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Wstęp
Rozwój współczesnej gospodarki jest zdeterminowany szeregiem uwarunkowań. Do
najważniejszych pozwalających na osiągnięcie przewag konkurencyjnych należy
wykorzystanie najnowszych technologii i innowacji pozwalających na wdrażanie rozwiązań
w ramach Przemysłu 4.0. Postęp technologiczny wpływa na wszystkie strefy życia człowieka.
Obok dostarczania rozwiązań zwiększających produktywność w poszczególnych gałęziach
gospodarki, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne dostarczają
nieograniczonych informacji, pozwalających na powszechną komunikację w skali globalnej,
co implikuje zarówno przyspieszenie rozwoju gospodarek na poziomie państw i regionów, jak
i również dynamiczny rozwój poszczególnych przedsiębiorstw. Jednym z przejawów dynamiki
tych zmian, jest wchodzenie w nowy etap standardów procesów produkcyjnych, związanych
z nadchodzącą tzw. czwartą rewolucją przemysłową określaną jako Przemysł 4.0. Trendy te
mają ogromny wpływ na wszystkie obszary życia społecznego, w tym kształtowanie się
teraźniejszego i przyszłego rynku pracy. Rozwój technologiczny ma wpływ na sytuację
zatrudnienia m.in. poprzez zmianę możliwości produkcyjnych współczesnych
przedsiębiorstw, kształt współczesnych trendów konsumpcyjnych, zmianę czynników
decydujących o konkurencyjności firmy. Jednym z najbardziej znaczących czynników,
w dużej mierze wynikających z rozwoju technologicznego, jaki ma wpływ na kształt zarówno
popytu na pracę, jak i jej podaży, jest bez wątpienia tempo w jakim zmiany współcześnie
zachodzą. Dynamika zmian uniemożliwia dokładne określenie przyszłych potrzeb kadrowych,
ale jednocześnie zmusza do obserwowania istniejących trendów oraz tendencji
i projektowania działań w sposób pozwalający na optymalne przygotowanie się do
nadchodzących wyzwań przyszłości. Dotychczasowe opracowania skupiały się przede
wszystkim na prezentacji sytuacji na poziomie globalnym i krajowym. Wyniki niniejszej
ekspertyzy odnoszą się natomiast głównie do sytuacji regionu, dzięki czemu przyczyniają się
do powiększenia bazy wiedzy na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkopolski, co
pozwoli na wykorzystanie jej podczas tworzenia strategii zatrudnienia dla województwa
wielkopolskiego, programowania nowej perspektywy finansowej UE, czy też
przygotowywania innych dokumentów strategicznych i opracowań odnoszących się do
niniejszej tematyki.
Celem ekspertyzy było określenie działań, jakie powinny zostać podjęte
w województwie wielkopolskim aby optymalnie przygotować regionalny rynek pracy do
wyzwań związanych z rozwojem technologicznym. Analiza dotyczy przede wszystkim
obszaru województwa wielkopolskiego (z uwzględnieniem analiz porównawczych z innymi
województwami, krajem i Europą, a także na tle zjawisk oraz trendów globalnych). Ponadto
ekspertyza dostarcza informacji na temat poziomu przygotowania wielkopolskich podmiotów
zaangażowanych w kreowanie polityki zatrudnienia, takich jak szkoły, uczelnie wyższe,
instytucje otoczenia biznesu czy przedsiębiorstwa, na spodziewane zmiany.
Jako cele szczegółowe ekspertyzy przyjęto:
1) Określenie trendów i kierunków globalnych zmian, w szczególności związanych
z rozwojem technologicznym, jakie mają aktualnie lub mogą mieć w przyszłości
wpływ na kształt wielkopolskiego rynku pracy w perspektywie prognoz na rok
2030.
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2) Określenie wpływu aktualnych oraz przewidywanych zmian technologicznych
(w tym w szczególności w obszarze Przemysłu 4.0) na rozwój gospodarczy
i społeczny w regionie.
3) Wskazanie aktualnie występujących i prognozowanych globalnych zmian
wynikających z rozwoju technologicznego występujących na rynku pracy jako
całości oraz z uwzględnieniem poszczególnych sektorów gospodarki, tj. rolnictwa,
przemysłu i usług ze szczególnym naciskiem na: nowe możliwości generowania
produktów i usług, nowe możliwości w zakresie marketingu, reklamy, transportu
i sprzedaży, zmianę form zatrudnienia i organizacji pracy, zmianę znaczenia
i charakteru kształcenia ustawicznego, wskazanie wyzwań związanych
z kształceniem formalnym i pozaformalnym dla gospodarki przyszłości oraz
szkoleń realizowanych na potrzeby poszczególnych branż.
4) Określenie wpływu wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych na
dotychczasowy stan zatrudnienia, zachodzące oraz potencjalne zmiany
w strukturze zatrudnienia, czyli wskazanie branż i zawodów, w których zmiany
następować będą najszybciej oraz tych, w których nastąpią one później lub
w mniejszym zakresie, bądź też takich, w których nie wpłyną one na zmiany
poziomu i struktury zatrudnienia.
5) Określenie kluczowych czynników umożliwiających oraz wpływających na
możliwości adaptacyjne prognozowanych zmian technologicznych: wielkopolskich
przedsiębiorstw, instytucji rynku pracy, uczelni wyższych, szkół podstawowych
i średnich, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego,
innych podmiotów zaangażowanych w kreowanie polityki zatrudnienia.
W zakresie metodyki, w badaniu na potrzeby ekspertyzy wykorzystano jakościową
metodę opisową nawiązującą do krytycznych analiz zaprezentowanych zarówno w krajowej,
jak i zagranicznej literaturze dotyczącej czwartej rewolucji przemysłowej. Dokonano
przeglądu teorii z zakresu konkurencyjności międzynarodowej. Dla realizacji celu
badawczego przeprowadzono zaproponowano również pogłębione wywiady indywidualne
(IDI, ang. individual depth interview) stanowiące metodę jakościową, w której średnio
poddawana jest próba obejmująca od 15 do 100 osób (wybranych ze względu na cel badań).
IDI stanowi najczęściej uzupełnienie badań ilościowych (np. sondaży) lub stanowi „metodę
eksploracyjną przed badaniami ilościowymi” 1. Jak wskazuje Małgorzata Nicpoń oraz
Radosław Marzęcki: „Wywiad okazuje się pomocny, gdy chcemy opracować wyczerpujący,
dobry kwestionariusz do badania ilościowego (czyli ankiety), jak również podczas interpretacji
badań ilościowych. Może wtedy służyć pogłębianiu i wyjaśnianiu rezultatów innych badań
(także jakościowych, na przykład analizy treści). Poza tym pozwala formułować teorie,
modele, hipotezy. Dodatkowo, hipotezy z innych badań mogą być testowane podczas
realizacji wywiadów. Wywiad daje jednocześnie możliwość śledzenia indywidualnych
przypadków – z uwagi na brak interakcji grupowych – oraz śledzenia indywidualnego toku
myślenia”2. IDI odbywają się w sposób podobny jak wywiady psychologiczne – jest to
rozmowa, w której uczestniczą dwie osoby. Mamy osobę prowadzącą wywiad (określaną

M. Nicpoń, R. Marzęcki (2010), Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych, D. MikuckaWójtowicz (red.), Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, Kraków:
Libron, s. 246.
2
Ibidem, s. 250.
1
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jako ankieter lub moderator) oraz respondenta, każda z rozmów trwa średnio od 30 minut do
90 minut3.
Zdaniem Radomira Mińskiego w trakcie IDI należy korzystać ze scenariusza,
w szczególności gdy służą one do badań ewaluacyjnych. Scenariusz pozwala skupić się na
kwestiach kluczowych z punktu widzenia prowadzonych dociekań4. Z tego powodu wywiady
prowadzone w ramach ekspertyzy oparte zostały o scenariusze, przy czym różnią się one ze
względu na badaną grupę społeczną5.
Pierwotnie wywiady prowadzone na potrzeby ekspertyzy miały mieć postać IDI.
Zagrożenie wynikające z pandemii COVID-19 wymogło jednak przeprowadzenie
pogłębionych wywiadów w formie telefonicznej (TDI, ang. Telephone in-Depth Interview).
Oznacza to, że przyjęły one charakter wywiadu pośredniego o klasycznej formie
scenariuszowej6. TDI trwa krócej niż IDI (tj. od 30 do 60 minut) i skupia się na uzyskaniu
konkretnych informacji – brak kontaktu fizycznego z respondentem uniemożliwia stworzenie
osobistego charakteru rozmowy, a tym samym nie pozwala na pogłębianie uzyskiwanych
informacji w takiej formie jak w IDI7. Zgodnie ze specyfiką IDI oraz TDI prowadzenie badań
należy rozpocząć od opracowania strategii doboru uczestników. Kolejne etapy to: stworzenie
scenariuszy, przeprowadzenie wywiadów, transkrypcja wywiadów, analiza zebranych danych
i wyciąganie wniosków.
Strategia doboru uczestników:
Ze względu na charakter ekspertyzy przeprowadzono 17 wywiadów pogłębionych,
wśród przedstawicieli następujących grup:
 przedsiębiorstw z głównych branż regionu wdrażających rozwiązania z zakresu
Przemysłu 4.0, tj. automatyzacja, robotyzacja, Internet Rzeczy (IoT, ang. Internet
of Things), sztuczna inteligencja (AI, ang. artifical intelligence),
 start-upów i firm świadczących usługi z zakresu marketingu internetowego oraz
tworzenia oprogramowania,
 uczelni wyższych i ośrodków badawczo-rozwojowych z regionu działających
w obszarze nowych technologii,
 uczelni wyższych i ośrodków badawczo-rozwojowych z regionu specjalizujących
się w zagadnieniach rynku pracy, inwestycji międzynarodowych, przemian
społeczno-gospodarczych wynikających z postępu technologicznego oraz firm
eksperckich
z zakresu rynku pracy, w szczególności agencji pracy o zasięgu regionalnym.

M. Nicińska (2000), Indywidualne wywiady pogłębione a zogniskowane wywiady grupowe – analiza porównawcza,
„Społeczeństwo. Badania. Metody”, nr 8, s. 40-41.
4
R. Miński (2017), Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach
ewaluacyjnych, PSJ t. XIII, nr 3, s. 32.
5
Ibidem, s. 39.
6
S. Kaczmarczyk, Klasyfikacja metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych w badaniach marketingowych,
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-05d37123-6d17-495ebf78-2d0143c4dfaa/c/05_
Kaczmarczyk_Klasyfikacja_metod_zbierania_danych.pdf, s. 57.
7
Ocena skuteczności i efektywności wsparcia udzielonego w województwie lubuskim w ramach Poddziałania 8.1.1
PO KL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw i Poddziałania 8.1.2 PO KL
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (2013),
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/29094/ r39.pdf, s. 26, dostęp: 27.04.2020,.
3
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Dokonany dobór celowy znajduje swoje uzasadnienie w celu badawczym.
Przedstawiciele branż regionu wybrani do badań reprezentują dominujące branże
przemysłowe regionu tj. elektromaszynowy, chemiczny, spożywczy, mineralny. Oprócz tego
uwzględniono grono ekspertów, którzy w ramach swoich dociekań naukowych zajmują się
zagadnieniami z zakresu: rynku pracy, inwestycji zagranicznych, komercjalizacji wyników
badań naukowych, innowacji technologicznych. Wśród badanych grup wyszczególniono
również start-upy i firmy z branży marketingu internetowego i tworzenia oprogramowania. Są
to podmioty, które w sposób najbardziej pełny pozwoliły pozyskać informacje na temat
innowacyjności branży na płaszczyźnie IoT. Oprócz tego wywiady z tymi osobami pomogły
poznać aktualne i przewidywane trendy technologiczne. Zaproszenie do badania
przedstawicieli uczelni wyższych i ośrodków badawczo-rozwojowych z regionu działających
w obszarze nowych technologii pozwoliło poznać naukową ocenę poszczególnych zagadnień
technicznych i społecznych związanych z przedmiotem ekspertyzy, a uzupełnieniem ich
przemyśleń były rozmowy z badaczami specjalizującymi się w zagadnieniach rynku pracy,
inwestycji międzynarodowych, przemian społeczno-gospodarczych wynikających z postępu
technologicznego oraz firm eksperckich z zakresu rynku pracy, w szczególności agencji
pracy o zasięgu regionalnym. Pozwoliło to na uzyskanie pełniejszego obrazu na temat rynku
pracy w województwie wielkopolskim – przemian, trendów, potrzeb pracodawców. Ze
względu na skalę produkcji wybrani przedsiębiorcy oddziałują na cały region poprzez
współpracę z licznymi podwykonawcami, jak również przez sprzedaż swoich usług
i produktów. Uwzględnienie w ich gronie firm o międzynarodowym profilu działalności, agencji
pracy oraz badaczy pozwoliło dokonać oceny rozwoju Wielkopolski w odniesieniu do
koncepcji Przemysłu 4.0 oraz wskazać potencjalne skutki społeczno-gospodarcze związane
z rozwojem technologicznym. Doświadczenia respondentów zebrane w ramach TDI
pozwalały na wnioskowanie, które stanowiło uzupełnienie i rozszerzenie konstatacji z badań
ilościowych i jakościowych zawartych w ekspertyzie pt. Przemysł 4.0. Na jakim etapie
przemysłowej rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie? wykonanej w 2019 roku na
zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.
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1. Przemysł 4.0 w świetle teorii
Koncepcja Przemysłu 4.0 narodziła się w Niemczech w 2011 roku przy okazji targów
Hannover Messe. Powstała jako strategia mająca ograniczyć zagraniczną konkurencję
i odróżnić przemysł niemiecki i europejski w ujęciu globalnym poprzez promocję
komputeryzacji procesów produkcyjnych. U jej podstaw leży koncepcja inteligentnej fabryki
(ang. smart factory), która opiera się o komunikację urządzeń na zasadach funkcjonowania
mediów społecznościowych, poprzez które urządzenia samodzielnie organizują produkcję
maksymalnie ją optymalizując8. Została uznana za właściwy kierunek rozwoju przez inne
państwa przemysłowe. W Stanach Zjednoczonych stosuje się jednak częściej pojęcie
połączonego przedsiębiorstwa (ang. connected enterprise), a w Wielkiej Brytanii czwartej
rewolucji przemysłowej9.
Liczebniki takie jak „cztery” czy „czwarta” podpowiadają, że aktualne przemiany
stanowić mają na tyle istotną odsłonę innowacji technologicznych, że wpłyną na każdy
aspekt życia ludzkiego. Istnieje jednak spór czy rzeczywiście ma miejsce kolejna rewolucja
przemysłowa, czy jest to jedynie kolejny etap ewolucji już istniejących rozwiązań. Klaus
Schwab, założyciel i prezes wykonawczy Światowego Forum Ekonomicznego twierdzi
z kolei, iż niewłaściwe jest, że nazwa wprost nawiązuje do trzech poprzednich rewolucji
przemysłowych. Jego zdaniem zasięg tej rewolucji jest znacznie szerszy, gdyż jak sam mówi:
„skala, zakres i złożoność tego, w jaki sposób rewolucja technologiczna wpłynie na nasze
zachowania i sposób życia, będzie inna niż wszystko, czego ludzkość doświadczyła”10.
Ścierają się więc trzy poglądy, które można przedstawić jako następujące twierdzenia:
 Aktualne przemiany technologiczne na tyle znacząco wpływają na życie ludzkie
i zmienią oblicze przemysłu, że możemy uznać je za czwartą w historii rewolucję
przemysłową.
 Zmiany społeczno-gospodarcze, które nastąpią w wyniku implementowanych
aktualnie przemian technologicznych, będą tak duże i odmienne od poziomu
wpływu innowacji tworzących poprzednie rewolucje przemysłowe, że nie
powinniśmy ich ze sobą wiązać. Określać możemy je np. jako rewolucję
technologiczną, ale nie jako numerycznie czwartą odsłonę omawianego zjawiska.
 Nie należy mówić o odbywającej się rewolucji przemysłowej, a jedynie o ewolucji
zmian dokonanych trzecią rewolucją przemysłową.
Jeszcze w 1995 roku przechowywanie 1 GB danych kosztowało około 10 000 USD
rocznie, a już w 2016 roku jedynie 3 centy za ten sam okres czasu. Diametralnie rozwinęła
się mobilność urządzeń, pojawiły się inteligentne czujniki (w tym te reagujące na obecność
człowieka w pobliżu), odnawialne źródła energii i sztuczna inteligencja (w tym uczenie
maszynowe)11. Można zatem bez wątpienia przychylić się do zdania tych autorów, którzy
8

N, Szozda (2017), Industry 4.0 and its impact on the functioning of supply chains, Scientific Journal of Logistics 13
(4), s. 402.
9
R. Morrar, H. Arman, S. Mousa (2017), The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): A Social Innovation
Perspective, Technology Innovation Management Review vol. 7, i. 11, s. 13-14.
10
Cyt. za: R. Morrar, H. Arman, S. Mousa (2017), The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): A Social Innovation
Perspective, Technology Innovation Management Review vol. 7, i. 11, s. 12.
11
K. Schwab (2016), The Fourth Industrial Revolution, The World Economic Forum, Cologny,
https://crossmark.crossref.org/dialog?doi=10.1080%2F10686967.2018.1436355&domain=www.tandfonline.com&uri
_scheme=https%3A&cm_version=v2.0, dostęp: 15.04.2020.
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optują za określeniem rewolucja, a nie ewolucja. Nie jest jednak intencją autora, by mierzyć
się z powyższymi poglądami, gdyż punktem wyjścia jest strategia rządu niemieckiego
o nazwie Przemysł 4.0 i związane z nią plany wdrożeniowe, innowacje technologiczne
i przemiany społeczno-gospodarcze.
Czwarta rewolucja przemysłowa, rodząca się po mechanizacji, elektryfikacji oraz
komputeryzacji i stopniowej automatyzacji, łączona jest głównie z postępującą robotyzacją,
cyfryzacją oraz rozwojem Internetu Rzeczy12. Stopień wdrażania w Polsce rozwiązań
Przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na wielkopolski rynek pracy ,
jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy.

1.1. Historyczne rewolucje przemysłowe
Rozwój współczesnej gospodarki kapitalistycznej można podzielić na okresy związane
z czterema rewolucjami przemysłowymi (przyjmując w odniesieniu do wcześniejszych
rozważań, że aktualnie ma miejsce czwarta). Pierwsza z nich rozpoczęła się w Wielkiej
Brytanii pod koniec XVIII wieku i trwała do pierwszej połowy XIX wieku. Wiązała się
z upowszechnieniem zmechanizowanej produkcji fabrycznej, która zaczęła wypierać
produkcję rzemieślniczą i manufakturową13. W przemianach w tym okresie kluczową rolę
odegrały wynalazki techniczne takie jak: komercyjne maszyny parowe i hydrauliczne 14.
Przełomowe znaczenie wywarło też zastąpienie węgla koksem w hutnictwie, co przyczyniło
się do rozwoju przemysłu maszynowego.
Druga rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w latach 70. XIX wieku, a przewodziły jej
Stany Zjednoczone15. Podczas tej rewolucji wiodące, innowacyjne znaczenie odegrało
wykorzystanie nowych źródeł energii, które pozwoliły na upowszechnianie silników
elektrycznych i spalinowych16. Wynaleziono wówczas również telefon, który
zrewolucjonizował komunikację17, a także dokonano rozdziału montażu komponentów
w oparciu o podział pracy18.
Kolejna rewolucja przemysłowa rozpoczęła się pod koniec lat 60. XX wieku. Głównym
jej źródłem była osiągnięta zdolność do wykorzystania sterowników programowalnych, które
zapoczątkowały proces automatyzacji przemysłu oparty na elektronice i technologiach
informatycznych19, 20. Oznacza to zastosowanie technologii informatycznych, elektronicznych
w celu komputeryzacji i automatyzacji produkcji. Obejmuje również wykorzystanie
A. Rodak, J. Gracel (2017), Transformacja do przemysłu 4.0,
https://www.hbrp.pl/b/transformacja-do-przemyslu-40/PiYIsMRNo, 15.06.2020.
13
M. Pawlak, Sterowniki programowalne, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, „Wzrost liczby absolwentów w Politechnice Wrocławskiej na kierunkach o
kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, za: W. Furmanek, Najważniejsze idee czwartej rewolucji
przemysłowej (Industrie 4.0). Szerzej o tym: M. Olszewski, Mechatronizacja produktu i produkcji – przemysł 4.0,
20.04.2020, s. 14-18,
https://www.dbc.wroc.pl/Content/7791/PDF/Pawlak_ Sterowniki_programowalne.pdf,
14
G. Li, Y. Hou, A. Wu (2017), Fourth Industrial Revolution: Technological Drivers, Impacts and Coping Methods,
Chinese Geographical Science vol. 27 no. 4, s. 626.
15
R. Morrar, H. Arman, S. Mousa (2017) op. cit., s. 12-13.
16
M. Pawlak, op. cit., 14-18.
17
R. Morrar, H. Arman, S. Mousa (2017), op. cit., s. 12-13.
18
G. Li, Y. Hou, A. Wu (2017), op. cit., s. 626.
19
Nie ma w tym aspekcie zgody wśród badaczy. Dla przykładu R. Morrar, H. Arman, S. Mousa wskazują, że to
Internet jest kluczowy dla trzeciej rewolucji przemysłowej i jest kontynuowana wraz z Internetem Rzeczy.
20
M. Pawlak, op. cit., s. 14-18.
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alternatywnych źródeł energii oraz nowe formy komunikacji. W zakresie produkcji kluczowe
było wdrożenie:
 planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP, ang. Material requirements
planning) przez zespół Josepha Orlicky’ego,
 tzw. szczupłej produkcji (ang. lean manufacturing) w zakładach Toyoty przez
Taichi Ohno i Eiji Toyodę21.
Każda z tych rewolucji wiązała się ze wzrostem gospodarczym, a więc wzrostem
dobrobytu w poszczególnych państwach. Dystrybucja korzyści nie odbywała się jednak
w sposób sprawiedliwy, a to doprowadziło do polaryzacji majątkowej, tj. nierówności
społecznych, które są jednym z kluczowych wyzwań społecznych22. Oznacza to, że
przemiany związane z rozwojem nowoczesnych technologii niosą za sobą nie tylko korzyści,
ale i wyzwania.

1.2. Przemysł 4.0 w wybranych teoriach
Współczesna gospodarka podlega globalnej konkurencji. W celu osiągania
systematycznego wzrostu gospodarczego konieczne jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej
nie tylko w skali kraju, Europy, ale również w wielu branżach w skali globalnej. Michael
Porter23, definiując pojęcie przewagi konkurencyjnej stwierdził, że warunkiem jej osiągnięcia
(co jest niezbędne dla notowania zysków przez firmy) jest atrakcyjność branży docelowej.
Zwrócił uwagę, że stanowi ona wypadkową „pięciu sił konkurencyjnych”: bezpośrednich
konkurentów, dostawców, nabywców, substytutów oraz nowych firm pojawiających się na
rynku. Siły te decydują o cenach, kosztach wytwarzania produktów oraz o koniecznych
inwestycjach kapitałowych w danej branży. Do ważnych spostrzeżeń Portera zaliczyć można
te, które wskazują na wpływ technologii na relacje w łańcuchu dostaw, przewagę
konkurencyjną oraz strukturę branży (rynku docelowego). Zaznaczył również, że należy
rozpatrywać to pojęcie nie tylko z poziomu przedsiębiorstwa, ale także na poziomie
narodowym. W 1990 roku sformułował teorię lokalnej i narodowej konkurencyjności
w globalnej gospodarce24. Właśnie ta teoria wydaje się bardzo istotna z punktu widzenia
kreowania polityki rozwoju na poziomie regionu. Michael Porter sformułował tzw. romb
przewag konkurencyjnych (zwany też diamentem konkurencyjności), którego tworzą:
strategia firm i stan konkurencji w branży, warunki podażowe (dostępność i jakość czynników
produkcji), warunki popytowe, przemysły powiązane i wspierające.
W klasycznym ujęciu teorii wymiany międzynarodowej zakładano, że im większa
występuje różnica w strukturze rozwoju pomiędzy państwami, tym spodziewać się należy
większych korzyści z wymiany handlowej. Obecnie dominuje jednak zdecydowanie odmienne
podejście. Przewiduje ono, że podobieństwa rozwojowe poszczególnych państw sprzyjają
21

N. Szozda (2017), Industry 4.0 and its impact on the functioning of supply chains, Scientific Journal of Logistics 13
(4), s. 402.
22
R. Morrar, H. Arman, S. Mousa (2017), op. cit., s. 12-13.
23
M. Porter (1985), The Competitive Advantage, The Free Press, London, za: M. Gotz, J. Gracel, Przemysł czwartej
generacji (Industry 4.0) – wyzwania dla badań w kontekście międzynarodowym, KNUV 2017; 1(51) za: M. Goetz, J.
Gracel (2017), Przemysł czwartej generacji (Industry 4.0) – wyzwania dla badań w kontekście międzynarodowym,
„Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, 1(51).
24
M. Porter (1990), The competitive advantage of nations, Macmillan, London, za: M. Goetz, J. Gracel (2017),
Przemysł czwartej generacji (Industry 4.0) – wyzwania dla badań w kontekście międzynarodowym, „Kwartalnik
Naukowy Uczelni Vistula”, 1(51).
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wzrostowi poziomu wymiany i korzyści płynących z handlu międzynarodowego 25.
Współczesna praktyka wskazuje, że handel rozwija się głównie wewnątrz gałęzi, a nie
pomiędzy nimi. Podobnie teoria ujednoliconej struktury popytu Burenstama-Lindera sugeruje,
że dynamika wzrostu obrotów w handlu międzynarodowym artykułami przemysłowymi rośnie
wraz z wyższym stopniem podobieństwa poziomu i struktury popytu obu państw.
W przypadku rozwoju Przemysłu 4.0 przyjąć należy, że decydujące dla rozwoju współpracy
i wymiany międzynarodowej będą nie tyle różnice kosztowe, a komplementarność struktur
i metod produkcji.
Inne spojrzenie na wpływ przemysłu czwartej generacji na międzynarodowe stosunki
handlowe prezentuje teoria przewagi konkurencyjnej. Zgodnie z nią przedsiębiorcy, chcąc
skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych, powinni posiadać określone przewagi.
Jednocześnie jednak aktywne funkcjonowanie na zagranicznych rynkach pozwala na
zwiększanie dotychczasowych przewag26. Korzyści wynikające z połączenia unikalnych
zasobów i innych własnych aktywów z pozycją rynkową implikują uzyskanie przewagi
kooperacji, możliwej jedynie dzięki wspólnym inwestycjom współpracujących podmiotów 27.
Wydaje się, że z uwagi na zmiany społeczne związane z globalizacją, wpływem Internetu,
wschodzeniem rynków nowych sektorów i branż uzyskanie długookresowej, stabilnej
przewagi konkurencyjnej jest obecnie bardzo trudno osiągalne 28. Przewaga konkurencyjna
większości polskich przedsiębiorstw opierała się dotychczas na takich czynnikach, jak:
odpowiednio niska cena, wysoka jakość, profesjonalna obsługa klienta, dobrze rozwinięta
logistyka lub dobra marka. W świetle rozwoju Przemysłu 4.0 dla skutecznego konkurowania
wydaje się niezbędne zastosowanie nowego paradygmatu opartego na modelu biznesu
nowych możliwości, czyli tzw. czterolistnej koniczynie. Jego implementacja wymaga od firmy
pracy nad: konceptem i modelem biznesowym, sprawnością operacyjną, kulturą
organizacyjną oraz liderami i tzw. oknem nowych możliwości biznesowych. Wszystkie te
elementy decydują o przygotowaniu do wdrażania rozwiązań w ramach przemysłu czwartej
generacji29.

1.3. Istota czwartej rewolucji przemysłowej i jej efekty
Pojęcie czwartej rewolucji przemysłowej30, przemysłu czwartej generacji lub angielski
termin Industry 4.0 traktować należy zamiennie jako łącznik dla technologii i organizacji

A. Cieślik (2000), Nowa teoria handlu zagranicznego, Warszawa, za: M. Goetz, J. Gracel (2017), Przemysł
czwartej generacji (Industry 4.0) – wyzwania dla badań w kontekście międzynarodowym, „Kwartalnik Naukowy
Uczelni Vistula”, 1(51).
26
J. Światowiec-Szczepańska (2012), Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa,
„Ekonomista”, nr 2., s. 203-225, za: M. Goetz, J. Gracel (2017), Przemysł czwartej generacji (Industry 4.0)
– wyzwania dla badań w kontekście międzynarodowym, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, 1(51).
27
J.H. Dyer, H. Sigh (1998), Relational view cooperative strategy and sources of interorganizational competitive
advantage, Academy of Management Review, No. 23/4., s. 660-679.
28
R. Kozielski (2012), Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna, nowy paradygmat biznesu, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa, za: M. Goetz, J. Gracel (2017), Przemysł czwartej generacji (Industry 4.0) – wyzwania dla badań
w kontekście międzynarodowym, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, 1(51).
29
M. Gotz, J. Gracel (2017), Przemysł czwartej generacji (Industry 4.0) – wyzwania dla badań w kontekście
międzynarodowym, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, 1(51), s. 221.
30
Pojęcie to po razu pierwszy zostało sformułowane przez Klausa Schwaba podczas konferencji w Davos (World
Economic Forum) w 2014 roku, za: T. Iwański (2017), Przemysł 4.0 i wszystko jasne, ASTOR nr 1. Podkreślić należy
jednak, że W. Stoll znacznie wcześniej, już w 1991 r. przewidział i określił taki kierunek rozwoju przemysłu, za: W.
25
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łańcucha wartości dodanej (ang. collective term for technologies and concepts of value chain
organization)31. Terminem tym określa się zarówno typy wykorzystywanej innowacyjnej
technologii oraz zasady konstruowania struktury i form działania organizacji gospodarczych.
Polegają one na stosowaniu: systemów i modelowania cyberfizycznego, Internetu Rzeczy
i usług, przetwarzania chmurowego, Internetu Wszechrzeczy32. Należy zauważyć, że
Przemysł 4.0 nie ogranicza się do kwestii produkcji, a wpływa na każdą płaszczyznę naszego
życia. Motorami rozwoju czwartej rewolucji przemysłowej są następujące filary: cyfrowy (IoT,
big data, przetwarzanie w chmurze), biologiczny (inżynieria genetyczna, neurotechnologia),
fizyczny (autonomiczne samochody, druk 3D)33.
Internet Rzeczy opiera się na dynamicznej, globalnej sieci fizycznych obiektów,
systemów, platform i aplikacji, które potrafią komunikować się ze sobą i dzielić inteligencją
pomiędzy sobą, a także z zewnętrznym otoczeniem, w tym z człowiekiem. W środowisku
przemysłowym używa się określenia Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT, ang. Industrial
Internet of Things). Współcześnie Internet Rzeczy wykorzystywany jest w urządzeniach
użytkowych takich jak: urządzenia gospodarstwa domowego, w tym sprzęt multimedialny,
systemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz życia, systemy automatyki, samochody
osobowe i ciężarowe, systemy produkcyjne i logistyczne przedsiębiorstwa 34. IoT stanowi
jedną z najszybciej rozwijających się technologii w Przemyśle 4.0 i oznacza pośrednią lub
bezpośrednią zdolność rzeczy i obiektów do przechowywania, przetwarzania, udostępniania
lub wymiany danych za pomocą połączeń sieciowych. Nie skupia się wyłącznie na kwestiach
produkcji. Sprawia, że w najbardziej innowacyjnych modelach biznesowych ujmuje się cały
ekosystem, by zmaksymalizować korzyści klientów 35.
Internet Usług (IoS, ang. Internet of Services) z kolei, stanowi część Internetu
w zakresie usług i ich funkcjonalności. IoS służy do elastycznego konstruowania sieci
wartości przez dynamiczne konfigurowanie usług dobieranych z różnych zasobów
udostępnionych w sieci36. Przemysł 4.0 przewiduje istnienie inteligentnych systemów, które
są usieciowione, czyli pionowo połączone z innymi procesami wewnątrz przedsiębiorstwa
i poziomo łączone z sieciami tworzącymi wartość, które mogą być zarządzane w czasie
rzeczywistym od momentu złożenia zamówienia aż po koordynację logistyki zbytu. Przemysł
czwartej generacji stanowi inteligentne połączenie wielu technologii inżynierii, IT używanych
w przedsiębiorstwach wraz z innowacyjnymi metodami zarządzania. Przewiduje powszechną

