistycznych umiejętności związanych 

z  sektorami gier, usług finansowych, podróży i logistyki. Ostatnio rząd podjął działania mające 

na celu zmodernizowanie w jak największym stopniu służby publicznej i uczynienie jej bardziej 

dostępną dla społeczeństwa za pomocą technologii. Jednak inne sektory, w tym, ale nie tylko, 

opieka zdrowotna, handel detaliczny, edukacja i budownictwo, nadal pozostają w tyle, 

prawdopodobnie z powodu strachu przed zmianami i technologią.  

Wiele MŚP inwestuje więcej w technologię i ludzi, ponieważ wierzą, że z odpowiednimi 

narzędziami i dostępem do właściwych talentów oraz poczuciem dyscypliny, przyjęcie strategii 

zakłócających może przynieść znaczące korzyści dla ich organizacji i dla Malty jako całości, 

ponieważ pomaga firmom budować prawdziwą wartość i być bardziej konkurencyjnym. 

Zaawansowane technologicznie narzędzia, takie jak techniki eksploracji danych (big data 

mining) i cloud computing wraz ze sztuczną inteligencją (AI) są obecnie do ich dyspozycji 

i  umożliwiają im nie tylko poznanie potrzeb klientów, ale także ich przewidywanie. Dzięki temu 

takie technologie i odpowiednie umiejętności ludzi pozwalają im lepiej planować swoje zasoby, 

aby dopasować je do zmieniających się wzorców rynkowych.   

Maltańczycy są z natury odporni na zmiany i wielu z nich uważa, że przygotowanie się do 

Przemysłu 4.0 nie jest łatwą zmianą, ponieważ wymaga zmiany paradygmatu mentalności 

i  kultury, aby pracować i myśleć szybciej i w sposób oparty na współpracy. Wymaga to 

zarówno od firm, jak i ich pracowników umiejętności cyfrowych i elastyczności w środowisku, 

w  którym jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Wielkość maltańskiego rynku może jednak dać 

maltańskim firmom nieco więcej swobody i czasu na dostosowanie się do nowej rzeczywistości 

cyfrowej rewolucji. 

 
1 Źródło: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mt.html 
2 Źródło: https://tradingeconomics.com/malta/unemployment-rate 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/malta-mismatch-priority-occupations
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/malta-mismatch-priority-occupations
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mt.html
https://tradingeconomics.com/malta/unemployment-rate
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2.1.4.2 Powiązane miejsca pracy na Malcie 

Badania obejmowały odwiedzenie kilku maltańskich stron internetowych z ogłoszeniami 

o  pracy, w tym oficjalnej strony rządowej (Jobsplus) oraz Linkedin z ofertami pracy na Malcie. 

(Patrz Załącznik A). Wyniki wskazują na dynamiczny rynek skoncentrowany głównie na 

usługach, co potwierdza powyższe stwierdzenia dotyczące sektora usług jako głównego 

czynnika generującego PKB.  

Większość wolnych miejsc pracy dotyczy stanowisk kierowniczych i finansowych w sektorze 

finansowym, a następnie miejsc pracy w branży igamingowej. Wymaga to pośrednio przyszłych 

miejsc pracy związanych z cloud computingiem i big data, zwłaszcza w zakresie analityki 

biznesowej, a także ochrony takich danych, co wymaga przyszłych miejsc pracy związanych 

z  cyberbezpieczeństwem.  

Szczegółowe spojrzenie na oferty pracy z różnych lokalnych źródeł stawia znaczenie 

inwestowania w Cloud Computing i Cyber Security na szczycie wymaganych miejsc pracy 

związanych z Przemysłem 4.0. Poniżej podsumowano wyniki badań (stan na październik 2019 

r.).  

Druk 3D  

Szeroko zakrojone poszukiwania pracy dla druku 3D dały minimalne rezultaty, z konkretną 

firmą poszukującą stażysty IT na pół etatu, który byłby w stanie wykonać kilka wydruków 3D 

i  wakatem dla starszego projektanta graficznego. Nie było żadnych innych konkretnych ofert 

pracy związanych z drukiem 3D.  

Robotyka 

Podobnie nie było zapotrzebowania na stanowiska związane z robotyką, z wyjątkiem kilku 

wakatów wymagających wiedzy z zakresu robotyki, w tym wakatu dla menedżera ds. 

międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS) w sektorze 

finansowym, wymagającego "styczności z automatyzacją procesów robotycznych i innymi 

przełomowymi technologiami", ponieważ organizacja zajmowała się robotyką 

i  automatyzacją. Inne powiązane oferty pracy obejmowały: 

- Programista Oprogramowania (obejmujący wszystko od technologii napędzającej 5G, 

przez robotykę, sztuczną inteligencję po analitykę danych) 

- Konsultant ds. doradztwa IT (Co najmniej trzy (3) lata doświadczenia zawodowego 

w  transformacji technologicznej lub rolach związanych z wdrażaniem (transformacja 

dużych programów IT, automatyzacja procesów robotyki/ role związane z 

automatyzacją, aplikacje dla przedsiębiorstw, aplikacje mobilne i internetowe itp.) 

- Starszy administrator AML i KYC (śledzenie nowych trendów w zakresie przestępstw 

finansowych, w tym rozwoju technologii / robotyki;) 
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Chmura obliczeniowa 

W wyniku badań powstała znaczna liczba ofert pracy w zakresie Cloud Computing lub 

technologii pokrewnych. Były to między innymi oferty pracy dla: 

- DevOps Engineer (Kontrola uprawnień do oprogramowania i usług (bitbucket, JIRA, 

usługi w chmurze) 

- DevOps Engineer (odpowiedzialność będzie polegała na pomocy w projektowaniu, 

budowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu naszych krytycznych systemów produkcyjnych, 

które są skalowalne i odporne (zarówno na wewnętrznej infrastrukturze, jak i u 

zewnętrznych dostawców usług w chmurze) i mogą działać w wysokiej skali, przy 

jednoczesnym zachowaniu gwarantowanego czasu pracy) 

- DevOps Engineer (Konfigurowanie infrastruktury chmury i budowanie architektury 

projektowej od podstaw) oraz (Administrowanie kontrolą uprawnień oprogramowania 

i  usług (bitbucket, JIRA, usługi w chmurze) 

- Front End Developer (React/Redux) (Umiejętności w Javascript, React, Mobx, 

NodeJS, MySQL, Google Cloud Platform) 

- Data DevOps Engineer (doświadczenie w konfigurowaniu środowisk w AWS lub 

innych platformach chmurowych) 

- DevOps Software Engineer (praca z wiodącym globalnym dostawcą płatności, który 

ma bieżący projekt do pracy nad inicjatywą Cloud Native z ich partnerem 

integracyjnym) 

- Op SysOp (Znajomość technologii chmurowych AWS, Azure, ZetaGrid & Vmware) 

- Specjalista ds. bezpieczeństwa sieci i IT (bezpieczeństwo, łączność i dostęp do 

chmury) 

AR / VR 

Nie znaleziono żadnych ofert pracy związanych bezpośrednio z AR i/lub VR. Wymieniono 

jednak kilka ofert pracy w zakresie projektowania. Zostały one już zgłoszone w sekcji Druk 

3D. 

Inteligentne fabryki 

Podobnie jak w przypadku AR / VR, nie było wzmianki o miejscach pracy związanych 

z  inteligentnymi fabrykami. Dodatkowe poszukiwania miejsc pracy w przemyśle wytwórczym 

o wysokiej wartości dodanej również okazały się daremne. 

Cyberbezpieczeństwo 

Cyberbezpieczeństwo pojawiło się nie tylko na stanowiskach związanych z konkretnymi 

zagadnieniami, ale także na stanowiskach związanych z IT, które z natury wymagają 

umiejętności i kompetencji związanych z bezpieczeństwem. W szczególności, wiele ofert 

pracy związanych z bezpieczeństwem było spowodowanych nowymi regulacjami 
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i  standardami ustanowionymi przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR). 

Wśród znalezionych wakatów znalazły się: 

- Starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa 

- Starszy kierownik ds. cyberbezpieczeństwa 

- Główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji 

- Kierownik ds. bezpieczeństwa IT 

- Inżynier ds. bezpieczeństwa 

- Konsultant ds. doradztwa w zakresie ochrony danych 

- Administrator systemów informatycznych (zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności 

infrastruktury informatycznej oraz zapewnienie kontroli dostępu) 

- Inspektor ochrony danych i kierownik ds. zgodności (kontakt z organizacją w celu 

zapewnienia wdrożenia wymaganych kontroli bezpieczeństwa) 

- DevOps Engineer ((Przeprowadzanie testów systemowych pod kątem 

bezpieczeństwa, wydajności i dostępności oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

wszystkich systemów IT) 

- Starszy administrator systemów (przestrzeganie ścisłych standardów bezpieczeństwa) 

- Analityk ds. bezpieczeństwa informacji 

2.1.4.3 Wyniki analizy potrzeb przemysłu – Malta 

2.1.4.3.1 Informacje o firmach respondentów 

 Wielkość przedsiębiorstwa: 

 

Ind 
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Technologie Przemysłu 4.0, w które firma inwestuje lub planuje zainwestować w ciągu 

najbliższych 5 lat: 

 

 

 

 

2.1.4.3.2 Umiejętności poszukiwane podczas rekrutacji nowych pracowników 

Umiejętności miękkie 

 

Digital skills 
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2.1.5 Polska 

2.1.5.1 Wprowadzenie 

Badania poziomu automatyzacji polskich zakładów produkcyjnych dowodzą, że dla 

zarządzających polskimi fabrykami wyzwania trzeciej rewolucji przemysłowej związane 

z  technologiami mikroelektronicznymi pozostają w dużej mierze aktualne. Tylko 15% polskich 

fabryk jest w pełni zautomatyzowanych, a 76% respondentów wskazuje na częściową 

automatyzację. Ponadto, tylko niewielka część fabryk nadal wykorzystuje systemy 

informatyczne do zarządzania operacyjnego i sterowania produkcją.  

Przyczyn naszego opóźnienia technologicznego w stosunku do krajów najbardziej 

uprzemysłowionych jest wiele. Należą do nich: późne otwarcie się na zachodnie technologie 

(dopiero po 1989 r.), niskie koszty pracy, brak dostępu do odpowiedniego kapitału, brak 

wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej, a także koncentracja na marketingu i sprzedaży w celu 

zbudowania pozycji rynkowej. 

Jeśli jednak mamy się przygotować do wykorzystania szans związanych z obecną, czwartą 

rewolucją przemysłową, to przede wszystkim potrzebujemy pełnego dostępu do technologii 

z poprzedniego etapu, czyli zbudowania silnej infrastruktury umożliwiającej automatyzację 

i  informatyzację produkcji. Ta warstwa technologiczna służy jako fundament do inwestycji 

w  bardziej "inteligentne" technologie. Przejście na "poziom 4.0" wymaga również dużych 

inwestycji w kształcenie kadry menedżerskiej i inżynierskiej, która będzie miała kompetencje do 

wdrażania i utrzymywania najnowszych technologii. 

2.1.5.2 Pokrewne zawody w Polsce 

Najbardziej związane z Przemysłem 4.0 i jego różnymi technologiami są następujące zawody: 

- Inżynier oprogramowania 

- Specjalista ds. nauki o danych i konsultingu 

- Ekspert ds. bezpieczeństwa danych 

- Ekspert w dziedzinie symulacji 

- Doradca ds. bezpieczeństwa cybernetycznego 

- Programista oprogramowania  

- Architekt ds. bezpieczeństwa  

- Cyfrowy śledczy kryminalistyczny 
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2.1.5.3 Wyniki analizy potrzeb przemysłu – Polska 

2.1.5.3.1  Informacje o firmach respondentów 
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2.1.5.3.2 Umiejętności poszukiwane przy rekrutacji nowych pracowników 

Umiejętności miękkie 

 

Umiejętności cyfrowe 
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2.1.6 Rumunia 

2.1.6.1 Wprowadzenie 

Gospodarka Rumunii znajduje się na 47 miejscu na świecie pod względem produktu krajowego 

brutto (PKB), a przemysł stanowi około 24% PKB. W Rumunii jest około 7 mln pracowników, 

z  czego 1,15 mln pracuje w sektorze produkcyjnym. Stopa bezrobocia wynosi 3,9% (we 

wrześniu 2019 r.) i jest najniższa w historii kraju. W ciągu ostatnich lat rumuńska branża IT&C 

doświadczyła silnego rozwoju, zapewniając obecnie ponad 5% PKB kraju i zatrudniając około 

191 500 osób. 

Rumuńska gospodarka szybko się rozwija - wzrosła o 7,0% w 2017 roku i 4,1% w 2018 roku – 

a  to ma silny wpływ na rynek pracy. Według badania przeprowadzonego przez Hipo.ro na 315 

firmach aktywizujących się w Rumunii, 40% firm spodziewa się w 2019 roku wzrostu liczby 

pracowników o więcej niż 10%, 34% wzrostu o mniej niż 10%, 23% uważa, że liczba 

pracowników pozostanie na stałym poziomie, podczas gdy tylko 3% spodziewa się spadku. 

Badanie pokazuje, że większość nowych miejsc pracy będzie w oprogramowaniu IT (13,18%), 

sprzedaży (13,0%), obsłudze klienta (12%), inżynierii (9%), zasobach ludzkich-szkoleniach 

(8,41%) i produkcji (7,39%). 

Dzięki wysoko wykwalifikowanym specjalistom ITC, Rumunia jest szybko rozwijającym się 

miejscem outsourcingu IT, zwłaszcza w zakresie rozwoju oprogramowania. Fakt ten jest 

widoczny również na krajowym rynku pracy, gdzie dostępnych jest wiele stanowisk związanych 

z Przemysłem 4.0 i koncentrujących się na rozwoju aplikacji oprogramowania. W związku z tym, 

oferty pracy związane z Cloud Computing, Cyberbezpieczeństwem są częstsze niż te związane 

z drukiem 3D, AR/VR czy Smart Factories. Jeśli chodzi o robotykę, w Rumunii szczególny 

nacisk kładzie się na automatyzację procesów robotycznych (RPA). Pierwszy rumuński 

jednorożec (UiPath) jest firmą specjalizującą się w RPA i istnieje wiele miejsc pracy dla 

programistów lub specjalistów RPA. 

Ważną częścią rumuńskiej gospodarki jest przemysł motoryzacyjny. Ze względu na swoją 

złożoność, branża ta oferuje różne miejsca pracy związane z Przemysłem 4.0: eksperci ds. 

cyberbezpieczeństwa w branży motoryzacyjnej, inżynierowie wspierający integrację Przemysłu 

4.0 (COBOTS, ROBOTY, big data), eksperci ds. konserwacji robotów przemysłowych, 

operatorzy robotów itp.. 

Rumunia doświadcza obecnie niedoboru umiejętności na rynku pracy. Na przykład, zgodnie 

z  badaniem obejmującym 47 firm IT i opublikowanym przez Codecool w październiku 2019 r., 

w rumuńskim sektorze IT tylko co roku brakuje 15 400 programistów komputerowych. Inne 

sektory związane z Przemysłem 4.0 również mają trudności ze znalezieniem potrzebnych im 

pracowników. 

Główne powody są następujące: 

- Za mało absolwentów informatyki (tylko 9,5 tys. z 15 tys. potrzebnych każdego roku) 

- Wielu specjalistów wyjeżdża do pracy za granicę (37.031 specjalistów opuściło 

Rumunię) 
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Aby poradzić sobie z tym niedoborem umiejętności, firmy stosują różne strategie: zatrudniają 

świeżych absolwentów i szkolą ich, podnoszą pensje, zatrudniają ludzi z innych krajów, oferują 

hojne pakiety relokacyjne itp. 

2.1.6.2 Powiązane miejsca pracy w Rumunii 

Badanie zostało przeprowadzone na głównych rumuńskich stronach internetowych 

z  ogłoszeniami o pracę: olx.ro (32 635 ofert pracy), ejobs.ro (ponad 28 000 ofert pracy), 

Jobber.ro (11 543 ofert pracy w branży IT), bestjobs.eu (10 875 ofert pracy), hipo.ro (ponad 5 

000 ofert pracy dla profesjonalistów i juniorów z wyższym wykształceniem), myjobs.ro.  

Wyniki wskazują na bardzo dynamiczny rynek pracy, z wieloma ofertami pracy związanymi 

z  Przemysłem 4.0. 

Jak już wspomniano, istnieje nacisk/popyt na dziedziny związane z IT&C i rozwojem 

oprogramowania (Cloud Computing, Cyber Security, Robotic process automation (RPA)).  

Poza stanowiskami technicznymi istnieje wiele zawodów, w których oprócz innych konkretnych 

umiejętności wymagana jest wiedza na temat niektórych aspektów Przemysłu 4.0. Przykładowo, 

osoba pracująca w dziale sprzedaży lub marketingu firmy tworzącej rozwiązania AR/VR musi 

mieć dobre zrozumienie tych technologii. 

Inteligentne fabryki 

Nie udało nam się znaleźć wielu ofert pracy, w których wyraźnie wspomina się o Smart 

Factory, ale najprawdopodobniej wiele stanowisk w branży produkcyjnej jest już związanych 

z tą koncepcją.  

Wśród dostępnych w Rumunii ofert pracy związanych z inteligentnymi fabrykami, możemy 

wymienić następujące: 

- Software-Architect Smart-Production (dla znanego dostawcy rozwiązań z zakresu 

robotyki przemysłowej) 

- Ekspert Konsultant Mechanical Design (ze szczególnym uwzględnieniem zadań 

związanych z wdrażaniem rozwiązań Digital Factory 

- Ekspert konsultant CNC (z konkretnymi zadaniami związanymi z wdrażaniem 

rozwiązań Digital Factory) 

- Inżynier Smart Factory (z konkretnymi zadaniami w zakresie projektowania i rozwoju 

rozwiązań Smart Factory) 

- Smart Applications Engineer, Mechanical Design (do pełnienia funkcji Smart 

Applications Engineer w obszarze Industry 4.0/ Internet of Things/ Smart Factory)) 

AR/VR 

AR/VR są obecnie wykorzystywane w Rumunii głównie w marketingu i branżach 

kreatywnych, dlatego wiele dostępnych ofert pracy związanych z AR/VR dotyczy rozrywki.  

Niektóre z ofert pracy związanych z AR/VR są następujące: 
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- Programista C# - UNITY DEVELOPER (do tworzenia oprogramowania wirtualnej 

rzeczywistości) 

- DEVELOPER JAVA FULL-STACK dla VR 

- Unity 3D Developer (do tworzenia gier wirtualnej rzeczywistości i cyfrowych rozwiązań 

interaktywnych) 

- Digital Marketing Specialist (dla firmy dostarczającej rozwiązania z zakresu wirtualnej 

rzeczywistości) 

- Międzynarodowy przedstawiciel handlowy IT (do sprzedaży rozwiązań z zakresu 

wirtualnej rzeczywistości) 

- Inżynier ds. energii w sieci zdalnego dostarczania (w celu zapewnienia wsparcia 

technicznego w odległej przestrzeni fizycznej za pomocą technologii rozszerzonej 

rzeczywistości) 

- Programista gier (zaangażowany w rozwój VR na wysokim poziomie) 

- Przedstawiciel klienta - Kino VR 

- Artysta wizualizacji architektonicznej (do pomocy przy tworzeniu aplikacji VR do 

projektowania wnętrz) 

- Pracownik działu marketingu (dla firmy działającej w branży VR/AR 

- Programista VR i AR  

Chmura obliczeniowa 

Istnieje wiele dostępnych ofert pracy związanych z Cloud Computing, oferowanych przez 

różne firmy: dostawców rozwiązań cloud computing i usług IT, dostawców motoryzacyjnych, 

dostawców rozwiązań komunikacyjnych, banki, software house'y, firmy telekomunikacyjne, 

itp. Obejmują one szeroki zakres dziedzin: wsparcie techniczne i wsparcie klienta, inżynieria, 

doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie zarządzania, administracja, itp. 

Niektóre z tych miejsc pracy są następujące: 

- Inżynier systemu chmurowego 

- Programista chmury 

- Konsultant ds. obliczeń rozproszonych 

- Specjalista ds. wsparcia technicznego na platformach zarządzania w chmurze 

- DevOps Engineer (odpowiedzialny za projektowanie infrastruktury, tworzenie i 

utrzymywanie architektur chmurowych, migrację systemów do chmury, etc.) 

- Inżynier Infrastruktury (do budowy Platformy Chmurowej) 

- Architekt platformy Google Cloud 

- Inżynier Wsparcia Azure Stack (z praktyczną znajomością podstaw chmury 

obliczeniowej) 

- Konsultant ds. oprogramowania w chmurze 
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Druk 3D  

Druk 3D jest dość ważny w Rumunii, z kilkoma producentami drukarek 3D, kilkoma dobrze 

wyposażonymi laboratoriami uniwersyteckimi, wieloma firmami polegającymi na druku 3D 

w  swojej codziennej działalności i kwitnącą społecznością druku 3D. Jednakże, nie ma zbyt 

wielu ofert pracy związanych z drukiem 3D ogłaszanych w sieci. Wśród przyczyn takiego 

stanu rzeczy możemy wymienić zredukowane rozmiary firm produkujących drukarki 3D, 

preferowanie rekrutacji pracowników ze społeczności lub dość powszechną praktykę 

przedsiębiorców polegającą na samokształceniu i szkoleniu swoich pracowników na miejscu 

pracy. 

Niektóre z ofert pracy związanych z drukiem 3D, które udało nam się znaleźć, są 

następujące: 

- Przedstawiciel ds. instalacji oprogramowania (konieczność interakcji z drukarkami 3D) 

- Pracownik gospodarczy (wymagane doświadczenie w druku 3D) 

- Operator drukarki 3D / projektant produktu 

- Specjalista ds. sprzedaży drukarek 3D 

Robotyka 

Rumunia posiada kwitnący przemysł motoryzacyjny, który oprócz innych sektorów tworzy 

wiele miejsc pracy związanych z robotami przemysłowymi, jak np.: 

- Operator robota 

- Spawacz robotyczny 

- Inżynier robotyki lub automatyki 

- Inżynier serwisu/konserwacji (dla robotów przemysłowych) 

- Embedded Software Engineer (odpowiedzialny za tworzenie robotów i systemów 

robotycznych) 

- Inżynier symulacji robotów 

- Inżynier urządzeń testowych (z wiedzą na temat robotów przemysłowych) 

- Przedstawiciel handlowy (dla firmy, która dostarcza oprogramowanie ze sztuczną 

inteligencją i wizją komputerową dla systemów wbudowanych, której głównym celem 

jest budowa animatronicznych robotów humanoidalnych) 

 

Istnieje wiele miejsc pracy związanych z automatyzacją procesów robotycznych (RPA) 

oferowanych przez bardzo różnych pracodawców: dostawców usług finansowych, firmy 

outsourcingowe, banki, producentów samochodów, producentów produktów, dostawców 

usług inżynieryjnych, firmy technologiczne, dostawców usług IT, firmy telekomunikacyjne itp. 