Stoll, Auf dem Weg zum Lernunternehmen. (im) Ein Essay zum 60. Geburtstag von Kurt Stoll, Denken in Systemen.
Festo Verlag, Esslingen 1991, za: M. Olszewski, Mechatronizacja produktu i produkcji – przemysł 4.0, s. 13.
31
Hermann M., Pentek T. (2015), Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Technische
Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau, “Working Paper”, No. 01,
https://www.researchgate.net/profile/
Mario_Hermann2/publication/307864150_Design_Principles_for_Industrie_40_Scenarios_A_Literature_Review/links
/57cfd2fb08aed6789701cbeb/Design-Principles-for-Industrie-40-Scenarios-A-Literature-Review.pdf, 20.04.2020.
32
http://przemysl-40.pl/index.php/2017/09/12/przemysl-4-0-raporty-i-publikacje/
Szerzej o tym: W. Furmanek, Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0), s. 56-58.
33
G. Li, Y. Hou, A. Wu (2017), op. cit., s. 627.
34
P. Wittbrodt, I. Łapuńka, Przemysł 4.0 – Wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych,
http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2017/T2/t2_793.pdf, s. 2, dostęp: 20.04.2020.
35
N. Szozda (2017), op.cit., s. 404.
36
W. Furmanek, Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0), s. 59. Szerzej o tym:
M. Kaliczyńska, P. Dąbek (2015) Value of the Internet of Things for the Industry – An Overview, [w:] Mechatronics:
Ideas for Industrial Applications, s. 51-63.
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komputeryzację tradycyjnych gałęzi przemysłu wytwórczego i proces stopniowego zacierania
granic między poszczególnymi przedsiębiorstwami37.
W związku z tym można stwierdzić, że czwarta rewolucja przemysłowa implikuje
powstawanie inteligentnych fabryk (ang. smart factories), które nie wymagają obsługi przez
człowieka a nawet niekiedy hal fabrycznych. Procesami sterowania zajmują się systemy
cyberfizyczne tworząc wirtualne kopie świata realnego i podejmując jednocześnie
zdecentralizowane decyzje38. W konsekwencji fabryka „będzie świadoma i wystarczająco
inteligentna” do realizacji skutecznej kontroli procesu produkcyjnego oraz serwisowego 39.
Systemy mogą współpracować ze sobą, komunikować się ze sobą i z ludźmi w czasie
rzeczywistym – dzięki IoT i innym usługom40. Badacze wyróżniają trzy archetypy Fabryki 4.0:
 zautomatyzowana firma wytwarzająca produkty masowe, gdzie kluczowa jest
efektywność kosztowa i ograniczone zróżnicowanie produktów.
 model masowej indywidualizacji produktów w oparciu o małe partie tworzone na
konkretne zamówienia klientów – wiąże się to z dużą różnorodnością oferowanych
produktów.
 e-fabryka (ang. e-factory) – połączenie produkcji zindywidualizowanych produktów
i działań zdalnych poprzez działalność na małą skalę z ograniczonym katalogiem
oferowanych produktów41.
Produkty mechatroniczne to kolejny przejaw Przemysłu 4.0 pozwalający na
tworzenie inteligentnych fabryk. Stanowią one synergiczne połączenie mechaniki,
elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy jego projektowaniu i wytwarzaniu 42.
Produkty mechatroniczne mają minimalizować zakres działania zespołów mechanicznych,
gdyż są one kosztowne i awaryjne oraz wymagają stałego nadzoru, konserwacji i obsługi.
Układy mikroprocesorowego, automatycznego sterowania i regulacji parametrów obniżają
natomiast koszty koordynacji, nadzoru i diagnostyki procesów realizowanych przez produkt
oraz komunikacji sieciowej produktu, podnosząc jednocześnie poziom niezawodności
i bezwypadkowości. Pozwalają także na wykorzystanie w zdecydowanie największym
zakresie niematerialnych możliwości kształtowania właściwości produktu, co ogranicza
konieczne wymiany, diagnostykę i zapewnia optymalizację działania w konkretnych
warunkach środowiskowych i użytkowych 43.
Można zatem stwierdzić, że produkty mechatroniczne mogą stanowić dowolne
urządzenia, maszyny i systemy, przetwarzające informację lub energię na inną jej postać
i użyteczną pracę. Stosuje się je np. we współczesnym przemyśle elektromaszynowym,
Maślanek J. (2014), Przemysł 4.0 – rewolucja czy ewolucja?, https://www.wnp.pl/artykuly/przemysl-4-0-rewolucjaczy-ewolucja,236764.html, por. J. Alcacer, J. Cantwell, L. Piscitello. (2016), Internationalization in the information
age: A new era for places, firms, and international business networks?, Journal of International Business Studies, no.
47, https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/jibs.2016.22.pdf, 22.04.2020.
38
W. Furmanek, op.cit., s. 57. O tym także: T. Iwański (2017), Przemysł 4.0 i wszystko jasne, Industry 4.0 nr 1, s. 23.
39
P. Wittbrodt, I. Łapuńka, op.cit., s.4.
40
R. Morrar, H. Arman, S. Mousa (2017), op.cit., s. 13
41
N. Szozda (2017), op.cit., s. 403.
42
Definicja Międzynarodowej Federacji Teorii Maszyn i Mechanizmów – IFToMM (ang. International Federation for
the Promotion of Mechanism and Machine Science).
43
Na takie efekty m.in. zwraca uwagę Komisja Doradcza Unii Europejskiej ds. Badawczo-Rozwojowych – IRDAC
(ang. European Commission’s Industrial Research and Development Advisory Committee) w definiowaniu produktu
mechatronicznego, za: M. Olszewski, J. Barczyk, M. Bartyś, W.J. Kościelny, W. Mednis, A. Sierota, J. SzaciłłoKossowski (2006), Podstawy mechatroniki, podręcznik opracowany pod kierunkiem M. Olszewskiego, wyd. REA,
Warszawa, za: M. Olszewski (2016), Mechatronizacja produktu i produkcji – przemysł 4.0, Pomiary Automatyka
Robotyka, nr 3, s. 18.
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spożywczym, branży biomedycznej44. Mechatronizacja, poza technologią i techniką,
uwzględnia także elastyczną integrację czynności produkcyjnych i zarządzania produkcją,
zarządzanie kadrami, zarządzanie informacją i logistyką 45. Można ją uznać za
najefektywniejszą drogę do stopniowego wspierania wzrostu produktywności
i konkurencyjności gospodarki, jak również sposób na zapewnienie gospodarce
wykwalifikowanych pracowników, odpowiednich do sprostania nowoczesnym wymaganiom
zawodowym i społecznym we wszystkich gałęziach przemysłu. Doskonały przykład
mechatronicznego produktu stanowi np. zegarek naręczny japońskiego koncernu CITIZEN
dla nurków, który zasilany jest fotowoltaicznie. Posiada w trybie nurkowania sensory, które
określają temperaturę wody i ciśnienia przeliczając te wielkości fizyczne względem
głębokości, co zapewnia pełną kontrolę zanurzenia i wynurzenia. Ciekawy wydaje się
największy obecnie na świecie kompleks mechatroniczny, który towarzyszy Tamie Trzech
Przełomów na rzece Jangcy w Chinach. Większość urządzeń, maszyn i systemów
mechatronicznych wyprodukował koncern Siemensa, a koszt jej budowy wyniósł 37 mld
dolarów46.
Obecnie bardzo intensywnie prowadzi się badania i prace nad wariantami
i realizacjami zmechatronizowanego montażu, traktując go jako pilotaż dla transformacji 4.0.
Stanowi on tę część procesu produkcyjnego, która absorbuje nawet kilkadziesiąt procent
czasu i kosztu wytworzenia produktu47. Wytworzone w montażu produkty występują
powszechnie w życiu społecznym, stanowią część kultury, a czasem ją dominują (np.
smartfony).
Kolejnym przykładem efektów wdrażania rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0 są
produkty bioniczne. Powstają dzięki wykorzystywaniu procesów biologicznych w technice,
a w szczególności w automatyce. Wzorem dla konstrukcji urządzeń technicznych są
organizmy żywe48. Do jednego z najważniejszych prekursorów bioniki zalicza się Leonarda
da Vinci (przełom XV i XVI wieku), który np. badał i analizował lot ptaków w celu
wykorzystania tych doświadczeń przy budowie maszyn do latania 49. Bionika nie stanowi
zazwyczaj pełnej kopii natury a wykorzystuje jedynie zasady, które można zaadaptować do
projektów maszyn i urządzeń50. Jednym z najnowszych obszarów bioniki jest
M. Olszewski, J. Barczyk, M. Bartyś, W.J. Kościelny, W. Mednis, A. Sierota, J. Szaciłło-Kossowski (2006),
Podstawy mechatroniki, podręcznik opracowany pod kierunkiem M. Olszewskiego, wyd. REA, Warszawa, oraz:
M. Olszewski, J. Barczyk, M. Bartyś, W. Mednis, R. Chojecki (2009), Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część
2, podręcznik opracowany pod kierunkiem M. Olszewskiego, wyd. REA, Warszawa oraz: M. Olszewski, J. Barczyk,
M. Bartyś, W.J. Kościelny, W. Mednis, A. Sierota, J. Szaciłło-Kossowski (2006), Podstawy mechatroniki, podręcznik
opracowany pod kierunkiem M. Olszewskiego, wyd. REA, Warszawa oraz: M. Olszewski, J. Barczyk, M. Bartyś,
W. Mednis, R. Chojecki (2009), Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 2, podręcznik opracowany pod
kierunkiem M. Olszewskiego, wyd. REA, Warszawa, za: M. Olszewski, Mechatronizacja produktu i produkcji –
przemysł 4.0, Pomiary Automatyka Robotyka, nr 3, s. 18.
45
E. Abele, G. Reinhart (2011), Zukunft der Produktion. Carl Hanser Verlag, Munchen 2011, M. Olszewski,
Mechatronizacja produktu i produkcji – przemysł 4.0, Pomiary Automatyka Robotyka, nr 3, s. 20.
46
M. Olszewski, Mechatronizacja produktu i produkcji – przemysł 4.0, Pomiary Automatyka Robotyka, nr 3, s. 20.
47
B. Lotter (1992), Wirtschaftliche Montage. Ein Handbuch für Elektrogerätebau u. Feinwerktechnik. VDI-Verlag,
Dusseldorf, za: M. Olszewski, Mechatronizacja produktu i produkcji – przemysł 4.0, Pomiary Automatyka Robotyka,
nr 3, s. 20.
48
Pojęcie to w 1967 r. zamieścił Władysław Kopaliński w „Słowniku wyrazów obcych”, jeszcze przed powstaniem
terminu mechatronika.
49
Szerzej o tym: O. Herwig O., A. Thallemer, Air/Luft. Unity of art and science. Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart
2005 oraz Herwig O., Thallemer A., Water/Wasser. Unity of art and science. Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart
2008.
50
W. Stoll (2012), Bionics. Inspiring technology. H. Schmidt University Printing Press Publishing House, Mainz, za:
M. Olszewski, Mechatronizacja produktu i produkcji – przemysł 4.0, Pomiary Automatyka Robotyka 3/2016, s. 21.
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neurorobotyka51, w ramach której wykorzystuje się m.in. ruchy ramion i dłoni, mimikę twarzy,
by sterować wózkami inwalidzkimi. Do jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań
elektromiografii (EMG) zaliczyć należy np. sterowanie aktywnymi ortezami utraconych
kończyn52. Polega to na wykorzystaniu procesów myślowych mózgu człowieka,
przekształconych w jego układzie nerwowym na ruch jego układu mięśniowoszkieletowego53. Należy wyrazić nadzieję i przekonanie, że rozwój zautomatyzowanych
i zrobotyzowanych urządzeń, maszyn i systemów mechatronicznych będzie dynamicznie
postępował 54. Przyznać należy jednak, że technologie tego typu obecnie zawierają jeszcze
liczne błędy, co powoduje możliwości występowania wypadków, np. na drogach (pojazdy
autonomiczne). Sposobem na zapobieganie tego typu sytuacjom i deficytom może być
nieinwazyjny interfejs mózg-komputer (BCI, ang. Brain Computer Interface) jako główna
metoda sterowania urządzeniami, maszynami i systemami mechatronicznymi 55. Sensoryka
BCI obejmuje rożne metody pomiaru aktywności mózgu (EEG, MEG, rezonans magnetyczny
MRI czy też spektroskopia w bliskiej podczerwieni NIRS). Jak widać technologie te są
rozwijane obecnie w obszarze inżynierii medycznej 56.
Dzięki nowym technologiom informatycznym pojawiła się możliwość uzyskania nowej
jakości komunikowania, tj. połączenia elementów łańcucha procesów preparacji, czyli
przygotowania (projektowania i programowania produkcji) z procesami dystrybucji towarów.
Możliwość taką stwarzają układy RFID 7 albo tzw. minitranspondery. Pozwala to na
wyposażenie produktów w cyfrową informację, która podczas całego procesu produkcyjnego
może być bez ludzkiego udziału wymieniana między tymi produktami i z otoczeniem.
Umożliwia zbieranie danych z każdego poziomu procesu produkcji i w konsekwencji na
analizę w oparciu o innowacyjne narzędzia technologii informacyjnych, takie jak: analiza
duzych zbiorów danych (ang. Big Data Analytics) czy przetwarzane w chmurze (CC, ang.
Cloud Computing). Umożliwia to wykrywanie i rozwiązywanie błędów i problemów, których
człowiek nie był w stanie samodzielnie dostrzec i zdiagnozować (np. zużywalność
komponentów systemu, maszyn) oraz zapewnia optymalizację wykorzystania wszelkich
zasobów wytwórczych57. Umożliwia to stwarzanie nowych możliwości komunikowania się

A. Cegielska A., M. Olszewski (2015), Nieinwazyjny interfejs mózg-komputer do zastosowań technicznych,
Pomiary Automatyka Robotyka nr 3, za: M. Olszewski (2016), Mechatronizacja produktu i produkcji – przemysł 4.0,
Pomiary Automatyka Robotyka nr 3, s. 21.
52
M. Gorska M., M. Olszewski M. (2015), Interfejs mózg-komputer w zadaniu sterowania robotem mobilnym,
Pomiary Automatyka Robotyka, nr 3, s. 15–24 oraz: T. Gorska, H. Majczyński (2000), Mechanizmy sterowania
ruchami dowolnymi, [w:] T. Gorska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, Mózg a zachowanie, Wydawnictwo Naukowe
PWN, za: M. Olszewski (2016), Mechatronizacja produktu i produkcji – przemysł 4.0, Pomiary Automatyka Robotyka,
nr 3, s. 21.
53
Szerzej o tym: A. Cegielska A., M. Olszewski (2015), Nieinwazyjny interfejs mózg-komputer do zastosowań
technicznych, Pomiary Automatyka Robotyka nr 3, za: M. Olszewski (2016), Mechatronizacja produktu i produkcji
– przemysł 4.0, Pomiary Automatyka Robotyka nr 3, s. 22.
54
A. Reinhard, E. Zeller (2007), Prospective concepts. Festo Verlag, Esslingen, za: M. Olszewski (2016),
Mechatronizacja produktu i produkcji – przemysł 4.0, Pomiary Automatyka Robotyka, nr 3, s. 22.
55
A. Cegielska A., M. Olszewski (2015), Nieinwazyjny interfejs mózg-komputer do zastosowań technicznych,
Pomiary Automatyka Robotyka nr 3, s. 5-14. oraz: Gorska M., Olszewski M., Interfejs mózg-komputer w zadaniu
sterowania robotem mobilnym. „Pomiary Automatyka Robotyka”, 3(19), 2015, 15–24,
56
A. Kubler, D. Mattia, R. Rupp, M. Tangermann (2013), Facing the challenge: Bringing brain-computer interfaces to
end-users, Artificial Intelligence in Medicine, no. 59, 2013, s. 55–60 oraz: P. Luna (2011), Controlling machines with
just the power ofthought, The Lancet Neurology, nr 10(9), s. 780–781, oraz: J.R. Wolpaw, E.W. Wolpaw (2012),
Brain-computer interfaces: something new under the sun. [w:] Brain-Computer Interfaces: Principles and Practice.
Oxford University Press, New York, za: M. Olszewski (2016), Mechatronizacja produktu i produkcji – przemysł 4.0,
Pomiary Automatyka Robotyka, nr 3, s. 22.
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bezpośrednio: maszyn, systemów, procesów i wyrobów w ramach „inteligentnych” sieci, które
same wzajemnie się nadzorują.
W związku z tym dla transformacji biznesu tak ważne jest optymalne wykorzystywanie
dostępnych danych i zasobów informatycznych a zatem kluczowe jest odpowiednie
wykorzystanie właściwości chmury hybrydowej. Implikuje to zapotrzebowanie na olbrzymią
liczbę urządzeń wysyłających potężne ilości danych, które są odbierane i które generują
wykonywanie poleceń58. Bardzo istotne jest, że dane informatyczne są dziś nie tylko
magazynowane, ale i przetwarzane w chmurze lub w chmurze obliczeniowej. Produkcja
oparta na chmurze (CBM, ang. Cloud-based Manufacturing) jest częścią składową chmury
obliczeniowej. Układ CBM można opisać jako sieciowy model systemu produkcyjnego, który
ze zróżnicowanych i rozproszonych zasobów produkcyjnych tworzy tymczasowe, zdolne do
rekonfiguracji cyber-fizyczne linie produkcyjne. Wykorzystanie modeli sieciowych umożliwia
alokację zasobów produkcyjnych w odpowiedzi na żądanie klienta, co przyczynia się do
zwiększenia wydajności oraz pozwala zmniejszyć koszty cyklu życia produktu 59.
Jako inny przejaw implementacji rozwiązań związanych z czwartą rewolucją
przemysłową wskazać można: roboty współpracujące z ludźmi w zakładach produkcyjnych,
służące do opieki nad osobami starszymi, sprzątające), drukarki 3D, autonomiczne pojazdy
(np. samochody, drony), zaawansowane oraz nowe materiały, np. samooczyszczające się
ubrania, ceramika wymieniająca nacisk na energię, grafen, systemy cyber-fizyczne (CPS,
ang. Cyber-Physical System). Według Mario Hermanna i in.60 CPS posiada ważne cechy,
które opierają się na kilku zasadach. Pierwszą z nich jest interoperacyjność (ang.
interoperability), która polega na zdolności do komunikowania się ze sobą zatrudnionych
ludzi, infrastruktury w zakładzie produkcyjnym oraz cyberfizycznych systemów (np. robotów
transportowych, ale też samych gotowych produktów). Całość komunikacji spaja Internet
Rzeczy oraz Internet Usług, co powoduje, że systemy CPS mogą się komunikować wewnątrz
przedsiębiorstwa przez otwarte sieci i opisy semantyczne. Drugą zasadą jest wizualizacja,
która pozwala na stworzenie wirtualnego odpowiednika świata realnego, który byłby zdolny
do monitorowania faktycznie zachodzących procesów fizycznych. Kolejną, trzecią zasadą
jest decentralizacja, oznaczająca zdolność cyberfizycznych systemów do autonomicznego
działania, które odpowiadają na kształtujące się tendencje oraz rosnące oczekiwania
w zakresie indywidualizacji produktów. Pozwala także na realizację działań w czasie
rzeczywistym, co oznacza, że na bieżąco są gromadzone i przetwarzane dane, co implikuje
szybką analizę i reakcję na formułowane potrzeby. Jeszcze inną zasadę projektową stanowi
orientacja na usługi. Pozwala na zewnętrzne (poza firmę) udostępnianie i wykorzystywanie
usług systemów CPS i pracowników. Przykładem mogą być rozwiązania w infrastrukturze
komunikacyjnej, np. systemy wbudowane stosowane w samochodach (poduszki powietrzne),
usieciowione systemy wbudowane (autonomiczna awiacja) czy CPS (np. inteligentne sieci
skrzyżowań)61.Ostatnią z istotnych zasad jest modularność. Polega ona na stworzeniu
58

Szerzej o tym: M. Hermann, T, Pentek, B. Otto (2015), Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature
Review, Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau, Working Paper, No. 01,
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Szerzej o tym: T. Grance, P. Mell P, The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and
Technology U.S. Department of Commerce. Special Publication 800 – 145,
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możliwości zmiany charakterystyki produkcji przez wymianę lub dodanie kolejnych, gotowych
modułów do procesu. Pozwala to na elastyczną adaptację do zmieniających się wymagań
poprzez zastępowanie lub rozszerzanie indywidualnych modułów 62.
Rewolucja przemysłowa czwartej generacji pozwala na przejście od produkcji
replikacyjnej do produkcji personalizowanej. Umożliwia to pełne dostosowanie produktu do
indywidualnych preferencji i oczekiwań klienta. W poprzednich okresach produkcji
przemysłowej dominowały paradygmaty: produkcji rzemieślniczej (produkt był projektowany
i wytwarzany dla konkretnego klienta przez wykwalifikowanych pracowników, i uniwersalne
maszyny), produkcji masowej (z wykorzystaniem ruchowych linii produkcyjnych
i wyspecjalizowanych maszyn wytwarzano identyczne produkty w dużej skali liczbowej, co
redukowało koszty produkcji i w efekcie cenę jednostkową, skutecznie zaspokajając popyt),
masowej kastomizacji (dogłębna znajomość potrzeb i preferencji konsumentów oraz
technologia pozwala na indywidualizację i wariantowość produkcji masowej poprzez
włączanie klienta w proces projektowania finalnego produktu, np. w branży motoryzacyjnej,
jubilerskiej, odzieżowej i obuwniczej 63. Służy temu elastyczna automatyzacja linii
produkcyjnych. Zastosowanie programowalnych sterowników i komputerów do urządzeń
przemysłowych, pozwala na rozwijanie asortymentu wyrobów na rodzinę predefiniowanych
modułów, przy porównywalnych kosztach z produkcją masową.
Rozwijający się obecnie w ramach Przemysłu 4.0 paradygmat personalizowanej
produkcji umożliwia klientowi aktywne uczestnictwo w projektowaniu produktu, a nie tylko
w wyborze spośród konfiguracji opcji katalogowych jak w masowej kastomizacji 64. Właśnie
w kierunku tzw. masowej personalizacji rozwijają się współczesne trendy produkcyjne.
Niektórzy autorzy podkreślają, że w odróżnieniu do kastomiazacji klient personalizowanego
produktu powinien odczuwać, że jest wyłącznym lub preferowanym odbiorcą i że mogą być
spełniane jego nawet utajone potrzeby. Personalizacja poprawia skuteczność komunikacji
marketingowej, co sprzyja lojalności klientów. Przemysł 4.0 pozwala na masowość
personalizacji, gdyż produkty można tylko dostosowywać do potrzeb klienta, a nie wytwarzać
od początku jak w przypadku produkcji rzemieślniczej. Dla utrzymania efektywności produkcji
masowa personalizacja wymaga adoptowalności i konfigurowalności produktów65. Poza tym,
roboty stają się coraz tańsze i sprawniejsze w procesie montażu.
Za pewny aspekt personalizacji produkcji uznać należy społeczny rozwój produktu
(SPD, ang. Social Product Development). Wprawdzie nie posiada jednoznacznej definicji,
można jednak przyjąć, że jest to zaangażowanie zespołu osób wewnątrz lub na zewnątrz
przedsiębiorstwa (bądź też dualnie) w rozwój produktu. Technologie, media oraz narzędzia
społecznościowe pozwalają użytkownikom wpływać na cykl życia produktu na każdym etapie
jego projektowania. W konsekwencji, wprowadzany w ten sposób na rynek produkt wymaga
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mniejszych inwestycji i krótszego czasu w stosunku do podobnych projektów tradycyjnie
wdrażanych66.
Można zauważyć, że w związku z powyższym produkcja masowa i kastomizacja będą
stopniowo traciły konkurencyjność w stosunku do produkcji spersonalizowanej. Nie oznacza
to jednak, że należy się spodziewać w najbliższych dekadach zaniku masowej produkcji czy
też kastomizacji. Oczekiwać można raczej dyfuzji powyższych form z rosnącą rolą
personalizacji, co wydaje się korzystne z uwagi na ewoluujące potrzeby konsumentów.
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Szerzej o tym: A. Peterson, D. Schaefer, Social Product Development: Introduction, Overview, and Current Status,
(w:) D. Schaefer (red.), Product Development in the Socio-sphere: Game Changing Paradigms for 21st Century
Breakthrough Product Development and Innovation, Springer International Publishing, s. 63-98.
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2. Korzyści i zagrożenia związane z czwartą rewolucją przemysłową
– doświadczenia i prognozy
W wielu państwach następuje reorientacja polityki przemysłowej w kierunku rozwoju
przemysłu czwartej generacji67. Służyć ma to utrzymaniu lub utworzeniu nowych miejsc pracy
poprzez poprawę konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw 68. Zwolennicy poglądu, że
Przemysł 4.0 jest rewolucją formułują nawet przekonania sugerujące że pojawia się „życie
4.0”. Oznacza to, że Przemysł 4.0 ma wpłynąć na naszą rzeczywistość społeczną
i gospodarczą, gdyż toczące się przemiany technologiczne oddziałują nie tylko na produkcję
przemysłową, ale także na sposób funkcjonowania administracji publicznej, ochrony zdrowia,
rynku pracy, a więc takich kwestii, jak dojazd do pracy, czas pracy, organizacja stanowisk
pracy, szkoleń itp.69. Potwierdzeniem tej tezy może być sposób funkcjonowania większości
zakładów pracy w dobie pandemii COVID-19. Koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej to
nie tylko próba zwiększenia efektywności, wydajności i konkurencyjności przemysłu. Odnosi
się ona również do zastosowania wynikającej z rozwoju technologicznego możliwości m.in.
dla: partycypacji obywatelskiej w życiu politycznym poprzez e-administrację i wykształcanie
społeczeństwa cyfrowego, zwiększenia dobrobytu i jakości życia ludzi, zrównoważonego
rozwoju, zwiększenia powszechności korzystania z odnawialnych źródeł energii, podniesienia
poziomu opieki zdrowotnej70. Globalizacja napędzana przez technologie oparte o globalną
sieć ma również negatywny wymiar. W ujęciu globalnym powszechne jest zanieczyszczanie
naszej planety, nierówności dochodowe, wykorzystywanie taniej siły roboczej w krajach
rozwijających się. Doświadczenia historyczne pokazują, że innowacje przemysłowe raczej
tworzą nowe możliwości w zakresie zatrudnienia, aniżeli je niwelują 71. Jednak coraz bardziej
obecna w naszym życiu będzie idea kształcenia ustawicznego, gdyż postęp technologiczny,
który jeszcze przyspieszy wymagać będzie ciągłego podnoszenia naszych kompetencji. Nie
ulega również wątpliwości, że zanikać będą proste zawody fizyczne, które związane są
z wykonywaniem powtarzalnych, rutynowych czynności na rzecz tych związanych
z myśleniem kreatywnym, abstrakcyjnym. Elastyczna organizacja pracy związana z digital
workplace, zdalnym wykonywaniem zadań, czy outsourcingiem ma szansę sprawić, że nasza
praca będzie bardziej wydajna, a dodatkowo łatwiejsze będzie łączenie życia zawodowego
i prywatnego72.
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Badania przeprowadzone w Japonii wskazują, że respondenci spodziewają się
poprawy efektów finansowych dzięki wprowadzeniu sztucznej inteligencji (ang. aritificial
inteligence). Ponadto wskazują, że proces dalszej automatyki przemysłowej i robotyzacji
wpłynie negatywnie na zatrudnienie73. Spodziewane skutki to przede wszystkim wzrost
bezrobocia wśród niżej wykształconej części społeczeństwa i problemy z adaptacją tej części
zasobów pracy w powstających nowych zawodach. Przewiduje się, że w branży elektroniki
użytkowej oraz motoryzacji w perspektywie kilku dekad robotyzacja, automatyzacja i druk 3D
oraz Internet Rzeczy stopniowo będą eliminować potrzeby wykorzystywania ludzi do pracy74.
Potwierdzeniem tej tendencji może być przykład firmy Trumpf. Jest to jedno z wiodących na
świecie przedsiębiorstw wykorzystujących możliwości przemysłu czwartej generacji.
Założono, że ciągu 5 lat nastąpi tam całkowita digitalizacja procesów produkcyjnych.
W rezultacie nastąpi poprawa wydajności (niewystępowanie spadku wydajności pracy wraz z
czasem pracy), redukcja błędów (brak udziału człowieka), redukcja popytu na surowce
(dzięki optymalizacji i poprawie wydajności materiałowej), redukcja kosztów, wzrost
możliwości wymiany rozwiązań z kooperantami i klientami. Przewiduje się, że w długiej
perspektywie rewolucja 4.0 wywoła jednoznacznie korzystne rezultaty w postaci wzrostu
poziomu stopy zwrotu z kapitału75. Możliwe jest jednak, że przy tej okazji pogłębiać się będą
nierówności społeczne, gdzie kapitał skupiony będzie w rękach właścicieli fabryk
i wykwalifikowanych elit. Na dowód tego, że wspomniane obawy jawią się całkiem realnie
prowadzone są dyskusje i rozważania na temat tego jakich metod użyć by poradzić sobie
z poszerzającym się bezrobociem technologicznym wynikającym z czwartej rewolucji
przemysłowej. Coraz częściej komentowanym pomysłem w tym zakresie jest dochód
podstawowy, który może stanowić receptę na tego typu zmiany na rynku pracy. Pamiętać
należy jednak, że praca w naszym życiu ma ogromne, pozytywne znaczenie psychologiczne.
Spodziewać się można jednak zrewolucjonizowania rynków pracy. Część fabryk zostanie
prawdopodobnie przeniesiona na kluczowe rynki docelowe, w tym na macierzyste 76.
Automatyzacja fabryki spowoduje, że tania siła robocza będzie odgrywać coraz mniejsze
znaczenie. Stanowi to potężne wyzwanie przed rynkami takimi jak polski, gdyż dotychczas
przewagę konkurencyjną osiągano przede wszystkim dzięki relatywnie taniej sile roboczej.
W związku z tym podkreślić należy, że wprawdzie implementacja nowoczesnych technologii
jest uzależniona głównie od poziomu rozwoju, dostępności i ceny, to jednak kluczowa wydaje
się akceptacja społeczna również dla negatywnych następstw (bezrobocie technologiczne,
zagrożenia cyberprzestępczością) kształtowania się tego typu trendu.
Przyjąć też można, że obawy japońskich respondentów są nieuzasadnione. Rewolucja
przemysłowa czwartej generacji stanowi bowiem istotną różnicę w stosunku do procesów
automatyzacji. Sama automatyzacja wymaga zaawansowanych nakładów kapitałowych
i opiera się zasadniczo jedynie na wzroście poziomu zysku, dzięki zastąpieniu pracy
człowieka kapitałochłonnymi automatami. Można przyjąć z kolei, że w ramach Przemysłu 4.0
możliwe staje się osiągnięcie wzrostu efektywności wykorzystania kapitału. Czwarta
M. Morikawa (2016), Artificial intelligence and employment, http://voxeu.org, dostęp: 02.06.2020.
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rewolucja przemysłowa, stanowi zatem przełom nawet w stosunku do procesu automatyzacji,
w którym wprawdzie marża jest wysoka, ale wydajność kapitału niska. Wdrażanie rozwiązań
należących do Industry 4.0 pozwala na osiągnięcie wyższej marży (dzięki większej wartości
oferowanych produktów i lepszemu wykorzystaniu czynników produkcji) przy jednoczesnej
większej wydajności zastosowanego kapitału. Analitycy firmy Roland Berger przyznają, że
wdrażanie Przemysłu 4.0 zlikwiduje wiele miejsc pracy. Jednak oczekiwać należy, że
ostateczny efekt netto zatrudnienia będzie dodatni. Zakłada się, że w Europie Zachodniej do
2035 roku, przy zastosowaniu zaledwie 50% rozwiązań przemysłu czwartej generacji, nastąpi
redukcja zatrudnienia o około 8,2 mln, ale można się spodziewać, że w zamian powstanie ok
10 mln nowych miejsc pracy. Co więcej, w tym samym czasie, w 2035 roku średnia stopa
zwrotu z kapitału w tradycyjnym przemyśle może wzrosnąć z 18% obecnie do 28% 77.
Efekty robotyzacji są jednak nadal dużą niewiadomą. Trudno jest przewidzieć, czy
stymulowany w ten sposób wzrost gospodarczy doprowadzi do redukcji dysproporcji
dochodowych (na przykład poprzez możliwy do wdrożenia powszechny dochód
podstawowy), czy też wręcz przeciwnie, doprowadzi do wzrostu polaryzacji ekonomicznej
społeczeństw? Zgodnie z analizami firmy Oxford Economics, do 2030 roku na świecie
zostanie zlikwidowanych 20 mln miejsc pracy w przemyśle na skutek wdrażanej
automatyzacji. Redukcja zatrudnienia w wyniku automatyzacji dotyczyć będzie również
sektora usług, w którym najczęściej znajdują zatrudnienie osoby zwalniane z przedsiębiorstw
przemysłowych. Przyjmuje się, że każdy robot jest w stanie zastąpić 1,6 miejsca pracy
w przemyśle, wypierając w szczególności pracowników o niskich kwalifikacjach. Wyższości
automatyzacji podlegają również miejsca pracy w transporcie, sektorze budowlanym oraz
podrzędne stanowiska pracy w biurach i administracji. Badania pokazują, że w regionach,
w których dominują miejsca pracy o niskich wymaganiach pod względem kwalifikacji,
spodziewać się można, że redukcji ulegnie dwa razy więcej miejsc pracy niż w regionach,
w których przeważają miejsca pracy, przy których wymagane są wysokie kwalifikacje.
W konsekwencji może to pogłębiać nierówności społeczne, choć będzie sprzyjać wzrostowi
PKB. Przewiduje się jednak, że nowe miejsca pracy będą tworzone proporcjonalnie do
redukcji miejsc pracy przez zastosowanie robotów w przemyśle, gdyż wymagane będą
kwalifikacje inne niż te, których wykorzystuje się w fabrykach i usługach adaptujących
automatyzację78.
Wspomnieć warto ponadto o jeszcze innych innowacjach i zjawiskach, które uznać
można za zalążki piątej rewolucji przemysłowej. Wymienić wśród nich należy: rozszerzenie
badań i zastosowań sztucznej inteligencji, upowszechnianie nowych generacji robotów, które
potrafią wchodzić w interakcję z innymi robotami oraz adaptować się do nowych warunków
i wymagań w otoczeniu, rozbudowane stosowanie systemów rzeczywistości rozszerzonej,
które mają za zadanie wspierać projektowanie i serwisowanie urządzeń, upowszechnianie
technologii tzw. wytwarzania przyrostowego, np. drukarek 3D (wykracza poza druk 3D) nie
tylko do prototypowania, ale również do realizacji indywidualnych zamówień
w personalizowanej produkcji79.
Według ekspertów znacznie więcej dalej idących zmian w gospodarcze i w życiu
społecznym należy się spodziewać wraz z rozwojem i upowszechnianiem sztucznej
A. Mandel (2019), Przez robotyzację zniknie 20 milionów miejsc pracy do 2030 roku, https://www.rp.pl/Rynekpracy/190629554-Przez-robotyzacje-zniknie-20-milionow-miejsc-pracy-do-2030-roku.html, 15.06.2020.
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inteligencji (AI, ang. Artificial Intelligence). Poglądy dotyczące oddziaływania AI na rynek
pracy nie są jednoznaczne. Portal Statista szacował ponad 36-krotny80 wzrost wartości rynku
AI na świecie w latach 2016-2026, ale prognozy dotyczące liczby zatrudnionych wypartych
przez roboty i sztuczną inteligencję są nadal bardzo mocno zróżnicowane. Badacze
z Uniwersytetu w Oksfordzie szacowali w tym czasie, że do 2030 roku zlikwidowanych
zostanie 47% obecnie istniejących zawodów81. Eksperci OECD natomiast prognozują
znacznie mniejszy odsetek - 9% likwidowanych miejsc pracy82. Przykładem rozbieżności
w prognozach może być kwestia rozwoju sztucznej inteligencji osiągającej ludzką wydajność
(ryc. 1). Wykres wskazuje zarówno na bardzo optymistyczne scenariusze z punktu widzenia
wdrażania AI na rynku pracy a także scenariusze, które przewidują relatywnie odległy okres
możliwości zastępowania człowieka przez sztuczną inteligencję w wykonywaniu
analizowanych zadań. Znacznie bliższą perspektywę czasową wykonywania niektórych prac
przedstawia ryc. 2. Według tego zestawienia już za kilka lat AI będzie mogła być
wykorzystywana do składania prania, prowadzenia ciężarówek czy też tłumaczenia.
Ryc. 1. Prognozy rozwoju sztucznej inteligencji osiągającej ludzką wydajność od 2016 roku
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Ryc. 2. Prognozy rozwoju sztucznej inteligencji osiągającej ludzką wydajność
od 2016 roku (pierwsze 30 lat)
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Institute, Oxford University, Yale University 2017 r., za: Pracownik przyszłości, (red.) B. Kaszubowska,
M. Jungiewicz, Gdańsk 2019, s. 8,
https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/pl/pracownik/pracownik_przyszlosci_
2019infuturesamsung.pdf, 20.04.2020.

Interesujących danych dostarcza też badanie internautów, którzy wyrażali opinie na
temat zastępowania wykonywanej pracy przez człowieka robotami i sztuczną inteligencją
(ryc. 3 i 4). Wyniki ankiet wskazują na przewagę tych, którzy spodziewają się, że roboty i AI
w przyszłości odegrają bardzo dużą lub dużą rolę w zastępowaniu prac wykonywanych
dotychczas przez człowieka. Jednak już na pytanie: co czujesz, idąc do pracy, wiedząc, że
musisz współpracować ze sztuczna inteligencją? W odpowiedzi: negatywne odczucia
wyraziło 68%, pozytywne odczucia 20%, natomiast neutralne odczucia 12%83. Odpowiedzi
wskazują, że wraz z wiekiem zwiększa się poczucie niepewności, co do zmian na rynku
pracy w świetle wdrażania nowych technologii lub wyrażany jest brak refleksji na ten temat.
Ryc. 3. Na ile zgadzasz się z prognozami, że w przyszłości znacząca część prac będzie wykonywana
przez roboty lub z wykorzystaniem sztucznej inteligencji?

Źródło: Ankieta internetowa przeprowadzona wśród reprezentatywnej grupy 1327 internautów, Mobile Institute
na zlecenie Infuture Hatalska Foresight Institute, maj 2018 r., za: Pracownik przyszłości, (red.) B. Kaszubowska,
M. Jungiewicz (2019), s. 9,
https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/pl/ pracownik/pracownik_przyszlosci_
2019infuturesamsung.pdf, dostęp: 20.04.2020.
Ankieta internetowa przeprowadzona wśród reprezentatywnej grupy 1 327 internautów; Mobile Institute na
zlecenie Infuture Hatalska Foresight Institute, maj 2018 r., za: Pracownik przyszłości (red.) B. Kaszubowska M.
Jungiewicz (2019),
https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/pl/pracownik/pracownik_przyszlosci_2019infuturesam sung.pdf,
20.04.2020, s. 10.
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Ryc. 4. Jakie masz odczucia myśląc o przyszłych zmianach na rynku pracy związanych
z rozwojem technologicznym i gospodarczym?