Niektóre z nich są następujące: 

- Programista RPA 

- Specialista RPA 
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- Specjalista ds. zastosowań dziedzinowych RPA 

- Architekt RPA 

- Kierownik ds. procesów RPA 

- Bot Designer (z naciskiem na implementację RPA) 

- Specjalista ds. technologii podatkowych (wymagane doświadczenie w RPA) 

- Analityk biznesowy RPA 

- Process Expert (jeden z kluczowych obowiązków - ocena obszarów, które mogłyby 

skorzystać z RPA) 

- Inżynier oprogramowania (różne specjalizacje, do pracy przy rozwoju oprogramowania 

RPA) 
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Cyberbezpieczeństwo 

Wiele różnych stanowisk pracy związanych z cyberbezpieczeństwem jest oferowanych 

w  Rumunii przez różnych pracodawców: dostawców motoryzacyjnych, banki, firmy 

programistyczne, firmy telekomunikacyjne, dostawców usług IT, itp. Wśród nich możemy 

wymienić następujące: 

- Inżynier ds. cyberbezpieczeństwa 

- Analityk ds. cyberbezpieczeństwa 

- Doradca ds. bezpieczeństwa cybernetycznego 

- Konsultant ds. bezpieczeństwa aplikacji 

- Ekspert ds. operacji związanych z cyberbezpieczeństwem 

- Programista cyberbezpieczeństwa 

- Software Developer (do pracy nad rozwojem rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 

cybernetycznego) 

- Architekt ds. bezpieczeństwa (wspierający wdrożenie koncepcji cyberbezpieczeństwa) 

- Cyfrowy śledczy kryminalistyczny 

- Wsparcie techniczne - Bezpieczeństwo cybernetyczne 

Ponadto, w przypadku niektórych stanowisk w sektorach takich jak motoryzacja, wymagana 

jest wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

2.1.6.3 Wyniki analizy potrzeb przemysłu - Rumunia 

2.1.6.3.1 Informacje o firmach respondentów 
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2.1.6.3.2 Umiejętności poszukiwane podczas rekrutacji nowych pracowników 

Umiejętności miękkie 

 

Umiejętności cyfrowe 
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2.1.7 Hiszpania 

2.1.7.1 Wprowadzenie  

Chociaż działania związane z Przemysłem 4.0 zaczynają być wdrażane w Hiszpanii, wciąż jest 

za wcześnie, aby zobaczyć wyniki i stwierdzić, czy model ten może być eksportowany do innych 

krajów.   Wiele sektorów przemysłowych, takich jak przemysł motoryzacyjny czy spożywczy, 

ukierunkowało się na ten nowy trend i poszukuje specjalistów w tym sektorze.  

2.1.7.2 Powiązane miejsca pracy w Hiszpanii 

Przedsiębiorstwa hiszpańskiego przemysłu motoryzacyjnego dobrze wdrażają Przemysł 4.0 

w  swoich firmach i zakładach. Nie tylko wdrażają tę koncepcję w swoich firmach, ale także 

rozwijają inne technologie, które mogą być stosowane w czwartej rewolucji przemysłowej, 

ponieważ firmy rozumieją znaczenie tej koncepcji.  Największe firmy w sektorze hiszpańskim, 

które poszukują specjalistów w tej dziedzinie to Nissan, SEAT i Renault.  

Wszystkie te firmy z powodzeniem wdrożyły Przemysł 4.0. Przemysł 4.0 w hiszpańskim 

przemyśle motoryzacyjnym przyniesie wiele możliwości. Należy jednak zaznaczyć, że 

w  Hiszpanii istnieją ogromne różnice regionalne, a oferty zależą od lokalizacji hiszpańskich 

firm. 

Kraj Basków, Katalonia i Wspólnota Madrycka to trzy najlepiej rozwinięte regiony Hiszpanii pod 

względem Przemysłu 4.0 i Przemysłu 4.0 w sektorze motoryzacyjnym, a firmy w tych 

lokalizacjach oferują największe możliwości zatrudnienia w 4.0. Różnice te można wyjaśnić 

wysokim poziomem uprzemysłowienia przed wprowadzeniem Przemysłu 4.0 w Hiszpanii, 

ingerencją rządu w rozwój koncepcji poprzez przyznawanie dotacji hiszpańskim firmom, 

inwestycjami w badania i rozwój koncepcji przez rządy regionalne, zaangażowaniem klastrów 

oraz postępem edukacyjnym zapewnianym przez uniwersytety. Do regionów słabiej 

rozwiniętych należą regiony na południu Hiszpanii, takie jak Estremadura. W tych regionach 

hiszpańskie firmy z branży motoryzacyjnej otrzymują znacznie mniejszą pomoc od władz 

regionalnych i lokalnych.   

Strony internetowe, które oferują najwięcej możliwości pracy w Przemyśle 4.0 to: 

 

 INFORJOBS 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/industria-4.0 

INDUSTRIA CONECTADA  

https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx 

ACCENTURE 

https://www.accenture.com/es-es/services/industryx0-index 

OASYS 

https://oasys-sw.com/ofertas-de-empleo-oasys/ 

JOOBLE 

www.jooble.com 

LINKEDIN 

https://es.linkedin.com/jobs/organización-industrial-empleos?position 

 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/industria-4.0
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
https://www.accenture.com/es-es/services/industryx0-index
https://oasys-sw.com/ofertas-de-empleo-oasys/
file:///C:/Users/Charo%20Cuart/AppData/Local/Temp/www.jooble.com
https://es.linkedin.com/jobs/organización-industrial-empleos?position
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Inteligentne fabryki 

Inteligentne fabryki w Hiszpanii są uważane za te, które zatrudniają lub oferują pracę 

związaną z przemysłem 4.0, więc nie ma zapotrzebowania na ekspertów Smart Factories, 

ale istnieje silne zapotrzebowanie na ekspertów, którzy zarządzają wszystkimi 

specjalnościami, które opisujemy w następujących punktach. 

AR/VR 

AR/VR są obecnie wykorzystywane w Hiszpanii głównie w marketingu i przez branże 

kreatywne, dlatego wiele dostępnych ofert pracy związanych z AR/VR dotyczy rozrywki.  

 Niektóre z zawodów związanych z AR/VR są następujące: 

- Kreatywni copywriterzy do pisania atrakcyjnych i bogatych w informacje materiałów 

komunikacyjnych dla kilku firm z sektora B2B i B2C, zgodnie z ich strategiami 

marketingowymi 

- Programista Unity 3D (do tworzenia gier wirtualnej rzeczywistości) 

- Specjalista Digital Marketingu (dla firmy dostarczającej rozwiązania z zakresu 

wirtualnej rzeczywistości) 

- Eksperci od wirtualnej rzeczywistości opracują urządzenia dla psychologii i zdrowia 

psychicznego 

- Programista gier (zaangażowany w rozwój VR na wysokim poziomie) 

- Artyści wizualizacji architektonicznych 

- Trener VR i AR   

- Programista VR and AR  

Druk 3D  

Druk 3D jest bardzo ważny w Hiszpanii. Druk 3D jest wymagany i wykorzystywany nie tylko 

w niektórych firmach poligraficznych, ale również w firmach inżynieryjnych do tworzenia 

prototypów oraz na uczelniach technicznych i w szkołach zawodowych. 

Niektóre z ofert pracy związanych z drukiem 3D można znaleźć na stronie: 

- Firmy budowlane potrzebują ekspertów 3D do projektowania i tworzenia grafiki oraz 

projektowania planów 

- Branża obuwnicza poszukuje specjalistów 3D do tworzenia renderów 

- Firmy zajmujące się instalacjami rurowymi opracują modele dla urządzeń 

- Firmy infograficzne  

- Przemysł mody opracowuje prototypy 
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Robotyka  

Istnieje wiele miejsc pracy związanych z sektorem robotycznym oferowanych przez bardzo 

różnych pracodawców: dostawców usług finansowych, przemysł, producentów samochodów, 

producentów produktów, dostawców usług inżynieryjnych, firmy technologiczne, dostawców 

usług IT, firmy telekomunikacyjne, itp. Niektóre z nich są następujące: 

 

- Młodszy Technik Automatyk  

- Kierownik w robotyce przemysłowej 

- Technik programista robotyki 

- Inżynier Robotyki 

 

Chmura obliczeniowa 

W obszarze Cloud computing istnieje duże zapotrzebowanie na ekspertów, według badań 

wolne miejsca pracy znaleziono dla: 

- Inżynier ds. rozwoju 

- Inżynier systemu chmurowego 

- Programista chmury 

- Konsultant ds. obliczeń rozproszonych 

- Ekspert ds. zarządzania w chmurze 

- Inżynier Infrastruktury (do budowy Platformy Chmurowej) 

Cyberbezpieczeństwo 

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa są potrzebni w większości dużych firm w Hiszpanii  

Niektóre ze znalezionych ofert obejmują: 

- Specjalista ds. operacji związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym 

- Starszy programista 

- Analizator ryzyka w zakresie bezpieczeństwa 

- Inżynierowie ds. badań nad zagrożeniami 

- Główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji 

- SEL Bezpieczeństwo cybernetyczne dla OT 

- Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym 

- Lider zespołu Appsec   
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2.1.7.3 Wyniki analizy potrzeb przemysłu - Hiszpania 

2.1.7.3.1 Informacje o firmach respondentów  

Technologie Przemysłu 4.0, w które firma inwestuje teraz lub planuje zainwestować 

w ciągu 5 lat    
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2.1.7.3.2 Umiejętności poszukiwane przy rekrutacji nowych pracowników 
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2.2 Polityki krajowe i polityki związane z UE 

Ta sekcja zawiera podsumowanie krajowych (w krajach partnerskich) i unijnych polityk 

wspierających rozpowszechnianie i podejmowanie kariery zawodowej związanej z STEM 

i  Przemysłem 4.0. 

2.2.1 Cypr 

Według raportu Industry 4.0 readiness for Cyprus przygotowanego przez Deloitte, opracowując 

strategię Industry 4.0 na Cyprze, firmy będą musiały wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

• Klient - zapewnienie doświadczenia, w którym klienci postrzegają organizację jako 

swojego cyfrowego partnera. 

• Strategia - koncentruje się na tym, jak firma przekształca się lub działa w celu 

zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej poprzez inicjatywy cyfrowe. 

• Technologia - stanowi podstawę sukcesu strategii cyfrowej, pomagając w tworzeniu 

procesów, przechowywaniu, zabezpieczaniu i wymianie danych w celu zaspokojenia 

potrzeb klientów. 

• Operacje - realizacja i ewolucja procesów i zadań z wykorzystaniem technologii 

cyfrowych. 

• Kultura, Ludzie, Organizacja - definiowanie i rozwijanie kultury organizacyjnej wraz z 

procesami zarządzania i talentami w celu wspierania postępu na krzywej dojrzałości 

cyfrowej. 

Jeśli chodzi o umiejętności i miejsca pracy, oczekuje się, że przemysł będzie łączył 

zaawansowaną technologię i umiejętności cyfrowe z wyjątkowymi umiejętnościami ludzkimi, aby 

osiągnąć najwyższy poziom produktywności. W związku z tym sukces firmy we wdrażaniu 

procesów Przemysłu 4.0 w dużej mierze zależy od posiadania siły roboczej z odpowiednimi 

umiejętnościami cyfrowymi, wiedzą techniczną i umiejętnościami miękkimi, a mianowicie siłą w 

zakresie zwinności, ciągłego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i umiejętności 

proaktywnego rozwiązywania problemów. 

Dlatego rząd cypryjski wprowadził nową holistyczną i zintegrowaną narodową strategię 

przemysłową (2017-2030), której misją jest rozwój innowacyjnych produktów i usług o wysokiej 

wartości dodanej, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności 

i  ekstrawersji przemysłu cypryjskiego. Jej głównym celem jest zwiększenie produktywności, 

innowacyjności i eksportu przemysłu oraz jego wkładu w produkt krajowy brutto kraju. 

Strategia ta składa się z 5 filarów strategicznych: 

• Cyfryzacja przemysłu 

• Rozwijanie nowych umiejętności i doskonalenie / podnoszenie kwalifikacji już 

posiadanych 

• Poprawa środowiska przemysłowego / biznesowego 

• Zwiększanie dostępu do finansowania 

• Zwiększanie dostępu do rynków. 
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2.2.2 Francja 

We Francji, Przemysł 4.0 jest jednym z kluczowych projektów strategii high-tech, która zachęca 

do cyfrowej rewolucji w przemyśle. Firmy takie jak Fives, Schneider Electric, Dassault 

Systèmes, Siemens, Mecachrome Atlantique, sedApta-osys , Airbus Group, Bosch Rexroth, 

SNCF, Metron, są bardzo zaangażowane w rozwój Przemysłu 4.0. 

Firmy takie jak Fives, Schneider Electric, Dassault Systèmes, Siemens, Mecachrome 

Atlantique, sedApta-osys , Airbus Group, Bosch Rexroth, SNCF, Metron, są bardzo 

zaangażowane w rozwój Przemysłu 4.0. 

Od 2015 roku rozpoczęto trzy inicjatywy francuskiego rządu i firm przemysłowych, w celu 

promowania przemysłu 4.0 we Francji.  

Inicjatywa A: Sojusz branżowy na rzecz przyszłości 

W lipcu 2015 r. z inicjatywy rządu francuskiego oraz 11 organizacji zawodowych z branży 

przemysłowej i cyfrowej, instytucji akademickich (Arts & Métiers ParisTech, Institut Mines-

Télécom) i (CEA, CETIM) powstał Sojusz Przemysłu Przyszłości (Alliance Industrie du Futur, 

AIF) mający na celu federację inicjatyw modernizacji i transformacji przemysłu we Francji. 

Zadaniem tego sojuszu jest: 

- Wspieranie francuskich firm w modernizacji ich narzędzi przemysłowych i transformacji ich 

modeli biznesowych przez nowe technologie cyfrowe i niecyfrowe. 

- Organizacja i koordynacja, na poziomie krajowym, inicjatyw, projektów i prac związanych 

z  transformacją przemysłu we Francji, opierając się na zaangażowaniu swoich członków. 

- AFI jest francuską odpowiedzią na inicjatywy podejmowane w ponad 20 krajach na całym 

świecie w celu modernizacji ich przemysłu w kontekście rewolucji cyfrowej i wyzwań dla 

tradycyjnych sektorów. 

AFI przyczynia się również do przekształcenia wizerunku przemysłu francuskiego; na przykład, 

nadał etykietę "Showcase Industry of the Future" ponad 60 przedsiębiorstwom, które wdrażają 

innowacyjne praktyki i technologie w swoich fabrykach (STMicroelectronics, SEW-Us come, 

Magafor, Poclain, Baud Industries, Daher, Michelin, NTN- SNR, Bosch ...). 

Inicjatywa B: French Fab 

French Fab został zainicjowany 2 października 2017 roku przez Bruno Le Maire, Ministra 

Gospodarki i Finansów, który ma na celu zjednoczenie przemysłowców i wzmocnienie 

francuskiego przemysłu z następującymi celami: 

• Przyspieszenie transformacji przemysłu we Francji 

• Zjednoczenie pod jednym sztandarem francuskich przemysłowców 

• Uosobienie pomyślnej przyszłości francuskiego przemysłu i atrakcyjności jego 

przedsiębiorstw 

• Zaprezentowanie doskonałości francuskiego przemysłu na arenie międzynarodowej 

Oprócz tej inicjatywy, rząd Francji zaproponował inne działania sprzyjające rozwojowi 

Przemysłu 4.0.  
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W dniu 20 września 2018 r., podczas wizyty w Dassault Système, w regionie paryskim, premier 

Francji Édouard Philippe przedstawił plan działań rządu na rzecz cyfrowej transformacji 

przemysłu. Plan ten zawiera trzy punkty:  

1. Nadmierna amortyzacja podatkowa dla średnich przedsiębiorstw 

Dotyczy transformacjI cyfrowej (drukarka 3D, oprogramowanie do zarządzania produkcją, 

podłączone czujniki itp.) w przypadku zakupów dokonanych między styczniem 2019 r. 

a  końcem 2020 r. Środek ten dotyczy 40% nadpodatkowej amortyzacji inwestycji 

ograniczonych do robotyki i   

2. Platformy akceleracyjne dla przemysłu przyszłości 

Aby przyspieszyć rozwój przemysłu przyszłości w regionach, rząd utworzył platformy 

przyspieszające rozwój technologii przemysłu przyszłości, które w zależności od przypadku 

będą obejmowały środki szkoleniowe, wsparcie dla innowacji lub doradztwo.  

3. Wsparcie dla transformacji cyfrowej 

Podczas tej samej wizyty, dla całego swojego programu poświęconego przemysłowi 

przyszłości, Édouard Philippe ogłosił pulę 500 milionów euro. Jego plan przewiduje również 

finansowanie dla regionów w celu wspierania transformacji cyfrowej dodatkowych 10.000 

firm przemysłowych do 2022 roku, po 5.200 już przestrzegane. Ale także rozwój platform 

cyfrowych w 16 sektorach Krajowej Rady Przemysłu, na które przeznaczono budżet 

w  wysokości 70 mln euro z Wielkiego Planu Inwestycyjnego. 

Inicjatywa C: Factory Lab 

FactoryLab to konsorcjum przemysłowe (Grupa PSA, grupa naval, Safran, Dassault System) 

i  akademickie (ART i Métier, Paris Tech) utworzone we wrześniu 2016 roku. w celu 

zaoferowania rozwiązań technologicznych. Realizuje ono demonstratory przedprzemysłowe 

w  odpowiedzi na wyzwania transformacyjne związane z Przemysłem 4.0. Konsorcjum to 

ułatwia adopcję i szybkie wdrażanie na rynku tych nowych rozwiązań. 

Jest to miejsce krzyżowej wymiany doświadczeń, FactoryLab to pomysłowy model wymiany 

i  łączenia zasobów, który oferuje swoim członkom, przemysłowym użytkownikom końcowym, 

integratorom lub dostawcom technologii, prawdziwy efekt dźwigni w zakresie tworzenia 

wartości. 
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2.2.3 Włochy  

W 2017 roku rząd postanowił podjąć pierwszy ważny krok dla technologii ewolucji naszej tkanki 

przemysłowej, wdrażając serię ważnych środków z "Narodowym Planem Biznesowym 4.0". 

Zachęty podatkowe i inne inicjatywy otrzymały dziś pozytywne wyniki, o czym świadczy wzrost 

inwestycji w technologie cyfrowe i zakup nowych maszyn przemysłowych. 

Jeśli chodzi o politykę związaną z Przemysłem 4.0, Krajowy Plan "Przedsiębiorstwo 4.0" 

obejmuje również szereg inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury technologicznej 

umożliwiającej rozwój Przemysłu 4.0, z jednym łącznym przydziałem środków w wysokości 3,5 

mld euro. Środki te uzupełniają się na przykład o rozszerzenie ultraszerokiego 

pasma  i  określenie standardów open-source dla komunikacji maszyna-maszyna w obszarze 

IoT, rozwój szybkich sieci o dużej prędkości i sieci cyfrowych. Jednym z głównych celów jest 

osiągnięcie do 2020 r. pełnego pokrycia krajowego ultraszerokiego pasma (równego co 

najmniej 30 Mbs), które obecnie wydaje się ograniczone do 42,7 % terytorium Włoch (rys. 4). 

Źródło: Istat “Internet@Italia 2018 Domanda e offerta di servizi online e scenari di 

digitalizzazione” https://www.istat.it/it/files/2018/06/Internet@Italia-2018.pdf) . 

 

 

Rysunek 1 - Krajowy zasięg sieci ultraszerokopasmowej we Włoszech 

 

Opóźnienia w infrastrukturze oraz prędkości przesyłu danych cyfrowych i informacji nadal 

stanowią istotną słabość włoskiego profilu technologicznego. Obecnie tylko 7% włoskich 

przedsiębiorstw posiada łącze internetowe o prędkości 100 Mb/s, w porównaniu do średniej 

europejskiej wynoszącej 16% (Rysunek 5). 

https://www.istat.it/it/files/2018/06/Internet@Italia-2018.pdf
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Rysunek 2 - Przedsiębiorstwa z równomierną prędkością łącza internetowego co najmniej 100 Mbs 

Jeśli weźmiemy pod uwagę kraje takie jak Dania i Szwecja, odsetek ten wzrasta do 42% i 39%. 

Jednakże, programy europejskie takie jak Horyzont 2020 i FP7 mają na celu zaoferowanie 

wartościowego wkładu w modernizację połączeń internetowych włoskich firm. 

Dzięki tym inicjatywom, na przykład, około 50 milionów euro zostało przeznaczonych na 

wsparcie badań i działalności start-upów poświęconych rozwojowi systemów Cloud i Internetu 

we włoskich przedsiębiorstwach. Więcej środków przeznaczono na rozwiązania technologiczne 

w służbie procesów produkcyjnych (rzeczywistość rozszerzona, robotyka dla przemysłu 

wytwórczego) oraz zarządzanie danymi i informacjami (chmura, big data, analityka).            

(Rysunek 3). 

 

Rysunek 3 - Środki z programów europejskich przeznaczone na rozwój technologii 4.0 we Włoszech (w mln euro) 
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2.2.4 Malta 

Rząd Malty uznaje technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) za kluczowy czynnik rozwoju 

lokalnej gospodarki. ICT ma polityczną siłę przebicia i jest uważana za jeden ze strategicznych 

filarów rozwoju Malty jako kraju patrzącego w przyszłość.  

Portfolio ICT stanowi obecnie część gospodarki cyfrowej dla Malty i podlega Ministerstwu 

Gospodarki, Inwestycji i Małych Przedsiębiorstw (MEIB), a w szczególności sekretarzowi 

parlamentarnemu ds. konkurencyjności i wzrostu gospodarczego.  

Opracowano szereg ważnych polityk odnoszących się do ICT, a w szczególności mających 

wpływ na Przemysł 4.0, takich jak: 

 “Digital Malta - Narodowa Strategia Cyfrowa na lata 2014 - 2020", która jest dostępna 

pod adresem: 

https://digitalmalta.org.mt/en/Documents/Digital%20Malta%202014%20-%202020.pdf 

W niniejszej strategii nakreślono trzy strategiczne tematy - cyfrowy obywatel, cyfrowe 

przedsiębiorstwo i cyfrowa administracja, które są wspierane przez trzy strategiczne czynniki 

wspomagające: Regulacje i prawodawstwo, infrastruktura i kapitał ludzki. 

Na poziomie krajowym Fundacja eSkills Malta opublikowała Krajową Strategię eSkills na lata 

2019-2021, która jest dostępna pod adresem: 

https://eskills.org.mt/en/nationaleskillsstrategy/Documents/National_eSkills_strategy.pdf  

Strategia ta ma na celu uzupełnienie inicjatyw zarówno na poziomie lokalnym, jak i unijnym, aby 

odpowiedzieć na zapotrzebowanie na istniejące i nowe umiejętności cyfrowe, które będą 

wymagane w prawie wszystkich zawodach w perspektywie średnioterminowej. Raport opiera 

się na czterech kluczowych filarach, a mianowicie: specjalistach w dziedzinie ICT, systemie 

edukacji, lokalnym przemyśle i obywatelach w społeczeństwie. Odniesienie się do tych czterech 

filarów w ramach lokalnego ekosystemu zapewnia zrównoważone podejście w zakresie 

identyfikacji potrzeb biznesowych w sposób zrównoważony i reprezentatywny. 