Źródło: Ankieta internetowa przeprowadzona wśród reprezentatywnej grupy 1327 internautów; Mobile
Institute na zlecenie Infuture Hatalska Foresight Institute, maj 2018 r., za: Pracownik przyszłości, (red.)
B. Kaszubowska, M. Jungiewicz (2019),
https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/pl/pracownik/pracownik_przyszlosci_
2019infuturesamsung.pdf, dostęp: 20.04.2020, s. 10.

Obserwując polski rynek pracy należy zauważyć, że ukształtował się znaczący
potencjał do konstruowania i rozwoju przemysłu czwartej generacji. Wśród uwarunkowań
generujących ten potencjał wymienić należy przede wszystkim dobrze wykształcone,
kreatywne i relatywnie młode kadry. Taki kierunek rozwoju oparty w szczególności na
przemyślanej specjalizacji regionów (ang. smart specialisation) wydaje się właściwym
sposobem na reindustrializację i w konsekwencji poprawę konkurencyjności polskiego
przemysłu. Ów pozytywny obraz potencjału kadrowego w Polsce zakłóca szerszy obraz
systemu edukacji. Należy podkreślić, że od kilku lat zauważalna jest wzmożona aktywność
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie promowania
i prowadzenia edukacji programowania, które wydaje się kluczowe w kontekście Przemysłu
4.0 i zrozumienia nowoczesnych technologii. Od 2016 roku prowadzone są szkolenia
z kompetencji kluczowych dla nauczycieli czy inwestycje infrastrukturalne. Warto zaznaczyć,
że reforma edukacji dokonana w 2017 roku, która promowana była pod hasłem Dobra
Szkoła, obejmowała swym zakresem zmiany w nauczaniu informatyki i wprowadzała naukę
programowania od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Działania te poprzedzone były
kampanią promocyjną, w ramach której podkreślano korzyści z kształcenia cyfrowego, czego
przykładem może być spot pt. Dobra Szkoła MEN – programowanie84. Zdaniem Josepha
84

Dobra Szkoła MEN – podsumowanie,
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E. Aouna kluczowe jest dziś rozwijanie umiejętności pracy z danymi, znajomości technologii
(w tym programowania) oraz kompetencji komunikacyjnych 85. Warto rozpocząć te działania
już na etapie szkół podstawowych i działania Ministerstwa są krokiem w dobrą stronę. Minęło
jednak zbyt mało czasu, by ocenić skuteczność reformy z punktu widzenia potrzeb
Przemysłu 4.0. Zaznaczyć należy jednak, że nadal wiele jest do zrobienia, w szczególności
jeśli chodzi o szkolenia dla nauczycieli oraz aktualność przekazywanej wiedzy. We wrześniu
2019 roku Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski stwierdził: "W wielu sytuacjach,
my nauczyciele, jesteśmy mniej zaawansowani technologicznie niż nasi uczniowie
i jednocześnie mamy ich uczyć nowych technologii. To jest wyzwanie niesamowite. I pewnie
w wielu sprawach to dzięki współpracy z uczniami możemy im, nowoczesnymi metodami,
przekazywać w atrakcyjny sposób wiedzę"86. Ta konstatacja Ministra nie pozwala na
formułowanie zbyt obiecujących prognoz w zakresie możliwości szybkiego ograniczenia
dystansu, który dzieli Polskę do najbardziej innowacyjnych gospodarek w Europie i na
świecie.
Przemysł 4.0 to także korzystne perspektywy wzrostu stopy zwrotu
z zainwestowanego kapitału i w konsekwencji realny, dynamiczny wzrost wynagrodzeń
i szansa na konwergencję w tym zakresie w stosunku do lepiej rozwiniętych państw Europy
Zachodniej. Według McKinsey taki kierunek rozwoju to jedyny sposób na zatrzymanie
odpływu wysoko wykształconych pracowników za granicę. W tym celu konieczne jest jednak
spełnienie podstawowego warunku, czyli zrozumienia wśród polskich menedżerów jakie
możliwości stwarza rewolucja przemysłowa 4.087. Ciekawym sposobem na promocję takiego
kierunku rozwoju gospodarki mogą być platformy skupiające interesariuszy-uczestników
Przemysłu 4.0. Dobrym rozwiązaniem może być angażowanie w promocję Przemysłu 4.0
liderów, np. krajowego czempiona, który odniósł sukces wdrażając pewne rozwiązania w tym
zakresie88. Jak wynika z dotychczasowych badań, np. ASTOR89, większość polskich firm
przyznaje, że nadal znajduje się w trakcie trzeciej rewolucji przemysłowej. Analizowane
koncepcje teoretyczne w zakresie czwartej rewolucji przemysłowej pozwalają na
sformułowanie przypuszczenia, że polskie firmy przemysłowe w perspektywie
średnioterminowej mogą utracić konkurencyjność w międzynarodowym łańcuchu dostaw jeśli
nie sprostają wymogom transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Wydaje się, że nadal
większość polskich przedsiębiorców nie posiada świadomości nadchodzących zmian
technologicznych i zagrożeń jakie może wywołać niedotrzymanie kroku w zakresie ich
https://www.youtube.com/watch?v=0aoN8Zk0MBs&feature=emb_title, dostęp: 05.06.2020.
85
M. Chojnowski (2020), Roboodporna. Edukacja w erze technologicznego bezrobocia,
https://www.sztucznainteligencja.org.pl/roboodporna-edukacja-w-erze-technologicznego-bezrobocia/,
dostęp: 05.06.2020.
86
Cyt. za: Minister edukacji: szkoła powinna być konserwatywna, ale musi nadążać za postępem technologicznym
(2019),
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/minister-edukacji-szkola-powinna-byc-konserwatywna-ale-musinadazac-za-postepem-technologicznym,132157.html, dostęp: 05.06.2020.
87 McKinsey. Cyfrowa Polska (raport) (2016),
https://www.mckinsey.com/pl/our-insights/cyfrowa-polska, dostęp: 20.06.2020.
88
M. Owerczuk (2016), Technologia zmieni przemysł,
https://www.rp.pl/Biznes/306239841-Michal-Owerczuk-Boston-Consulting-Group-Technologia-zmieni-przemysl.html,
dostęp: 20.06.2020.
89
ASTOR (2017), W jakie technologie inwestują firmy produkcyjne w Polsce? Raport ASTOR,
https://polskiprzemysl.com.pl/wp-content/uploads/Raport-ASTOR-2017.-W-jakie-technologie-inwestuj%C4%85-firmyprodukcyjne-w-Pol....pdf
Por. M. Brandt (2019), Automatisierung bedroht Millionen Arbeitsplätze,
https://de.statista.com/infografik/5203/beschaeftigte-in-jobs-mit-hohem-automatisierungs-risiko/, dostęp: 20.06.2020.
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adaptacji. Spodziewać się można bowiem, że jeśli zagraniczni partnerzy wdrożą te
rozwiązania to osiągną wyższą efektywność i będą skłonni skutecznie przejmować część
produkcji od poddostawców.
Kolejnym obszarem dysproporcji pomiędzy polskimi i zagranicznymi
przedsiębiorstwami jest niska świadomość dotycząca ochrony własności intelektualnej.
Bardzo często jest ona niedoceniana, co w konsekwencji ułatwia kopiowanie cudzych
rozwiązań.
Podsumowując należy podkreślić, że Przemysł 4.0 wymaga uzyskania zdolności do
przetworzenia dużej ilość danych oraz decyzyjności. Przedsiębiorstwa znajdują się przed
potężnym wyzwaniem, które może skutkować skokiem technologicznym. Można sprostać
temu wyzwaniu dostarczając innowacyjnych platform i narzędzi do współpracy wszystkich
obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dotychczas wiele systemów produkcyjnych
przedsiębiorstw z uwagi na brak inteligentnych narzędzi analitycznych nie jest
przygotowanych do zarządzania dużą ilością danych.
W celu osiągnięcia wymiernych efektów w formie przyspieszenia rozwoju
gospodarczego dzięki wdrażanym rozwiązaniom w ramach Przemysłu 4.0 konieczne jest
spełnienie jeszcze kilku warunków. Istotna wydaje się skuteczna w tym zakresie polityka
gospodarcza. Szczególną rolę odegra ona w przygotowaniu rynku pracy oraz we wsparciu
finansowym przedsiębiorstw chcących wdrażać rozwiązania z zakresu np. rewolucji
cyfrowej90, a w szczególności tych, które wpisują się w realizację koncepcji zrównoważonego
rozwoju. Będzie to tym bardziej istotne, gdyż gospodarka polska, jak i cała gospodarka
światowa znajdują się obecnie w szczególnie trudnej, kryzysowej sytuacji związanej ze
skutkami pandemii koronawirusa.

90

S. Elstner, Ch.M. Schmidt , L.P. Feld (2016), Arbeitspapier zum digitalen Wandel,
https://www.sachverstaendigenratwirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/publikationen/arbeitspapier_03_2016.pdf
Por. Przemysł 4.0 czyli wyzwania współczesnej produkcji,
https://www.pwc.pl/ pl/pdf/przemysl-4-0-raport.pdf, [dostęp: 10.09.2018], za: J. Fazlagić (2018), Przemysł 4.0 a
polskie samorządy, Ekspertyzy i opracowania, nr 53,
https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1537354138_EKSPERTYZA%2053.pdf, s. 2, dostęp: 20.06.2020.
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3. Czwarta rewolucja przemysłowa w województwie wielkopolskim
na tle Polski i świata
3.1. Wybrane społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju Wielkopolski
Wielkopolska należy do największych powierzchniowo województw (29 826 km2)
w Polsce (312 695 km2). Charakteryzuje się zdecydowanie ponadprzeciętną liczbą miast na
tle kraju. Również pod względem liczby ludności województwo wielkopolskie wyróżnia się,
należąc do grupy regionów najliczniej zamieszkałych. Jednak już w przeliczeniu na 1 km 2 jest
regionem nieco mniej zaludnionym (117 os./km2) niż Polska ogółem (123 os./km2)91. Warto
zwrócić uwagę, że struktura wiekowa ludności kształtuje się podobnie do tendencji
obserwowanych w całej Polsce. Podkreślić należy dynamiczny wzrost liczby ludności
w wieku poprodukcyjnym w Wielkopolsce – od 2005 roku do 2018 roku wzrosła ona o blisko
50% z 464,5 tys. osób do 696,4 tys. osób. Z kolei w grupie osób w wieku produkcyjnym
w tym samym okresie nastąpił spadek liczby ludności o 2,6%. Jeszcze większy regres
odnotowano w przedprodukcyjnej grupie wiekowej – o 7,25%92.

3.1.1. Prognozy demograficzne
Obserwowane zmiany demograficzne w Polsce, jak również predykcje Eurostatu oraz
GUS wskazują, że będą one odgrywać kluczowe role w kształtowaniu struktury rynku pracy
przyszłości. Wszelkie przewidywania wskazują, że nieuchronnie (wliczając perspektywę
błędów prognoz) należy się spodziewać w najbliższych dekadach pogłębiania procesu
starzenia się społeczeństwa i tym samym redukcji potencjału zasobów pracy.
Zgodnie z prognozą demograficzną Eurostatu, do 2040 roku liczba osób w wieku
produkcyjnym w Polsce zmniejszy się o 4,62 mln (17%)93. Spodziewany deficyt pracowników
będzie dotyczył nie tylko wysoko wykwalifikowanych, lecz również tych o kwalifikacjach
podstawowych94. Szczególnie wyzwanie stanowi utrzymująca się nadal niska aktywność
zawodowa kobiet (w roku 2018 wynosiła 48,5% w Polsce i 50,2% w Wielkopolsce, podczas
gdy wśród mężczyzn odpowiednio 64,9% i 68,0%) 95.
Województwo wielkopolskie w stopniu mniejszym niż ma to miejsce w większości
polskich regionów (wg typologii ruchu ludności J. Webba, która opisuje jednostkę
administracyjną za pomocą dwóch zjawisk: salda ruchu naturalnego oraz salda migracji, jest
jednym z pięciu polskich regionów aktywnych demograficznie 96) odczuje regres liczby
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2019.
Województwo Wielkopolskie, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019, Urząd statystyczny w Poznaniu,
https://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_wielkopolskie.
pdf, 10.04.2020.
93
Prognoza demograficzna EUROPOP 2013 Eurydice (2017), Structural indicators on early childhood education and
care in Europe — 2016,
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9a545518-f995-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-en.,
10.04.2020; Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, 10.04.2020.
94
Kancelaria Senatu, 2016.
95
Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r., https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
96
Por. Analiza przewidywanych konsekwencji sytuacji demograficznej w relacji do systemu społecznogospodarczego i układu przestrzennego badanych obszarów – raport z badania będący elementem projektu pn.
91
92
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ludności. Na tle Polski, województwo wielkopolskie posiada relatywnie korzystną prognozę
liczby ludności w perspektywie dekady. Na rynku pracy będzie się znajdowało około 2 150
tys. osób w wieku produkcyjnym, przy czym ponad połowa w wieku mobilnym, co nie stanowi
typowej cechy dla wielu województw (3. miejsce wśród województw w Polsce) 97.
W prognozie z 2014 roku na rok 2040 wprawdzie widać regres w województwie
wielkopolskim licząc od 2020 roku, ale wśród osób w wieku produkcyjnym będzie on jednym
z najniższych w Polsce (o 3,26%). Korzystniej pod tym względem w tym okresie mają wypaść
jedynie cztery województwa. Przewidywany spadek liczby ludności w tym czasie będzie
jednak, jak się przewiduje, znacznie niższy niż w województwie śląskim, co zbliży
wielkopolski potencjał ludnościowy w wieku produkcyjnym do tego województwa (2. pod tym
względem w Polsce). Dodać można, że jedynie w województwie mazowieckim przewiduje się
w tym okresie osiągnięcie nieznacznego wzrostu analizowanej liczebności o 1,2% 98.
Jeszcze bardziej wyraźnie rysuje się tendencja zbliżania się Wielkopolski do
województwa śląskiego pod względem prognozowanej liczby ludności w wieku produkcyjnym
w predykcji na rok 2050, kiedy to w analizowanej grupie przewiduje się blisko 1 870 tys. osób
w Wielkopolsce, przy nieco ponad 2 032 tys. osób w województwie śląskim. Oznacza to, że
dystans zmniejszy się z około 300 tys. osób do około 160 tys. osób.
Biorąc pod uwagę, że udział osób w grupie wiekowej 50-74 lata w stosunku do grupy
osób w wieku 15-74 lata będzie się zwiększał (przewidziano, że w 2030 roku osiągnie 43%
i nadal będzie wzrastać) konieczna jest intensyfikacja aktywizacji zatrudnieniowej ludności
wśród tych osób. Wartość wskaźnika zatrudnienia w grupie wiekowej 55-64 lata wciąż jest
jednak stosunkowo niska (46,1% w 2016 roku) a Polska zajęła 30. miejsce spośród 35 krajów
OECD biorących udział w rankingu. Stopa zatrudnienia w grupie wiekowej 55+ w Polsce
wynosiła w tym czasie około 23% a dla porównania w Szwecji (1. miejsce wśród państw UE
w rankingu Golden Age Index99) wartość tego wskaźnika kształtowała się na poziomie
34%100. Jest to kolejny wskaźnik, który wymusza podejmowanie daleko idących zmian
w polityce zatrudnienia i edukacji tak, aby stworzyć szanse na spełnienie kryteriów
europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju.
Przyjmując hipotetyczne zerowe saldo migracji zarobkowych w Polsce oraz redukcję
potencjału poprzez zmiany demograficzne, można założyć, że będzie to stanowić barierę
wdrażania rozwiązań w ramach koncepcji Przemysłu 4.0. W tym przypadku województwo
wielkopolskie, choć wpisuje się w ogólnokrajowy, niepożądany trend, to jednak na tle Polski
wypada relatywnie korzystnie. Z drugiej strony jednak sądzić można, że oczekiwany regres
zasobów pracy może stanowić stymulantę do wzrostu nakładów na rozwiązania związane
z automatyzacją i robotyzacją. Proces ten może jednak być przejściowo wyhamowany
Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego,
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego (2019), Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
97
Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r., https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
10.05.2020.
98
Ibidem.
99
Dane w najnowszej edycji raportu Golden Age Index, przygotowywanego co roku przez PwC, obejmują pełne
dane za 2016 rok. Ranking obejmuje wszystkie kraje OECD i powstaje na podstawie analizy kluczowych
wskaźników
z określonymi wagami, tj.: stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata (waga wskaźnika 40%), stopa zatrudnienia
osób w wieku 65-69 lata (20%), różnica w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn w wieku 55-64 lata (10%), liczba umów na
część etatu (10%), zarobki na umowie na cały etat – porównanie osób w wieku 55-64 do 25-54 (10%), średni wiek
wychodzenia osób z rynku pracy (5%) oraz udział osób w wieku 55-64 w szkoleniach (5%).
100
PwC, Golden Age Index 2018,
https://www.pwc.pl/pl/media/2018/2018-06-19-pwc-golden-age-index-2018.html, dostęp: 20.06.2020.
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w związku z kryzysem pandemicznym i jego implikacjami, które z pewnością częściowo
przywrócą funkcjonowanie wysokiego bezrobocia i „rynku pracodawcy”. Ponadto przyjąć
należy jednak, że saldo migracji zarobkowych może w najbliższych dekadach być dodatnie,
tzn. liczba imigrantów zarobkowych przekroczy liczbę emigrantów. Wówczas opisywana
presja demograficzna ulegnie redukcji.

3.1.2. Udział wielkopolskich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej
Analiza poziomu przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim wskazuje, że
w 2019 roku funkcjonowało w regionie 446,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co
stanowiło 9,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w Polsce (3. pozycja w kraju za
województwami mazowieckim i śląskim). Zestawiając te wartości z liczbą ludności,
Wielkopolska plasowała się już na miejscu 5. w Polsce101, nieznacznie przekraczając średnią
dla kraju. Poziom przedsiębiorczości w Wielkopolsce ocenić można zatem jako nieco
ponadprzeciętny. Podkreślić należy jednak, że po przystąpieniu Polski do UE w Wielkopolsce
następuje systematyczny, dynamiczny wzrost liczby przedsiębiorstw (od 2005 roku
zanotowano wzrost o 30,8% – 4. miejsce w Polsce, przy średnim wzroście w Polsce
wynoszącym 21,5%)102. Również w kategorii osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą na 10 tys. ludności w 2018 roku wartość wskaźnika w województwie
wielkopolskim (899) przewyższała nieco tę obliczoną dla Polski ogółem (810)103.
Sektor publiczny w Wielkopolsce notował w 2018 roku 8 804 podmioty, co stanowiło
2,1% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON. W Polsce udział ten
stanowił 2,6%. Sektor prywatny stanowił zaś odpowiednio: 96,5% i 96,0% ogółu podmiotów
gospodarczych. W 2018 roku najwięcej podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców funkcjonowało w Poznaniu – stolicy województwa i otaczających gminach.
Najniższa koncentracja zaś występowała w północnej i wschodniej części województwa.
Analizując rozwój i jego perspektywy istotna wydaje się liczba nowo zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych. W 2018 roku zarejestrowano w Wielkopolsce 38,9 tys. nowych
podmiotów, co stanowiło 9,9% ogółu nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw w Polsce.
Niemal 70% z nich reprezentowało sektor usług (26,9 tys. przedsiębiorstw), a pozostałe 11,5
tys. (29,6%) podmiotów należało głównie do obszaru działalności przemysłowej
i budownictwa oraz w niewielkim zakresie do rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (446
podmiotów, czyli 1,1%)104.
Biorąc pod uwagę uprzemysłowienie województwa wielkopolskiego i wartość
sprzedaży przemysłowej, region wypada bardzo dobrze, gdyż w 2018 roku w przeliczeniu na
jednego mieszkańca wynosiła 51 734 zł, a więc była o 30,7% wyższa niż przeciętnie
w Polsce (39 592 zł)105. Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej per capita
również przewyższała średnią dla Polski (była wyższa o 8,8%)106. W konsekwencji
Najnowsze dane do przeliczenia przez liczbę ludności pochodzą z 2018 r., za: Bank Danych Lokalnych, Główny
Urząd Statystyczny 2020 r., https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica. Dostęp:10.05.2020.
102
Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica 10.05.2020.
103
Województwo Wielkopolskie, Statystyczne Vademecum Samorządowca, op.cit.
104
Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, dostęp: 10.05.2020.
105
Średni wskaźnik dla Polski ogółem jest określony na poziomie 100.
106
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2019.
101

30

W YZWANIA PRZYSZŁOŚCI I TRENDY GLOBALNE W ZAKRESIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ICH WPŁYW NA WIELKOPOLSKI RYNEK PRACY

województwo wielkopolskie w 2017 roku wytworzyło PKB o wartości 1 968 890 mln zł, co
stanowiło 9,9% ogólnej wartości w Polsce. Dało to analizowanemu regionowi 3. miejsce
w kraju. Pod względem PKB per capita Wielkopolska (56 496 zł) zajmowała również 3. lokatę
w Polsce za województwami mazowieckim i dolnośląskim, przewyższając o blisko 5 tys. zł
średnią wartość w kraju.

3.1.3. Instytucje otoczenia biznesu (IOB) i projekty rozwoju innowacyjności
Ważnym determinantem konkurencyjności inwestycyjnej i w konsekwencji rozwoju
regionalnego jest skuteczne funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość,
a w szczególności innowacje w biznesie. Tworzą one warunki dla pożądanego transferu
wiedzy pomiędzy światem nauki i przedsiębiorstwami107. W województwie wielkopolskim
w 2017 roku działały 52 ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, co stanowiło 2. miejsce wśród
województw, za mazowieckim, w którym było 71 tego typu instytucji. Niestety podkreślić
należy, że tak jak w niemal wszystkich pozostałych województwach (z wyjątkiem opolskiego
i podlaskiego) liczba instytucji tego typu od 2015 roku zmniejszyła się o 17108. Ponadto,
uwzględniając liczbę podmiotów gospodarczych, w Wielkopolsce zanotowano już znacznie
niższą pozycję w Polsce pod tym względem (12 ośrodków na 100 tys. podmiotów
gospodarczych – tylko w 3 województwach zanotowano niższą wartość wskaźnika). Jeszcze
w latach 2007 i 2012 analizowany wskaźnik wskazywał 18 ośrodków, ale decydowało to
o istotnej pozycji regionu na tle kraju109.
Analizując liczbę ośrodków innowacji w stolicach województw na tle ogólnej liczby
w regionie, Wielkopolska należy do województw o silnej koncentracji terytorialnej tego typu
jednostek. W 2017 roku w Poznaniu funkcjonowało 12 ośrodków innowacji na 14 ogółem
w regionie. Znacznie większa dywersyfikacja rozmieszczenia takich jednostek występowała
w województwach: dolnośląskim, śląskim i podkarpackim 110.
Tworzenie tego typu instytucji wpisuje się w krajową oraz europejską politykę
innowacyjności. W 2018 roku wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku
cyfrowego stwierdził: „Sztuczna inteligencja zmienia nasz świat w podobny sposób, jak
kiedyś silnik parowy lub energia elektryczna. Łączą się z tym nowe wyzwania, na które
Europa powinna dać wspólną odpowiedź, aby wszyscy mogli odnosić korzyści z tej nowej
technologii”111. W związku z kluczowym znaczeniem sztucznej inteligencji dla Przemysłu 4.0
i szerzej – dla gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, tj. Gospodarki 4.0, Polska poparła
ten kierunek rozwoju i w 2019 roku przedłożono do konsultacji społecznych projekt
strategiczny Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji na lata 2019-2027. Wyznacza on dziś
ramy rozwoju AI i jest odpowiedzią na przewidywane potrzeby rynku pracy na specjalistów
Szerzej o tym: Sektor ICT na wielkopolskim rynku pracy, Raport pełny z badania - grudzień 2017,
http://www.wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2016/02/Sektor-ICT-na-wielkopolskim-rynku-pracy.pdf, s. 106-108,
dostęp: 20.04.2020.
108
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (2018), Ośrodki Innowacji
i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań/Warszawa,
http://www.sooipp.org.pl/static/files/raport_2018.pdf, s. 16, dostęp: 20.04.2020.
109
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (2019), Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019, Poznań, s. 70-71.
110
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (2018), op.cit., s.16.
111
Sztuczna inteligencja zmieni gospodarkę (2018),
https://ec.europa.eu/poland/news/180425_si_pl, dostęp: 16.06.2020.
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w tej dziedzinie. Jak wskazuje siódma edycja raportu Monitoring trendów w innowacyjności:
„Do 2025 r. wartość globalnego rynku AI wzrośnie do przeszło 190 mld dolarów,
a rozwiązania na niej oparte wdroży aż 97% największych międzynarodowych firm. W Polsce
w ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie sięgnie 200 tys.
osób. Natomiast już do 2022 roku dzięki nowym technologiom powstanie na świecie 133 mln
miejsc pracy”. Jak wskazuje Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Celem Polski w zakresie rozwijania gospodarki
jest wejście do wąskiej grupy krajów budujących AI. Do tego niezbędne jest maksymalne
wykorzystanie polskiego potencjału intelektualnego i patentów w dziedzinie sztucznej
inteligencji, które pozwalają na to, by do 2025 roku powstało 700 firm ją wykorzystujących.
Polityka w tym zakresie zakłada przemodelowanie programów edukacji, wsparcie nauki
zamówieniami na projekty długoterminowe oraz stworzenie przestrzeni do prowadzenia
eksperymentów i testowania modeli AI. Strategia uwzględnia wsparcie przedsiębiorstw
w procesach wytwarzania i komercjalizacji innowacji w obszarze sztucznej inteligencji m.in.
poprzez zamówienia, programy badawcze i programy akceleracyjne”112.
W dokumencie Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2028
zalecono utworzenie m.in. takich instytucji, jak:
 Obserwatorium AI dla Rynku Pracy, którego celem ma być: „stałe
monitorowanie, badanie i analiza wpływu AI na rynek pracy i politykę̨ społeczną
oraz rekomendowanie interwencji legislacyjnej lub regulacyjnej dla polityki
społecznej, w tym także migracyjnej, oraz podnoszenia kompetencji lub
zapewnienia podstaw egzystencji”. (W momencie opracowywania ekspertyzy brak
było informacji na temat prac nad powołaniem Obserwatorium);
 Obserwatorium Międzynarodowej Polityki Sztucznej Inteligencji
i Transformacji Cyfrowej, które ma prowadzić: „stałe monitorowanie polityk lub
regulacji międzynarodowych w wymiarze UE, ale także w wymiarze
multilateralnym (ONZ, Rada Europy, OECD, WTO), plurilateralnym jak np. V4,
Digital3Seas, Partnerstwo Wschodnie, D9+, D5+, G7, G20, oraz bilateralnym,
mogą cych mieć istotne znaczenie dla rozwoju nauki, społeczeństwa
informacyjnego, gospodarki i współpracy międzynarodowej. Zadaniem
obserwatorium jest koordynowanie i formułowanie rekomendacji dla inicjatyw
międzynarodowych wspierają cych politykę strategiczną Polski w sprawie AI
i transformacji cyfrowej. Wsparcie merytoryczne oraz dyplomatyczne dla
obserwatorium winna zapewnić każda placówka zagraniczna państwa polskiego.
Siedzibą obserwatorium jest Warszawa, przy czym może ono tworzyć mobilne
biura zamiejscowe w ramach istnieją cych placówek zagranicznych w zależności od
potrzeb polityki międzynarodowej lub dyplomacji naukowo-technologicznej”113.
(W momencie pisania ekspertyzy brak było informacji na temat prac nad
powołaniem Obserwatorium);
Do 2025 roku Polska będzie potrzebować około 200 tys. specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją
(2020),
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58357:do-2025-r-polska-bedzie-potrzebowac-ok-200-tysspecjalistow-zajmujacych-sie-sztuczna-inteligencja, dostęp: 16.06.2020.
113
Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2028 (2019),
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjW0ZWJkdDqAhWuioKHQxxCR4QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2F0aa51cd5-b934-4bcb-8660bfecb20ea2a9&usg=AOvVaw1vLr1Fpzpp7MpOdrcs6zDO, s. 52-53, dostęp: 17.06.2020.
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Platforma Przemysłu Przyszłości, której „ustawowym zadaniem (…) jest
wzmacnianie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wspieranie ich
transformacji cyfrowej, w tym z wykorzystaniem AI. Platforma realizuje ten cel
tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą fachową oraz
budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi
w proces transformacji cyfrowej”114. W praktyce zaczęła ona funkcjonować w
marcu 2019 roku w Radomiu.
Oprócz powyższych zaleceń zaproponowano realizację projektu Akademia
Innowacyjnych Zastosowań Cyfrowych (AI Tech), który został scharakteryzowany
następująco: „Projekt ma na celu wykształcenie najwyższej klasy specjalistów w zakresie
sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa, a zatem obszarów
kluczowych z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki oraz różnorodnych zastosowań.
Uczestnicy projektu nabędą zaawansowane kompetencje cyfrowe, które umożliwią im
podejmowanie różnorodnych aktywności w obszarze kluczowych wyzwań technologii
cyfrowych, w tym inicjowanie i prowadzenie innowacyjnych projektów wdrożeniowych.
Ponadto przewidziano silne powią zanie z potrzebami gospodarki i administracji. Akademia
przygotuje uczestników projektu do wspierania instytucji o kluczowym znaczeniu dla polskiej
gospodarki. W efekcie realizacji projektu na polskich uczelniach wyższych zostanie wdrożony
innowacyjny model pracy naukowo-dydaktycznej łą czą cej potrzeby nauki i biznesu. Projekt
skierowany jest do uczelni wyższych, w tym bezpośrednio do studentów studiów II stopnia
studiów stacjonarnych na kierunkach dotyczą cych obszarów takich jak sztuczna inteligencja,
uczenie maszynowe, cyberbezpieczeństwo. Projektem zostanie objętych około 1 000
studentów. Oczekuje się, że najlepsi studenci uruchomionych kierunków będą kontynuować
kształcenie, realizują c m.in. tzw. doktoraty wdrożeniowe”115. Pod koniec 2019 roku Minister
Cyfryzacji podpisał listy intencyjne z 10 uczelniami wchodzącymi w skład konsorcjum,
mającymi stworzyć Akademię. Wartość projektu w latach 2020-2023 to 81 mln zł, a wsparcie
otrzyma minimum 500 studentów z uczelni będących członkami konsorcjum. Projekt składa
się z następujących etapów:
 „Powołanie konsorcjum uczelni wyższych w celu wdrożenia wytycznych
kształcenia;
 Powołanie Rady Programowej Projektu, która będzie sprawować merytoryczny
nadzór nad całością realizacji Projektu;
 Opracowanie wytycznych programów kształcenia studiów II stopnia poprzedzone
diagnozą potrzeb i trendów na rynku pracy w zakresie sztucznej inteligencji,
uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, konsultacje z szeroką grupą
interesariuszy Projektu;
 Przeprowadzenie studiów II stopnia w oparciu o wypracowane wytyczne
w uczelniach należących do konsorcjum;
 Analiza doświadczeń konsorcjum uczelni wyższych oraz wypracowanie modelu
systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów w obszarach sztucznej
inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa;

114
115

Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2028 (2019), s. 46.
Ibidem, s. 61.
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Monitoring i ewaluacja Projektu, wypracowanie wniosków i założeń realizacji
Projektu w latach 2021-2027”116.
Jak wskazuje ostatni z ww. punktów – realizacja projektu rozpocznie się w 2021 roku.
Prace nad strategią rozwoju AI zbiegły się z reformą szkolnictwa wyższego, będącą
sztandarowym projektem ówczesnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niestety nie
udało się ograniczyć zjawiska tzw. punktozy i stworzyć przyjaznego środowiska dla
multidyscyplinarnych badań nad sztuczną inteligencją. Jak trafnie wskazuje Włodzisław
Duch: „Chociaż strategie rozwoju sztucznej inteligencji skupiają się na potencjalnych
korzyściach, zastosowaniach, aspektach prawnych i etycznych, trzeba pamiętać, że jest to
gałą ź informatyki wymagająca dalszego rozwoju. Stosowane w AI algorytmy są coraz
bardziej wyrafinowane a ich zrozumienie i właściwe wykorzystanie wymaga głębokiej wiedzy.
Czy obecny system oceny nauki zachęca do takiego rozwoju? Niestety ostatnie działania
MNiSW raczej w tym nie pomogą . Ustawa 2.0, (…), pozwala na dość radykalne zmiany
systemowe w sposobie organizacji uczelni wyższych, ale też bardzo zbiurokratyzowany
sposób ewaluacji osią gnięć naukowych. Nie ma wą tpliwości, że chęci były dobre,
zamierzenia ambitne, szeroko konsultowane, ale skutki mogą być opłakane. W praktyce
ocena indywidualna naukowca sprowadza się do podsumowania punktów za jego publikacje,
czyli najważniejszy element wkładu danej osoby do oceny jednostki naukowej, w której
pracuje. Konieczny jest wybór dyscypliny, do której trzeba przypisać każdą publikację, co w
przypadku zastosowań sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach będzie trudne. Czy
zastosowania AI mamy przypisać do informatyki technicznej, czy może medycyny,
psychologii, ekonomii lub prawa? Pomimo starań nie udało się uwzględnić badań
międzyobszarowych na liście oficjalnych dyscyplin naukowych. Efektem będzie handel
publikacjami pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi, które będą potrzebować punktów
by dobrze wypaść w ewaluacji. Tożsamość środowiska ekspertów od AI, rozproszonego w
różnych dyscyplinach, zupełnie się rozmyje”117.
Niestety konkluzje nie mogą być pozytywne, gdyż w trakcie prac nad strategią nie
powołano do zespołów projektujących nauukowców, którzy mieliby doświadczenie w rozwoju
AI w ramach międzynarodowych organizacji i grup badawczych. Należy jednak stwierdzić, że
dobrze, iż Polska dołączyła do państw posiadających strategiczny dokument w zakresie
rozwoju sztucznej inteligencji. Jednak na ten moment jest to głównie kwestia marketingu,
a skuteczność podjętych działań będzie mogła zostać poddana ewaluacji dopiero za kilka lat.
Będzie to o tyle trudne, że nie wskazano celów szczegółowych, bo w dokumencie Polityka
Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027 przeczytać można jedynie, że
„Kluczowym celem polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce na lata 2019-2027 jest
zapewnienie Polsce możliwie wysokiego znaczenia w globalnym łańcuchu wartości, który już
w chwili obecnej jest, i w najbliższej przyszłości będzie, kształtowany przez technologie
i zastosowania sztucznej inteligencji”118. Jak wskazuje organizacja Startup Poland: „zamiast
rozpisywać projekty i zadania metodą waterfall: kto ma co dokładnie robić (choć nie wiadomo
za co), lepiej po prostu rozpisać konkretne, jasne i skwantyfikowane cele (ang. Objectives and
Będziemy kształcić najlepszych specjalistów cyfrowej gospodarki (2019),
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/bedziemy-ksztalcic-najlepszych-specjalistow-cyfrowej-gospodarki,
dostęp: 16.06.2020.
117
W. Duch, Sztuczna inteligencja i przyszłość świata,
https://fizyka.umk.pl/publications/kmk/19-11-strategie%20AI.pdf, dostęp: 17.06.2020.
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Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2028, op. cit, s. 74.
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Key Results), a równolegle stworzyć zasady incentywizacji jednostek za realizację tych celów,
bez ingerencji i opisywania, jakimi szczegółowymi działaniami te cele powinny być
realizowane. Czy da się sterować ewolucją ekosystemu centralnie? Czy odgórne powołanie
kilkunastu bądź kilkudziesięciu nowych ciał i projektów mających wzajemnie wspierać się
w realizacji Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji rzeczywiście przyniesie zamierzony cel? To
trudno będzie określić, bo zamierzony cel, to tylko zapewnienie Polsce możliwie wysokiego
znaczenia w globalnym łańcuchu wartości”119. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy
rekomendować tworzenie projektów i grantów umożliwiających współpracę w ramach
międzynarodowych, multidyscyplinarnych zespołów badawczych zamiast tworzyć instytucje
i organy sterowane centralnie przez organy administracji rządowej. Zdaniem Wykonawcy nie
należy spodziewać się wymiernych, korzystnych efektów funkcjonowania tego typu instytucji.
Skutecznymi w wymiarze województwa mogą być również projekty i granty, które wspierają
rozwój i wdrażanie AI do przedsiębiorstw. W tym obszarze, premiowane powinny być przede
wszystkim projekty oparte na współpracy biznesu i jednostek naukowo-badawczych oraz szkół
wyższych. Dzięki temu obok rozwoju najnowocześniejszych technologii równolegle można
rozwijać kompetencje przyszłych pracowników, którzy będą w stanie skutecznie adaptować
i wdrażać powstałe rozwiązania w poszczególnych dziedzinach produkcji i usług.