“Krajowa Strategia Badań i Innowacji na lata 2014 - 2020" dostępna na stronie: 

https://mcst.gov.mt/wp-content/uploads/2017/02/National-RI-Strategy-2020-June-2014.pdf 

Celem niniejszego dokumentu jest określenie maltańskiej strategii badań i innowacji na 

nadchodzący siedmioletni okres, której ostatecznym celem jest osadzenie badań i innowacji w 

sercu maltańskiej gospodarki, aby pobudzić wzrost oparty na wiedzy i wartości dodanej oraz 

utrzymać poprawę jakości życia. W tej wizji badania i innowacje są centralnymi punktami 

naszego dążenia do przekształcenia się w gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy. Aby 

to osiągnąć, Malta musi się rozwijać. Strategia identyfikuje ICT jako horyzontalny filar 

strategiczny oraz produkcję o wysokiej wartości dodanej z naciskiem na procesy i projektowanie 

jako filar wertykalny. 

 

  

https://digitalmalta.org.mt/en/Documents/Digital%20Malta%202014%20-%202020.pdf
https://eskills.org.mt/en/nationaleskillsstrategy/Documents/National_eSkills_strategy.pdf
https://mcst.gov.mt/wp-content/uploads/2017/02/National-RI-Strategy-2020-June-2014.pdf
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Ponadto można znaleźć niewyczerpującą liczbę dokumentów krajowych odnoszących się do 

Przemysłu 4.0. Zostały one podsumowane poniżej: 

 “Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do digitalizacji i przyszłości pracy": 

Malta. Seria perspektyw tematycznych Cedefop ReferNet, która jest dostępna pod adresem: 

https://education.gov.mt/en/refernet/Documents/MT_2018_Digitalisation_article.pdf 

Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie odpowiednich polityk i działań na Malcie, które 

koncentrują się na tym, jak systemy kształcenia i szkolenia zawodowego przygotowują lub 

zamierzają przygotować uczniów do przyszłych wymagań w zakresie umiejętności i realiów 

rynku pracy wynikających z technologii i.4.0. Ponadto, artykuł wskazuje i zastanawia się nad 

nowymi formami uczenia się uczniów, które mają na celu poprawę umiejętności cyfrowych 

uczniów i ich zdolności do radzenia sobie z technologiami i.4.0. 

“Przegląd przyszłości produkcji i czwartej rewolucji przemysłowej - możliwości dla 

producentów z Malty".” do którego można uzyskać dostęp na stronie: 

https://www.trademalta.org/wp-content/uploads/2019/07/Future-of-Manufacturing.pdf 

Raport ten pokazuje, jak przełomowe mogą być poszczególne technologie, takie jak produkcja 

addytywna. Ponadto, Przemysł 4.0 przekształci również modele biznesowe i łańcuchy dostaw 

 

  

https://education.gov.mt/en/refernet/Documents/MT_2018_Digitalisation_article.pdf
https://www.trademalta.org/wp-content/uploads/2019/07/Future-of-Manufacturing.pdf
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2.2.5 Polska 

Rząd w Polsce jest świadomy postępu technologicznego i zdaje sobie sprawę, że musi 

inwestować w rozwój sztucznej inteligencji, aby nie stracić szansy i potencjału rozwojowego. 

Wdrażaniem i realizacją strategii AI dla Polski kieruje Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, 

który odpowiada nie tylko za informatyzację państwa, ale również za politykę transformacji 

cyfrowej państwa. 

Polityka rozwoju sztucznej inteligencji 

Komitet Rady Ministrów w 2020 roku przyjął "Politykę Rozwoju Sztucznej Inteligencji". Jest to 

dokument, który określa działania i cele Polski w zakresie sztucznej inteligencji w perspektywie 

długookresowej (do 2023 r.), średniookresowej (do 2027 r.) i długofalowej (po 2027 r.). Jest on 

podzielony na 6 obszarów: AI i społeczeństwo, AI i innowacyjne przedsiębiorstwa, AI i nauka, AI 

i edukacja, AI i współpraca międzynarodowa, AI i sektor publiczny. Dokument definiuje również 

wymagania i warunki zastosowania AI w Polsce. 

Misją tej polityki jest wspieranie nauki, badań i rozwoju AI w celu zwiększenia innowacyjności i 

produktywności gospodarki opartej na wiedzy, ale także wspieranie obywateli w procesie 

transformacji i podnoszenia ich kompetencji oraz zapewnienie warunków uczciwej konkurencji. 

(M.Ciesielski i in., 2020) 

“Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0 - Platforma Przemysłu Przyszłości"” 

17 stycznia 2019 r. Sejm w Polsce przyjął ustawę o "Inicjatywie na rzecz polskiego Przemysłu 

4.0 - Platforma Przemysłu Przyszłości", której celem jest działanie na rzecz zwiększenia 

konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich cyfrowej transformacji. Ustawa ta 

daje wiele możliwości firmom, które wdrażają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 

automatyzacji, sztucznej inteligencji, ICT oraz komunikacji między maszynami i między 

człowiekiem a maszyną. 

Platforma przemysłu przyszłości 

Instytucja powołana przez rząd, której zadaniem jest wzmacnianie konkurencyjności polskich 

przedsiębiorstw poprzez wspieranie ich cyfrowej transformacji z wykorzystaniem AI. Platforma 

tworzy mechanizmy współpracy, dzieli się swoją wiedzą i buduje zaufanie w relacjach pomiędzy 

uczestnikami rynku zaangażowanymi w proces cyfrowej transformacji. 

Wirtualny Instytut Badawczy 

Wirtualne Instytuty Badawcze to niezależne jednostki organizacyjne, które współpracują z 

instytucjami rządowymi, przemysłem, inkubatorami, start-upami itp. w celu rozwijania badań nad 

AI oraz wspierania ich zastosowania, absorpcji i komercjalizacji. 
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2.2.6 Rumunia 

Niestety, nie ma spójnego programu rządów rumuńskich dotyczącego Przemysłu 4.0. 

Jednakże, rząd rumuński przyjął "Narodową Strategię dla Agendy Cyfrowej dla Rumunii - 2020", 

której celem jest wspieranie rozwoju sektora ICT, w tym elementów istotnych dla Przemysłu 4.0, 

takich jak infrastruktura cyfrowa, zasięg szerokopasmowy, cyberbezpieczeństwo, Cloud 

Computing. Skupia się ona również na umiejętnościach cyfrowych. 

Dokument "Rozwój potencjału instytucjonalnego Ministerstwa Gospodarki, SIPOCA kod: 7", 

opublikowany w sierpniu 2018 roku, podkreśla konieczność wsparcia cyfryzacji 

w  przedsiębiorstwach w kontekście Przemysłu 4.0.   

W ostatnich latach w Rumunii funkcjonowały linie finansowania dedykowane wdrażaniu 

koncepcji i technologii Przemysłu 4.0. Również wiele przedsiębiorstw inwestowało w takie 

technologie. 

W raporcie Światowego Forum Ekonomicznego "Readiness for the Future of Production Report 

2018" Rumunia została uznana za "kraj spuścizny", co oznacza, że posiada dobrą strukturę 

produkcji dla nowych technologii, ale jeśli czynniki napędzające produkcję nie będą 

wystarczająco silne, struktura ta może być zagrożona w przyszłości. Dlatego Rumunia musi 

"wyrzeźbić strategię na przyszłość" 
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2.2.7 Hiszpania 

W wyniku różnych prac i współpracy przeprowadzonych w ramach Grupy Roboczej 

Administracji Publicznych, zidentyfikowano różne inicjatywy podjęte przez wszystkie 

hiszpańskie administracje publiczne w celu promowania Przemysłu 4.0. 

W każdym regionie, inicjatywy zostały przeanalizowane w oparciu o 4 kluczowe aspekty: 

Świadomość, która obejmuje wszystkie te działania mające na celu upowszechnianie, szkolenie 

i uświadamianie tkanki biznesowej, dotyczące korzyści, cech i wpływu, jaki Przemysł 4.0 może 

mieć w różnych sektorach gospodarki. 

Strategia, która analizuje istnienie w czasie ram odniesienia, w ramach których zgrupowane są 

te działania, które mają na celu promowanie i efektywne wdrażanie rozwiązań i narzędzi 

Przemysłu 4.0 w poszczególnych regionach. 

Doradztwo, które dotyczy realizacji usług lub aktywnych programów wsparcia dla wdrażania 

Przemysłu 4.0 w sektorach i firmach regionu. 

Wsparcie finansowe, w ramach którego analizuje się istnienie ram wsparcia finansowego 

i  bezzwrotnej pomocy w celu stymulowania działań prowadzących do przyjęcia rozwiązań 

Przemysłu 4.0. 

Dla każdego regionu w Hiszpanii zaplanowano strategię, którą można znaleźć w następującym 

pliku: 

https://www.industriaconectada40.gob.es/Documents/Catalogo-I40-CCAAGE.pdf 

A także strona internetowa z najnowszymi informacjami o tym, co robi hiszpański rząd 

w  zakresie Przemysłu 4.0 

https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx 

  

https://www.industriaconectada40.gob.es/Documents/Catalogo-I40-CCAAGE.pdf
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
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2.3 Umiejętności i kompetencje w poszczególnych krajach partnerskich 

Ta część zawiera podsumowanie umiejętności i kompetencji w Krajach Partnerskich 

2.3.1 Cypr 

2.3.1.1 Umiejętności I kompetencje na Cyprze 

2.3.1.1.1 Najpopularniejsze umiejętności 

 

Najbardziej popularne umiejętności, dla Przemysłu 4.0, które ujawniły nasze badania to: 

- Programowanie (różne języki) 

- Analityka i wizualizacja danych 

- Sztuczna inteligencja 

- Inżynieria automatyki 

- Inżynieria systemów 

- Robotyka 

2.3.1.1.2 Wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe 

- Kompetencje istotne dla edukacji to: 

- Inteligentny Business  

- Nauka o danych 

- Inżynieria komputerowa 

- Informatyka 

- Inżynieria mechaniczna 

- Inżynieria oprogramowania 

2.3.1.1.3 Wymagane doświadczenie: 

- W przypadku stanowisk związanych z IT, minimum 2 lata doświadczenia zawodowego 

na podobnym stanowisku. 

- W przypadku stanowisk związanych z inżynierią, minimum 5 lat doświadczenia 

zawodowego na podobnych stanowiskach. 

- Niektóre stanowiska informatyczne nie wymagały żadnego wcześniejszego 

doświadczenia. 

Jeśli chodzi o umiejętności miękkie, pracodawcy poszukują przede wszystkim osób 

posiadających: 

- Umiejętności analityczne 

- Krytyczne myślenie 
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- Elastyczność 

- Umiejętność efektywnej pracy w zespole 

 

2.3.2 Francja 

2.3.2.1 Umiejętności i kompetencje we Francji 

2.3.2.1.1 Najpopularniejsze umiejętności 

Nadejściu Przemysłu 4.0, czyli integracji technologii cyfrowych w procesach produkcyjnych, 

nieuchronnie towarzyszy zapotrzebowanie na nowe umiejętności techniczne. Aby wesprzeć tę 

nową rewolucję przemysłową, firmy we Francji rekrutują kandydatów posiadających wiedzę 

w  zakresie:   

- Robotyki  

- Systemów wbudowanych  

- Automatyki 

- IoT: Internetu rzeczy 

- Nauki o danych: nauka o danych 

- Programistów  

- AI: sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe 

2.3.2.1.2 Wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe 

We Francji kryteria rekrutacji opierają się na umiejętnościach i kompetencjach związanych z 

technicznym i technologicznym know-how (umiejętności twarde), a zwłaszcza z przyszłym 

know-how (umiejętności miękkie). 

 

Umiejętności miękkie odpowiadają zdolności do tworzenia działań i reakcji dostosowanych do 

środowiska ludzkiego i ekologicznego. Zdolność ta jest nabywana częściowo poprzez 

znajomość określonych zachowań w sytuacji aktora społecznego. 