3.1.4. Zawody deficytowe w powiatach województwa wielkopolskiego
związane z Przemysłem 4.0
Bardzo istotnym determinantem rozwoju gospodarczego regionu jest skuteczne
dostosowanie podaży pracy w stosunku do zgłaszanego popytu na pracę. Sytuację na rynku
pracy w województwie wielkopolskim określić można jako korzystną, gdyż region w 2018
roku był na 2. miejscu w Polsce (za województwem mazowieckim) pod względem liczby
zatrudnionych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (281 osób). W Polsce wartość tego
wskaźnika wynosiła 251 osób. Wskaźnik zatrudnienia uwzględniający liczbę ludności
w województwie wielkopolskim jeszcze w 2009 roku był najwyższym w Polsce, by od tego
czasu do 2018 roku zanotować spadek o 1,5 p.p. Podobny regres zanotowały jeszcze tylko
dwa województwa – łódzkie i świętokrzyskie120.
Rynek pracy w województwie wielkopolskim na tle Polski wydaje się stosunkowo
elastyczny. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce w 2019 roku była najniższa
wśród wszystkich województw (2,8%, przy 5,2% dla Polski ogółem). Średni czas
pozostawania bez pracy w 2018 roku natomiast nie należał do najwyższych i wynosił 8,3
miesiąca (4. miejsce w rankingu), przy średniej w kraju 9,8 miesiąca (lepsza sytuacja pod tym
względem wystąpiła w województwach: śląskim – 6,9 miesiąca, lubuskim – 7,2
i mazowieckim – 7,9)121.
Dodać należy, że potencjał pracy wynikający z odpowiedniej oferty liczbowej oraz
jakościowej (kompetencyjnej) stanowi istotny warunek dla podejmowania pozytywnych
decyzji inwestycyjnych w danym regionie. Analizując dominujące branże w poszczególnych,

119

Sztuczna inteligencja w Polsce: czy zmierzamy w dobrym kierunku? (2019), https://medium.com/startuppoland/stanowisko-ai-feb1ee202464, dostęp: 16.06.2020.
120
Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r., https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
121
Ibidem.
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pozarolniczo rozwiniętych powiatach Wielkopolski, warto zwrócić uwagę na poszczególne
branże strategiczne (według klasyfikacji PKD2007). Dominujące wśród nich są:
a) Powiat kaliski:
 Sekcja A. Produkcja artykułów spożywczych. Deficyty: główny technolog,
laborant biochemiczny, inżynier systemów i sieci komputerowych (zawód
kształcony w powiatowych placówkach oświatowych).
 Sekcja B. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn
i urządzeń, produkcja urządzeń elektrycznych, produkcja pozostałego sprzętu
transportowego. Deficyty: inżynier automatyki i robotyki, operator obrabiarek
ustawianych numerycznie (zawód kształcony w powiatowych placówkach
oświatowych i szkoleniowych), technolog – programista obrabiarek, inżynier
organizacji i planowania produkcji, inżynier mechanik – mechanika precyzyjna
(zawód kształcony w powiatowych placówkach oświatowych).
 Sekcja C. Transport.
 Sekcja D. Budownictwo.
b) Powiat koniński:
 Sekcja A. Produkcja artykułów spożywczych. Deficyty: projektanci wzornictwa
przemysłowego i odzieży.
 Sekcja B. Budownictwo.
 Sekcja C. Handel.
c) Powiat leszczyński:
 Sekcja A. Produkcja maszyn i urządzeń. Deficyt: operator obrabiarek
ustawianych numerycznie (zawód kształcony w powiatowych placówkach
oświatowych i szkoleniowych, wspierane przez PUP), automatyk.
 Sekcja B. Budownictwo.
 Sekcja C. Handel.
d) Powiat pilski:
 Sekcja A. Budownictwo.
 Sekcja B. Transport.
 Sekcja C. Produkcja urządzeń elektrycznych. Deficyt: inżynierowie elektronicy
(zawód kształcony w powiatowych placówkach oświatowych i szkoleniowych),
technik informatyk (zawód kształcony w powiatowych placówkach
oświatowych i szkoleniowych), konsultant ds. systemów teleinformatycznych
(zawód kształcony w powiatowych placówkach oświatowych i szkoleniowych).
 Sekcja D. Produkcja artykułów spożywczych.
e) Powiat poznański:
 Sekcja A. Przemysł. Deficyty: inżynier oprogramowania (zawód kształcony
w powiatowych placówkach oświatowych), inżynier procesu SMT (zawód
kształcony w powiatowych placówkach oświatowych), grafik komputerowy
(zawód kształcony w powiatowych placówkach oświatowych i szkoleniowych).
 Sekcja B. Budownictwo.
 Sekcja C. Transport. Deficyty: Specjalista ds. rozwoju oprogramowania
systemów informatycznych (zawód kształcony w powiatowych placówkach
oświatowych i szkoleniowych, wspierane przez PUP).
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Sekcja D. Sektor usług nowoczesnych. Deficyty: konsultant SAP (zawód
kształcony w powiatowych placówkach oświatowych), inżynier
oprogramowania (zawód kształcony w powiatowych placówkach
oświatowych), programista Java (zawód kształcony w powiatowych
placówkach oświatowych)122.
Zapotrzebowanie na poszczególne zawody prezentuje tabela nr 1. Zestawienie określa
zawody, które obecnie są deficytowe na wielkopolskim rynku pracy. Należy zauważyć, że jest
to głównie kategoria usług, prostych prac fizycznych oraz zawodów technicznych. Badania
potwierdzają, że absolwenci szkół wyższych oraz szkół branżowych posiadają zbyt niskie
doświadczenie praktyczne, oprócz tego ogromna liczba absolwentów szkół branżowych nie
otrzymuje tytułu zawodowego. Deficyt m.in. piekarzy, kosmetyczek, kucharzy, fryzjerów,
ślusarzy, ale i nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu pozwala
stwierdzić potrzebę reform i ukierunkowania wsparcia na współpracę z biznesem oraz
wykorzystanie praktyków w ramach dydaktyki. Potwierdzają to również wypowiedzi
respondentów z wywiadów pogłębionych przeprowadzonych na potrzeby niniejszej
ekspertyzy.
Tab. 1. Barometr zawodów 2020 – województwo wielkopolskie
Deficyt
Blacharze i lakiernicy samochodowi
Brukarze Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Elektrycy, elektromechanicy
i elektromonterzy
Fryzjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych
i ciągników siodłowych
Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji
odzieży
Kucharze
Lekarze
Magazynierzy
Masarze i przetwórcy ryb
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów
samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych

Monterzy konstrukcji metalowych
Murarze i tynkarze
Nauczyciele języków obcych
i lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki
zawodu
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych
Operatorzy i mechanicy sprzętu do
robót ziemnych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunowie osoby starszej
lub niepełnosprawnej
Piekarze
Pielęgniarki i położne
Pomoce kuchenne
Pracownicy ds. finansowoksięgowych ze znajomością języków
obcych
Pracownicy ds. rachunkowości
i księgowości

Administratorzy stron internetowych
Agenci ubezpieczeniowi
Analitycy, testerzy i operatorzy
systemów teleinformatycznych
Animatorzy kultury i organizatorzy
imprez
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu

Kierownicy w instytucjach
społecznych i kultury
Lakiernicy
Listonosze i kurierzy
Logopedzi i audiofonolodzy
Monterzy elektronicy
Monterzy maszyn i urządzeń

Pracownicy fizyczni w produkcji
i pracach prostych
Pracownicy robót wykończeniowych
w budownictwie
Pracownicy służb mundurowych
Projektanci i administratorzy baz
danych, programiści
Ratownicy medyczni
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Samodzielni księgowi
Spawacze
Specjaliści elektroniki, automatyki
i robotyki
Spedytorzy i logistycy
Sprzedawcy i kasjerzy
Ślusarze
Tapicerzy
Zaopatrzeniowcy i dostawcy

Równowaga

122

Pracownicy ochrony fizycznej
Pracownicy poczty
Pracownicy poligraficzni
Pracownicy przetwórstwa metali
Pracownicy przetwórstwa
spożywczego
Pracownicy socjalni
Pracownicy sprzedaży internetowej

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego nr XII/2019, s. 19-35. Szerzej o tym: Kogo
poszukuje rynek pracy w Wielkopolsce? Wyniki badań własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (2019),
https://wuppoznan.praca.gov.pl/documents/161065/2074094/Kogo%20poszukuje%20rynek%20pracy%20w%20Wiel
kopolsce/426fce7c-128f-43a3-bd8d-7456afe31819?t=1571819845529, dostęp: 20.06.2020.
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Archiwiści i muzealnicy
Asystenci w edukacji
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze
i specjaliści informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy,
biochemicy
Cukiernicy
Dentyści
Diagności samochodowi
Dziennikarze i redaktorzy
Ekonomiści
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Filozofowie, historycy, politolodzy
i kulturoznawcy
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Gospodarze obiektów, portierzy,
woźni i dozorcy
Graficy komputerowi
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy Instruktorzy
rekreacji i sportu
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie elektrycy i energetycy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Kamieniarze
Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy budowy
Kierownicy ds. logistyki
Kierownicy ds. produkcji
Kierownicy ds. usług
Kierownicy ds. zarządzania i obsługi
biznesu
Kierownicy sprzedaży

Monterzy okien i szklarze
Pracownicy telefonicznej
i elektronicznej obsługi klienta,
Nauczyciele nauczania
ankieterzy, teleankieterzy
początkowego
Pracownicy usług pogrzebowych
Nauczyciele przedmiotów
ogólnokształcących
Pracownicy zajmujący się
zwierzętami
Nauczyciele przedszkoli
Prawnicy
Nauczyciele szkół specjalnych
i oddziałów integracyjnych
Projektanci wzornictwa
przemysłowego i operatorzy CAD
Ogrodnicy i sadownicy
Przedstawiciele handlowi
Operatorzy aparatury medycznej
Psycholodzy i psychoterapeuci
Operatorzy maszyn do produkcji
i przetwórstwa papieru
Recepcjoniści i rejestratorzy
Operatorzy maszyn do produkcji
Robotnicy leśni
wyrobów cementowych i
Rolnicy i hodowcy
kamiennych
Rzemieślnicy obróbki szkła i metali
Operatorzy maszyn do produkcji
szlachetnych
wyrobów z gumy i tworzyw
Sekretarki i asystenci
sztucznych
Socjolodzy i specjaliści ds. badań
Operatorzy maszyn rolniczych
społecznoekonomicznych
i ogrodniczych
Specjaliści administracji publicznej
Operatorzy urządzeń dźwigowoSpecjaliści ds. finansowych
transportowych
Specjaliści ds. organizacji produkcji
Opiekunki dziecięce
Specjaliści ds. PR, reklamy,
Optycy i pracownicy wytwarzający
marketingu i sprzedaży
protezy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Pedagodzy
Specjaliści ds. zarządzania
Plastycy, dekoratorzy wnętrz
zasobami ludzkimi i rekrutacji
i konserwatorzy zabytków
Specjaliści rolnictwa i leśnictwa
Pomoce w gospodarstwie domowym Specjaliści technologii żywności
Pozostali specjaliści edukacji
i żywienia
Pracownicy administracyjni i biurowi
Specjaliści telekomunikacji
Pracownicy biur podróży i
Sprzątaczki i pokojowe
organizatorzy obsługi turystycznej
Szefowie kuchni
Pracownicy ds. budownictwa
Technicy budownictwa
drogowego
Technicy informatycy
Pracownicy ds. jakości
Technicy mechanicy
Pracownicy ds. ochrony środowiska
Weterynarze
i BHP
Windykatorzy
Pracownicy ds. techniki
Wychowawcy w placówkach
dentystycznej
oświatowych i opiekuńczych
Pracownicy myjni, pralni i prasowalni
Źródło: Barometr Zawodów 2020. Raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim123,
https://wuppoznan.praca.gov.pl/documents/161065/4593526/Raport%20Barometr%20Zawod%C3%B3w%202020/7
92c7d8f-673b-476a-ad3d-4bc4c277ab49?t=1589801186992, s. 34, dostęp: 01.06.2020.

Powyższe wskazuje na niewielką świadomość młodych osób odnośnie ich przyszłości
zawodowej, a więc i brak odpowiedniego doradztwa zawodowego, które pomogłoby
ograniczyć deficyty kadrowe. Są one ograniczane poprzez zatrudnianie siły roboczej z takich
państw jak Ukraina. Można uznać, że aktualna struktura rynku pracy wskazuje na to, że
dopiero nastąpią przemiany, które ukierunkowane będą wprost na Przemysł 4.0. Wydaje się,
że braki m.in. spawaczy, ślusarzy, brukarzy, monterów instalacji budowlanych i metalowych

„Barometr zawodów jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2020 r. Badanie zostało przeprowadzone
przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2019 r. Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w
zależności od uwarunkowań rynkowych. Wyniki wojewódzkie uwzględniają zawody ocenione w co najmniej połowie
powiatów”. Za: Barometr Zawodów 2020. Raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim,
https://wuppoznan.praca.gov.pl/documents/161065/4593526/Raport%20Barometr%20Zawod%C3%B3w%202020/7
92c7d8f-673b-476a-ad3d-4bc4c277ab49?t=1589801186992, s. 34, dostęp: 01.06.2020.
123
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oznaczają wzrost inwestycji, które z pewnością częściowo są udziałem dostosowywania
infrastruktury do Przemysłu 4.0124.
Wraz z postępującym procesem starzenia się polskiego społeczeństwa należy
spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na zawody i specjalizacje związane z ochroną
zdrowia. Istotna część z nich będzie się wiązać z postępem technologicznym
i innowacyjnością w medycynie, wpisującym się w Przemysł 4.0. Jednak pozostałą część
stanowić będą zawody związane z fizjoterapią, rehabilitacją i usługami opiekuńczymi.
Z uwagi na przewidywany wzrost poziomu życia społeczeństwa, z całą pewnością
można stwierdzić, że wzrośnie zapotrzebowanie na zawody związane ze sportem, rekreacją,
upiększaniem ciała. Usługi tego typu mogą również korzystać z postępu technologicznego
związanego z czwartą rewolucją przemysłową, jednak zatrudnienie w tych dziedzinach
znajdą również pracownicy o niskich kwalifikacjach.

3.1.5. Perspektywy rozwoju innowacyjnego rolnictwa
Jak wskazuje w swym opracowaniu Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego
w Poznaniu: „Sytuacja polskiego rolnictwa uległa znacznej zmianie po wstą pieniu kraju do
Unii Europejskiej (UE). Szereg programów pomocowych oferowanych przez UE,
finansowanych i realizowanych we współpracy z państwem, ma na celu wsparcie gospodarki
rolnej i dostosowanie rolnictwa do standardów i wymogów europejskich. Rolnictwo jest
ważnym działem gospodarki województwa wielkopolskiego i nie ma przesłanek, by
w najbliższej przyszłości sytuacja ta uległa radykalnej zmianie. Atutem Wielkopolski jest jej
korzystne położenie, zarówno w stosunku do krajowych, jak i europejskich potencjalnych
rynków zbytu. Jednakże, aby dorównać rynkom i standardom europejskim w zakresie
gospodarki rolnej, konieczna jest dalsza modernizacja polskiego rolnictwa, która już dziś
opiera się w dużej mierze o programy unijne, zapewniają ce merytoryczne i finansowe
wsparcie dla rozwoju tego działu gospodarki”125. Pomimo spadku udziału produkcji rolnej
w produkcie krajowym brutto państw europejskich nadal ma ona ogromne znaczenie
społeczne i polityczne, jak i stanowi źródło utrzymania dla sporej części populacji. Jak
wskazano w raporcie pn. Koszty pracy w rolnictwie: analiza porównawcza, przygotowanym
w imieniu organizacji COPA COGECA zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje
spółdzielcze: „Rolnictwo, zaklasyfikowane jako sektor podstawowy, w istotny sposób
wytwarza środki produkcji dla innych sektorów, wpływają c w ten sposób na wydajność
segmentów rynku wyższego szczebla w łańcuchu żywnościowym i innych rodzajów
produkcji, które opierają się na pierwotnej produkcji rolnej”126. Sektor rolny stanowi wyjątkową
W 2017 roku respondenci wskazywali, że poszukiwani byli również technicy elektronicy, mechatronicy,
konstruktorzy oraz operatorzy maszyn i urządzeń, monterzy. Wskazywali na braki informatyków, programistów,
administratorów: sieci, systemów, baz danych, a także konsekwentnie handlowców, serwisantów, konsultant
systemów ERP, wdrożeniowców i teleinformatyków. Szerzej o tym: Sektor ICT na wielkopolskim rynku pracy, Raport
pełny z badania grudzień 2017, https://wuppoznan.praca.gov.pl/documents/161065/2074094/Sektor%20ICT
%20%20na%20wielkopolskim%20rynku%20pracy.%20Raport%20pe%C5%82ny%20z%20badania./81de04f9-eef24ea6-b757-81ff5dbf54f0?t=1519716523373&fbclid=IwAR33YzQiUIfiqfd73m-91Ahuz1zkR63_KcO71Z3SFU0hHy0F9
kxndqhN9ug, 20.04.2020, s. 57-60.
125
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego (2010),
http://www.wbpp.poznan.pl/plan/tekstplan.pdf, s. 112-113, dostęp: 28.06.2020.
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S. Baiocco, M. Busse, E. Cirule, M. Di Salvo, K. Lenaerts (2019), Koszty pracy w rolnictwie: analiza
porównawcza,
https://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=3701340&fmt=pdf, s. 5, dostęp: 09.06.2020.
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gałąź gospodarki ze względu na jej sezonowość oraz zależność od warunków pogodowych,
które determinują wielkość, ale i jakość zbiorów. Wpływa to również na strukturę zatrudnienia
i zmiany w zapotrzebowaniu na pracowników sezonowych 127 oraz wykorzystanie innowacji
technologicznych w celu maksymalizacji efektywności upraw, zmniejszenia wpływu na
środowisko i minimalizację ryzyka wynikającego z sezonowości działalności rolniczej 128.
Z uwagi na powyższe, automatyzacja, robotyzacja i komputeryzacja przenoszą się
bardzo dynamicznie z przemysłu do rolnictwa, które wkracza w erę 4.0. Powszechnie
spotyka się takie pojęcia jak: rolnictwo precyzyjne, rolnictwo 4.0, smart farming. Proces ten
określa się mianem digitalizacji rolnictwa, a Hans W. Griepentrog uznał, że ten sektor
gospodarki nieuchronnie zmierza w kierunku stania się przemysłem cyfrowym. Zwiększająca
się moc obliczeniowa i wynikająca z tego możliwość przetwarzania coraz większych zasobów
danych pozwalają automatyzować procesy w rolnictwie. Wyróżnić można następujące
poziomy digitalizacji rolnictwa:
 „to użycie tylko pojedynczego, skomputeryzowanego obiektu, np. maszyny
wyposażonej w czujniki przekazują ce po przetworzeniu informacje bezpośrednio
do operatora;
 to złożone obiekty, np. agregaty cią gnikowe; może to być cią gnik z maszyną
połą czone systemem Isobus z możliwością wymiany danych wykorzystywanych
w optymalizacji parametrów pracy zarówno cią gnika jak i maszyny;
 to obiekty połą czone w sieć; przykładem może być system sterowania przez
sieczkarnię samojezdną załadunkiem zielonki na przyczepy; zestaw transportowy
jest wirtualnie połą czony z sieczkarnią i sterowanie cią gnikiem realizowane jest
automatycznie;
 to cyfrowy sieciowy system produkcji; obejmuje nie tylko indywidualne maszyny
i agregaty maszynowe, ale także poszczególne ogniwa łańcucha
technologicznego;
 najwyższy poziom cyfryzacji to kompleksowe połą czenie systemów, które
komunikują się między sobą ”.
Powszechnie spotyka się dziś zastosowanie GPS w celu zautomatyzowanego
prowadzenia maszyn rolniczych oraz podobnie jak w logistyce – dronów. Badania Moniki
Cieniawskiej i Jőrga Rühle z 2018 roku wskazywały, że blisko 60% niemieckich rolników
wspomaga się aplikacjami mobilnymi, które pomagają oceniać zagrożenia dla ich upraw oraz
przewidywać pogodę129. Podkreślić jednak trzeba, że nie istnieje możliwość pełnego
zautomatyzowania produkcji rolnej, a związane jest to z: „zakłóceniem danych i ich dużym
zróżnicowaniem i niepewnością, brakiem odpowiednich czujników oraz wiedzy o procesach,
różnorodnością maszyn i sposobami realizacji procesów” 130.
Rolnictwo precyzyjne, rolnictwo cyfrowe oraz rolnictwo ekologiczne stanowią
przyszłość tego działu gospodarki131. Wzrost liczby ludności, wykorzystanie zasobów
naturalnych, zanikanie użytków rolnych czy globalne ocieplenie to wyzwania, z którymi
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S. Baiocco, M. Busse, E. Cirule, M. Di Salvo, K. Lenaerts (2019), Koszty pracy w rolnictwie: analiza
porównawcza, s. 1.
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Ibidem, s. 18.
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E. Lorencowicz (2018), Cyfrowe rolnictwo – cyfrowe zarządzanie, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERIA XX (4), s. 104-105.
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Ibidem, s. 108.
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S. Baiocco, M. Busse, E. Cirule, M. Di Salvo, K. Lenaert (2019), op.cit., s. 18.
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mierzą się badacze na całym świecie. Ostatnie z wymienionych zjawisk to nie tylko wyższe
temperatury, ale również bardzo gwałtowne zjawiska meteorologiczne. Rolnictwo cyfrowe
pozwala osiągać zbiory wyższe nawet o 25% 132. Joerg Rehbein z firmy Bayer Crop Science
stwierdził: „Innowacyjne technologie cyfrowe odgrywają kluczową rolę w optymalizacji
wykorzystania nasion, środków ochrony roślin i produktów biologicznych, i przez to
przyczyniają się do bardziej wydajnego wykorzystania zasobów. Rolnictwo cyfrowe zapewni
na przykład zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin w przeliczeniu na hektar (…) oraz
optymalizację dawki nasion do wysiewu”133. Innowacje mają więc za cel wyprodukować
odpowiednią ilość żywności przy zachowaniu zasobów naturalnych. Przewiduje się, że do
2100 roku o ponad 80% zmniejszy się wartość gruntów rolnych na południu Europy. Zmieni
się nie tylko ilość użytków rolnych, ale i ich struktura np. z uwagi na wzrost temperatur na
południu Polski możliwa prawdopodobnie będzie w przyszłości powszechna uprawa
winogron, gdyż wydłuży się okres wegetacyjny roślin. Ocieplenie klimatu będzie miało
negatywny wpływ na produkcję rolną w szczególności na południu Europy. Oprócz tego:
 Zwiększać się będą ceny produktów rolnych ze względu na presję cenową, która
będzie skutkiem wzrostu liczby ludności świata.
 Rolnicy wykorzystywać będą również więcej środków przeciwko insektom, gdyż
wyższe temperatury wpływają na wzrost ich liczby.
 Zwrócić należy również uwagę na to, że konsumpcja mięsa będzie musiała zostać
ograniczona na rzecz produktów roślinnych, gdyż hodowla zwierząt odpowiada
(w zależności od metody obliczeń) za 14,5% do 51% globalnej emisji gazów
cieplarnianych.
 Nieunikniony wydaje się rozwój GMO, a także dojście do etapu, gdzie możliwe
będzie „podlewanie roślin wodą morską, a nawet produkcja mięsa bez chowu
zwierząt”134.
UE dostrzega te wyzwania, stąd w latach 2021-2027 aż 25% funduszy strukturalnych
ma być przeznaczone na walkę ze zmianami klimatu135. Oznacza to, że wielkopolscy rolnicy
będą mieli ogromną szansę na to by przekształcać i dostosowywać swoje gospodarstwa do
wyzwań współczesnego świata. Jest to szczególnie istotne, gdyż rolnictwo należy do jednego
z głównych sektorów gospodarki regionu. Należy wskazać, że Wielkopolska nie wyróżnia się
na tle innych regionów pod kątem korzystności warunków naturalnych dla produkcji
zwierzęcej i rolnej. Jednak jakość i liczba gospodarstw rolnych jest „na najwyższym
poziomie”136. Zdaniem ekspertów wielkopolskie rolnictwo radzi sobie bardzo dobrze, a więc
skłonić się można ku stwierdzeniu, iż zadbać należy w szczególności o wsparcie
merytoryczne w zakresie unijnych programów wsparcia rolnictwa. Niezbędne jest również
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opracowanie i wdrożenie działań mających przeciwdziałać pogarszającej się sytuacji
hydrologicznej w regionie.

3.2. Edukacja
3.2.1. Znaczenie kształcenia na poziomie podstawowym i średnim
W Wielkopolsce w roku 2018 rok szkolny w szkołach podstawowych, w gimnazjach
i szkołach branżowych I stopnia137 rozpoczęło łącznie 356,4 tys. uczniów. Szczególnie
wysoką wartość wskaźnika (odsetek uczniów według województw) na poziomie 13,1%
zanotowano w szkołach branżowych I stopnia (Polska=100%), a zarówno w szkołach
podstawowych jak i w gimnazjach wskaźnik ten wynosił 9,9%. Liczba rozpoczynających
naukę w liceach ogólnokształcących wynosiła 40 tys. uczniów, co ukształtowało niski poziom
wskaźnika – 8,5%. W technikach zaś naukę rozpoczęło w tym roku szkolnym 48,1 tys.
uczniów, co implikowało relatywnie wysoki wskaźnik na poziomie 9,5% (Polska=100%). Do
placówek wychowania przedszkolnego 138 uczęszczało w 2018 roku 140,4 tys., dzieci, a więc
917 na 1 000 dzieci w wieku 3-6 lat (średnio w Polsce – 895)139.
Zakończenie procesu edukacji na poziomie niższym niż podstawowym lub na poziomie
podstawowym i gimnazjalnym w Wielkopolsce w 2019 roku dotyczyło zaledwie 7% osób
w grupie wiekowej 25-64 lat, przy średniej dla UE-28 – 21,3% (49,1% - Algarve, 48,7%
- Puglia). W grupie wiekowej 30-34 lat wartość wskaźnika wynosiła jedynie 5%, przy średniej
UE-28 – 15,9%140. Dane te wskazują zatem wyraźnie, że jest to istotny atut Wielkopolski na
tle regionów UE.
Korzystnych wniosków dostarcza również analiza odsetka wcześniej kończących
naukę i kształcenie w wieku 18-24 lat. W makroregionie północno-zachodnim wynosił on
w 2019 roku jedynie 3,3%, a wśród kobiet 4,6%. Odsetek nieuczących się (ani formalnie ani
pozaformalnie, nieszkolących się) i niepracujących w wieku 15-24 lata w Wielkopolsce
stanowił zaledwie 5,8% w 2019 roku przy 11,1% w 2015 roku. Średnia w UE bliska 11%
spowodowała, że województwo wielkopolskie uplasowało się w tym rankingu w wysokim
drugim decylu. Dla porównania, spośród regionów UE najgorzej wypadła Sycylia – 30,3%141.
Niestety, powyższe dane nie znajdują potwierdzenia w kompetencjach cyfrowych,
w które polski system kształcenia na poziomie podstawowym i średnim relatywnie (na tle UE)
słabo wyposaża absolwentów. Podstawowe umiejętności cyfrowe są warunkiem sine qua
non skutecznego poruszania się po rynku pracy w dobie wkraczania w czwartą rewolucj ę
przemysłową. W Polsce niestety podstawowe nie są one powszechne, a co trzeci
bezrobotny nigdy nie korzystał z komputera. Dla porównania w państwach „starej” UE to
tylko 10%142.

Łącznie z uczniami w oddziałach zasadniczych szkół zawodowych oraz uczniami szkół specjalnych
przysposabiających do pracy.
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Podkreślić należy, że obecnie głównym determinantem cyfrowego rozwoju
społeczeństwa jest dostęp nie tylko do komputera, ale przede wszystkim do Internetu.
Korzystający z Internetu przynajmniej raz w tygodniu w makroregionie północno-zachodnim,
do którego należy Wielkopolska, stanowili w 2019 roku 77%, co oznacza wzrost o 11 p.p. od
2015 roku. Dla porównania w Polsce wynik ten kształtował się nieznacznie wyżej – 78%.
Wydawać by się mogło, że to korzystny rezultat, jednak w strukturze regionów UE to dopiero
ósmy decyl. Nawet średnia dla UE-28 w 2019 roku ukształtowała się na istotnie wyższym
poziomie – 84%143.
Odsetek osób, które korzystały z Internetu do kontaktów z organami władz publicznych
w makroregionie północno-zachodnim wypada jeszcze gorzej na tle UE (dziewiąty decyl)
i wynosił w 2019 roku 36%, przy 27% w 2011 roku144. Dynamika wzrostu nie jest więc w tym
okresie imponująca.
Nieco lepiej kształtował się odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu.
W 2019 roku w makroregionie północno-zachodnim wynosił 87%, co lokowało go145
w siódmym decylu w UE, a udział dokonujących zakupy przez Internet wynosił 52%, wobec
36% w 2015 roku, co plasowało go w wyższym (ale wciąż poniżej średniej w UE) szóstym
decylu146.
Również w zakresie odsetka osób z dostępem do mobilnego Internetu, makroregion
północno-zachodni (podobnie jak Polska ogółem) z wynikiem 59% w 2019 roku, przy 20%
w 2012 roku wypadał wyraźnie gorzej niż średnia UE – 76% w 2019 roku (35% w 2012 roku).
Warto wspomnieć, że wystęują regiony UE, w których w 2019 roku odsetek ten stanowił 42%
(Kalabria), czy 44% (Puglia), ale z drugiej strony Londyn, Oslo czy Sztokholm osiągały
znacznie wyższe wartości (95-96%)147.
Według wskaźnika DESI 148 Polska zajmowała 5. miejsce od końca wśród państw UE.
Z państw naszego regionu gorszy wynik wskaźnika uzyskała jedynie Rumunia. W wielu
krajach w programy nauczania dla najmłodszych wprowadza się umiejętności cyfrowe
i programowanie. W Polsce informatyka nadal jest przedmiotem niedocenianym, choć
obowiązkowym, realizowanym w szkole podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo 149.
Dotychczas w 3-letnich liceach Informatyka jako przedmiot, w klasach o profilach
niematematycznych, realizowana była jedynie w pierwszej klasie. Nieco lepszą lokatę
(9. miejsce od końca) notuje Polska pod względem jakości kapitału ludzkiego. Istotną
barierą poprawy tej sytuacji jest to, że zmiany tego typu i inwestycje w edukację cyfrową są
kosztochłonne. Przy wysokim tempie wzrostu gospodarki, braku presji przenoszenia
produkcji na tańsze, mniej rozwinięte rynki (Polska sama jest nadal beneficjentem tego
procesu ze strony państw zachodniej Europy), stosunek kosztów pracy polskich
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pracowników do jej produktywności jest nadal atrakcyjny dla przedsiębiorców, co nie
wywołuje presji na innowacyjność 150.
Najważniejszym środkiem do zmiany zachodzących procesów jest edukacja na
każdym szczeblu, niezależnie czy ma charakter publiczny czy prywatny. Dotychczas nie
udało się wykształcić systemu edukacji dorosłych (w szczególności w zakresie umiejętności
cyfrowych). Szkolenia i działania rozwojowe dotyczą niemal wyłącznie pracowników wysoko
wykwalifikowanych. Trudno ocenić czy reforma edukacji przywracająca 8-letnie szkoły
podstawowe i rozpoczynanie nauki od 7. roku życia oraz likwidująca gimnazja będzie miała
pozytywne czy negatywne efekty dla powszechnej cyfryzacji absolwentów. Przyjmuje się
jednak, że dla cyfryzacji gospodarki ważne jest to, aby naukę rozpoczynać jak najwcześniej,
gdyż stanowi to podstawę rozwoju zdolności poznawczych i kreatywności u dzieci151. Zakłada
się, że w gospodarce cyfrowej każdy przeciętny a nawet słaby uczeń powinien poradzić sobie
z nowymi technologiami. Wybitni specjaliści, badacze, innowatorzy na wyższych uczelniach
technicznych nie stanowią wyznacznika wiedzy i kompetencji ogółu społeczeństwa na temat
automatyki i cyfryzacji, a to jest zasadniczy warunek szybkiego rozwoju współczesnej
gospodarki152.
Biorąc pod uwagę perspektywę kształtowania się rynku pracy w oparciu o szereg
zawodów przyszłości, bardzo ważne jest przygotowywanie do wyrabiania nowych
kompetencji już na poziomie szkolnictwa podstawowego i średniego. W Polsce wdrożono
nowe podstawy programowe wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego i kształcenia
w zawodach, które mają przyczynić się do osiągnięcia przez uczniów kompetencji wysokiej
jakości. Dostosowując efekty uczenia się do aktualnych oczekiwań społecznych i wymagań
rynku pracy następuje przygotowanie młodzieży do osiągania kompetencji i umiejętności
pożądanych w modelu Gospodarki 4.0. Zmiany te sprowadzają się do rozwijania
kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz umiejętności
krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz
motywacji do nauki, wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu
drogi dalszej edukacji, wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy,
aktywności w życiu społecznym, zachęcanie do zorganizowanego i świadomego
samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, a także
wzmacnianiu takich wartości, jak: skłonność do współpracy, solidarność, budowanie relacji
społecznych. Wszystkie te kompetencje i umiejętności są bardzo istotne dla rozwoju
pracownika przyszłości, który obok specjalistycznych umiejętności powinien posiadać
powyższe umiejętności miękkie.
Możliwości rozwoju kompetencji, w szczególności wysoko specjalistycznych, dotyczą
już dzieci i młodzieży. Badania wskazują, że poziom umiejętności polskich uczniów z zakresu
nauk ścisłych oraz humanistycznych na tle innych państw europejskich można ocenić
pozytywnie. Nieco gorsze wyniki notują pod względem znajomości języków obcych,
a w szczególności języka angielskiego. Polscy uczniowie z umiejętnościami prostymi radzą
sobie relatywnie dobrze, jednak mimo notowanych postępów, wykazują trudności w zakresie
złożonych umiejętności. Należy sformułować postulat żeby w systemach nauczania wdrażać
metody rozwijania rozumowania uczniów od najmłodszych lat, gdyż sprzyja to przyszłemu
Cyfrowa rewolucja przemysłowa, a rynek pracy (2019), https://ksservice.pl/blog/rynek-pracy/cyfrowa-rewolucjaprzemyslowa-a-rynek-pracy/, 10.06.2020.
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Aktywni+ Przyszłość rynku pracy, op.cit.
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Cyfrowa rewolucja przemysłowa, a rynek pracy, op.cit.
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kształceniu umiejętności związanych z nierutynowymi zadaniami, na które rośnie
zapotrzebowanie na współczesnym rynku pracy. Wyniki badań potwierdzają utrzymywanie
się wyraźnych różnic pomiędzy typami szkół ponadpodstawowych. Zdecydowanie niższe
wyniki uzyskują też uczniowie wiejskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
a także uczniowie pochodzący z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. W 2015
roku szacowano, że są to różnice odpowiadające trzem latom nauki153.
Rewolucja czwartej generacji niesie za sobą wzrost zapotrzebowania na pracowników
wysokokwalifikowanych i w związku z tym pierwszym wskaźnikiem potencjału przyszłych
studentów i pracowników jest wskaźnik skolaryzacji w liceach ogólnokształcących. W Polsce
w latach 2009-2018 wartość wskaźnika skolaryzacji brutto w liceach ogólnokształcących
zmniejszyła się. Województwo wielkopolskie zanotowało również spadek, ale niższy niż
średnio w kraju. Niestety mimo to na tle Polski województwo wielkopolskie zajmowało
dopiero 9. pozycję pod tym względem. W zamian za to Wielkopolska notowała najwyższy
poziom analizowanego współczynnika wśród młodzieży (16-18 lat) w szkołach zasadniczych
zawodowych. Mimo że prym w tym rankingu nie pozwala na pozytywną ocenę, podkreślić
należy, że i tak, podobnie jak w całej Polsce, od 2009 roku zanotowano wyraźny spadek
wartości badanego współczynnika w tej kategorii.
Pozornie wydaje się, że zdawalność matur nie powinna mieć bezpośredniego wpływu
na dostosowanie podaży pracy do modelu Gospodarki 4.0. Jest to jednak miernik, który
określa efektywność systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego (a obecnie
ponadpodstawowego). Można mieć zastrzeżenia co do miarodajności matury w kontekście
możliwości kształtowania i rozwoju kreatywności. Wyniki matur sugerują jednak poziom
wiedzy, który predestynuje do osiągnięcia wysokiego poziomu kwalifikacji podczas studiów,
co jest bardzo istotne z punktu widzenia gospodarki czwartej generacji. Województwo
wielkopolskie w 2018 roku osiągnęło pod względem udziału osób, które zdały maturę
w stosunku do ogółu przystępujących 9. miejsce wśród województw w Polsce, notując
poziom 79,3%, nieco poniżej średniej ogólnokrajowej (79,7%). Wprawdzie od 2009 roku
trend jest rosnący, jednak Wielkopolska w żadnym z badanych lat nie przekroczyła średniej
dla kraju. Takie wyniki należałoby uznać jako niekorzystne. Przyznać należy jednak, że
różnice analizowanych wyników nie są znaczące. Najlepsza pod tym względem Małopolska
wyprzedza wielkopolskich maturzystów corocznie o około 4 p.p. Warto podkreślić jednak, że
na tle kraju zdawalność matur wśród absolwentów techników w 2019 roku była
w Wielkopolsce relatywnie wysoka (73%). Jedynie małopolscy i podlascy uczniowie
techników osiągnęli nieco wyższy poziom zdawalności. Dodać należy jednak, że ogółem
zdawalność matur w technikach w stosunku do liceów była niższa o 16 p.p. Można by sądzić,
że w technikach kształci się znacząca liczba młodzieży, która nie posiada predyspozycji do
nauki obowiązkowo zdawanego na maturze języka polskiego. Okazało się jednak, że
w przypadku tego przedmiotu absolwenci techników odstają od liceów jedynie o 3 p.p.,
a w przypadku poziomu zdawalności matematyki aż o 10 p.p. na niekorzyść absolwentów
techników154. Ten wskaźnik już niestety nie pozwala korzystnie oceniać perspektyw
kształcenia studentów na wysoko wyspecjalizowanych kierunkach studiów związanych
z Przemysłem 4.0.
Badania Kapitału Ludzkiego, https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego, 20.05.2020.
Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 roku, CKE, Ministerstwo
Edukacji Narodowej, https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2019/
20190704%20Wyniki%20egzaminu%20maturalnego%202019%20PREZENTACJA.pdf, dostęp: 20.05.2020.
153
154