 

Wśród kompetencji z zakresu "Umiejętności miękkich", których rekruterzy poszukują 

u  kandydatów, znaleźliśmy: 

- Inteligencja emocjonalna  

- Komunikacja 

- Zarządzanie czasem 

- Zarządzanie stresem 

- Podejmowanie ryzyka 

- Ciekawość 
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- Wielojęzyczność 

Transformacja pracy pociąga za sobą transformację sposobu jej wykonywania. Oto kilka 

niezbędnych umiejętności w erze cyfrowej, w której pracodawcy oczekują od kandydata:  

- Inowacyjność  

- Zdolność do rozwiązywania znacznie bardziej złożonych problemów  

- Analiza danych  

- Bezpieczeństwo informacji. 

2.3.3 Włochy 

2.3.3.1 Umiejętności i kompetencje we Włoszech 

2.3.3.1.1 Najpopularniejsze umiejętności 

Najbardziej popularne umiejętności i kompetencje w zakresie technologii Przemysłu 4.0, według 

naszych badań dotyczących stanowisk pracy/polityki/raportów z Włoch, są następujące: 

- Umiejętności analityczne 

- Eksploracja danych/analityka 

- Programowanie, w szczególności języki programowania urządzeń przemysłowych 

- Kodowanie (różne języki 

- Automatyka/Robotyka, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu. 

- Umiejętność posługiwania się technologią cyfrową 

Znajomość języków obcych jest szczególnie ważna ze względu na fakt, że Włochy prowadzą 

handel na skalę globalną. Włoskie firmy pracują dla międzynarodowych klientów i / lub niektóre 

z nich są częścią dużych międzynarodowych grup. Język angielski jest wymagany na 

większości stanowisk, ale wiele stanowisk wymaga znajomości drugiego języka obcego: 

francuski i niemiecki, w niektórych przypadkach hiszpański. 

Jeśli chodzi o umiejętności miękkie, pracodawcy poszukują przede wszystkim: 

- Krytyczne myślenie 

- Umiejętność rozwiązywania problemów 

- Elastyczność 

- Kreatywność 

- Umiejętność podejmowania decyzji  

- Praca zespołowa 

- Umiejętności komunikacyjne 

Należy zauważyć, że doświadczenie pozostaje jedną z najbardziej poszukiwanych kwalifikacji. 
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2.3.3.1.2 Wykształcenie, kompetencje I doświadczenie zawodowe 

Rzut oka na stan techniki na poziomie krajowym pochodzi z najnowszych danych 

Obserwatorium Przemysłu 4.0 Szkoły Zarządzania Instytutu Politechnicznego w Mediolanie: 

połowa firm deklaruje, że już zakończyła lub rozpoczęła ocenę umiejętności 4.0, a 26% planuje 

to zrobić w przyszłości.  

W analizie wyróżniono pięć głównych potrzebnych umiejętności:  

- zastosowanie lean manufacturing 4.0  

- zarządzanie cyfrowym łańcuchem dostaw  

- cyberbezpieczeństwo 

- inteligentna konserwacja 

- i relacje człowiek-maszyna 

Średnio około 30% firm twierdzi, że czuje się przygotowana do stawienia czoła Przemysłowi 

4.0; wśród pozostałych 24% zamierza wypełnić lukę poprzez szkolenie personelu, a 11% 

poprzez pozyskanie brakujących umiejętności z zewnątrz, podczas gdy mniejszość twierdzi, że 

ich firma ma już zorganizowany plan szkolenia lub wyboru niezbędnych umiejętności. Aby 

przekwalifikować personel, 60% zdecydowało się na skorzystanie z ulgi podatkowej na 

szkolenia 4.0. "Nadal rejestrujemy brak zaangażowania zasobów ludzkich w ocenę 

umiejętności, jak również w rozwój strategii Przemysłu 4.0, co jest niezbędne do budowania 

zrównoważonej produkcji z perspektywy ekonomicznej, społecznej i ludzkiej", skomentował 

dyrektor GeCo Observatory, Sergio Terzi. "Jednak ogólny obraz jest zachęcający: większość 

firm wkroczyła na ścieżkę definiowania swoich potrzeb i korzystania z zachęt do szkoleń, 

podczas gdy plany i inwestycje są realizowane w celu wprowadzenia umiejętności 4.0 do serca 

włoskiej produkcji". 
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2.3.4 Malta 

2.3.4.1 Umiejętności i kompetencje na Malcie 

W sektorze edukacyjnym zarówno Uniwersytet Maltański, jak i Malta College of Arts, Science 

and Technology, główna maltańska instytucja szkolenia zawodowego i edukacyjnego (VET) 

promują i ukierunkowują umiejętności i kompetencje związane z Przemysłem 4.0.  

Odnieś się do: 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/malta-new-vet-pedagogy-addresses-

industry-40-challenge i  

https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/11/addressingtheindustry4skillsgap/_noc

ache 

Znajduje to odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu przemysłu na umiejętności i kompetencje, 

które pozwolą firmom być przygotowanym na przyszłość.  

 

2.3.4.1.1 Najpopularniejsze umiejętności 

Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista umiejętności wymaganych w poszczególnych 

tematach. Ponieważ większość umiejętności miękkich jest wspólna dla wszystkich tematów, dla 

ułatwienia zostały one wymienione poniżej: 

Umiejętności miękkie 

- Silne umiejętności interpersonalne i komunikacyjne 

- Umiejętność skutecznej komunikacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

na wszystkich poziomach 

- Dobra komunikacja, umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania problemów 

- Posiadanie najwyższych standardów etycznych i mentalność gracza zespołowego 

- Zdolność do pracy pod presją w szybko zmieniającym się, szybko rozwijającym się 

środowisku 

- Zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji z uwzględnieniem odpowiedniego 

ryzyka i ponoszenia odpowiedzialności za takie decyzje 

- Umiejętność tworzenia silnych relacji z wszystkimi interesariuszami 

- Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

- Silna koncentracja na wynikach biznesowych 

- Komfort współpracy, otwarta komunikacja i przekraczanie granic funkcjonalnych 

- Umiejętność współpracy, pracy zespołowej i integracyjnego rozwoju w środowisku 

- Doskonałe umiejętności analityczne i organizacyjne 

- Skrupulatne i proaktywne podejście do swojej pracy 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/malta-new-vet-pedagogy-addresses-industry-40-challenge
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/malta-new-vet-pedagogy-addresses-industry-40-challenge
https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/11/addressingtheindustry4skillsgap/_nocache
https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/11/addressingtheindustry4skillsgap/_nocache
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- Drobiazgowość i dbałość o szczegóły 

- Silne umiejętności interpersonalne i komunikacyjne w języku angielskim   

- Biegła znajomość języka maltańskiego i angielskiego 

- Praca pod presją czasu, z umiejętnością dotrzymywania terminów i współpracy 

z  wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. 

Druk 3D  

Jak opisano powyżej, wyniki były bardzo ograniczone, aby uzyskać efektywne rezultaty. 

Umiejętności drukowania 3D związane z projektowaniem graficznym obejmowały: 

- Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do edycji obrazu, Adobe CC 

(Photoshop i Adobe Illustrator) 

- Inne odpowiednie umiejętności, takie jak InDesign, After Effects i inne 

- Doskonała znajomość zasad projektowania stron internetowych oraz CSS, HTML, 

Wordpress 

- Umiejętności w zakresie wideo i 3D 

- Silne zdolności estetyczne z umiejętnością łączenia różnych kolorów, czcionek 

i  układów 

- Fanatyczna dbałość o szczegóły wizualne. 

Robotyka 

Podobnie, na stanowiska związane z robotyką nie było zapotrzebowania i prawie żadne 

umiejętności nie zostały zgłoszone, z wyjątkiem tych, które były pośrednio związane 

z  robotyką: 

- Biegłe śledzenie nowych trendów w zakresie przestępstw finansowych, w tym rozwoju 

technologii / robotyki. 

Chmura obliczeniowa 

Podsumowując, umiejętności związane z Chmurą Obliczeniową i związanymi z nim 

wakatami obejmowały: 

- Google Cloud Platform (preferowane) 

- Javascript, React, Mobx, NodeJS, MySQL, Google Cloud Platform (niezbędne) 

- Silne zrozumienie technologii wirtualizacji i infrastruktury kontenerowej 

- Komfort z częstym, przyrostowym testowaniem i wdrażaniem kodu 

- Doskonała znajomość narzędzi automatyzacji 

- Umiejętności w zakresie zarządzania danymi 

- Biegłe rozumienie narzędzi do wersjonowania kodu (takich jak Git, SVN) 

- Głębokie zrozumienie systemów Unix i Linux 
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- Doświadczenie w pisaniu skryptów takich jak Python, bash/Awk shell lub podobnych. 

- Umiejętność korzystania z szerokiego wachlarza technologii i narzędzi open source 
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AR / VR 

Nie znaleziono żadnych ofert pracy związanych bezpośrednio z AR i/lub VR. Wymieniono 

jednak kilka ofert pracy w zakresie projektowania. Zostały one już zgłoszone w sekcji Druk 

3D. 

Inteligentne fabryki 

Podobnie jak w przypadku AR / VR, nie było wzmianki o miejscach pracy związanych 

z  inteligentnymi fabrykami. Dodatkowe poszukiwania miejsc pracy w przemyśle wytwórczym 

o  wysokiej wartości dodanej również okazały się daremne. 

Cyberbezpieczeństwo 

Podsumowując, umiejętności związane z Cyberbezpieczeństwem i związane z nim oferty 

pracy obejmowały: 

- Umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności infrastruktury IT 

- Umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa poprzez kontrolę dostępu, kopie zapasowe 

i zapory ogniowe 

- Umiejętność zarządzania infrastrukturą IT i zapewnienie, że spełnia ona ścisłe 

standardy bezpieczeństwa 

- Zdolność do monitorowania i dostarczania analiz dotyczących wszystkich kwestii 

związanych z bezpieczeństwem informacji 

- Zdolność do identyfikowania, badania i zgłaszania potencjalnych i istniejących 

zagrożeń bezpieczeństwa  

- Umiejętność przeprowadzania ocen bezpieczeństwa w celu określenia słabych 

punktów w systemach, aplikacjach i procedurach operacyjnych 

- Zdolność do przygotowywania, prezentowania i dostarczania raportów dotyczących 

bezpieczeństwa i ryzyka na różnych szczeblach zarządzania 

- Umiejętność utrzymywania polityki, standardów i procedur w celu ochrony aktywów 

informacyjnych 

- Umiejętność promowania świadomości bezpieczeństwa w grupie i współpracy 

z  wewnętrznymi interesariuszami 

- Kierowanie i zatwierdzanie projektów systemów bezpieczeństwa (kierownik wyższego 

szczebla) 

2.3.4.1.2 Wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe 

Druk 3D  

Jak opisano powyżej, obszerne wyszukiwanie ofert pracy dla druku 3D dało minimalne 

rezultaty. Wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe odnosiły się bardziej do 

etapu projektowania druku 3D i obejmowały: 

- Imponujące portfolio zrealizowanych projektów projektowych 
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- Wykształcenie w zakresie projektowania, sztuk wizualnych, UI/UX lub w odpowiedniej 

dziedzinie. 

Robotyka 

Podobnie, na stanowiska związane z robotyką nie było zapotrzebowania, a zatem zgłoszone 

wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe są bardzo ograniczone: ustalenia są 

następujące: 

- Ekspozycja na robotykę, automatyzację procesów i inne przełomowe technologie 

- Doświadczenie w technologiach od napędzającej technologii 5G, przez robotykę, 

sztuczną inteligencję po analitykę danych 

- Co najmniej trzy (3) lata doświadczenia zawodowego w transformacji technologicznej 

lub rolach związanych z wdrażaniem (transformacja dużych programów IT, 

automatyzacja procesów robotyki / role związane z automatyzacją, aplikacje dla 

przedsiębiorstw, aplikacje mobilne i internetowe itp.) 

Chmura obliczeniowa 

Podsumowując, wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe w obszarze Chmury 

Obliczeniowej i powiązanych z nim wakatów obejmowały: 

- 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku 

- 2 lata doświadczenia w pracy z usługami w chmurze (AWS, Azure lub Google Cloud) 

- Doświadczenie w konfigurowaniu środowisk w AWS lub innych platformach 

chmurowych 

- Historia udanych badań i dowodów słuszności koncepcji nowych technologii 

- Doświadczenie z architekturą mikrousług, konteneryzacją (Docker), integracją i 

narzędziami do zarządzania Dockerem, takimi jak Kubernetes 

- Doświadczenie z narzędziami do monitorowania mikroserwisów, takimi jak Grafana, 

Prometheus 

- Praktyczne doświadczenie w korzystaniu z usług w chmurze (Azure/Google 

Cloud/AWS) 

- Znajomość technologii chmurowych AWS, Azure, ZetaGrid & Vmware 

- Doświadczenie w pracy z systemami wysokiej dostępności 

AR / VR 

Badania AR / VR dały ograniczone wyniki, które nie wnoszą wartości dodanej do tej sekcji. 

Inteligentne fabryki 

Podobnie, badania nad inteligentnymi fabrykami przyniosły ograniczone wyniki, które nie 

wnoszą wartości dodanej do tej sekcji. 
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Cyberbezpieczeństwo 

Podsumowując, wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe w obszarze 

Cyberbezpieczeństwa i związanych z nim wakatów obejmowały: 

- Współpracę z organizacją w celu zapewnienia, że wymagane kontrole 

bezpieczeństwa zostały wdrożone 

- Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą IT i zapewnieniu, że 

przestrzega ona ścisłych standardów bezpieczeństwa 

- Dyplom w dziedzinie bezpieczeństwa informacji lub pokrewnej IT 

- Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji 

- Doświadczenie w audycie IT 

- Znajomość języków: Python, Java, C, SQL, Unix i Linux 

- Minimum sześć (6) lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie technologii, z czego 

co najmniej trzy lata w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, z 

udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie opracowywania polityki bezpieczeństwa 

informacji 

- Wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki, cyberbezpieczeństwa lub innej 

pokrewnej dziedzinie 

- Minimum pięć (5) lat doświadczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i/lub ryzyka 

ICT Certyfikaty takie jak CISSP, CISM lub CRISC, oraz oczekiwana silna znajomość 

ram i standardów cyberbezpieczeństwa, takich jak ISO 27000 
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2.3.5 Polska 

2.3.5.1 Umiejętności i kompetencje w Polsce 

2.3.5.1.1 Najpopularniejsze umiejętności 

Najpopularniejsze umiejętności i kompetencje w technologiach Przemysłu 4.0, według naszych 

badań stanowisk pracy/polityki/raportów z Polski, są następujące: 

- Umiejętności analityczne 

- Programowanie / kodowanie (różne języki) 

- Automatyka/Robotyka 

- Umiejętność posługiwania się technologią cyfrową 

Znajomość języków obcych jest bardzo ważna ze względu na fakt, że wiele firm działających 

w  Polsce pracuje dla globalnych klientów i/lub jest częścią dużych międzynarodowych 

koncernów. Język angielski jest niezbędny na większości analizowanych stanowisk, ale na 

wielu stanowiskach wymagana jest znajomość drugiego języka obcego: niemiecki i rosyjski.   

Jeśli chodzi o umiejętności miękkie, pracodawcy poszukują przede wszystkim osób 

posiadających: 

- Krytyczne myślenie 

- Umiejętność rozwiązywania problemów 

- Elastyczność 

- Umiejętność pracy zespołowej 

- Zarządzanie ryzykiem 

- Umiejętność podejmowania decyzji 

2.3.5.1.2 Wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe 

Polski system edukacji oferuje szkolenia/edukację w zakresie niektórych koncepcji związanych 

z Przemysłem 4.0, zarówno w szkolnictwie średnim, jak i wyższym, ale w przypadku większości 

analizowanych stanowisk wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. 

W  zależności od dziedziny, wykształcenie to może dotyczyć: Informatyki, Technologii 

Informacyjnej lub Inżynierii. 
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2.3.6 Rumunia 

2.3.6.1 Umiejętności i kompetencje w Rumunii 

2.3.6.1.1 Najpopularniejsze umiejętności 

Najbardziej popularne umiejętności i kompetencje w zakresie technologii Przemysłu 4.0, według 

naszych badań dotyczących stanowisk pracy/polityki/raportów z Rumunii, są następujące: 

- Programowanie / kodowanie (różne języki) 

- Umiejętność posługiwania się technologią cyfrową 

- Umiejętności analityczne 

- Automatyka/ Robotyka 

 

Znajomość języków obcych jest bardzo ważna ze względu na fakt, że wiele firm działających 

w  Rumunii pracuje dla klientów globalnych i/lub jest częścią dużych firm międzynarodowych. 

Język angielski jest niezbędny na większości analizowanych stanowisk, ale wiele miejsc pracy 

wymaga znajomości drugiego języka obcego: francuski, niemiecki, włoski, hiszpański i inne. 

2.3.6.1.2 Wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe 

W przypadku większości analizowanych zawodów wymagane jest wykształcenie wyższe. 

W  zależności od dziedziny, wykształcenie to może dotyczyć: 

- Informatyki, technologii informacyjnych lub pokrewnych dziedzin (szczególnie 

w  przypadku stanowisk związanych z Cloud Computing i Cyberbezpieczeństwem) 

- Inżynierii (szczególnie dla zawodów związanych z robotyką przemysłową, Smart 

Factory, drukiem 3D) 

- Technicznych lub ekonomicznych studiów wyższych (szczególnie dla stanowisk 

związanych z RPA) 

Jednak w Rumunii istnieją również zawody związane z Przemysłem 4.0 odpowiednie dla 

absolwentów szkół średnich: spawacz robotów, operator robotów. Również absolwenci dobrych 

liceów (zwłaszcza liceów informatycznych) dość często podejmują pracę w branży IT (czasami 

związaną z Przemysłem 4.0), począwszy od ostatniego roku studiów i kontynuując ją, czasami 

równolegle ze studiami uniwersyteckimi. Firmy są dość otwarte w zatrudnianiu utalentowanych 

młodych ludzi, nawet jeśli nie mają (jeszcze) dyplomu. 

Rumuński system edukacji oferuje szkolenia/edukację w zakresie niektórych koncepcji 

związanych z Przemysłem 4.0, zarówno w szkolnictwie średnim, jak i wyższym. Istnieje jednak 

pole do poprawy, szczególnie w zakresie dopasowania umiejętności potrzebnych 

przedsiębiorstwom do umiejętności oferowanych przez system edukacji.  

Wymagane doświadczenie różni się znacznie w zależności od oferowanego stanowiska. 

Zazwyczaj wymagane jest minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach 

wyższego szczebla (nawet więcej na niektórych stanowiskach w Cyberbezpieczeństwie i Cloud 
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Computing) oraz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach IT. Są jednak 

również oferty pracy dla absolwentów z 0 - 2-letnim doświadczeniem zawodowym. 

Najbardziej poszukiwane przez rumuńskich pracodawców umiejętności miękkie to: 

- Elastyczność, zdolność do adaptacji 

- Zdolności komunikacyjne 

- Krytyczne myślenie 

- Umiejętność uczenia się przez całe życie 

- Umiejętność pracy w zespole 

- Rozwiązywanie problemów  
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2.3.7 Hiszpania 

2.3.7.1 Umiejętności i kompetencje w Hiszpanii 

Biorąc pod uwagę oferty pracy w analizie, rozkład umiejętności wynosi:  

 

 

A: Programowanie sterowników PLC i technologii nieruchomości 

B: Programowanie w językach wysokiego poziomu (C, C++, C#...) 

C: Zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego 

D: Możliwość podróżowania 

2.3.7.1.1 Najpopularniejsze umiejętności 

- Dostępność do podróży w prawie wszystkich ofertach pracy 

- Zdolność do pracy w zespole 

- Zdolność organizacyjna 

2.3.7.1.2 Wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe 

- Język angielski w mowie i piśmie 

- Umiejętność programowania w języku C 

- Znajomość programowania sterowników PLC 

- Minimum 1 rok doświadczenia 
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2.4 Zestaw narzędzi do weryfikacji umiejętności 

W tej części przedstawiono wprowadzenie do zestawu narzędzi do weryfikacji umiejętności, jak 

również kompendia wyników działań pilotażowych opracowanych przez wszystkich partnerów 

w  poszczególnych krajach. 

2.4.1 Wprowadzenie 

Narzędzie Weryfikacji Umiejętności jest narzędziem cyfrowym zaimplementowanym na 

platformie Kierunek 4.0. Bazuje ono na Modelowym Zestawie Umiejętności opracowanym w 

ramach projektu i zaprojektowanym w formie narzędzia cyfrowego, za pomocą którego studenci 

będą mogli wybrać swoje umiejętności z danego zestawu, ocenić je za pomocą przewidzianej 

skali i wygenerować wynik, który wskaże dziedzinę najlepiej odpowiadającą ich profilowi, dzięki 

czemu będą mogli zostać ukierunkowani w wyborze ścieżki kariery. Z drugiej strony, będą mogli 

wybrać dziedzinę, którą są najbardziej zainteresowani i zweryfikować swój profil w stosunku do 

określonych wymagań modelowych, tak aby wiedzieć, jakie umiejętności muszą jeszcze 

rozwinąć, aby odnieść sukces. 

Zestaw narzędzi do weryfikacji umiejętności jest dostępny na stronie 

https://dir40.erasmus.site/skills-verification-tool/ 

2.4.2 Metodologia zbierania danych dla zestawu narzędzi do weryfikacji umiejętności 

2.4.2.1 Cel oceny 

Celem oceny było zebranie opinii na temat dwóch głównych aspektów: 

- użyteczność i wydajność 

- zdolność narzędzi do poprawy jakości uczenia się 

Metodologia oceny została ujęta w trzech celach: 

- Cel operacyjny: w jaki sposób opracowano wyniki. 

- Cel sumatywny: spójność pomiędzy oczekiwanymi i osiągniętymi wynikami. 

- Cel dydaktyczny: określenie czynników krytycznych, które decydują o powodzeniu 

działań w ramach projektu, oraz ogólnych zaleceń, które można sformułować. 

2.4.2.2 Opis narzędzi do zbierania informacji zwrotnych od użytkowników i raportowania 

wyników 

Informacje zwrotne od uczestników zostały zebrane za pomocą kwestionariusza 

zaproponowanego podczas warsztatów, który: 

- przedstawia wnioski, działania naprawcze i sugerowane kolejne kroki 

- wykorzystuje grafikę do przedstawienia analizy pytań zamkniętych. 

  

https://dir40.erasmus.site/skills-verification-tool/


 
 
 
 

Page 66 
 

Direction 4.0 - Promotion and 

Development of Industry 4.0 related skills 

2018-1-FR01-KA202-047889 

2.4.2.3 Zastosowanie metryk jakościowych określanych w Planie Jakości dla pilotów 

Kwestionariusze informacji zwrotnej zostały odniesione do następujących wskaźników oceny 

jakościowej określonych w Planie Jakości dla pilotów: 

Wskaźniki jakościowe 

Wskaźnik 

Zadowolenie uczestników z wyników 
Liczba docelowych użytkowników, do których dotarto 
Gotowość użytkowników 
Wypełnianie formularzy oceny 
Skuteczność narzędzi 
Użyteczność narzędzi 
 

 

2.4.3 Podsumowanie rezultatów 

Zadowolenie uczestników z wyników 

Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy są zadowoleni z tego Narzędzia. Zgodnie z danymi 

statystycznymi, mamy więcej niż większość uczestników (64,72%), którzy przyznali ocenę 8 

lub wyższą. Wielu uczestników przyznało również ocenę 9 i 10. 83,74% uczestników 

przyznało ocenę 7 lub wyższą. Bardzo niewielu uczestników przyznało ocenę 6 lub niższą. 