45

W YZWANIA PRZYSZŁOŚCI I TRENDY GLOBALNE W ZAKRESIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ICH WPŁYW NA WIELKOPOLSKI RYNEK PRACY

3.2.2. Kształcenie w szkołach wyższych
Rozwój szkolnictwa wyższego mierzony wzrostem udziału absolwentów uczelni
w ogólnej liczbie ludności pozwala określić stopień napływu podaży pracy z wykształceniem
wyższym w poszczególnych województwach. Jak wynika z danych BDL GUS 155
województwo wielkopolskie w 2018 roku lokowało się na 6. pozycji wśród województw
w Polsce, jednak wartość wskaźnika tylko nieznacznie przekraczała średnią w kraju.
Wprawdzie dopływ absolwentów uczelni w Wielkopolsce można określić jako relatywnie
(w stosunku do ogółu województw w Polsce) wysokie, to jednak dystans punktowy
w zestawieniu dzielący analizowane województwo wielkopolskie w stosunku do województw:
małopolskiego, mazowieckiego, a nawet dolnośląskiego jest niestety bardzo znaczący.
Dodać należy, że wykształcenie wyższe na poziomie 5-8 (według Międzynarodowej
Standardowej Klasyfikacji Edukacji)156 w 2019 roku w Wielkopolsce (w grupie wiekowej 25-64
lat) posiadało 28,4% ludności, przy średniej w regionach UE-28 na poziomie 33,2%. Do
najlepszych przykładów należą Zachodni Londyn – 72,8% i region Warszawski stołeczny –
55,5%157. Nie oznacza to jednak, że tak korzystne wyniki wspomnianych miast są rezultatem
szczególnie skutecznego systemu kształcenia. Wynikają one bowiem, przede wszystkim ze
zdolności absorpcyjnych, które posiadają tak dobrze, nowocześnie rozwijające się
aglomeracje. One przyciągają wysoko wykształconych, chętnych do pracy w
przedsiębiorstwach zlokalizowanych w najlepiej rozwiniętych regionach w poszczególnych
państwach. Jednak już w grupie wiekowej 30-34 lat w Wielkopolsce wykształceniem
wyższym legitymowało się aż 56,6% przy średniej UE-28 – 46,7%158. To
z kolei stanowi korzystny prognostyk. Niestety trudno jest jednoznacznie korzystnie
zweryfikować jakość kompetencji, które nabywają absolwenci studiów wyższych w Polsce.
Jednym z instrumentów poprawy przygotowania absolwentów do realizacji wysoko
wyspecjalizowanych zadań w ramach zatrudnienia w modelu gospodarki opartej o przemysł
czwartej generacji jest konieczność rozwoju, obok kształcenia ogólnoakademickiego,
kształcenia o profilu praktycznym. Rozwój ten umożliwiła zmiana ustawy159, która
zlikwidowała dotychczasowy system określania minimum kadrowego, co pozwoliło na
zwiększenie powiązania uczelni z biznesem i gospodarką. Ponadto zniesiono minimum
kadrowe oraz wprowadzono regulację zobowiązującą, by na studiach o profilu praktycznym
co najmniej połowa godzin zajęć dydaktycznych prowadzona była przez nauczycieli
akademickich, zatrudnionych w tej uczelni na podstawowym miejscu pracy. Dodatkowo
stwierdzić należy, że uczelnie kształcące na profilu praktycznym mają znacznie większe
możliwości zatrudniania specjalistów i praktyków. Sprzyja to rozwijaniu stałych
i bezpośrednich kontaktów uczelni z biznesem, co przyczynia się do praktycznego osiągania

Wskaźniki odnoszące się do liczby ludności od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym
w oparciu o wyniki NSP 2011. Według rzeczywistego położenia jednostek zamiejscowych. Do 2011 r. bez szkół
resortu obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych, ale łącznie z zamiejscowymi jednostkami organizacyjnymi
polskich szkół wyższych za granicą. Od 2012 r. łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej i resortu spraw
wewnętrznych i administracji, bez jednostek zamiejscowych za granicą.
156
Europejska klasyfikacja poziomów wykształcenia ISCED,
https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/146 804/Klasyfikacja-ISCED.pdf, dostęp: 20.06.2020.
157
Eurostat 2020.
158
Eurostat 2020.
159
Konstytucja dla Nauki, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, https://konstytucjadlanauki.gov.pl/, dostęp:
20.05.2020.
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przez studentów efektów kształcenia istotnych w zawodach przyszłości, co jest bardzo ważne
z punktu widzenia przygotowania do rewolucji przemysłowej czwartej generacji 160.
Udział zagranicznych naukowców oraz studentów w procesie kształcenia oraz
w obszarze prowadzonych badań naukowych jest bardzo ważnym warunkiem podnoszenia
kwalifikacji, osiąganych efektów zarówno wśród kadry naukowej, jak i przyszłych
absolwentów polskich uczelni. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia zapotrzebowania
na wysoko wykwalifikowanych pracowników w Przemyśle 4.0. Jakość kształcenia oferowana
przez polskie szkoły wyższe wpływa na ich atrakcyjność wśród cudzoziemców. Ograniczona
mobilność międzynarodowa naukowców, wciąż mała liczba zagranicznych, wybitnych
naukowców wykładających na polskich uczelniach oraz mała liczba wysokiej jakości
programów kształcenia prowadzonych w języku angielskim, a także niskie pozycje uczelni
w rankingach międzynarodowych nie motywują zagranicznych studentów i naukowców do
korzystania z oferty polskich uczelni. W rezultacie w Polsce notuje się jeden z najniższych
(na tle państw UE) udziałów studiujących cudzoziemców w ogóle studentów. Dodatkową
przyczynę takiego stanu rzeczy stanowi słaba jakość obsługi zarówno międzynarodowych
programów badawczych, jak i studentów wśród kadry naukowej oraz administracji uczelni, co
wynika z niskiej świadomości potrzeby wymiany międzynarodowej.
W związku z postępującą automatyzacją i robotyzacją wywołaną postępem
technologicznym pracownicy coraz częściej wykonują prace z wykorzystaniem systemów
skomputeryzowanych, wymagających bardziej zaawansowanych umiejętności. Wprawdzie
tytuł magistra nie gwarantuje takich umiejętności, ale badania jednoznacznie dowodzą, że
wraz ze wzrostem złożoności zadań i obowiązków wykonywanych w pracy zawodowej rosną
oczekiwania w stosunku do poziomu wykształcenia kandydatów. W związku z tym podkreślić
należy, że warunkiem objęcia stanowiska kierowniczego lub specjalistycznego jest
najczęściej posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego.
Udział absolwentów z wykształceniem wyższym wśród ogółu absolwentów świadczy
o potencjale zasobów pracy, w kontekście zdolności do rozwijania modelu Przemysłu 4.0.
Pod tym względem województwo wielkopolskie wypada niestety niekorzystnie na tle Polski.
Badany udział w 2018 roku umiejscowił region na 11. pozycji w rankingu z wynikiem
niespełna 30%, podczas gdy ogółem w Polsce zanotowano analizowany odsetek na poziomie
ponad 35%, a w przodującym w tym rankingu województwie mazowieckim wynosił on aż
46%. Wielkopolska zajęła w 2018 roku wyższą, 6. pozycję (przewyższającą nieznacznie
średnią w Polsce) w rankingu uwzględniającym liczbę absolwentów szkół wyższych
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (Ryc. 5). Taki rezultat na tle Polski można oceniać
w miarę korzystnie, chociaż należy zwrócić uwagę, że od 2009 roku w województwie
wielkopolskim zanotowano wyraźny spadek wartości analizowanego wskaźnika. Trend ten
występuje wprawdzie we wszystkich regionach, jednak jeszcze w 2009 roku Wielkopolska
wiodła prym pod tym względem, ex aequo z województwem małopolskim (126 osób), które
w 2018 roku uzyskało wskaźnik na poziomie 128 przy 88 zanotowanych w Wielkopolsce. Tak
ukształtowany dystans wskazuje, że pod tym względem miniona dekada dla Wielkopolski
okazała się nieudana, gdyż nie ustrzegła się ona ogólnopolskiej spadkowej tendencji w tym
zakresie. Poza tym przewaga nad ostatnim w rankingu województwem lubuskim tylko
nieznacznie jest większa niż straty do najlepszej Małopolski.
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Komisja Europejska, 2017.
47

W YZWANIA PRZYSZŁOŚCI I TRENDY GLOBALNE W ZAKRESIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ICH WPŁYW NA WIELKOPOLSKI RYNEK PRACY

Ryc. 5. Absolwenci uczelni na 10 tys. mieszkańców w Wielkopolsce na tle województw
z minimalnym i maksymalnym poziomem wskaźnika (os.)
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.

Powyższe wydaje się szczególnie istotne, gdyż przewiduje się, że w 2025 roku ogółem
w Polsce około 34% miejsc pracy będzie przeznaczonych dla profesjonalistów (zawody
wysokiej rangi w dziedzinach nauk ścisłych, inżynierii zdrowia, biznesu i nauczania).
Pracownicy usług i sprzedawcy zajmować będą około 15% ogółu miejsc pracy w Polsce.
Udział siły roboczej o wysokich kwalifikacjach wzrośnie w tym okresie do około 56%
w porównaniu do 21% w 2005 roku. W tym czasie posiadacze kwalifikacji na średnim
poziomie stanowić będą około 36% siły roboczej (spadek od 2013 roku o 17 p.p.). Odsetek
osób o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji, zgodnie z przewidywaniami, ulegnie
zmniejszeniu do poziomu nawet poniżej 8%161.
Prognozy jednoznacznie wskazują na konieczność podnoszenia poziomu kwalifikacji
w Polsce. Już dzisiaj obserwować można wyraźny związek pomiędzy poziomem
wykształcenia i wskaźnikiem zatrudnienia. Im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższa
wartość wskaźnika zatrudnienia. Wyjątek stanowi jedynie wykształcenie zasadnicze
zawodowe (deficyty kwalifikacji spowodowane nadmierną redukcją liczby miejsc w tego typu
szkołach i tendencją wspierającą kształcenie w liceach ogólnokształcących), którego
posiadacze notują wyższą wartość wskaźnika niż absolwenci liceów ogólnokształcących.
Wykształcenie wyższe sprzyja zatrudnieniu wskazując, że polska gospodarka już
w przededniu rozwoju czwartej rewolucji przemysłowej zgłasza zapotrzebowanie
w największym stopniu na wysokie kwalifikacje. W tym rankingu województwo wielkopolskie
wypada względnie dobrze i notuje wyższą wartość wskaźnika zatrudnienia wśród
posiadających wyższe wykształcenie niż w Polsce ogółem. Nie jest to jednak jednoznacznie
korzystny sygnał, gdyż częściowo wynika z niskiego poziomu konkurencji wśród osób
posiadających wyższe wykształcenie, ponieważ udział osób z wyższym wykształceniem
w ogóle aktywnych zawodowo pracujących jest bardzo niski. Niemniej jednak liczbowo

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (2019), https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/
Zintegrowana-Strategia-Umiejętności-2030-część-ogólna.pdf, dostęp: 10.06.2020.
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aktywność zawodowa osób legitymujących się wyższym wykształceniem należy do
najwyższych w kraju (Tab. 2).
Jest to również rezultat wysokiej liczebności populacji zamieszkującej region. Nie
umniejsza to faktu, że rynek pracy posiadający tak znaczącą liczbę aktywnych zawodowo
z wyższym wykształceniem czyni go atrakcyjnym inwestycyjnie, w szczególności dla dużych
przedsiębiorstw, w tym w dużej mierze dla inwestorów zagranicznych. To z kolei sprzyja
inwestycjom o charakterze innowacyjnym. Ponadto na pozytywną ocenę zasługuje wskazana
w tab. 2 szczególnie wysoka dynamika wzrostu analizowanej liczebności w latach 20092018, co implikuje kreślenie korzystnych predykcji. Warto też zaznaczyć, że w 2018 roku
w rankingu uwzględniającym stosunek odsetka studentów szkół wyższych do odsetka
ludności według regionów, województwo wielkopolskie zajęło wysokie 73. miejsce na 419
ogółem162 (wskaźnik 1,1). Świadczy to o tym, że liczba studiujących w Wielkopolsce jest
relatywnie wysoka na tle Europy163.
Tab. 2. Liczba zatrudnionych z wykształceniem wyższym w województwach w Polsce w latach 2009 i 2018
Województwo
POMORSKIE
WIELKOPOLSKIE
MAŁOPOLSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
OPOLSKIE
LUBUSKIE
PODLASKIE
POLSKA
MAZOWIECKIE
ŚLĄSKIE
PODKARPACKIE
LUBELSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
ŁÓDZKIE

2009

2018

[tys. osób]

[tys. osób]

204
273
321
278
155
171
79
86
121
4 048
831
476
212
237
143
142
320

Zmiana
(tys. osób)

375
479
544
457
236
258
119
125
175
5 840
1 161
659
271
291
165
162
364

171
206
223
179
81
87
40
39
54
1 792
330
183
59
54
22
20
44

Dynamika (%)
84
75
69
64
52
51
51
45
45
44
40
38
28
23
15
14
14

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, dostęp: 10.06.2020.

3.2.3. Studia podyplomowe, kursy
Bardzo istotna dla kształtowania wysokich kwalifikacji zasobów pracy, kluczowych dla
rozwoju przemysłu czwartej generacji, jest nauka przez całe życie. Do istotnych form tego
typu kształcenia należą studia podyplomowe oraz szkolenia. Kształcenie takie wpisuje się
w koncepcję zrównoważonego rozwoju, gdyż przy wydłużającym się czasie trwania życia
konieczne jest wydłużanie czasu pracy, a to z kolei wymusza konieczność podnoszenia
kwalifikacji przez całe życie.
162
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Ogółem czyli wśród regionów i państw Unii Europejskiej oraz państw kandydujących do UE.
Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp: 10.06.2020.
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Biorąc pod uwagę odsetek osób w wieku 25-64 lata biorących udział w szkoleniach
w trakcie poprzednich 12 miesięcy, wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej, Polska
w 2016 roku z wynikiem 26% wyprzedzała jedynie Rumunię (7%) i Bułgarię (25%). Nieco
większy odsetek takich osób notowały: Litwa (28%) i Chorwacja (32%), natomiast znacznie
większy: Słowenia, Słowacja i Czechy (po 46%) oraz Łotwa (48%). Najwyższym odsetkiem
w tej grupie państw mogły się pochwalić Węgry (56%). Średnia w państwach Europy
Środkowo-Wschodniej wynosiła 36% a dla Europy Północnej 54%164.
Wartość wskaźnika określonego liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku
do liczby aktywnych zawodowo w Polsce od 2009 roku do 2018 roku zmniejszyła się
o 0,17 p.p., ale już w latach 2014-2018 zanotowano minimalny jej wzrost o 0,08 p.p.
Wielkopolska na tle kraju w 2018 roku wypadała niekorzystnie, zajmując 11. pozycję
w rankingu województw. Notowana wartość wskaźnika w regionie była blisko czterokrotnie
niższa niż w województwie mazowieckim, a ponadto w obu analizowanych przypadkach
odnotowano spadek jej wartości. Niestety nie jest to pozytywny sygnał dla wzmacniania
potencjału intelektualnego i kompetencyjnego wielkopolskich zasobów pracy. Można sądzić,
że jest to spowodowane albo niskim poziomem oferty edukacyjnej na tego typu studiach
w Wielkopolsce, albo/i niskim wsparciem swych pracowników przez przedsiębiorstwa, które
mogą wpływać na zwiększanie kompetencji swoich pracowników. Wyzwanie stanowi tu m.in.
zróżnicowanie i profesjonalizacja oferty studiów podyplomowych, elastyczność dostępu oraz
ukierunkowanie na indywidualne potrzeby słuchaczy w zakresie programu kształcenia.
Brakuje w Polsce rankingów określających pozycję rynkową studiów podyplomowych.
Dla zobrazowania globalnych trendów w zakresie studiów podyplomowych można posłużyć
się przykładem zarządzania oraz Executive Master of Business Administration. W 2019 roku
jedynie dwie polskie uczelnie znalazły się na liście Global Masters in Management Ranking
prowadzonym przez Financial Times. Spośród 13 500 uczelni biznesowych na świecie
wybieranych corocznie jest 100 najlepiej kształcących w zakresie zarządzania. Miejsce 42.
zajęła Akademia Leona Koźmińskiego, a 52. Szkoła Główna Handlowa. Witold Bielecki
– rektor Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) skomentował sukces następująco: „Dobry
program, świetni wykładowcy i umiędzynarodowienie. Te trzy elementy to taki hardware,
który musi zapewnić każda ambitna uczelnia. My staramy się do tego dodać software
– szersze horyzonty, etykę, ale przede wszystkim ducha przedsiębiorczości. Reszta zależy
od absolwentów. To oni potrafią zdobytą wiedzę i umiejętności przekuć w sukces zawodowy
i finansowy”. ALK jest również jedyną polską uczelnią, która znajduje się na liście 100
najlepszych na świecie jeśli chodzi o poziom kształcenia na kierunku Executive MBA.
Najważniejsze kryteria odnoszą się w tym rankingu do umiędzynarodowienia i poziomu kadry
naukowej, zarobków absolwentów i wzrostu ich płac w trzy lata od zakończenia studiów165.
Można więc powiedzieć, że kierunki te pozwalają ukazać deficyty, które występują na
wielkopolskich uczelniach wyższych.

164

Eurostat; Digital Economy and Society Index, 2017, Raport McKinsey & Company Polska jako Cyfrowy
Challenger
165
FT Executive MBA 2019: methodology (2019),
https://www.ft.com/content/2a0f52a6-ff92-11e9-b7bc-f3fa4e77dd47, dostęp: 04.06.2020.
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3.2.4. Studia doktoranckie
Kolejnym sposobem kształcenia przez całe życie są studia trzeciego stopnia. Podczas
analizowanej dekady zanotowano w Polsce wzrost wartości wskaźnika mierzącego
liczebność uczestników studiów doktoranckich na 10 tys. ludności o 1,2. Warto zauważyć
jednak, że najwyższy poziom wskaźnika osiągnięto w 2013 roku. Niestety, w tym zestawieniu
województwo wielkopolskie zanotowało jako jedyne w Polsce przeciwną, ujemną zmianę
o 0,9. Ogółem w 2018 roku analizowany wskaźnik wskazywał, że liczba uczestników studiów
doktoranckich na 10 tys. ludności była niższa niż w sześciu innych województwach
i kształtowała się wyraźnie poniżej średniej dla Polski. Wielkopolskę wyprzedziły pod tym
względem nie tylko województwa posiadające wiodące ośrodki akademickie, ale także
województwo pomorskie oraz łódzkie, które w większości rankingów szkół wyższych zajmują
niższe pozycje. Studia doktoranckie są bardzo istotne przede wszystkim z punktu widzenia
kształcenia kadry naukowców, która będą zasilać i decydować o przyszłym rozwoju uczelni.
Będą zatem wpływać na poziom kształcenia studentów oraz na jakość prowadzonych badań
naukowych, a także na stopień innowacyjności i kreatywności, tak ważnych w Gospodarce
4.0. Podkreślić należy, że zmniejszającą się liczbę doktorantów na uczelniach notowaną od
2013 roku tłumaczyć można polityką uczelni, związaną z regresem demograficznym, który
wpływa na mniejszą liczbę studentów. Z drugiej strony zainteresowanie studiami
doktoranckimi nie należało do najwyższych. Niskie stypendia doktoranckie nie zachęcały
najzdolniejszych absolwentów do pozostania na uczeni, gdyż otrzymywali oni znacznie
bardziej korzystne oferty na rynku pracy. Obecnie utworzone szkoły doktorskie i skokowe
podniesienie poziomu stypendiów pozwala mieć nadzieję, że dojdzie do oczekiwanej,
jakościowej zmiany po stronie popytu na studia trzeciego stopnia. O liczbie doktorantów
zdecyduje jednak polityka i możliwości uczelni.

3.3. Umiejętności przyszłości
Zapotrzebowanie na umiejętności przyszłości, które stanowią istotny warunek
skutecznego przygotowania gospodarki do wdrażania rozwiązań w ramach rewolucji czwartej
generacji jest zdeterminowane szeregiem czynników. Wymienić należy wśród nich:
globalizację, postęp technologiczny, zmiany demograficzne, zmiany preferencji i wartości. Te
czynniki uzależnione są z kolei od licznych zmiennych. Do najważniejszych zaliczyć należy:
automatyzację rutynowych i nierutynowych zadań, niestabilność zatrudnienia i dochodów,
związaną z rosnącą polaryzacją struktury zawodowej (wysokie kwalifikacje i wysokie
wynagrodzenia vs. za niskie kwalifikacje i nisko płatne miejsca pracy), rosnącą zależność
miejsc pracy od rynków zagranicznych, spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym,
rosnącą integrację życia zawodowego i prywatnego oraz uelastycznienie sposobów
wykonywania pracy i wzrost udziału niestandardowego zatrudnienia 166.
Skutecznie funkcjonujący współczesny rynek pracy w coraz większym zakresie opiera
się nie tyle na poszukiwaniu taniej siły roboczej, a w znacznie większej mierze na
zatrudnianiu pracowników posiadających szereg nowych umiejętności. Pracodawcy w coraz
większym stopniu oczekują umiejętności złożonych, wśród których szczególne ważne
OECD (2018). OECD Economic Surveys: Poland 2018, Paryż: Wydawnictwo OECD,
http://dx.doi.org/10.1787/ eco_surveys-pol-2018-en), dostęp: 10.04.2018.
166

51

W YZWANIA PRZYSZŁOŚCI I TRENDY GLOBALNE W ZAKRESIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ICH WPŁYW NA WIELKOPOLSKI RYNEK PRACY

miejsce zajmują: umiejętność współpracy w zespole, skuteczna komunikacja, wysoka
zdolność rozwiązywania problemów. W większości nowych miejsc pracy oczekiwane są
również na pewnym poziomie umiejętności cyfrowe służące inteligentnemu,
zrównoważonemu rozwojowi, sprzyjając lepszemu proinnowacyjnemu wykorzystaniu
potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Służy temu upowszechnianie
dostępu do Internetu oraz systematyczne zwiększanie ilości dostępnych danych, a także
poszerzanie spektrum możliwości obliczeniowych, co w konsekwencji umożliwia
transformację przemysłu do modelu 4.0. Poszukiwani są zatem pracownicy
o umiejętnościach interdyscyplinarnych 167.
Czwarta rewolucja przemysłowa poprzez cyfryzację, automatyzację i robotyzację
implikuje redukcję popytu na pracowników. Automatyzacja wkracza do coraz większej liczby
branż (sektor finansowy, logistyka, handel), a jak wynika z raportu ADP Workforce View in
Europe 2019, Polacy są przekonani (56%), że automatyzacja odegra kluczową rolę na rynku
pracy. Podkreślić warto jednak, że 74% polskich pracowników sądziło, iż nigdy nie zostaną
zastąpieni przez maszyny. Dodać należy, że aż 86% pracowników w wieku ponad 55 lat było
przekonanych, że ich stanowisko pracy nigdy nie zostanie zautomatyzowane. W grupie
wiekowej 35-44 lata taki pogląd wyrażało 68% badanych. Podobny spadek poczucia
zagrożenia wraz z wiekiem dostrzec można w przypadku wdrażania sztucznej inteligencji
(z 28% w kategorii wiekowej 16-24 lata do 11% wśród osób wieku ponad 55 lat)168.
Podkreślić należy, że automatyzacja nie musi wcale zastępować pracowników, gdyż
najczęściej stanowi dla nich wsparcie i uzupełnienie, przyczyniając się do wzrostu jakości,
a często i komfortu wykonywanej pracy. Dotyczy to szczególnie procesów powtarzalnych i
tutaj dobrym przykładem jest wykorzystanie chatbotów na infoliniach169.
Ponadto należy zauważyć, że procesom wypierania człowieka przez technologie
z rynku pracy towarzyszy wzrost zapotrzebowania na umiejętności i pracę nowego typu.
Współczesny model wymaga od pracownika ciągłego rozwoju, zdobywania nowych
umiejętności, przyjmowania nowych pozycji i ról w przedsiębiorstwie. W modelu takim
pracownicy zajmują się podejmowaniem kluczowych decyzji i koordynacją procesu produkcji,
jego programowaniem, definiowaniem i przekazywaniem procedur maszynom do wykonania.
Coraz większe znaczenie odgrywa społeczna odpowiedzialność biznesu, a więc relacje
z otoczeniem i klientem. W związku z tym tak ważne stają się kompetencje związane ze
skuteczną komunikacją, elastycznością i przywództwem nakierowanym na współpracę.
Zgodnie z przewidywaniami McKinsey Global Institute postępy w obszarach
automatyzacji, technik obliczeniowych oraz AI mogą spowodować, że w 2030 roku na
świecie od 400 mln do 800 mln ludzi będzie zmuszonych do przekwalifikowania się lub straci
zatrudnienie. Zmiany mogą dotknąć aż 20% wszystkich pracujących. Dodać należy, że nie
dotyczy to wyłącznie robotników i pracowników o niskich kwalifikacjach, ale i licznych
specjalistów, a nawet artystów. Sformułowano przewidywanie, że do 2030 roku globalnie
167

OECD, 2016, Enabling the Next Production Revolution: the Future of Manufacturing and Services - Interim
Report, Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris, 1-2 June 2016, za: J. Fazlagić (2018), Przemysł 4.0
a polskie samorządy, „Ekspertyzy i opracowania, nr 53,
https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1537354138_ EKSPERTYZA %2053.pdf, s. 2, dostęp: 10.06.2020.
168
Raport ADP, Workforce View in Europe 2019, https://www.adp.pl/media-1/download-pages/workforce-view-2019thankyou/, dostęp: 10.06.2020.
169
M. Duszczyk (2019), Roboty nadchodzą. Sprawdź, czy odbiorą ci pracę,
https://www.rp.pl/CYFROWA-Technologie/3091799 12-Roboty-nadchodza-Sprawdz-czy-odbiora-ci-prace.html,
dostęp: 10.06.2020.
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zostanie zautomatyzowany nakład pracy stanowiący od 0% do 30% wszystkich godzin
roboczych (zależnie od szybkości popularyzacji różnych technologii, co zależne jest od
państwa i jest zdeterminowane dominującymi rodzajami zadań wykonywanych przez
pracowników)170.
Wśród zawodów najbardziej podatnych na automatyzację wymienia się te, które
wymagają aktywności fizycznej w “przewidywalnych środowiskach”. Autorzy raportu
wskazywali pracowników zajmujących się m.in. zadaniami w banku, pracą doradczą
w zakresie prawnym, księgowością i przetwarzaniem transakcji back-office. Podkreślają
jednak, że wdrażana automatyzacja wcale nie musi ograniczyć zatrudnienia w tych branżach
i profesjach, gdyż pracownicy otrzymają nowe zadania. W przypadku wykonywania prac
związanych z nieprzewidywalnymi środowiskami (np. ogrodnicy, hydraulicy, opieka nad
dziećmi lub osobami starszymi) automatyzacja będzie miała charakter znacząco
ograniczony. Przyczynę obniżonej automatyzacji tych zawodów stanowią nie tylko trudności
techniczne, ale i niska opłacalność tych procesów z uwagi na relatywnie niskie płace, co
stanowi o niskim koszcie takiej pracy. Mniejsze znaczenie automatyzacji można przewidywać
także w takich dziedzinach jak: zarządzanie ludźmi, wykorzystanie wiedzy specjalistycznej,
w przypadku których maszyny nie są w stanie dorównać wydajności człowieka 171.
Zgodnie z danymi zawartymi w Raporcie The Future of Jobs w 2018 roku średnio
71% wszystkich godzin pracy stanowiła praca człowieka, a pozostałe 29% czasu
wydatkowały maszyny. Przewidywano wówczas, że już w roku 2022 powyższa proporcja
ukształtuje się w stosunku 58% (praca ludzka) i 42% (praca maszyn), co stanowi szokową,
skokową zmianę. W niektórych dziedzinach technologia i praca maszyn dominują już
w procesie produkcji (przetwarzanie danych oraz wyszukiwanie i przesyłanie informacji) 172.
Przewiduje się, że w Polsce zagrożonych wysokim bezrobociem technologicznym
jest około 8-9% zatrudnionych (w branżach, gdzie 70% wykonywanych zadań da się
zautomatyzować). Zakłada się, że za 25 lat prawie połowa istniejących dzisiaj profesji
zostanie zastąpiona przez maszyny. W państwach OECD, charakteryzujących się
dynamicznym rozwojem technologicznym średnio około 57% wszystkich prac może zostać
zastąpionych przez automaty, a w Polsce ponad 40%. W zawodach takich jak: sprzedawca
przez telefon, urzędnik w banku lub na poczcie, agent ubezpieczeniowy, bibliotekarz,
księgowy, recepcjonista, sprzedawca, robotnik rolny, zagrożenie automatyzacją sięga
ponad 90%. Niski stopień zagrożenia automatyzacją (poniżej 10%) dotyczy zawodów
wymagających kreatywności i niepowtarzalnego działania. Należą do nich: terapeuta,
psycholog, pielęgniarka, analityk, lekarz, wykładowca czy też opiekunka dla dziecka173.
Badania i prognozy wskazują na przykład, że na skutek starzenia się społeczeństwa,
w najbliższej dekadzie w Europie nastąpi wzrost zapotrzebowania na personel medyczny
o co najmniej 10% oraz o 25% w kolejnych 30 latach. Dotyczy to: lekarzy, pielęgniarek,
fizjoterapeutów, trenerów, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych, czy
170

McKinsey Global Institute (2017), Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation,
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20
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McKinsey Global Institute (2017), op.cit.
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dietetyków. Kolejna dziedzina to ochrona środowiska. W USA oszacowano, że od 2016 roku
do 2026 roku wzrośnie zapotrzebowanie na inżynierów specjalizujących się w fotowoltaice
o 115%, a w energii wiatrowej o 95%. Taki trend dotyczył będzie większości państw
z uwzględnieniem ich nacisków na wspieranie ekologicznej energii odnawialnej. W Polsce
dotychczas specjalizacje tego typu nie są popularne, o czym decyduje nadal ograniczony
popyt na rozwój tego typu energetyki. Oczekiwać należy jednak zmian w tym zakresie
i dołączenia przez Polskę do grona państw znacznie bardziej zaawansowanych pod tym
względem174.
Zauważyć należy jednak, że w Polsce według raportu Trenkwalder Rynek pracy
oczami pracodawców. Efektywność i plany rekrutacyjnej na drugą połowę 2019, najbardziej
poszukiwani (zdaniem pracodawców) są pracownicy niezwiązani z Przemysłem 4.0. Należą
do nich np. operator maszyn, elektryk i elektromechanik, operator wózka widłowego,
pracownik produkcji, magazynier. Jest to wynikiem zaniedbań edukacyjnych ostatnich 25 lat.
Podkreślić należy jednak, że wśród najlepiej płatnych stanowisk pracy wymienić należy
pracowników branży IT. Jest to związane z jednej strony z deficytem specjalistów w tym
obszarze, ale także z wysokiej wartości dodatkowej wytwarzanej przez tę branżę. Istotną rolę
odgrywa przy tym popularność języków programowania. Na przykład w Polsce w 2019 roku
zdecydowanie najwięcej (10-15 tys. zł miesięcznie) zarabiali posługujący się Scalą, czy Javą,
szczególnie na wysokim poziomie umiejętności, co nadal należy do najlepiej opłacanych
kompetencji175.
W Polsce bardzo dynamicznie też rozwija się sektor BPO176. W tym sektorze
poszukiwane są osoby z bardzo dobrą znajomością języków obcych, specjaliści księgowości
i finansów. Oprócz tego, jednymi z najbardziej pożądanych zawodów w 2019 roku byli:
inżynier danych oraz specjaliści Data Science. Spodziewać się należy dalszego wzrostu
zapotrzebowania na te profesje. Równocześnie, oczekiwać można powstawania nowych
zawodów, jeszcze dzisiaj nieistniejących. Będą one powstawać w obszarze technologii, tzw.
nowych maszyn, e-biznesie, reklamie, marketingu, ale także w ramach ekonomii społecznej,
branży szeroko pojętej rozrywki. Oczekiwać należy dalszego wzrostu zapotrzebowania na
programistów177.
Obniżający się poziom zasobów pracy związany z demografią koresponduje dodatnio
z obserwowanymi inwestycjami w rozwój umiejętności człowieka przez całe życie, co jest
niezbędne z uwagi na „starzenie się” umiejętności. Bardzo ważną rolę w rozwoju kompetencji
tej grupy uczących się osób, odgrywają osoby wspierające. Komisja Europejska 22 maja
2018 roku przedstawiła zaktualizowany katalog pożądanych umiejętności zarówno
podstawowych, jak i przekrojowych. Do najważniejszych umiejętności z punktu widzenia
przygotowania do rozwoju Gospodarki 4.0 zaliczyć należy umiejętności podstawowe
i przekrojowe:
 Umiejętności podstawowe:
1. Komunikacyjne – polegające na: prawidłowym rozumieniu i tworzeniu
informacji pisemnych, zdolności identyfikowania, rozumienia, wyrażania,
Zawody przyszłości 2020/2030, op.cit.
Ibidem.
176
BPO to skrót od ang. Business Process Outsourcing. Na rynku amerykańskim jest on jednak rozwijany jako
Business Process Offshoring. Jest to skrót używany na określenie sektora outsourcingu procesów biznesowych, za:
Kariera w finansach, https://www.karierawfinansach.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/bpo-co-oznacza-pojecie-bpo,
10.06.2020.
177
Zawody przyszłości 2020/2030, op.cit.
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2.