Tylko 10 studentów (3% ogółu) przyznało ocenę 5 lub niższą. Możemy potwierdzić, że wyniki 

są wyraźnie korzystne. 

Liczba docelowych użytkowników, do których dotarto 

Liczba użytkowników, do których dotarliśmy to 304 studentów i 103 nauczycieli. 

Niektórzy studenci, 24, wzięli udział w kwestionariuszu, ale nie uczestniczyli we wszystkich 

kursach, dlatego zdecydowaliśmy się zachować ich opinie, nawet jeśli nie uwzględniliśmy ich 

w liczbie uczestników, jest to powód, dla którego czasami suma odpowiedzi 

w  kwestionariuszu może dać liczbę wyższą niż 304.  

Gotowość użytkowników 

W odniesieniu do niektórych studentów znajdujemy 80 odpowiedzi dotyczących nieznanego 

profilu, głównie z powodu wysokich wyników w obszarach umiejętności miękkich. Oznacza 

to, że 80 studentów uzyskało wysoki wynik w zakresie umiejętności miękkich. Niemniej 

jednak, po wyjaśnieniu uczniom, możliwe było uzyskanie zarówno wysokiego wyniku 

w  umiejętnościach miękkich, jak i twardych. Sprawdziliśmy, że uczniowie poniżej 14 roku 

życia mieli pewne problemy ze zrozumieniem słów technicznych, dlatego zalecamy 

stosowanie tego narzędzia uczniom w wieku 14 lat i starszym. 
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Wypełnianie formularzy oceny 

Nasz projekt miał na celu zaangażowanie 300 studentów do koncepcji Przemysłu 4.0, 

otrzymaliśmy i przeanalizowaliśmy kompletne dane dotyczące 304 studentów biorących 

udział w projekcie. Partnerzy projektu byli w stanie przeprowadzić testy pilotażowe zgodnie z 

naszymi celami z powodzeniem, pomimo pandemii spowodowanej przez Covid-19. Niektórzy 

studenci nie poszli na kursy, ale zdecydowaliśmy się uwzględnić ich odpowiedzi, tak więc 

całkowita liczba odpowiedzi jest większa niż 304 w większości udzielonych odpowiedzi, 

powodem tego jest to, że 24 studentów nie poszło na wszystkie kursy, ale byli w stanie 

odpowiedzieć na kwestionariusz, zdecydowaliśmy się wziąć pod uwagę ich odpowiedzi, 

ponieważ ukończyli ponad 85% kursów.  

Skuteczność narzędzi 

Tylko 6,33% odpowiedzi wskazywało na niski poziom zadowolenia z funkcji związanych 

z  narzędziem weryfikacji umiejętności. Zdecydowana większość uznała, że narzędzie było 

skuteczne i satysfakcjonujące w identyfikacji ich umiejętności, a w konsekwencji 

w  znalezieniu możliwych opcji kariery. Według 83,33% nauczycieli, Narzędzie Weryfikacji 

Umiejętności jasno wskazało, jakie umiejętności powinni rozważyć ich uczniowie, aby 

poprawić swoje perspektywy zawodowe. 

Użytecznośc narzędzi 

Jedynie 6,85% odpowiedzi wskazywało na niskie zadowolenie z tego, w jaki sposób 

narzędzie może wskazać studentom możliwe perspektywy przyszłej pracy. 

Studenci uznali, że projekt pomaga im w dostępie do zaktualizowanych i przyjętych 

materiałów dydaktycznych na temat Przemysłu 4.0, tylko 2,45% studentów nie zgodziło się 

z  pozostałymi. 

Studenci lepiej rozumieją pojawiające się trendy technologiczne, tylko 2,7% studentów 

uznało, że nie nastąpiła poprawa w tym zakresie. 

Zwiększył wiedzę i umiejętności studentów związane z koncepcją Przemysłu 4.0, tylko 

3,36% nie uznało tego za prawdziwe. 

Uczniowie lepiej rozumieli rynek pracy oraz jakie są przydatne umiejętności potrzebne do 

pracy w obszarze Przemysłu 4.0, tylko 5,5% nie zgodziło się z pozostałymi. 

Uczniowie byli bardziej zmotywowani do wyboru technicznych kierunków studiów po 

ukończeniu szkoły średniej, z wyjątkiem 10,5% uczniów. 

Uczniowie zadeklarowali, że są zainteresowani kontynuowaniem kariery zawodowej 

w  dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0, tylko 7,64% uczniów nie brało pod uwagę 

takiego wyboru kariery.  

Tylko dwóch nauczycieli nie uznało narzędzia za przydatne do planowania kariery 

zawodowej swoich uczniów, a tylko jeden nauczyciel uznał, że narzędzie nie jest 

odpowiednie do identyfikacji umiejętności uczniów. Po rozwiązaniu początkowych 
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problemów, wszyscy nauczyciele zgodzili się, że narzędzie było interesujące, łatwe w użyciu 

i przejrzyste.  

Możemy stwierdzić, że narzędzie zostało ocenione jako użyteczne zarówno przez 

nauczycieli jak i uczniów. 

 

3 Wnioski Krajowe  

Przejmujące jest to, że podczas gdy wiele młodych, przedsiębiorczych firm jest gotowych na 

przyjęcie zakłóceń, jakie niesie ze sobą Przemysł 4.0, wiele organizacji o ugruntowanej pozycji 

jest z natury odpornych na zmiany i uważa, że przygotowanie się do Przemysłu 4.0 nie jest 

łatwą zmianą. Znajduje to również odzwierciedlenie w ogłaszanych ofertach pracy. Mamy 

nadzieję, że niniejszy dokument pomoże w lepszym określeniu umiejętności i kompetencji 

wymaganych, aby mieć większe możliwości zatrudnienia w XXI wieku i utoruje drogę do 

dalszego tworzenia miejsc pracy w powiązanych dziedzinach.  

 

Na przykład na Cyprze, cypryjskie firmy nie są jeszcze gotowe na przejście na Przemysł 4.0 

i  powiązane technologie. Oferty pracy i wymagane umiejętności koncentrują się bardziej na 

informatyce, inżynierii komputerowej i pokrewnych naukach niż na robotyce, technologii AR/VR, 

produkcji addytywnej i/lub cyfryzacji przemysłu. 

Firmy cypryjskie mogą lekceważyć fakt, że nowa era wzajemnych połączeń i cyfryzacji już 

nadeszła i mogą nie być świadome różnych korzyści płynących z technologii Przemysłu 4.0, 

takich jak zwiększona produktywność i jakość produktów i usług, lepsza wydajność aktywów, 

szybkie prototypowanie, dostosowanie do potrzeb klienta i analiza big data. Producenci będą 

musieli zacząć przestawiać się na Przemysł 4.0, jeśli nie chcą pozostać w tyle za rozwojem 

sytuacji i swoimi konkurentami zarówno w kraju, jak i za granicą. 

 

We Francji Inteligentna, ekologiczna, wydajna i ekonomiczna, fabryka przyszłości Przemysłu 

4.0 stanowi silną zmianę technologiczną w naszym przemyśle. Jest to rewolucyjna koncepcja 

ekonomiczna opracowana przez niemiecki urząd kanclerski w celu ograniczenia skutków 

offshoringu produkcji, a nawet jego odwrócenia. 24 miliony nowych miejsc pracy będą musiały 

zostać utworzone w Europie, w perspektywie średnioterminowej, dzięki Przemysłowi 4.0. 

 

We Włoszech, Przemysł 4.0 oznacza istotne zmiany technologiczne, wraz z nowymi 

umiejętnościami i kompetencjami, które muszą być jak najszybciej nabyte przez wszystkie 

osoby pracujące w różnych dziedzinach. Zarówno firmy, jak i szkoły są zaangażowane w ten 

proces modernizacji, aby podnieść umiejętności i wiedzę pracowników, tak aby byli gotowi na to 

wyzwanie, przed którym stoi Unia Europejska. 

 

Jak podkreślono powyżej, podczas gdy wiele młodych przedsiębiorczych firm na Malcie jest 

nastawionych na przyjęcie zakłóceń spowodowanych przez Przemysł 4.0, wiele starych 

organizacji o ugruntowanej pozycji jest z natury odpornych na zmiany i uważa, że 
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przygotowanie się do Przemysłu 4.0 nie jest łatwą zmianą. Uważa się, że dzięki interwencji 

rządu inwestującego w gospodarkę cyfrową, Malta będzie lepiej przygotowana na zmiany 

spowodowane przez Przemysł 4.0. 

 

W Polsce koncepcja Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji wzbudza coraz większe 

zainteresowanie wśród pracowników wyższych i niższych szczebli polskich zakładów 

produkcyjnych. Ponadto rośnie świadomość, że zastosowanie innowacyjnych rozwiązań 

pozwala budować przewagę na rynku. Przeprowadzone już wdrożenia pokazują, że możliwe 

jest unowocześnienie produkcji i zwiększenie jej rentowności przy stosunkowo niewielkich 

nakładach finansowych. Przedsiębiorcy, którym zależy na zwiększeniu zysków, ograniczeniu 

produkcji, czy poprawie KPI, powinni dokładnie przyjrzeć się koncepcji Przemysłu 4.0 

i  skontaktować się z firmami, które wdrażają takie rozwiązania. 

 

W rumuńskim sektorze Przemysłu 4.0 wiele się dzieje: wiele firm oferuje liczne miejsca pracy, 

duży popyt na odpowiednie umiejętności i ich niedobór, duże oczekiwania na przyszłość. 

Najwięcej miejsc pracy związanych z Przemysłem 4.0 dostępnych w Rumunii znajduje się w 

dziedzinach Cloud Computing, Cyber Security i RPA. Osoby z odpowiednimi umiejętnościami 

i  kompetencjami mogą łatwo znaleźć dobrą pracę w Przemyśle 4.0 

 

Prawdą jest, że w Hiszpanii nastąpił wzrost w robotyce przemysłowej głównie ze względu na 

przemysł samochodowy, według raportu IFR 2019 World Robotics Industrial Robots, Hiszpania 

zajmuje czwarte miejsce na europejskim rynku robotyki przemysłowej (po Niemczech, 

Włoszech i Francji) w 2018 roku i odzyskuje dziesiątą pozycję w rankingu światowym. 

(Źródło: http://www.interempresas.net/Flipbooks/C/109/pdf/C109_HD.pdf) 

Jednakże inicjatywy państwowe są ukierunkowane na robotykę edukacyjną, a nie przemysłową, 

istnieją takie inicjatywy jak https://www.entreestudiantes.com/2019/03/intef-expertos-robotica/ 

do szkolenia przyszłych ekspertów w dziedzinie robotyki, ale koncentruje się raczej na robotyce 

konsumenckiej niż przemysłowej. 

Tak więc jedną z najważniejszych umiejętności, które należy rozwijać w dziedzinie szkoleń 

z  robotyki, jest zdolność do ekstrapolacji koncepcji edukacyjnych na robotykę przemysłową.  

W przypadku robotyki w Hiszpanii, przemysł wymaga doświadczenia, które nie jest tym, czego 

zwykle uczy się na najbardziej popularnych pozaszkolnych kursach robotyki. Ważne jest, aby 

kurs pozaszkolny, który wyłoni się z tego projektu, zawierał kompetencje mające zastosowanie 

w robotyce przemysłowej, a nie tylko skupiał się na programowaniu aplikacji końcowych, które 

towarzyszą niektórym zestawom do robotyki. Bardzo ważne jest zdobycie doświadczenia 

w  programowaniu i ogólnej algorytmice, które będzie można zastosować na każdej platformie. 

Kierunek wykorzystania kursów robotyki w Hiszpanii powinien skłonić do zrozumienia 

podstawowych pojęć, na których roboty przemysłowe stosowane w przemyśle w ogóle są 

oparte, na przykład, wykorzystanie serwomotorów, wykorzystanie czujników i tak dalej. 
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