3.

4.

tworzenia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie, przy
wykorzystaniu obrazów, dźwięków i materiałów cyfrowych we wszystkich
dziedzinach i kontekstach; polegają też na zdolności do skutecznego
komunikowania się i porozumiewania się z innymi osobami, we właściwy
i kreatywny sposób.
Językowe – opierające się na wielojęzyczności, czyli zdolności do:
prawidłowego i skutecznego korzystania z różnych języków w celu
porozumiewania się, rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli,
uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie w odpowiednim zakresie kontekstów
społecznych i kulturowych.
Matematyczne – polegające na: rozwijaniu i wykorzystywaniu myślenia
matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających
z codziennych sytuacji; to też zdolność i chęć wykorzystywania
matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz
prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).
W zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii – polegające na:
uzyskaniu zdolności do wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy
i metodologii do wyjaśniania świata przyrody w celu formułowania pytań
i wyciągania wniosków opartych na dowodach; wykorzystanie wiedzy i metod
w odpowiedzi na postrzegane ludzkie potrzeby lub wymagania; rozumienie
zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialności za nie.

 Umiejętności przekrojowe:
1. Cyfrowe – polegające na: krytycznym i odpowiedzialnym korzystaniu
z technologii cyfrowych i interesowaniu się nimi do celów uczenia się, pracy
i udziału w społeczeństwie; umiejętności korzystania z informacji i danych,
komunikowaniu się i współpracy, umiejętności korzystania z mediów,
tworzeniu treści cyfrowych (w tym programowaniu), zdolnościach w zakresie
cyberbezpieczeństwa, kwestiach dotyczących własności intelektualnej.
2. Osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się – polegające na: zdolności do
autorefleksji, skutecznym zarządzaniu czasem i informacjami, konstruktywnej
pracy z innymi osobami, zachowaniu odporności oraz zarządzaniu własnym
uczeniem się i karierą zawodową, zdolności radzenia sobie z niepewnością
i złożonością, umiejętności uczenia się, wspieraniu swojego dobrostanu
fizycznego i emocjonalnego, utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego
oraz zdolności do prowadzenia prozdrowotnego i zorientowanego na
przyszłość trybu życia, odczuwaniu empatii i zarządzania konfliktami we
włączającym i wspierającym kontekście.
3. W zakresie przedsiębiorczości – polegające na: zdolności wykorzystywania
szans i pomysłów oraz przekształcania ich w wartość dla innych osób;
kreatywności, krytycznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów,
podejmowaniu inicjatywy, wytrwałości oraz na zdolności do wspólnego
działania służącego planowaniu i zarządzaniu projektami mającymi wartość
kulturalną, społeczną lub finansową.
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W zakresie myślenia krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów
– polegające na gotowości do rozpatrywania w przemyślany sposób
problemów i przedmiotów, które wchodzą w zakres doświadczenia, a także
znajomości i umiejętności stosowania logicznych metod rozumowania
i dociekania.
5. W zakresie pracy zespołowej – polegające na: umiejętności efektywnej pracy
w grupach; pracy nakierowanej na osiągnięcie wspólnego celu; umiejętności
osiągania kompromisu poprzez bycie elastycznym i otwartym na pomoc innym
członkom zespołu oraz przyjęcie części odpowiedzialności za efekt wspólnej
pracy i proces uczenia się.
6. Zdolność adaptacji do nowych warunków – polegająca na: szybkim
adaptowaniu się do nowych ról i obowiązków; umiejętności odnalezienia się
w nowym zespole; umiejętności efektywnej pracy przy zmieniających się
warunkach i priorytetach.
7. Przywódcze – polegające na: planowaniu działań prowadzących do realizacji
wyznaczonych celów; wykorzystaniu umiejętności interpersonalnych w celu
rozwiązywania problemów; skutecznej realizacji działań w dążeniu do celu;
korzystaniu z umiejętności innych osób w celu osiągnięcia wspólnego celu;
odpowiedzialnym działaniu w interesie grupy, której jest się członkiem;
organizacji i prowadzeniu pracy zespołowej.
8. Związane z wielokulturowością – polegające na: otwartej postawie,
produktywnej i autentycznej współpracy z innymi; odwoływaniu się do
kolektywnej mądrości grupy; pokonywaniu różnic kulturowych i patrzeniu na
problemy z różnych perspektyw, w celu podniesienia poziomu innowacyjności
i jakości pracy.
9. Związane z kreatywnością i innowacyjnością – polegające na: pozyskaniu
zdolności do generowania, wyrażania lub stosowania nowych i wartościowych
pomysłów, technik i perspektyw, także w formie współpracy; biegłości
w wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schematy oraz
eksplorowaniu i eksperymentowaniu z nowatorskimi i niekonwencjonalnymi
podejściami w celu osiągnięcia wartościowych rezultatów178.
Potrzebę dostosowania zapotrzebowania na umiejętności w celu równoważenia popytu
i podaży na pracę zawarto już w nowym Europejskim Programie na rzecz Umiejętności179. Na
4.

Komisja Europejska (2018b). Zalecenie Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez
całe życie, COM (2018) 24, Bruksela. Zintegrowana Strategia Umiejętności wpisuje się w Strategię na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju oraz uzupełnia i rozwija cele i kierunki działań projektowane w Strategii Rozwoju
Kapitału Ludzkiego 2020 (z perspektywą do 2030 r.), nawiązując również do pozostałych 8 horyzontalnych
zintegrowanych strategii rozwoju: • Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”; •
Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.); • Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne
i Środowisko perspektywa do 2020 r.; • Strategii Sprawne Państwo 2020; • Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego
2020; • Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010—2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie; • Strategii rozwoju
obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020; • Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022. Zintegrowana Strategia Umiejętności nawiązuje także do rządowych
programów wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: • Program Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO; • Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu
Długoterminowego na lata 2018-2030; • Rządowy program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych
na lata 2018-2030.
179
Nowy Europejski Program na rzecz Umiejętności,
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pl, dostęp: 15.06.2020.
178
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poziomie regionalnym punkt wyjścia do aktualizacji strategii rozwoju województw stanowi
ZSU – Zintegrowana Strategia Umiejętności (również krajowa polityka rozwoju,
uwzględniająca dokumenty UE wyznaczające kierunki prac nad utworzeniem do 2025 roku
Europejskiego Obszaru Edukacji180). Kierunek polityki wyznaczony w ZSU zdeterminowany
jest także wnioskami z prac Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
w szczególności programu OECD Edukacja 2030 oraz diagnoz i analiz w zakresie
zagranicznych strategii umiejętności. Realizacja ZSU powinna przyczyniać się do realizacji
przez Polskę celu 4.4. Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 Organizacji
Narodów Zjednoczonych (ONZ)181, który dotyczy zwiększenia do 2030 roku liczby młodzieży
i osób dorosłych posiadających odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, na
rzecz zatrudnienia, miejsc pracy i przedsiębiorczości.
Uzupełnieniem i potwierdzeniem dla zmian kierunków kształcenia kompetencji jest
szacunek liczby przepracowanych godzin przeprowadzony przez McKinsey Global Institute.
Zgodnie z nim do 2030 roku licząc od 2016 roku spodziewać się należy, że w Europie i
Stanach Zjednoczonych zmniejszy się liczba przepracowanych godzin przez pracowników
wykorzystujących: podstawowe umiejętności poznawcze – o 15% oraz fizyczne i manualne
umiejętności – o 14%. Natomiast wzrośnie liczba godzin przepracowanych z wykorzystaniem
wyższych umiejętności poznawczych – o 8%. Jeszcze więcej, bo o 24% wzrośnie liczba
przepracowanych godzin wykorzystujących umiejętności społeczne i emocjonalne,
a najwięcej – aż o 55% – wykorzystujących umiejętności technologiczne 182.
Z punktu widzenia kształtowania potencjału do wdrażania rozwiązań w ramach modelu
Gospodarki 4.0 podstawowy determinant stanowią umiejętności cyfrowe. Stanowią one
warunek konieczny do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym XXI wieku, stwarzając
jednocześnie szanse na osiąganie korzyści i przewag konkurencyjnych w różnych obszarach
życia społecznego i gospodarczego. Obecnie jednoznacznie wzrasta i będzie nadal wzrastać
w przyszłości znaczenie technologii cyfrowych w życiu rodzinnym, zawodowym,
obywatelskim każdego człowieka. Podkreślić należy jednak, że poziom digitalizacji polskiego
społeczeństwa (w szczególności wśród osób po 45. roku życia) jest niezadawalający 183.
Polska wśród państw UE zajmuje dopiero 25. pozycję pod tym względem 184. Dane Eurostat
wskazują zaś, że aż 54% dorosłych Polaków nie posiada podstawowych umiejętności
cyfrowych. Biorąc pod uwagę dążenie do osiągnięcia możliwie największej konkurencyjności
polskiej gospodarki, powstawanie nowych zawodów, niezbędne jest permanentne
aktualizowanie kompetencji cyfrowych, co powinno się stać jednym z priorytetów polityki
edukacyjnej.
Konkluzje przyjęte przez Radę Europejską w dniu 14 grudnia 2017 r., odnoszące się do inicjatywy Komisji
Europejskiej z 16 listopada 2017 r. nt. wzmocnienia tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze oraz Konkluzje
Rady z dnia 22 maja 2018 r. pt. „Kroki ku urzeczywistnieniu wizji Europejskiego Obszaru Edukacji”; • uwzględnia
Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie;
• uwzględnia Konkluzje Rady z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie odnowionego programu UE dla szkolnictwa
wyższego, za: Zintegrowana strategia umiejętności 2030, (część ogólna) Warszawa 2019,
https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/Zintegrowana-Strategia-Umiej%C4%99tno%C5%9Bci-2030cz%C4%99%C5%9B%C4%87 -og%C3%B3lna.pdf
181
Cele zrównoważonego rozwoju, https://www.un.org.pl/cel4
182
McKinsey Global Institute Workforce Skills Model; McKinsey Global Institute Analysis, za: Pracownik przyszłości,
(red.) Barbara Kaszubowska Magdalena Jungiewicz, Gdańsk 2019,
https://images.samsung.com/is/content/ samsung/p5/pl/pracownik/pracownik_przyszlosci_2019infuturesamsung.pdf,
s. 25, dostęp: 10.06.2020.
183
Digital Economy and Society Index 2018
184
Komisja Europejska 2018
180
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Badania CAWI przeprowadzone w ramach opracowania Przemysł 4.0. Na jakim etapie
przemysłowej rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie? wskazują, że jako kluczowe
kompetencje dla skutecznego wdrażania nowoczesnych technologii w Wielkopolsce
zaliczane są kompetencje techniczne (86% wskazań). Na 2. miejscu, jednak znacznie
rzadziej (43%), wskazywano na kompetencje organizacyjne. Jako istotne wymieniano także
umiejętności współpracy (33%), kreatywność (23%), dobry kontakt z klientem (18%) 185.
Również raporty z Badań Kapitału Ludzkiego jednoznacznie wskazują, że Polakom
wchodzącym na rynek pracy obok kompetencji specjalistycznych nadal brakuje określonych
kompetencji miękkich. Należą do nich: utrzymywanie kontaktów z klientami,
komunikatywność, kultura osobista, umiejętność autoprezentacji, poczucie
odpowiedzialności, dyscypliny, uczciwości, wiarygodności, pracowitości, staranności.
Podkreślić należy jednak, że sami absolwenci wysoko oceniają przydatność w pracy
zawodowej wiedzy i umiejętności wyniesionych ze szkół i uczelni186. Niestety brakuje
wystandaryzowanych baz danych o umiejętnościach młodzieży. Najmniej tego typu informacji
można pozyskać w przypadku studentów i absolwentów szkół wyższych.
Powyższe deficyty stanowią istotny problem w przygotowaniu zasobów pracy do
potrzeb związanych ze zwiększaniem innowacyjności firm, w szczególności w szybciej
rozwijających się sektorach gospodarki. Innowacyjność stanowi pochodną kreatywności
i umiejętności rozwiązywania problemów. Podczas gdy wraz z rozwojem technologicznym
struktura zapotrzebowania na umiejętności przekrojowe nie ulega gwałtownym zmianom, to
zmiany w zakresie poszukiwanych kompetencji zawodowych są daleko idące. Przygotowanie
młodzieży do pracy w zawodach jutra i stanowiskach jeszcze dzisiaj nieznanych wymaga
wyposażania w kompetencje zapewniające szybką adaptację do rodzących się nowych
wyzwań na rynku pracy. W związku z tym coraz częściej od specjalistów z dziedziny nauk
ścisłych oczekuje się zaawansowanych umiejętności miękkich.
Niestety nawet skuteczna aktywizacja zatrudnieniowa osób w grupie 50+ nie daje zbyt
dużych szans na ograniczenie wspomnianych deficytów kompetencji. Jest to związane
z obecnie posiadanymi umiejętnościami wśród osób w tej kategorii wiekowej. W obszarach:
rozumienia tekstu (1/3 osób w wieku 55-65 lat), rozumowania matematycznego (ponad 1/3
osób w wieku 55-65 lat), wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (prawie
80% w wieku 55-65 lat) dorośli Polacy (osoby po 40. roku życia, a w szczególności po 50.
roku życia osiągają niższy niż przeciętny poziom umiejętności w porównaniu do
mieszkańców krajów OECD. Dla odmiany młodzież i najmłodsze osoby dorosłe uzyskują
wyniki powyżej tej średniej. Uszczegóławiając podkreślić należy, że około 20% dorosłych
w Polsce ma trudności z rozumieniem tekstów i myśleniem matematycznym w codziennym
życiu. Udział populacji dorosłych (16-74 lata) Polaków z co najmniej podstawowymi
umiejętnościami cyfrowymi jest na tle UE relatywnie niski (46% w 2017 roku przy średniej
w UE 57%). Polacy rzadziej i mniej intensywnie niż w innych krajach korzystają z komputera
w pracy (46% nigdy nie korzystało, podczas gdy w krajach OECD tylko 30%). Badania GUS
wskazują, że wynika to częściej z braku poczucia takiej potrzeby niż z barier technicznych187.
Można sformułować wniosek, że współczesna polska gospodarka nie wymusza na
K. Bondyra, B. Zagierski (2019), Przemysł 4.0. Na jakim etapie przemysłowej rewolucji znajduje się województwo
wielkopolskie?
https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2019/10/Przemys%C5%82-4.0.pdf, dostęp: 10.06.2020.
186
Badanie Kapitału Ludzkiego, op.cit.
187
GUS 2018.
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pracownikach digitalizacji, co sugeruje, że jest bardziej oddalona od rewolucji przemysłowej
4.0 niż większość krajów OECD. Niska aktywność zawodowa i społeczna nie ulega zmianie
wraz z wiekiem, co w konsekwencji implikuje pogłębienie niskich umiejętności osób
starszych. Ponadto pracodawcy podkreślają, że w Polsce brakuje pracownikom umiejętności
społeczno-emocjonalnych, kognitywnych oraz cyfrowych. Można sądzić, że mimo
wprowadzanych zmian w programach uczenia, nadal edukacja w zakresie kompetencji
społecznych, w tym umiejętność współpracy, jest niewystarczająca188.
Ważnym kryterium przygotowania do Gospodarki 4.0 w kontekście popytu na
kompetencje wydaje się znajomość języków obcych. Rodzący się nowoczesny przemysł
wymaga intensywnej współpracy międzynarodowej, która może być skutecznie rozwijana
przy dobrej znajomości języków ojczystych partnerów biznesowych lub uniwersalnego języka
angielskiego. Mimo rozwoju technologii i translatorów, nic nie zastąpi bezpośredniego
skutecznego porozumiewania się w pracy np. projektowej. Dobra znajomość języków obcych
sprzyja też wymianie międzynarodowej badaczy i dydaktyków, co przyspiesza możliwości
rozwoju modelu gospodarki czwartej generacji.
Biorąc pod uwagę uczących się języka angielskiego dodatkowo – poza systemem
szkolnym, województwo wielkopolskie w 2008 roku uplasowało się na 2. pozycji w Polsce
(4 084 osoby wobec 6 551 osób w województwie dolnośląskim – 1. miejsce w rankingu).
W przypadku języka francuskiego było to 7. w rankingu (507 osób wobec 3 267 osób
w województwie mazowieckim – 1. w zestawieniu), ale już pod względem dokształcania się
z języka niemieckiego Wielkopolska zajmowała 1. lokatę (38 904 osoby). Jednak
uwzględniając stosunek dokształcających się językowo z angielskiego do liczby ludności
w wieku produkcyjnym Wielkopolska wypadała już nieco słabiej (4. pozycja – 0,19%). Na 1.
miejscu pod tym względem plasowało się województwo lubuskie z prawie 3-krotnie wyższym
odsetkiem (0,49%). Uwzględniając stosunek do liczby ludności i dokształcanie w zakresie
języka francuskiego Wielkopolska zajęła 9. lokatę w Polsce. Stosując ten przelicznik
w dokształcaniu w zakresie języka niemieckiego prym wiodło województwo wielkopolskie
(1,78%, przy średniej w kraju 0,93%)189. Świadczy to o tym, że Wielkopolanie zdają sobie
sprawę, że ich położenie geograficzne oraz dotychczasowe inwestycje pochodzące
z Niemiec w naturalny sposób wymuszają dobrą znajomość języka niemieckiego by osiągnąć
dobrą pozycję na rynku pracy, podnosząc w ten sposób swoje kwalifikacje.
Do skutecznego rozwoju powyżej wskazanych kompetencji konieczne jest rozwijanie
różnorodnych form, nie tylko bezpośrednio związanych z formalnym systemem kształcenia.
Wskaźnik uczestnictwa w edukacji i w szkoleniach (odsetek dorosłych w wieku 25-64 lata
uczestniczących w kształceniu lub w szkoleniu)190 w Wielkopolsce wynosił 3,8% w 2019 roku
(2,4% w 2015 roku), lokując ją w dziewiątym decylu w UE-28, wobec średniej wśród
regionów UE-28 wynoszącej 11,4%. Dla porównania w Zurichu wartość tego wskaźnika
wynosiła w 2019 roku aż 37,8%191. Warto zaznaczyć, że Polska wypadała równie
niekorzystnie, zajmując w 2019 roku 23. miejsce w UE, pod względem udziału osób

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, op.cit.
Obliczenia własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.
190
Brane są pod uwagę ostatnie 4 tygodnie od dnia przeprowadzania badania.
191
Zaznaczyć należy, że nie można wprost porównywać miast z regionami, gdyż wskaźniki tego typu w obszarach
wysoko zurbanizowanych osiągają wyraźnie wyższe poziomy.
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uczestniczących w kursach online (5%), przy średniej UE-28 kształtującej się na poziomie
10% i najwyższym odsetku zanotowanym w Finlandii (21%)192.

3.4. Innowacyjność Wielkopolski jako determinant konkurencyjności
regionu i rozwoju Przemysłu 4.0
W celu oceny przygotowania województwa wielkopolskiego do wdrażania rozwiązań
wpisujących się w model Przemysłu 4.0 należy uwzględnić obecny stan innowacyjności
gospodarki. Jest to istotny miernik, gdyż dotychczasowe efekty wdrażania innowacji stanowią
kluczową przesłankę dla oceny perspektyw w tym zakresie.
Innowacyjność we współczesnej gospodarce jest jednym z najważniejszych czynników
decydujących o potencjale regionalnej i krajowej gospodarki, stanowiąc podstawę jej rozwoju
w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Innowacje w regionie wpływają na atrakcyjność
inwestycyjną, zwiększając szanse na pozyskanie inwestorów opierających swoją działalność
na nowoczesnych technologiach. Warunkiem tworzenia potencjału innowacyjnego regionu
jest aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, które powinny intensywnie rozwijać współpracę
ze szkołami wyższymi, jednostkami naukowymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz
z administracją publiczną. W tym celu niezbędny jest dynamiczny rozwój potencjału
naukowo-badawczego, a także nacisk na dynamiczny wzrost poziomu komercjalizacji
wyników badań naukowych. Konieczna jest też analiza i pomiar, w jaki sposób wprowadzane
są innowacje w przedsiębiorstwach, jakie przeznacza się na nie środki, a także w jakich
obszarach innowacje są stosowane. Innowacyjność przedsiębiorstw wpływa na otoczenie
rynkowe w całych regionach, a czasem nawet w kraju i na świecie.

3.4.1. Wybrane rankingi konkurencyjności i innowacyjności
Międzynarodowe rankingi innowacyjności wskazują, że gospodarka polska na tle
innych państw OECD nadal jest mało innowacyjna. W związku z tym, że konkurencyjność ma
pozytywny wpływ na rozwój, gdyż stymuluje kreatywność przedsiębiorstw i wspiera ich
innowacyjność193, istotne zestawienie stanowi Regionalny Indeks Konkurencyjności (RCI,
ang. Regional Competitiveness Index). Uwzględnia on miarę dobrobytu wykraczającą poza
PKB i biorącą pod uwagę rozwój służby zdrowia czy kapitał ludzki194. Może być on
wykorzystywany także do wyznaczenia kierunku koniecznych zmian w przyszłości. Dobór
wskaźników do poszczególnych filarów dokonany został z uwzględnieniem następujących
kryteriów: opinie ekspertów i przegląd literatury przedmiotu, eliminacja informacji
pokrywających się w różnych filarach, zbilansowana liczba wskaźników pomiędzy filarami,

192

Eurostat 2020.
S. Mundschenk., M. H.Stierle., U. Stierle von Schütz, I. Traistaru (2006), Competitiveness and growth in Europe.
Lesson and Policy Implication for the Lisbon Strategy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK and Northampton,
MA, USA, s. 3-6.
194
Eurostat,
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Regional_competitiveness_statistics#Regional
_competitiveness_gaps_within_the_same_country_.E2.80.94_harmful_for_national_competitiveness.3F,
dostęp: 02.04.2020
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dostępność danych statystycznych (kwestia brakujących obserwacji), zgodność statystyczna
(analiza wielowymiarowa).
Na ogólną wartość wskaźnika RCI składa się 11 podkategorii, które są dodatkowo
pogrupowane w subindeksy:
 subindeks podstawowy: instytucje państwowe, stabilność makroekonomiczna,
infrastruktura, dobry stan zdrowia ludności;
 subindeks efektywności: szkolnictwo wyższe, szkolenie i uczenie się przez całe
życie, wydajność rynku pracy, wielkość rynku;
 subindeks innowacji: gotowość technologiczna, wyrafinowanie biznesowe,
innowacje195.
Zestawienie przygotowano na podstawie znormalizowanych wyników, zgodnie z którymi
region z najwyższym RCI otrzymał 100 punktów, a region z najniższym wskaźnikiem RCI
– 0 punktów.
Województwo wielkopolskie w Regionalnym Indeksie Konkurencyjności z 2019 roku
zanotowało słaby wynik (41 pkt) – niższy niż indeks w Polsce ogółem (43 pkt). Z kolei indeks
dla Polski nadal znacząco odbiega od średniej UE (60 pkt). Wśród wszystkich województw
w rankingu RCI Wielkopolska uzyskała 7. miejsce w Polsce i 194. miejsce wśród 268
regionów w UE. W kraju lepsze wskaźniki zanotowały województwa: mazowieckie – 43 pkt
(187. miejsce wśród regionów UE), mazowieckie z wyłączeniem Stołecznego Warszawskiego
– 68 pkt (105. pozycja w rankingu), małopolskie – 47 pkt (174. lokata), śląskie – 49 pkt (170.
miejsce), dolnośląskie i pomorskie – po 44 pkt (182. pozycja) oraz łódzkie – 41 pkt (190.
miejsce).
Tab. 3. Składowe Regionalnego Indeksu Konkurencyjności w Wielkopolsce
na tle Polski i Unii Europejskiej w 2019 roku
Składowa
RCI 2019
Instytucje państwowe
Stabilność makroekonomiczna
Infrastruktura
Stan zdrowia ludności
Edukacja podstawowa
Szkolnictwo wyższe i kształcenie ustawiczne
Wydajność rynku pracy
Wielkość rynku
Gotowość technologiczna
Wyrafinowanie biznesu
Innowacje
Subindeks podstawowy
Subindeks efektywności
Subindeks innowacji

Średnia UE

Polska

Wielkopolska

60
50
62
50
71
55
59
69
65
65
41
49
57
68
56

43
34
52
25
39
36
65
67
54
43
11
36
30
64
29

41
34
52
22
41
36
62
68
53
45
8
28
29
63
25

Źródło: European Regional Competitiveness Index,
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional _competitiveness#3, dostęp: 20.05.2020.

195

Eurostat: Regional competitiveness statistics,
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?
title=Regional_competitiveness_statistics&oldid=189507, dostęp: 10.06.2020
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Z punktu widzenia rozwoju innowacyjności najważniejsze wydają się następujące
składowe indeksu: jakość edukacji na poziomie wyższym oraz dokształcanie się w ciągu
całego życia, efektywność rynku pracy, gotowość technologiczna, innowacyjność,
wyrafinowanie biznesu196.
Pod względem edukacji na poziomie podstawowym wynik Wielkopolski kształtował się
na poziomie średniej ogólnopolskiej (36 pkt, wobec 55 pkt w UE), jednak już w zakresie
kształcenia na poziomie wyższym i kształcenia ustawicznego region notował niższy wynik
(62 pkt) niż Polska ogółem (65 pkt). Można jednak zauważyć pozytywny akcent, gdyż w tym
obszarze średnia wartość powyższej składowej indeksu w UE to 59 pkt, czyli mniej niż
w Wielkopolsce. Uwzględniając wydajność rynku pracy województwo wielkopolskie
z relatywnie niskim na tle kraju bezrobociem notowało o 1 p.p. wyższą wartość wskaźnika (68
pkt) niż średnia dla Polski (67 pkt) i nieco niższą niż średnio w UE (69 pkt). Pod względem
gotowości technologicznej sytuacja w Wielkopolsce (45 pkt) była również nieco lepsza niż
w Polsce ogółem (43 pkt), ale już znacząco odbiegała od średniej unijnej (65 pkt). Pod
względem innowacyjności Wielkopolska wypadała niekorzystnie (28 pkt) zarówno na tle
Polski (36 pkt), jak i UE (49 pkt). W kolejnej, ściśle związanej z innowacyjnością składowej
indeksu, określanej jako wyrafinowanie biznesu, Wielkopolska ponownie osiągnęła bardzo
niski wynik (8 pkt), poniżej średniej dla Polski (11 pkt) i przy ogromnym dystansie do średniej
UE (41 pkt). Również w subindeksie zrealizowanych innowacji wartość wskaźnika dla
Wielkopolski (25 pkt) kształtowała się poniżej średniej krajowej (29 pkt) i unijnej (aż 56 pkt).
Inne zestawienie (European Innovation Scoreboard 2019) wskazuje, że w 2018 roku
Polska należała do grona państw określanych mianem umiarkowanych innowatorów,
z wartością indeksu innowacyjności na poziomie 56,1, przy wartości dla całej UE na poziomie
100197. Oznacza to duży dystans i wskazuje na potrzebę daleko idących zmian, np.
Jakość edukacji na poziomie wyższym oraz dokształcanie się w ciągu całego życia określana jest przez: 1.
Odsetek populacji w wieku 25-64 lat z wyższym wykształceniem 2. Odsetek populacji w wieku 25-64 lat
zaangażowanych w edukację i dokształcanie 3. Odsetek populacji z wykształceniem podstawowym 4. Dostępność
wykształcenia wyższego – udział populacji mieszkającej w odległości więcej niż 60 min od najbliższej szkoły wyższej
5. Wydatki publiczne na uczelnie wyższe (ISCED 5-6) jako procent PKB. Efektywność rynku pracy określają: 1.
Współczynnik zatrudnienia 2. Bezrobocie długookresowe 3. Stopa bezrobocia 4. Mobilność pracy 5. Produktywność
pracy 6. Różnica w stopie bezrobocia kobiet i mężczyzn 7. Różnice we współczynniku zatrudnieniu kobiet i
mężczyzn 8. Bezrobocie kobiet 9. Wydatki publiczne na politykę rynku pracy. Gotowość technologiczna określana
przez następujące mierniki: 1. Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu szerokopasmowego 2. Osoby, które
robią zakupy przez Internet do użytku prywatnego 3. Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu 4.
Przedsiębiorstwa wykorzystujące komputery 5. Przedsiębiorstwa z dostępem do Internetu 6. Przedsiębiorstwa
posiadające stronę www lub stronę domową 7. Przedsiębiorstwa wykorzystujące intranet 8. Przedsiębiorstwa
wykorzystujące sieci wewnętrzne (np. LAN) 9. Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach wykorzystujących
extranet 10. Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach niewykorzystujących Internetu. Wyrafinowanie biznesu
mierzone następującymi czynnikami: 1. Zatrudnienie w sektorach wyrafinowanych (informacja i komunikacja oraz
usługi finansowe i ubezpieczeniowe) 2. Wartość dodana brutto w sektorach wyrafinowanych 3. Intensywność BIZ
– liczba nowych firm zagranicznych przypadających na tysiąc mieszkańców 4. Zagregowany wskaźnik siły klastrów
w regionie (European cluster observatory) 5. Kapitał podwyższonego ryzyka (venture capital). Innowacyjność
określana przez: 1. Liczba aplikacji patentów innowacyjnych 2. Całkowita liczba zgłoszonych patentów 3.
Zatrudnienie w działach kreatywnych 4. Zatrudnienie w sektorach wiedzy 5. Liczba publikacji naukowych 6.
Całkowite wydatki na działalność badawczo-rozwojową 7. Zasoby pracy w nauce i technologii 8. Zatrudnienie w
sektorach technologicznych i sektorach intensywnie wykorzystujących wiedzę (sectory knowledge-intensive) 9.
Wynalazcy w dziedzinie wysokich technologii 10. Wynalazcy w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych
11. Wynalazcy w dziedzinie biotechnologii, za: Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej
gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, (red.) K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta, Warszawa
2014. http://instytut-rozwoju.org/WP/wrazliwosc.pdf
197
Do określenia sumarycznego indeks innowacyjności uwzględnia się takie aspekty, jak jakość zasobów ludzkich,
systemy badań, środowisko innowacyjne, inwestycje firm w obszarze B+R, innowacyjność przedsiębiorstw,
powiazania innowacyjne, aktywa intelektualne czy udział innowacji w sprzedaży – por. European Innovation
Scoreboard 2019. Poland, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35907
196
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w zakresie współpracy pomiędzy uczelniami i biznesem198. Innowacje powinny stać się
głównym wynikiem działalności badawczej i rozwojowej, gdyż przewaga konkurencyjna
regionu będzie w dużej mierze zależeć od zdolności do wytworzenia, rozwijania
i upowszechniania tych innowacji199. Skuteczność takiego kierunku rozwoju może zapewnić
jedynie dostosowanie kwalifikacji do potrzeb zmieniającej się gospodarki w kierunku rozwoju
Przemysłu 4.0. Poziom inwestycji w badania i rozwój w Polsce (1% PKB) jest dwukrotnie
niższy niż średnio w UE (2,1% PKB). Dla porównania Czechy przeznaczają na ten cel 1,8%
PKB, Węgry 1,4% PKB. Jedynie Słowacja spośród państw grupy wyszehradzkiej przeznacza
nieco mniej (0,9% PKB)200.
Ważnym miernikiem konkurencyjności i nowoczesności gospodarki jest udział eksportu
produktów wysokich technologii w ogóle eksportu. W 2018 roku w Polsce wynosił on 8,4%,
przy 3% w 2007 roku, co świadczy o wysokiej dynamice wzrostu. Jednak średnia wartość
wskaźnika dla UE-28 wynosiła odpowiednio 17,9% i 16,1%, a największy poziom osiągnęła
w Irlandii – 34,7%, przy 25,7% w 2007 roku)201.
Dodać należy, że współcześnie, obok konkurencyjności, bardzo istotne w ramach
rozwoju Gospodarki 4.0 jest spełnianie warunków pozwalających na realizację koncepcji
zrównoważonego rozwoju. Do najważniejszych celów realizacji koncepcji zrównoważonego
rozwoju zaliczyć należy: likwidację ubóstwa i głodu202, dobry poziom zdrowia i dobre
samopoczucie, wysokiej jakości edukację, równość płci, dostęp do czystej wody i warunków
sanitarnych, przystępną i czystą energię203, godną pracę i wzrost gospodarczy, przemysł,
innowacje204. Model ten zawiera zatem szereg aspektów poruszanych już niejednokrotnie
w niniejszej ekspertyzie. Analizując wskaźniki związane ze zrównoważonym rozwojem,
w powiązaniu z Gospodarką 4.0, warto obok analizowanych mierników innowacyjności
zwrócić uwagę na Indeks Eko-Innowacji205. Polska w 2018 roku uplasowała się na
198

Por. Country-specific recommendations 2019 - Research and Innovation analysis,
https://rio.jrc.ec.europa.eu/library/country-specific-recommendations-2019-research-and-innovation-analysis, s. 25,
dostęp: 10.06.2020.
199
D. Strahl, A. Raszkowski, D. Głuszczuk (red.) (2014), Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 92.
200
Wydatki krajowe brutto na badania i rozwój w 2017 roku. Polska 2030 - Szansa na skok do gospodarczej
ekstraklasy, McKinsey & Company,
https://www.mckinsey.com/pl/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20
Middle%20East/Polska/Raporty/Polska%202030/Raport%20Polska%202030%20McKinsey%20Forbes.ashx, s. 26,
dostęp: 10.06.2020.
201
Eurostat 2020.
202
Szerzej o tym: M. W. Doyle, J. E. Stiglitz (2014), Eliminating extreme inequality: A sustainable development goal,
2015-2030, Ethics & International Affairs, 28(1).
203
Szerzej o tym: T. Stock, M. Obenaus, S. Kunz, H. Kohl (2018), Industry 4.0 as enabler for sustainable
development: A qualitative assessment of its ecological and social potential, Process Safety and Environmental
Protection, v. 118.
204
Szerzej o tym: S. R. Sangwan, M. P. S. Bhatia (2019), Sustainable Development in Industry 4.0, (w:) A Roadmap
to Industry 4:0: Smart Production, Sharp Business and Sustainable Development, (red.) A. Nayyar, A. Kumar,
Springer oraz: R. Tsvetkova (2017), What does Industry 4l0 mean for sustainable development?,
https://www.netlaw.bg/p/r/a/raya-tsvetkova-industry-4-1654.pdf, 15.06.2020 oraz: D. O. M. Sánchez (2019),
Sustainable Development Challenges and Risks of Industry 4.0: A literature review,
https://ieeexplore.ieee.org/document/8766414, dostęp: 15.06.2020.
205
Wśród parametrów Indeksu trzy z nich bezpośrednio odnoszą się do ekoinnowacji. Należą doń: nakłady (rządowe
wydatki na środowiskowe i energetyczne B+R, liczba badaczy ogółem, zielone inwestycje funduszy PE/VC),
działania (firmy wprowadzające ekoinnowacje poprawiające efektywność materiałową i energetyczną oraz
posiadające certyfikat ISO 14001) i wyniki (patenty, publikacje, informacje w mediach na temat ekoinnowacji). dwie
kolejne grupy mierników to efekty wprowadzania ekoinnowacji – środowiskowe (efektywność wykorzystania energii,
surowców, wody oraz emisyjność) oraz społeczno-gospodarcze (rozwój „ekobranż” gospodarki), za: A. Szpor, A.
Śniegocki (2012), Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, Warszawa, s. 9.
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końcowych pozycjach w rankingu państw UE, uwzgledniającym ten indeks (59). Niższy
poziom wskaźnika zanotowały jedynie Bułgaria i Cypr. Dwukrotnie wyższe wartości indeksu
osiągnęły natomiast przodujące w rankingu: Luksemburg, Niemcy i państwa skandynawskie
oraz Austria206.
W świetle powyższego, jedną z istotniejszych obecnie kwestii jest przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym, a w szczególności efektowi cieplarnianemu, który wywoływany jest
w decydującej mierze przez emisję CO2. Stąd też jednym z najważniejszych celów polityki
UE jest osiągnięcie stanu gospodarki zeroemisyjnej. W związku z tym, dla oceny
przygotowania gospodarki do wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0, istotna wydaje się ocena
produkcji i wykorzystania typu energii w gospodarce w poszczególnych regionach (Tab. 4).
Tab. 4. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem
Jednostka
POLSKA
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
PODKARPACKIE
LUBELSKIE
WIELKOPOLSKIE
LUBUSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
MAŁOPOLSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
OPOLSKIE
MAZOWIECKIE
ŁÓDZKIE
ŚLĄSKIE

2009

2018

[%]

[%]

5,7
42,0
42,0
26,2
51,8
11,0
9,8
0,9
4,5
7,4
10,2
11,0
3,2
3,0
3,3
0,8
3,7

12,7
82,8
68,3
51,3
48,7
44,2
23,1
22,9
21,3
19,9
16,2
7,0
6,5
5,2
4,8
3,8
3,2

Dynamika (p.p.)
7,0
40,8
26,3
25,1
-3,1
33,2
13,3
22,0
16,8
12,5
6,0
-4,0
3,3
2,2
1,5
3,0
-0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL, GUS 2020.

Wielkopolska w 2018 roku zajęła 8. miejsce wśród wszystkich województw pod
względem udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem (21,3%).
Udział ten istotnie przekraczał średnią notowaną w Polsce (12,7%). Warto zauważyć jednak,
że najwyższy odsetek notowały województwa: warmińsko-mazurskie (82,8%) i podlaskie
(68,3%). Podkreślić należy przy tym, że należą one do nisko uprzemysłowionych, o czym
świadczy około 9-krotnie niższe zużycie energii elektrycznej ogółem (w warmińskomazurskim 1 170 GWh i w podlaskim 1 051 GWh) niż w wielkopolskim 9 841 GWh.
Wielkopolska zanotowała też 6. lokatę wśród województw w Polsce pod względem dynamiki
udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w latach 2009-2018. Dla
wyjaśnienia omawianych różnic konieczne jest podkreślenie faktu, że w przypadku udziału
energii odnawialnej w stosunku do poziomu produkcji energii elektrycznej ogółem kluczowe
znaczenie odgrywa głównie poziom produkcji energii, który nie jest wykorzystywany w całości
przez dane województwo. Dobrym przykładem może być elektrownia Bełchatów, która
produkuje 22% energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce i przez to zawyża poziom produkcji
206

Eurostat, https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en, dostęp: 14.06.2020.
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tej energii w województwie łódzkim. Można zatem stwierdzić, że województwo wielkopolskie
nie wyróżnia się w analizowanym zakresie korzystnie, ale również nie należy do regionów
najbardziej zacofanych pod tym względem.
Kolejny obszar wpisujący się w koncepcję zrównoważonego rozwoju związany
z Przemysłem 4.0 to transport. Wyzwaniem dla rozwoju transportu jest ograniczanie jego
negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności w zakresie ograniczania
emisji spalin. W tym przypadku szczególne znaczenie ma zwiększenie roli przewozów koleją
(zarówno towarowych, jak i pasażerskich), rozwój transportu multimodalnego, wykorzystanie
alternatywnych systemów napędowych, w tym zeroemisyjnych, m.in. opartych na wodorze,
związanych z elektromobilnością oraz rozwój oferty transportu zbiorowego. Zachęcanie
Wielkopolan do zmiany środka transportu z indywidualnego na zbiorowy ma szczególnie
znaczenie w otoczeniu dużych ośrodków miejskich, w których natężenie ruchu kołowego na
drogach należy do najwyższych w skali całego regionu. Samorząd Województwa
Wielkopolskiego będzie wspierał także rozwiązania infrastrukturalne w ramach ekomobilności
– istotna w tym zakresie będzie polityka rowerowa województwa, określająca warunki
i potrzeby do wygodnego i bezpiecznego poruszania się rowerem po Wielkopolsce,
uwzględniająca łączenie odcinków już istniejących, w tym pomiędzy sąsiadującymi
jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwestie bezpieczeństwa współuczestniczących
w ruchu drogowym, w tym na trasach rowerowych. Wspomniane wyzwania zawiera Strategia
rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku207.
Niestety wprowadzenie od 1 lipca 2020 roku podwyżki cen biletów w komunikacji
miejskiej w Poznaniu uczyniły ją najdroższą w Polsce. Trudno zatem oczekiwać by
w praktyce udało się w ten sposób realizować cele strategii związane ze skłanianiem
mieszkańców dużych miast do korzystania w większym stopniu z bardziej ekologicznego
transportu publicznego, w miejsce transportu indywidualnego. Przykładowo wprowadzenie
nieodpłatnej komunikacji miejskiej w stolicy Estonii przyniosło wzrost korzystających o 10%,
co ograniczyło użytkowanie środków transportu indywidualnego208.
Kolejny cel związany z koncepcją zrównoważonego rozwoju i Przemysłem 4.0
wyznaczony został w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Dotyczy on
zwiększenia dostępności profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz kompleksowego leczenia.
Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej to nie tylko programy profilaktyki, ale także
wczesnego wykrywania zagrożeń niesprawnością, kompleksowe programy rehabilitacji, czy
rozwój telemedycyny i teleopieki. Istotna jest także restrukturyzacja i modernizacja zasobów
rzeczowych (np. budynków szpitalnych i ich wyposażenia, w tym w środki transportu,
technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), roboty medyczne i inne nowoczesne
technologie medyczne), tworzenie sieci powiązań pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej w
celu zapewnienia optymalizacji, kompleksowości i ciągłości usług zdrowotnych 209. Wspieranie
tego typu działań należy potraktować jako jeden z priorytetów wykorzystania innowacji
technologicznych, gdyż postęp w tym obszarze przynosi bardzo wymierne efekty,
w szczególności w kontekście starzejącego się społeczeństwa.
Podsumowując należy stwierdzić, że istnieje jeszcze szereg innych, wieloaspektowych
związków Przemysłu 4.0 z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Obecnie jednak, nie
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, Poznań, 27 stycznia 2020 roku, s. 70.
Tallin Podsumował 9 lat z Bezpłatną Komunikacja Miejską, TransInfo, http://transinfo.pl/tallin-podsumowal-9-lat-zbezplatna-komunikacja-miejska-_more_121401.html (16.06.2020).
209
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, Poznań, 27 stycznia 2020 roku, s. 65.
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prowadzi się szczegółowych statystyk z uwzględnieniem poziomu regionów, które
pozwoliłyby ocenić znaczenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla postępów
w zakresie wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w Wielkopolsce.

3.4.2. Innowacyjność przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem
nakładów na B+R
Wyjściową informacją wskazującą na przygotowanie przedsiębiorstw do wdrażania
innowacji jest wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnej. W tym
przypadku można stwierdzić, że już w 2010 roku wielkopolskie przedsiębiorstwa zaspokoiły
swoje potrzeby w zakresie wykorzystania komputerów210 i dostępu do Internetu. Do 2018
roku nie zanotowano wyraźnych zmian udziału przedsiębiorstw korzystających z tego typu
technologii (około 95%). Niewielki wzrost zanotowano w zakresie przedsiębiorstw
korzystających z własnych stron internetowych (z 63,3% w 2020 roku do 65,8% w 2018
roku). Największy wzrost nastąpił w zakresie dostępu do Internetu przez łącze
szerokopasmowe (podczas gdy w 2010 roku korzystało 68,4% przedsiębiorstw, to w 2018
roku już 94,7%). Wzrósł też w tym okresie odsetek przedsiębiorstw211 wykorzystujących
Internet w kontaktach z administracją publiczną (z 90,1% do 94,3%) oraz przedsiębiorstw
prowadzących sprzedaż przez sieci komputerowe (z 11,5% do 16,5%). Warto jednak zwrócić
uwagę, że w latach 2015-2018 zmniejszył się o 1 p.p. odsetek przedsiębiorstw płacących za
reklamę w Internecie (z 27,1% do 26,1%)212.
Analizując odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych Wielkopolska zajmowała 5. miejsce
od końca rankingu (19% wobec 21,8% w Polsce). Co więcej, w województwie wielkopolskim
od 2006 roku do 2018 roku zanotowano bardzo wysoki spadek analizowanego odsetka (o 5,4
p.p., co stanowiło 3. najgorszy wynik w kraju)213.
Pozytywny akcent z kolei wskazuje dynamika wzrostu liczby podmiotów oraz
pracujących (personel wewnętrzny) w działalności badawczej i rozwojowej. Jeszcze w 2010
roku funkcjonowało jedynie 168 tego typu podmiotów, a w 2018 roku 3-krotnie więcej (501).
Podmioty wyspecjalizowane badawczo również osiągnęły liczbowy progres z 59 w 2010 roku
do 78 w 2018 roku, jednak w 2015 roku ich liczba wynosiła 79, co świadczy o wyhamowaniu
obserwowanego wzrostu. W latach 2010-2018 liczba instytutów badawczych Polskiej
Akademii Nauk nie uległa zmianie (6). Wśród instytutów badawczych w tym czasie nastąpił
regres z 8 do 7, a wśród uczelni wzrost z 14 do 15 214. W 2018 roku największy udział wśród
ogółu omawianych miały podmioty z dziedziny przemysłu (292) i usług (199) 215. Tylko sześć

Stacjonarne i przenośne np. laptopy (notebooki); od 2015 r. również smartfony i nettopy; dane nie obejmują
komputerów zintegrowanych z innymi urządzeniami na jednej płycie montażowej, komputerów służących do
sterowania i regulacji procesów technologicznych.
211
Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9.
212
Obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2019.
213
Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r., https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
214
uczelnie, działające zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z
2018 r. poz. 1668 z późn. zm.); w prezentowanych statystykach B+R termin „uczelnie” obejmuje wszystkie
uniwersytety, uczelnie techniczne itp., ale nie obejmuje innych instytucji szkolnictwa wyższego, uniwersyteckich
instytutów lub ośrodków badawczych, szpitali i klinik uniwersyteckich oraz organizacji badawczych, których
działalność B+R jest kontrolowana przez sektor szkolnictwa wyższego,
215
Oraz pozostałe rodzaje działalności (sekcje G-U).
210
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podmiotów prowadziło działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa,
łowiectwa i rybactwa oraz pięć w dziedzinie budownictwa216.
Liczba przedsiębiorstw i jej stosunek do ogółu nie dają jednak miarodajnego obrazu.
Istotniejszy jest wskaźnik określający relację nakładów na działalność innowacyjną do PKB.
W tym zestawieniu województwo wielkopolskie zajęło dopiero 8. pozycję (1,61), co nie
stanowi również argumentu sugerującego o szczególnie wysokim zaangażowaniu
wielkopolskich przedsiębiorstw w rozwój innowacyjności, czego należałoby oczekiwać.
W 2017 roku 1. w tym zestawieniu województwo łódzkie (Ryc. 6) zanotowało wartość
badanego wskaźnika na poziomie 4,03 (warto zauważyć jednak, że w województwie łódzkim
notowany udział jest bardzo nieregularny i w latach 2015-2016 nie wydatkowano w nim
żadnych środków na ten cel). Za niekorzystne uznać należy także zanotowany
w Wielkopolsce regres (-0,19 p.p.) w latach 2006-2017, co jednak wpisywało się
w generalną, ogólnopolską, negatywną tendencję (-0,31 p.p.). Należy jednak zauważyć, że
w tym samym okresie w województwach małopolskim i lubuskim odnotowano wzrost wartości
wskaźnika odpowiednio o 0,38 p.p. i 0,6 p.p. Wzrosty nakładów na innowacje w stosunku do
PKB zanotowały również województwa zachodniopomorskie i dolnośląskie217.
Ryc. 6. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do PKB (%)
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.

Biorąc pod uwagę nakłady na działalność innowacyjną w przeliczeniu na 1 osobę
aktywną zawodowo pozycja Wielkopolski kształtuje się już znacznie lepiej. Trzecią pozycję
w rankingu województw (1 712 zł218) oraz 4. miejsce pod względem dynamiki wzrostu
w badanym okresie należy uznać za pozytywny wskaźnik w świetle zasadniczego celu
niniejszej ekspertyzy. Warto zauważyć, że 1. lokatę w tym zestawieniu zajęło województwo
kujawsko-pomorskie z rezultatem prawie 2-krotnie wyższym (3 359 zł)219.
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2019.
Obliczenia własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.
218
Tajemnica statystyczna i w związku z tym uwzględniono dane z roku 2017.
219
Obliczenia własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.,
216
217
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Uwzględniając przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe wdrażające nowe lub
ulepszone produkty województwo wielkopolskie zajęło przedostatnią lokatę w rankingu
województw w Polsce. W Wielkopolsce odsetek takich przedsiębiorstw wyniósł 13,9%,
podczas gdy w 1. w zestawieniu województwie lubelskim osiągnął poziom 22%. Analiza
powyższych danych nie pozwala na jednoznacznie negatywną ocenę zdolności do
innowacyjności, gdyż przedsiębiorstwa w danym województwie mogą w zamian wdrażać na
przykład znacznie więcej innowacji procesowych 220.
W rankingu województw w zakresie przedsiębiorstw przemysłowych wdrażających
innowacje w obszarze nowych ulepszonych procesów w 2017 roku Wielkopolska zajęła 4.
miejsce z wynikiem 16,14%, czyli prawie o 1 p.p. więcej niż średnio w Polsce. Na uwagę
zasługuje ogólna spadkowa tendencja, która ukształtowała się w Polsce w okresie 20072017. Regres odsetka tego typu przedsiębiorstw w Polsce wyniósł 10,39 p.p.,
a w województwie wielkopolskim zanotowano najniższy spadek o 4,46 p.p. 221.
Przedsiębiorstwa, które stosują nowe lub ulepszone procesy biznesowe to kolejny
element świadczący o innowacyjności przedsiębiorstw w poszczególnych województwach.
W tym zestawieniu Wielkopolska ponownie wypadała niekorzystnie – w 2018 roku wdrażało
je zaledwie 18,2% przedsiębiorstw (11. pozycja w rankingu), przy średniej krajowej na
poziomie 19,9%. Biorąc pod uwagę ten sam wskaźnik, ale uwzględniając tylko małe
przedsiębiorstwa (10-49 pracowników) województwo wielkopolskie zanotowało już nieco
lepszą pozycję (9. miejsce, 12%) na tle innych województw, ale odsetek ten również
kształtował się poniżej średniej wartości dla Polski (13,4%), co nie może stanowić podstawy
do pozytywnej oceny. Wśród przedsiębiorstw średnich (50-249 pracowników) Wielkopolska
wypadała w omawianym zakresie jeszcze gorzej. Zajęła 13. miejsce (28,4%, wobec średniej
w Polsce 31,9% i 43,2% w 1. w rankingu województwie podkarpackim). Jedynie wśród
dużych przedsiębiorstw w regionie odsetek takich przedsiębiorstw kształtował się na
poziomie wyższym niż przeciętnie w Polsce (58% wobec 56,9% w kraju)222. Największy
udział przedsiębiorstw przemysłowych223, które wprowadziły innowacje produktowe lub
procesy biznesowe w ogóle przedsiębiorstw w latach 2016-2018 zanotowano w produkcji
chemikaliów i wyrobów chemicznych (68,8%) oraz w produkcji komputerów, wyrobów
elektronicznych i optycznych (62,5%). Nieco niższe wartości wskaźników wdrażania
innowacji, ale na poziomie co najmniej 50%, zanotowano w dziedzinie produkcji maszyn
i urządzeń (52,2%) i produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (51,2%) oraz
produkcji urządzeń elektrycznych (50%). Kolejne pozycje pod względem udziału
przedsiębiorstw wdrażających innowacje w stosunku do ogółu przedsiębiorstw w badanym
okresie zajmowały przedsiębiorstwa produkujące: wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
(48,4%), papier i wyroby z papieru (46,2%), wyroby z metali (41,4%) i artykuły spożywcze
(32,7%)224.
Zauważyć należy, że udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych będących
własnością zagraniczną lub z przewagą własności zagranicznej w ogóle przedsiębiorstw
w 2018 roku w województwie wielkopolskim był niższy niż średnio w kraju (odpowiednio:

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.
220
Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r., https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
221
Ibidem.
222
Ibidem.
223
Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49.
224
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2019.
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32,6% i 34,5%). Podkreślić należy, że w województwach Wschodniej Polski (lubelskim,
podkarpackim i podlaskim) analizowany udział kształtował się na poziomie odpowiednio:
60,3%, 58,8% i 57,9%. Dodać należy, że do 2017 roku nie uwzględniano przedsiębiorstw
z przewagą własności zagranicznej i w związku z tym obserwować można było zmiany
udziału tego typu przedsiębiorstw będących własnością zagraniczną w ogóle przedsiębiorstw
w latach 2005-2017. Zarówno w 2005 roku, jak i 2017 roku w województwie wielkopolskim
zanotowano poziom wskaźnika niższy niż średnia dla Polski. Ponadto warto zaznaczyć, że
w prawie wszystkich województwach (z wyjątkiem podlaskiego i podkarpackiego) w okresie
2005-2017 zanotowano znaczący regres badanego udziału 225.
Uwzględniając liczbę ludności w poszczególnych województwach (w przeliczeniu na
100 tys. osób) liczba przedsiębiorstw innowacyjnych przemysłowych w Wielkopolsce
zarówno w 2005 roku, jak i w 2018 roku kształtowała się poniżej poziomu średniej dla Polski
(odpowiednio 2,6 i 14,4, wobec średniej w kraju 2,9 i 15 oraz w 1. w rankingu województwie
mazowieckim – 6,3 i 26). Również dynamika wzrostu liczby tego typu przedsiębiorstw
ukształtowała się w Wielkopolsce (11,8) w analizowanym okresie poniżej średniej dla Polski
(12,1)226.
Biorąc pod uwagę relację liczby innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych do
ogólnej liczby podmiotów w gospodarce narodowej (na 100 tys. podmiotów gospodarki
narodowej) województwo wielkopolskie również nie należało do czołówki. Zajmowało pod tym
względem dopiero 10. pozycję w rankingu województw (117,3, przy średniej w Polsce 132,2
i 195,2 w najlepszym województwie podkarpackim). Dodać należy, że w latach 2005-2018
dynamika przyrostu również nie była imponująca (10. miejsce). Znacznie niższą dynamikę
wzrostu zanotowały jedynie województwa zachodniopomorskie i lubuskie 227. Dane te
zarysowują tendencje, że inwestycje zagraniczne, które zasilają rynki województw zachodniej
Polski, z uwagi na specyfikę geograficzną i bliskość zachodniej granicy mają charakter
w dużej mierze produkcyjno-montażowy, co ogranicza rolę innowacji. Województwa
Wschodniej Polski z kolei, częściej osiągają w powyższych rankingach czołowe lokaty, co
może sugerować, że innowacje stają się tam istotniejsze by pokonać przewagi
konkurencyjne związane z położeniem geograficznym i możliwością zaoferowania
inwestorom relatywnie tanich zasobów pracy.
Podobnie wskaźnik podmiotów gospodarczych biorących udział w działalności
w ramach B+R (w przeliczeniu na 100 tys. ludności) nie plasował Wielkopolski w czołówce
regionów w kraju. Zarówno wartość wskaźnika w 2018 roku (14,4), jak i dynamika wzrostu od
2005 roku (11,8) plasowały województwo wielkopolskie na 7. miejscu w Polsce. W tym
rankingu natomiast najlepiej wypadły województwa mazowieckie i małopolskie. Wysoko
plasowały się też kujawsko-pomorskie i podkarpackie. Najmniej korzystna sytuacja dotyczyła
ponownie województw Polski Zachodniej (zachodniopomorskie i lubuskie)228.
Nieco inaczej przedstawia się porównanie tego samego typu przedsiębiorstw, jednak
z uwzględnieniem przelicznika w stosunku do 100 tys. podmiotów gospodarki narodowej.
W tym zestawieniu w 2018 roku najwyższą pozycję osiągnęło województwo podkarpackie
przed mazowieckim, a województwo wielkopolskie zajęło 10. pozycję z wynikiem (117,3), tj.
Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r., https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
Obliczenia własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.
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Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
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niższym niż średnia w kraju (132,2) oraz znacznie niższym niż w przodującym województwie
podkarpackim (195,2). Pod względem dynamiki wzrostu od 2005 roku Wielkopolska
awansowała tylko o jedną lokatę w rankingu229.
Analizując przygotowanie wielkopolskiej gospodarki do wdrażania rozwiązań modelu
Przemysłu 4.0 można wziąć pod uwagę nie tylko realne parametry, ale również wielkości
nominalne, gdyż sama wielkość rynku w danym regionie może decydować o atrakcyjności
inwestycyjnej i rozwojowej. I tak, uwzględniając wielkość wielkopolskiego rynku i
funkcjonujące na nim podmioty w obszarze działalności B+R rezultat porównawczy do innych
województw w sposób naturalny jest znacznie lepszy. Województwo wielkopolskie w tym
zakresie zajęło 4. pozycję (458 podmiotów). Trudno porównywać tę liczbę do przodującego
w tym ujęciu województwa mazowieckiego (1 187), ale warto zwrócić uwagę na dynamikę
zmian od 2005 roku do 2018 roku. W tym przypadku obraz jest niejednoznaczny, gdyż
procentowy przyrost tego typu podmiotów lokuje Wielkopolskę na 10. miejscu w Polsce230.
Kolejne dane ponownie stanowią pośrednie świadectwo zaangażowania podmiotów
gospodarczych w sferę rozwojową, opartą o innowacje i związane z nimi badania i rozwój
(B+R). Pod względem liczby pracujących (z uwzględnieniem ekwiwalentu pełnego czasu
pracy231) w 2018 roku w ramach B+R w przeliczeniu na 1 000 osób aktywnych zawodowo
Wielkopolska zajęła 8. lokatę wśród województw w Polsce (5,1, wobec średniej dla Polski 7,7
i najwyższym wyniku w województwie mazowieckim – 16,7). Biorąc pod uwagę udział osób
pracujących w obszarze B+R w ludności aktywnej zawodowo, województwo wielkopolskie
wypadło lepiej, osiągając 5. wynik (0,98%) w kraju, choć i tak niższy niż średnia dla Polski
(1,19%)232.
Wydatki na B+R w Wielkopolsce wynosiły w 2017 roku 0,63% PKB, przy 0,45% PKB
w 2006 roku. Lokowało to województwo wielkopolskie dopiero w dziewiątym decylu wśród
europejskich regionów. Pierwsze miejsce w tym rankingu zajmował Braunschweig – 8,52%
PKB, przy średniej UE-28 – 1,53% PKB. W regionie odnotowano również bardzo niski udział
wydatków budżetowych i pozostałych wydatków na B+R w ogóle wydatków publicznych.
W 2018 roku wydatkowano zaledwie 0,69% ogółu wydatków publicznych, przy 1,4% w UE-28
i 2,11% w przodujących w tym rankingu Niemczech 233.
Następnym miernikiem w obszarze innowacyjności jest poziom nakładów na
działalność innowacyjną. Uwzględniając relacje nakładów na działalność innowacyjną
w stosunku do nakładów brutto na środki trwałe województwo wielkopolskie w 2017 roku
zajęło 6. lokatę w Polsce, jednak z udziałem (9,56%) niższym niż średnia w kraju (11,8%).
Warto zauważyć, że w województwie łódzkim (1. w rankingu) udział ten wyniósł 24,87% i, co
godne podkreślenia, od 2006 roku zanotowano tam najwyższą dynamikę wzrostu
analizowanego odsetka234.

Obliczenia własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.
Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
231
EPC - ekwiwalenty pełnego czasu pracy - jednostki przeliczeniowe służące do ustalania faktycznego
zaangażowanie w działalności badawczo-rozwojowej; jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) oznacza jeden
osobo-rok poświęcony wyłącznie na działalność B+R. Dane według sektorów instytucjonalnych zostały naliczone
według metodologii Podręcznika Frascati 2015, za: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
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Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r., https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.
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Wprawdzie najnowsze dostępne dane pochodzą z 2014 roku, jednak warto uwzględnić
pozycje województwa wielkopolskiego pod względem liczby przedsiębiorstw posiadających
środki automatyzacji na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. Wielkopolska w tym
zestawieniu zajęła najwyższą pozycję wśród województw z wartością wskaźnika 5, przy
średniej dla Polski 3,64. Województwo uzyskało nieco niższą, 3. pozycję w kraju (z wynikiem
9,77), ale nadal powyżej średniej w Polsce (8,29), w przypadku liczby przedsiębiorstw
posiadających zautomatyzowane linie produkcyjne w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku
produkcyjnym. Z kolei, biorąc pod uwagę linie produkcyjne sterowane komputerem region
zajął 7. lokatę w zestawieniu, notując wartość wskaźnika na poziomie 6,87, co było gorszym
rezultatem niż w Polsce ogółem (7,72) 235.
Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) w 2018 roku
w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym województwo wielkopolskie zajęło
6. lokatę w rankingu województw (17,83) przewyższając nieco średnią wartość w Polsce
(17,03). Uwzględniając sumę zgłoszonych patentów w latach 2009-2018 Wielkopolska
znalazła się na 4. miejscu wśród województw (3 728), natomiast najwięcej zgłosiły
województwa mazowieckie – 8 255 i śląskie – 5 109236.
Pod względem liczby wynalazków Wielkopolska w 2018 roku nie wyróżniała się na tle
kraju. Ich liczba w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców uplasowała region na 9. miejscu
w Polsce – w Wielkopolsce wartość wskaźnika wyniosła 105,7, podczas gdy średnio
w Polsce – 109,5, a w najlepszym pod tym względem województwie lubelskim – 143,3237.
Wskaźnik określający liczbę udzielonych przez UPRP patentów w przeliczeniu na
1 mln mieszkańców wyniósł w Wielkopolsce 85,1, co uplasowało ją na 4. miejscu w Polsce
(średnia dla kraju – 75,7, najwyższe wartości w województwach małopolskim – 101,6
i mazowieckie – 99). Biorąc pod uwagę sumę wskaźników udzielonych praw ochronnych
przez UPRP w latach 2009-2018, należy stwierdzić, że Wielkopolska zajęła wysokie – 5.
miejsce w Polsce (14,8), jednak wskaźnik ukształtował się poniżej średniej dla kraju (15,3)238.
Nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw na B+R w województwie wielkopolskim w 2016
roku (najbardziej aktualne dane) wynosiły 1 081 203 tys. zł, co dało 5. pozycję w kraju.
Niestety dynamika wzrostu liczona od 2005 roku była stosunkowo niska (148% – 14. lokata
w rankingu, przy średniej dla Polski 222%). Nakłady wewnętrzne na B+R w przemyśle
w sekcjach (PKD) B, C, D, E w 2016 roku w Wielkopolsce wynosiły 336 973 tys. zł, co
plasowało ją na 5. pozycji wśród województw. Jednak dynamika wzrostu tych nakładów od
2005 roku nie była imponująca i wynosiła 350% (10. pozycja w rankingu), czyli niewiele mniej
niż średnio w Polsce (355%). Nakłady wewnętrzne na B+R w sekcjach PKD poza
przemysłem w województwie wielkopolskim wynosiły 744 230 tys. zł, co było 5. wynikiem
w Polsce. Podkreślić należy nie tylko potężny dystans regionu do województwa
mazowieckiego (6 182 922 tys. zł), co jest zrozumiałe, ale i do województwa małopolskiego
(2 458 544 tys. zł). Dynamika wzrostu tych nakładów od 2005 roku była w Wielkopolsce
względnie niska –wynosiła 160% (11. pozycja w kraju), podczas gdy średnio w Polsce 196%.
Uwzględniając nakłady wewnętrzne na B+R w przeliczeniu na liczbę ludności w wieku
produkcyjnym, spośród analizowanych dziedzin nauk Wielkopolska najlepszą pozycję na tle
Polski osiągnęła w dziedzinie nauk społecznych (2. miejsce w rankingu, jednak z wynikiem
Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
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Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
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Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
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55,72 zł, tj. niższym niż średnia w kraju – 64,31 zł), którą silnie zawyżyło wiodące
województwo mazowieckie (190,88 zł). Podobnie sytuacja kształtowała się w pozostałych
dziedzinach nauki, w których województwo wielkopolskie zajmowało relatywnie wysokie
lokaty w rankingach (od 5. do 7. miejsca), jednak notowane w Wielkopolsce wartości były
każdorazowo niższe niż średnia krajowa. I tak nakłady na B+R w dziedzinie nauk
przyrodniczych wynosiły 124,84 zł i stanowiły nieco ponad połowę wartości średniej dla
Polski (243,58 zł). W województwie małopolskim wartość tego miernika była ponad 3-krotnie
wyższa (425,38 zł), w województwie pomorskim natomiast blisko 5-krotnie wyższa (605,05
zł), a województwo mazowieckie zdystansowało Wielkopolskę ponad 6-krotnie (775,43 zł).
W dziedzinie nauk inżynieryjnych i technicznych z kolei wartość wskaźnika w Wielkopolsce
wyniosła 335,55 zł, przy 590,64 zł w Polsce i 1 511,96 zł w województwie mazowieckim.
Natomiast w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu analogiczna wartość
w Wielkopolsce wynosiła 62,14 zł przy 120,73 zł przeciętnie w Polsce i 355,77 zł
w województwie mazowieckim239. W dziedzinach nauk rolniczych i weterynaryjnych oraz
nauk humanistycznych i sztuki nie poniesiono w województwie wielkopolskim w 2018 roku
żadnych nakładów na B+R240. Dane te pozwalają zauważyć, że Wielkopolska nie wyróżniała
się korzystnie na tle średniej krajowej i na tle innych województw pod względem
analizowanych wydatków. Jednocześnie przypomnieć warto, że nakłady na B+R są
szczególnie istotne z punktu widzenia wdrażania rozwiązań wpisujących się w model
gospodarki czwartej generacji.
W 2018 roku nakłady wewnętrzne ogółem na działalność B+R były w Wielkopolsce
ponad 6-krotnie niższe niż w województwie mazowieckim (Ryc. 7). Ponadto dynamika
wzrostu od 2009 roku do 2018 roku wynosiła zaledwie 83%, podczas gdy w województwie
mazowieckim 172%, a w Polsce ogółem nawet 183%.
Ryc. 7. Nakłady wewnętrzne ogółem na działalność B+R (mln zł)
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.
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Obliczenia własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.
Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
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W 2014 roku241 pod względem liczby przedsiębiorstw, które posiadały centra
obróbkowe w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym Wielkopolska zajęła 6.
miejsce w kraju osiągając wartość analizowanego wskaźnika (7,24) powyżej średniej
ogólnopolskiej (6,41). W zestawieniu biorącym pod uwagę przedsiębiorstwa, które posiadały
obrabiarki laserowe sterowane numerycznie województwo zajęło 1. lokatę (wartość
wskaźnika 1,79, przy ogólnopolskim rezultacie 0,91). Uwzględniając posiadane przez
przedsiębiorstwa roboty i manipulatory przemysłowe Wielkopolska również zajęła wysoką,
3. lokatę w zestawieniu 6,44 (średnia dla Polski – 5,39). Ujmując natomiast przedsiębiorstwa,
które posiadały komputery do sterowania i regulacji procesami technologicznymi region
wypadł w rankingu znacznie gorzej niż w poprzednich zestawieniach, osiągając wartość
wskaźnika na poziomie 16,3, przy średniej dla Polski 17,97 i najwyższej jego wartości
w województwie łódzkim – 33,81242.
Podsumowując zaangażowanie środków automatyzacji procesów produkcyjnych,
można stwierdzić, że pod tym względem wielkopolskie przedsiębiorstwa charakteryzują się
relatywnie korzystną pozycją na tle kraju.
Jedną z kluczowych pod względem innowacyjności dziedzin gospodarki jest
biotechnologia. Biorąc pod uwagę podstawowe badania naukowe prowadzone w ramach tej
dziedziny w roku 2018 Wielkopolska zajęła dobrą 4. lokatę wśród województw w Polsce
(wykonano 9 badań wobec 32 w przodującym województwie mazowieckim). Uwzględniając
z kolei badania naukowe stosowane i przemysłowe w dziedzinie biotechnologii Wielkopolska
wypadała porównywalnie, jak z w przypadku badań podstawowych. W 2018 roku
zanotowano 6 badań (przy 22 w województwie mazowieckim). W przypadku liczby prac
rozwojowych województwo wielkopolskie osiągnęło nieco słabszy rezultat (4 prace
w porównaniu do 20 w województwie mazowieckim i 8 w województwie śląskim)243.
Uwzględniając liczbę przedsiębiorstw w dziedzinie biotechnologii prowadzących
badania z zakresu ochrony zdrowia w 2018 roku województwo wielkopolskie zajęło 5.
miejsce w Polsce (4 przedsiębiorstwa). Dla porównania w województwie mazowieckim były
23 tego typu przedsiębiorstwa, a w województwie dolnośląskim 11. W Wielkopolsce
identyfikuje się brak przedsiębiorstw w dziedzinie biotechnologii prowadzących badania
z zakresu ochrony zdrowia, z wykorzystaniem technologii rDNA. Tego typu badania
prowadzone są w Polsce jedynie w trzech województwach: mazowieckim, dolnośląskim
i małopolskim (łącznie 140)244.
Kolejne zestawienie przedstawia liczbę personelu zatrudnionego w dziedzinie
biotechnologii w przedsiębiorstwach w 2018 roku. W tym rankingu Wielkopolska zajęła 6.
miejsce (299 osób, podczas gdy w województwie mazowieckim 888, a w małopolskim 710,
przynajmniej o połowę więcej personelu w badanym zakresie odnotowano też w pozostałych
województwach z czołowych miejsc zestawienia). Wprawdzie Wielkopolska od 2011 roku
podwoiła tę liczbę (wzrost o 106%), jednak niektóre województwa osiągnęły znacznie wyższą
dynamikę wzrostu (np. kujawsko-pomorskie 707% czy łódzkie 686%). Warto podkreślić, że
udział kobiet wśród personelu w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach w Polsce
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Najbardziej aktualne dane.
Obliczenia własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.
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Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
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Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
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wynosił 44,29%, podczas gdy w województwie wielkopolskim 59,53%, a w 1. w rankingu
województwie zachodniopomorskim aż 74,14% 245.
Analizując personel w dziedzinie biotechnologii w zakresie działalności badawczej
i rozwojowej, z uwzględnieniem ekwiwalentu pełnego czasu pracy, Wielkopolska odnotowała
4. wynik w Polsce (204,85), nie tracąc zbyt wiele w stosunku do największego rynku w kraju
(województwo mazowieckie 322,92). Dodać należy, że tylko sześć województw w ogóle tego
typu personel posiada246.
Uwzględniając liczbę osób z tytułami profesorów i doktorów habilitowanych
w działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w dziedzinie biotechnologii w jednostkach
naukowych, województwo wielkopolskie plasowało się dopiero na 5. miejscu w Polsce
(łącznie 102). Wyprzedzają je, oprócz województw mazowieckiego (łącznie 411)
i małopolskiego (łącznie 199), również zachodniopomorskie (łącznie 113) oraz lubelskie
(łącznie 111). Uwzględniając natomiast liczbę osób ze stopniem doktora Wielkopolska (149)
zajęła 4. lokatę za województwami mazowieckim (865), małopolskim (330) i lubelskim
(155)247.
Generalnie, obszary aktywności w zakresie biotechnologii plasowały Wielkopolskę na
3. miejscu (33), a największą wartość zanotowano w województwie mazowieckim (140)
i małopolskim (42). Największą aktywność (7) wykazano w regionie w ramach
niegenetycznie modyfikowanej biotechnologii rolniczej. Pozostałe obszary aktywności w tej
dziedzinie to ochrona zdrowia i środowisko248.

3.4.3. Zatrudnienie w obszarach związanych z innowacyjnością
Uwzględniając wskaźnik stanowiący liczbę badaczy pracujących w ramach B+R
w przeliczeniu na 1 000 osób aktywnych zawodowo województwo wielkopolskie plasowało
się w 2018 roku na 9. miejscu z wartością 3,5. Średnia dla Polski wynosiła 5,8,
a w przodującym województwie mazowieckim wartość wskaźnika była prawie czterokrotnie
wyższa i ukształtowała się na poziomie 12249. Wprawdzie ilość nie zapewnia jakości, ale
jednak świadczy o potencjale innowacyjnym województwa, a ten niestety i w tym kryterium
nie jest mocną stroną województwa wielkopolskiego.
Zatrudnienie w sekcjach (PKD 2007) J – Informacja i komunikacja, K – Działalność
finansowa i ubezpieczeniowa oraz L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
jest silnie podatne na innowacje, które są kluczowe w procesie wdrażania modelu
Gospodarki 4.0. Ogółem w liczbach bezwzględnych Wielkopolska lokowała się z uwagi na
jego wielkość jako relatywnie istotny rynek, posiadający znaczący potencjał (6. miejsce
w Polsce – 16 505 zatrudnionych). Wprawdzie kolejne województwa dzieli bardzo duży
dystans (7. w rankingu województwo łódzkie – 6 722 zatrudnionych), to jednak w stosunku do
1. w zestawieniu województwa mazowieckiego (130 321 zatrudnionych) różnica liczebności
jest nieporównywalnie większa. Kolejna istotna sekcja zatrudnienia z punktu widzenia
przygotowania do wdrażania i rozwijania Przemysłu 4.0 to P – edukacja. Również w tym
Obliczenia własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.
Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
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Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
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Obliczenia własne na podstawie: Ibidem.
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zestawieniu Wielkopolska zajmowała wysokie 4. miejsce (101 475) zarówno w roku 2018, jak
i pod względem zmiany (6 747) liczonej od roku 2009 do 2018 roku. Uwzględniając liczbę
ludności, województwo wielkopolskie zajmowało tylko o jedną pozycję niżej. Taką samą, 4.
lokatę uzyskała natomiast w zestawieniu zatrudnienia w sekcji M – Działalność profesjonalna.
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 33 131 osób wobec 168 025 osób
w województwie mazowieckim250.
Niestety potencjał rozwojowy województwa wielkopolskiego pod względem
zatrudnienia w obszarze innowacyjności jest jak na razie bardzo niski. Na przykład wskaźnik
(uwzględniający przelicznik na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy) zatrudnienia
personelu w ramach B+R w Wielkopolsce w 2017 roku wynosił 8 905, a dla porównania
w Lombardii – 65 553251.
Równie niekorzystnie kształtuje się udział zasobów pracy w nauce i technologii
w ogóle ludności aktywnej zawodowo. W 2019 roku w Wielkopolsce kształtował się on na
poziomie 38,9% (27,3% w 2008 roku), przy średniej wśród regionów UE-28 wynoszącej
odpowiednio 45% i 36% oraz największym udziale zanotowanym w Zachodnim Londynie
– 81%. Warto zauważyć, że bardzo wysoki udział, zaraz za Londynem, zanotował region
Warszawski stołeczny 68,6%252. Udział zatrudnionych w sektorze wysokich technologii
w ogóle zatrudnionych wynosił z kolei w 2019 roku zaledwie 2,1% (1,4% w 2008 roku), przy
wartości 10,9% w Budapeszcie, czy 7,9% w Île de France253.

3.4.4. Skłonność przedsiębiorstw do współpracy w obszarze innowacyjności
Bardzo ciekawe i istotne z punktu widzenia Przemysłu 4.0, wyrażające zdolność do
współpracy, jest zestawienie liczby przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących
w ramach inicjatywy klastrowej lub innej sformalizowanej współpracy w stosunku do
przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, zatrudniających 10-249 pracowników. Niestety
w tym rankingu w 2018 roku województwo wielkopolskie znalazło się dopiero na 12. miejscu
w Polsce (17,8%, przy średniej dla Polski 21%). Dynamika wzrostu badanego udziału
w latach 2009-2018 nie wskazuje na tendencje poprawy w tym zakresie (10,2 p.p.). Niższy
poziom wzrostu odnotowały jedynie cztery województwa: opolskie, mazowieckie,
zachodniopomorskie i małopolskie.
Kolejnym, negatywnym wynikiem badania jest bardzo niska skłonność do współpracy
w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Wielkopolsce. Zanotowana w 2018
roku 15. lokata w zestawieniu wskazuje na bardzo niekorzystną sytuację regionu w tym
zakresie. Mimo że ogółem w Polsce odsetek przedsiębiorstw podejmujących tego typu
współpracę obniżył się z 24,5% do 6,6%, to jednak wielkopolski udział na poziomie 4,7%
(przy średnim w Polsce 6,6% i najlepszym w zestawieniu województwie podkarpackim
– 10,2%) pozwala jednoznacznie krytycznie ocenić sytuację i sformułować wniosek, że
potrzebne jest podjęcie kompleksowych działań by ten stan rzeczy zmienić, jeśli
województwo wielkopolskie ma należeć do grona innowacyjnych regionów, najlepiej
Obliczenia własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny 2020 r.,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.
251
Eurostat 2020.
252
Przytoczony wskaźnik w obszarach typowo miejskich ma wymiar jedynie obrazujący a nie porównawczy do
klasycznych regionów obejmujących obszary zarówno wysoko, jak i nisko zurbanizowane.
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Eurostat 2020,
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rozwiniętych gospodarczo w Polsce. Lepszych danych dostarcza zestawienie tego samego
wskaźnika jednak w grupie przedsiębiorstw z sektora usług. Wielkopolskie przedsiębiorstwa
w tym obszarze są już znacznie bardziej skłonne do współpracy w ramach innowacji niż
przedsiębiorstwa przemysłowe. Nie oznacza to jednak, że pozycja na tle pozostałych
województw jest szczególnie wysoka. Wielkopolska w 2018 roku znalazła się na 9. miejscu
w zestawieniu, notując udział na poziomie 2,8%, przy ogólnopolskim na poziomie 3,6%.
Najwyżej uplasowało się województwo pomorskie (6,2%), a najniżej świętokrzyskie – 0,9%.
Dodać należy, że także i w tym obszarze działalności przedsiębiorstw skłonność do
współpracy o charakterze innowacyjnym od 2008 roku, podobnie jak wśród przedsiębiorstw
przemysłowych, uległa radykalnej redukcji w całej Polsce. To również nie napawa
optymizmem z punktu widzenia przygotowania całej polskiej gospodarki do wdrażania
modelu Przemysłu 4.0.
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4. Wywiady pogłębione – wnioski
4.1. Przemysł 4.0 w oczach respondentów
Respondenci reprezentujący firmy przemysłowe, w których nie istnieje spisana
strategia rozwojowa (w tym również taka odnosząca się do Przemysłu 4.0) postrzegają
koncepcję stanowiącą przedmiot ekspertyzy, jako odnoszącą się głównie do automatyzacji,
robotyzacji oraz form komunikacji i przesyłania danych. Podobnie definiują to pojęcie
respondenci reprezentujący: start-upy, firmy świadczące usługi z zakresu marketingu
internetowego oraz tworzenia oprogramowania (grupa ta będzie określana dalej dla
uproszczenia jako: start-upy), agencje pracy, naukowcy i badacze reprezentujący
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polską Akademię Nauk o. Poznań,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Politechnikę Poznańską. Wskazuje to na dość płytkie
i intuicyjne rozumienie problematyki i przedmiotowego zakresu Przemysłu 4.0. Firmy
przemysłowe z (zapisaną) nakreśloną na wiele lat strategią jako jedyne podkreślają
znaczenie czynnika ludzkiego w toczących się przemianach (co pozwala diagnozować
pogłębione rozumienie omawianej idei). Wskazują, że w mającej miejsce rewolucji
najważniejszy jest Internet of Things i wszystkie technologie odnoszące się do przetwarzania
i przesyłania danych, gdyż roboty i automaty to dorobek wcześniejszych lat.
W trakcie rozmów wielokrotnie podkreślany był ewolucyjny charakter toczących się
przemian. Mniejszość z rozmówców wskazywała aspekt rewolucji, ale odnosił się on głównie
do konsekwencji społeczno-gospodarczych oraz sposobów przetwarzania i analizy danych.
Oznaczać to może, że aktualne przemiany powinno określać się w inny sposób, aniżeli
nawiązując do pierwszej, drugiej i trzeciej rewolucji przemysłowej. Wyłącznie przedstawiciel
przedsiębiorstwa z branży spożywczo-przetwórczej oraz reprezentanci start-upów obawiają
się wzrostu bezrobocia jako skutku ubocznego czwartej rewolucji przemysłowej. Dominuje
przekonanie, iż osoby zajmujące się dziś prostą pracą fizyczną odnajdą swoje miejsce na
rynku pracy w powstających nowych zawodach, jak i na bardziej wyspecjalizowanych
stanowiskach pracy. Oznacza to przekształcenie ilościowe i jakościowe na rynku pracy, a to
pozwala stwierdzić, że idea kształcenia ustawicznego zdaniem respondentów bardzo mocno
wpisuje się w naszą przyszłość. Wśród szans upatrywanych przez respondentów w związku
z Przemysłem 4.0 wyróżnić można m.in. wzrost efektywności procesowej i kosztowej,
możliwość elastycznej realizacji zamówień obejmującą daleko posuniętą kastomizację,
wzrost bezpieczeństwa pracy, polepszenie jakości produktów, zmianę sposobu pracy m.in.
poprzez digital workplace, a także zwiększenie uzyskiwanych korzyści finansowych.
Wskazane szanse można pogrupować w kategorie biznesowe: zarządzanie kosztami,
zarządzanie produkcją, zarządzanie infrastrukturą. Jednocześnie respondenci wskazali na
zagrożenia takie jak: cyberprzestępczość, choroby cywilizacyjne, sztuczna inteligencja (która
na pewnym poziomie rozwoju może stać się zupełnie autonomiczna) czy konkurencja wobec
zasobów ludzkich.
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4.2. Innowacyjność regionu w kontekście koncepcji Przemysłu 4.0
Wszyscy respondenci reprezentujący przemysł postrzegają Wielkopolskę jako jeden
z najbardziej innowacyjnych regionów w Polsce, upatrując uzasadnienia głównie w niskim
poziomie bezrobocia, który ma być efektem rozwiniętego przemysłu. Jako przykłady mające
uzasadniać tę tezę rozmówcy wskazali: magazyn wysokiego składowania firmy Amica S.A.,
centrum serwerowe Beyond.pl, centrum badawczo-rozwojowe ArjoHuntleigh Polska
Sp. z o.o., fabryki firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. we Wrześni i w Poznaniu.
Jednocześnie każda z tych osób zauważyła wzmożone inwestycje technologiczne w regionie
w ostatnim czasie, które ukierunkowane są m.in. na: przewidywanie i wykrywanie awarii,
cyfrowych asystentów, digital workplace, IoT, automatyzację i robotyzację. Co warto
podkreślić dostrzeżona została możliwość leasingu robotów i automatów, co pozwala wysnuć
wniosek, iż również mniejsze przedsiębiorstwa inwestują w rozwiązania związane
z Przemysłem 4.0.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku start-upów, gdyż tylko 2 z 3 respondentów
dostrzegło innowacyjność Wielkopolski wskazując jako uzasadnienie położenie w zachodniej
części Polski, która ma być lepiej dotowana oraz wysoki poziom produkcji przemysłowej,
która niejako jest gwarantem postępu. Przykładami na potwierdzenie tezy były inwestycje
firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz realizacje W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k.

4.3. Kompetencje kluczowe dla wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0
Respondenci zgodnie wskazali na wzrost znaczenia kompetencji miękkich na rynku
pracy. Nie oznacza to jednak, że kompetencje twarde tracą znaczenie. Kompetencje twarde
muszą być uzupełniane o szereg soft skills. Jak wskazał jeden z respondentów: „Nie chcemy
mieć kamieniarzy, którzy potrafią tylko przygotować kamień. Chcemy mieć takich
kamieniarzy, którzy będą budowali katedry”. Oznacza to, że poszukiwane są nie tylko
specjalizacje, ale pewne postawy, cechy charakteru i umiejętności społeczne. Respondenci
jako deficytowe wskazywali: zdolności komunikacyjne (logiczne wyrażanie własnych myśli,
zdolność do pracy w środowisku międzynarodowym i z osobami w różnym wieku, otwartość),
umiejętności adaptacyjne, samoświadomość, chęć uczenia się, zaangażowanie, myślenie
charyzmatyczne, kompetencje przywódcze, odpowiedzialność, zarządzanie czasem.
Kilkukrotnie wskazana została również kwestia niedostatecznej znajomości języków obcych
(w szczególności języka niemieckiego) oraz braku doświadczenia młodych osób.
Jednocześnie większość z nich wskazywała brak możliwości zróżnicowania deficytów
z zakresu kompetencji miękkich pomiędzy absolwentami kierunków humanistycznospołecznych i przyrodniczo-technicznych. Osoby, które pokusiły się o zdefiniowanie różnic
wskazywały, że humaniści częściej angażują się społecznie, a więc mają po studiach więcej
doświadczenia potrzebnego w życiu zawodowym, mają lepiej wykształcone zdolności
komunikacyjne oraz są bardziej zaangażowani w pracę.
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4.4. Pożądane kierunki zmian nauczania w szkołach branżowych
i na uczelniach wyższych
Pytanie dotyczące pożądanych zmian na uczelniach wyższych i w szkołach
branżowych spotkało się w zasadzie z jednomyślnym ukierunkowaniem przemian na bliższą
współpracę z biznesem, a więc problemem jest brak synergii pomiędzy potrzebami
społecznymi i gospodarczymi a nauką (z racji ograniczonych zasobów małych i średnich
przedsiębiorstw należy skupić się na największych firmach z poszczególnych branż).
Zdaniem respondentów programy nauczania omawianych jednostek edukacyjnych nie
odpowiadają na potrzeby rynku pracy. Oznacza to, że ich absolwent nie posiada kompetencji
niezbędnych w pracy zawodowej, a cały trud wyposażenia pracownika w pewien katalog
umiejętności pozostawia się pracodawcy. Podkreślić należy, że widzą to zarówno
przedstawiciele środowiska naukowego, jak i sfery biznesu. Jako przykład odpowiedniego
kierunku nauczania kilkukrotnie wskazano współpracę firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
z poznańskimi szkołami branżowymi oraz Politechniką Poznańską. Obejmuje ona m.in.
organizację zajęć praktycznych na terenie zakładu Volkswagen Poznań, wsparcia w zakresie
edukacji inżynierskiej, organizację konkursów. Jest to również współpraca badawczorozwojowa. Według rozmówców należy więc zaangażować praktyków w tworzenie
programów nauczenia, organizować więcej zajęć praktycznych w zakładach pracy, włączać
przedsiębiorców w proces dydaktyki.
Problemem uczelni wyższych jest również niski udział w studiach podyplomowych
w Wielkopolsce, który zdaniem respondentów podyktowany jest:
 zbyt teoretycznymi, ogólnymi programami nauczania, które nie pozwalają jasno
wskazać nabywanych kompetencji (z tego powodu bardziej atrakcyjne wydają się
certyfikowane kursy i szkolenia);
 niedostosowaniem kierunków studiów do rynku pracy i związanym z tym brakiem
prestiżu dyplomu studiów podyplomowych wielkopolskich uczelni – kilkukrotnie
respondenci wspominali o tym, że najbardziej pożądane przez praktyków są studia
na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie (i to właśnie te uczelnie prezentują pożądaną synergię nauki i
biznesu w zakresie dydaktyki);
 brakiem współpracy z uczelniami zagranicznymi w zakresie prowadzenia studiów
podyplomowych;
 niedostatecznym marketingiem w porównaniu np. do kierunków prowadzonych
w Warszawie;
 brakiem wsparcia ze strony pracodawców – żadna z firm, której przedstawiciele
brali udział w TDI, nie prowadzi jasnej polityki wsparcia rozwoju kompetencji
pracowników poprzez studia podyplomowe. Wnioski rozpatrywane są
indywidualnie w zależności od piastowanego stanowiska i potrzeb;
 niskim bezrobociem, które nie motywuje do podnoszenia kompetencji;
 strukturą regionalnego rynku pracy, w którym na tle Polski jest wyjątkowo dużo
miejsc pracy niewymagających specjalistycznej wiedzy i rozwiniętych kompetencji
miękkich;
 w wypowiedziach respondentów kilkukrotnie wspominany został stereotyp
Wielkopolan jako zaradnych, oszczędnych i gospodarnych w kontekście
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przesadnie utylitarystycznego podejścia do wydawania pieniędzy. Oznacza to, że
mieszkańcy województwa niechętnie decydują się na studia podyplomowe z racji
wysokich kosztów i częściej korzystają z kursów i szkoleń.
Właściwe kierunki rozwoju, tj. globalne trendy w zakresie studiów podyplomowych
zamieszczono w podrozdziale 3.2.3.
Należy zauważyć, że obserwacje respondentów znajdują swoje potwierdzenie również
w ekspertyzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pt. Ocena sytuacji na wielkopolskim
rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2018 roku. Stwierdzono
w niej, że „poprawę sytuacji absolwentów z wykształceniem zawodowym, można uzyskać
poprzez zwiększenie liczby godzin praktycznej nauki zawodu, wydłużenie czasu praktyk lub
staży w zakładach pracy, np. poprzez dofinansowanie tworzenia miejsc pracy dla stażystów
i praktykantów w zakładach pracy, bą dź przez tworzenie klas patronackich. Jako cenne
uznano również łą czenie tego typu działań z uzupełnianiem posiadanych kwalifikacji i
wykształcaniem nowych kompetencji w centrach kształcenia ustawicznego bą dź centrach
kształcenia praktycznego” 254. Istnieje ogromna rozbieżność pomiędzy potrzebami rynku
pracy, a wykształceniem absolwentów szkół wyższych i szkół branżowych (do 2017 roku
funkcjonujących jako szkoły zawodowe), jak i ich praktycznym przygotowaniem. „Wysoki
poziom wykształcenia nie zawsze odpowiada zapotrzebowaniu pracodawców chcą cych
zatrudniać przede wszystkim osoby z wykształceniem technicznym oraz posiadają ce
konkretne kwalifikacje zawodowe. Tymczasem najwięcej osób ukończyło studia na
kierunkach: pedagogika, zarzą dzanie, filologia oraz finanse i rachunkowość. Absolwenci tylko
tych czterech kierunków stanowili niemal 1/4 wszystkich absolwentów uczelni wyższych
analizowanego rocznika. (…) Większym zmianom nie uległa również struktura zawodów
generują cych największą liczbę absolwentów szkół zawodowych. Najwięcej osób ukończyło
szkołę w zawodzie sprzedawca, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych. We wszystkich tych zawodach
nastą pił spadek liczby bezrobotnych, największy dotyczył sprzedawców”. Najwyższy poziom
bezrobocia zanotowano wśród absolwentów kierunków: technik ekonomista, technik
żywienia, technik usług gastronomicznych, technik informatyk, technik logistyk, technik
hotelarstwa255. O słabości funkcjonowania szkół zawodowych świadczyć może fakt, iż w roku
szkolnym 2016/2017 mniej niż 40% osób kończących szkoły zawodowe oraz mniej niż 65%
absolwentów techników uzyskało tytuł zawodowy256. Oznaczać to może brak świadomości
uczniów co do przyszłości zawodowej, a jednocześnie niedostateczne wsparcie doradcze na
etapie wyboru szkoły średniej.
Badacze reprezentujący uczelnie wyższe wskazali w wywiadach na toczące się
przemiany w zakresie programów studiów i przedmiotów celem ich dostosowania do potrzeb
koncepcji Przemysłu 4.0. Najpełniej udaje się to na Politechnice Poznańskiej,
a zaawansowany w tym zakresie ma być zdaniem pracownika tej uczelni również
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza postęp
w tym zakresie zauważalny jest wyłącznie na wydziałach zajmujących się naukami ścisłymi.
Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2018 roku
(2019), Wojewódzki urząd Pracy w Poznaniu,
https://wuppoznan.praca.gov.pl/documents/161065/1005015/Ocena%2
0sytuacji%20na%20wielkopolskim%20rynku%20pracy%20i%20realizacji%20zadań%20w%20zakresie%20polityki%
20rynku%20pracy%20w%202018roku.pdf/9d0c0d6f-f769-4855-86d2-6369972468e5, s. 25-26, dostęp: 04.06.2020.
255
Ibidem, s. 24.
256
Ibidem, s. 25.
254
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Niestety bez przeprowadzania pogłębionych badań na temat wprowadzanych specjalizacji
i kierunków studiów oraz zmian w programach już istniejących niemożliwym jest, by
obiektywnie ocenić w jakim stopniu dostosowane są one do potrzeb Przemysłu 4.0.
Najtrudniejsze byłoby opracowanie kryteriów oceny – czy chodzi o aktualne potrzeby rynku
pracy, czy też o deficyty, które mogą się pojawić za kilka dekad, o ile Wielkopolska stanie się
bardziej innowacyjna, a przemysł zaawansowany technologicznie.

4.5. Przemysł 4.0 w strategii firm przemysłowych.
Innowacje a wsparcie publiczne
Wśród badanych firm tylko największe z nich, tj. o zasięgu globalnym, posiadały jasną
strategię rozwoju wpisującą się w koncepcję Przemysłu 4.0. Mniejsze firmy planują
zazwyczaj inwestycje ad hoc – w zależności od bieżących potrzeb. Co ciekawe, również tylko
te firmy korzystały z dotacji publicznych by wdrażać innowacje technologiczne, choć
wskazywały, że jeśli wzrastać będzie biurokracja, to finalnie nie będą z niego więcej
korzystać. W przypadku firmy reprezentującej przemysł medyczno-farmaceutyczny
respondentka stwierdziła, że wsparcie publiczne nie ma dla nich znaczenia ze względu na
globalny wymiar prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że programy wsparcia
powinny być kierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.
Rozmówcy zgodnie podkreślali, że z ich punktu widzenia ważniejsze dla rozwoju
wydają się fundusze europejskie, gdyż pozwalają inwestować międzynarodowym
korporacjom, są niezależne od bieżącej sytuacji politycznej w poszczególnych państwach,
a więc mogą być częścią dłuższej strategii rozwojowej. Warto zauważyć, że wyłącznie jeden
z przedstawicieli start-upów korzystał ze wsparcia publicznego w trakcie powstawania
działalności gospodarczej.

4.6. Współpraca nauki i biznesu w zakresie wdrażania
innowacji technologicznych
Z przeprowadzonych rozmów wynika, że współpraca nauki i biznesu w zakresie
badań, rozwoju i wdrażania innowacji przemysłowych w zasadzie nie istnieje. Zdaniem
respondentów wynika to głównie z: braku usystematyzowanych informacji dla
przedsiębiorców na temat możliwości podjęcia takiej współpracy, niechęci uczelni wyższych,
braku wsparcia i stymulacji ze strony jednostek samorządu terytorialnego,
zbiurokratyzowanej i zbyt wolnej aktywności uczelni wyższych, która prowadzi do
wykorzystywania rozwiązań już istniejących na rynku bądź tworzenia własnych centrów B+R.
Wśród respondentów uczestniczących w badaniu taką współpracą mogło pochwalić
się jedynie jedno przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej, choć i tak nie dotyczy ona
bieżących potrzeb i wyzwań firmy. Stanowi próbę stworzenia innowacji dla przemysłu, która
wpisywać się ma w przyszłość określoną mianem Przemysłu 4.0. Można stwierdzić, że na
ten moment współpraca ta nie osiągnęła postaci, która pozwalałaby tworzyć wizję
implementacji wytworzonych rozwiązań. Największe firmy w regionie skupiają się na
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współpracy o charakterze kadrowym, marketingowym (CSR) i szkoleniowym. Przyjmuje ona
postać: warsztatów, konkursów, szkoleń, klas patronackich, ofert praktyk.

4.7. Wsparcie innowacji w regionie
W podsumowaniu rozmowy respondenci pracujący w firmach przemysłowych pytani
byli o to jakiego wsparcia brakuje w Wielkopolsce, jeśli chodzi o badania, rozwój i wdrażanie
innowacji technologicznych. Ich zdaniem brakuje informacji na temat tego w jaki sposób
można rozpocząć współpracę z uczelniami wyższymi, finansowania w tych jednostkach,
przepływu wiedzy i informacji pomiędzy nauką i biznesem. Oznacza to, że przemysł widzi
potrzebę współpracy z nauką jednak nie wie w jaki sposób może ją zainicjować. Podobne
spostrzeżenia wyrazili respondenci, którzy pracują w agencjach pracy. Oprócz tego pojawiła
się kwestia zbyt skomplikowanych procedur już na etapie współpracy oraz braku wsłuchania
się nauki w potrzeby biznesu. Zdaniem większości rozmówców reprezentujących polską
naukę wynika to ze złego nastawienia pracowników uczelni, skupiania się na badaniach
podstawowych, a także m.in. z tego, że nauka tworzona jest dla samej nauki, a nie
zastosowania w życiu społeczno-gospodarczym. Oznacza to również, że konkursy grantowe
promują badania o niskiej możliwości implementacyjnej, a biznes stawia na sprawdzone na
rynku rozwiązania lub tworzy własne centra B+R. Jako rozwiązanie postulować można
zbudowanie instytucjonalnego „mostu komunikacyjnego” i stworzenie jasnej oferty oraz
procedur współpracy z uczelniami.
Przedstawiciele start-upów, agencji pracy, oraz uczelni wyższych z kolei pytani byli
o to czy Wielkopolska jest przyjazna dla działalności start-upowej. Odpowiedzieć można, że
tak, jednak nie wyróżnia się znacząco na tle innych województw. Przedstawiciele start-upów
kojarzą takie instytucje jak Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy, Poznańskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe czy Leszczyńskie Centrum Biznesu i organizowane
przez nie eventy. Jednak w zakresie inwestycji, tworzenia działalności podkreślali zbyt duże
rozdrobnienie tych instytucji oraz biurokrację. Zdaniem rozmówców powinno powstać jedno
miejsce, które przedstawiałoby wachlarz dostępnych w regionie możliwości dla tej kategorii
innowacyjnej działalności gospodarczej.

4.8. Zaangażowanie samorządu we wdrażanie koncepcji Przemysłu 4.0
Naukowcy, przedstawiciele przemysłu oraz jeden z respondentów pracujących
w agencji pracy wskazywali na potrzebę włączenia samorządów terytorialnych jako swoistych
„pasów transmisyjnych”, „mostów komunikacyjnych” pomiędzy biznesem a nauką. Oprócz
tego ich zdaniem brakuje w regionie klastrów oraz stref ekonomicznych. Z drugiej strony
wśród respondentów pojawiło się również zdanie, że nie należy angażować samorządu
w relacje nauki i biznesu, by nie prowadzić do patologii w przestrzeni publicznej i nie
biurokratyzować jeszcze mocniej (niepotrzebnie) tego procesu. Dostrzegane jest
jednocześnie wsparcie samorządu w zakresie wsparcia inwestycji infrastrukturalnych oraz
przekazywanie wiedzy eksperckiej na temat rynku pracy poprzez publikowanie badań
i ekspertyz.
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4.9. Wnioski














Wielkopolska postrzegana jest za region innowacyjny, ale i skutecznie wspierający takie
innowacje. Nie jest to jednak twierdzenie słuszne, stąd odwołując się również do treści
wyrażonych w podrozdziale 4.1., postulować można o większe zaangażowanie instytucji
publicznych w budowanie świadomości na temat Przemysłu 4.0 poprzez np. organizację
wydarzeń branżowych, konferencji naukowych.
Należy wskazać, że istnieje niewielka świadomość na temat Przemysłu 4.0 w ujęciu
teoretycznym (definiowanie pojęcia, geneza i znaczenie dla rozwoju gospodarczego,
szanse i zagrożenia) – odpowiedzi miały charakter raczej intuicyjny. Warto zainicjować
debatę na temat tego zagadnienia z mniejszymi przedsiębiorstwami, gdyż w
przeciwieństwie do korporacji rzadko śledzą one trendy związane z przemianami
wynikającymi z Gospodarki 4.0.
Pracodawcy, przedstawiciele sfery nauki i reprezentanci start-upów wskazywali na
niedostateczne przygotowanie praktyczne absolwentów szkół wyższych. Badania
Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu pozwalają rozszerzyć ten wniosek na osoby
kończące szkoły techniczne. Oznacza to, że samorząd powinien podjąć działania na
rzecz dialogu biznesu i nauki oraz wsparcia i promocji klas i kierunków studiów łączących
kształcenie teoretyczne i praktyczne. Przykładem dobrej praktyki może być kierunek
studiów licencjackich: zarządzanie państwem, realizowany na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Studenci w ramach toku studiów odbywają regularne praktyki w jednostkach administracji
publicznej.
Pomimo istnienia i wykorzystania przez wielkopolskie uczelnie różnych źródeł
dofinansowania ukierunkowanych na dostosowanie kierunków studiów do potrzeb rynku
pracy wydaje się, że działania te podejmowane są za wolno, a także ze zbyt niskim
udziałem praktyków na etapie tworzenia programów studiów. Oprócz tego brakuje
kierunków realizowanych przez więcej niż jedną uczelnię wyższą. Wydaje się, że warto
byłoby podjąć w regionie dyskusję na temat potrzeb rynku pracy oraz wyzwań, z którymi
borykają się uczelnie wyższe.
W regionie istnieje zróżnicowana oferta studiów podyplomowych, jednak brakuje w nich
m.in. umiędzynarodowienia kadry, praktyków w procesie dydaktyki, dopasowania
realizowanych przedmiotów stricte do potrzeb zawodowych. Jak pokazują badania prym
w zakresie tej formy kształcenia wiodą szkoły prywatne, gdyż mogą elastyczniej kreować
ofertę dydaktyczną. Warto byłoby więc skierować wsparcie na dostosowywanie
kierunków studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i podyplomowych do potrzeb
rynku pracy również do prywatnych szkół wyższych i uniwersytetów.
Należy wzmocnić pomoc w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów i studentów, by
mogli oni w sposób bardziej przemyślany kierować swoim życiem naukowym i
zawodowym.
Niezbędne jest stworzenie przyjaznej, intuicyjnej platformy internetowej wskazującej
możliwości wsparcia Przemysłu 4.0 w regionie. Obejmować ona powinna kompleksowe
informacje na temat: programów dofinansowania inwestycji technologicznych, oferty dla
działalności start-upowej, możliwości współpracy ze szkołami branżowymi oraz szkołami
wyższymi.
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5. Analiza SWOT
Tworząc analizę SWOT województwa wielkopolskiego pod względem przygotowania
regionu do wdrażania rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0 dokonano kumulacji wybranych
wskaźników (szczegółowo opisane w tekście) z uwagi na zróżnicowaną ich wagę dla
wnioskowania. Ostatecznie zdefiniowano:
 23 wskaźniki, które zakwalifikowano jako mocne strony województwa
wielkopolskiego,
 34 wskaźniki, które wskazują na słabe strony Wielkopolski,
 8 wskaźników pozwalających na zakwalifikowanie jako szanse,
 8 wskaźników wskazujących na zagrożenia.
W nawiasach podano pozycję Wielkopolski wśród innych regionów w kraju pod względem
wartości poszczególnych wskaźników.
Tab. 5. Analiza SWOT – mocne i słabe strony

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
1
2
3
4

5

6

7

Relatywnie (na tle Polski ogółem) mało
dynamiczny spadek liczby ludności
Wyższy poziom aktywności zawodowej
kobiet w stosunku do średniej w Polsce
Duża liczba funkcjonujących podmiotów
gospodarki narodowej (3)
Wysoka dynamika wzrostu liczby
funkcjonujących podmiotów gospodarki
narodowej (4)
Wartość wskaźnika osób prowadzących
działalność gospodarczą wyższa niż średnia
w Polsce
Wysoka wartość sprzedaży przemysłowej
per capita (ponad 30% więcej niż średnio
w Polsce)
Wysoka wartość produkcji budowlanomontażowej per capita (blisko 9% więcej niż
średnio w Polsce)

8

Wysoki na tle Polski poziom PKB per capita
(3)

9

Wysoka na tle Polski wartość wskaźnika
zatrudnienia (2)

10

Niska stopa bezrobocia (1)

11

Krótki średni czas pozostawania bez pracy
(4)

12

Relatywnie wysokie nakłady na działalność
innowacyjną w przeliczeniu na
1 mieszkańca (3) i ich dynamika wzrostu (4)

Mała liczebność ośrodków innowacji
i przedsiębiorczości w stosunku liczby podmiotów
gospodarczych (12)
Niska dywersyfikacja rozmieszczenia w regionie
ośrodków innowacyjności
Bardzo wysoki spadek poziomu wskaźnika
zatrudnienia (14)
Zgłaszane liczne deficyty pracowników w obszarze
związanym z kwalifikacjami odpowiadającymi
Przemysłowi 4.0
Mały udział absolwentów uczelni w ogólnej liczbie
ludności (6) z dużym dystansem do krajowej
czołówki
Bardzo niska wartość wskaźnika dotyczącego
liczby słuchaczy studiów podyplomowych
w stosunku do liczby aktywnych zawodowo (11)
Liczba uczestników studiów doktoranckich na 10
tys. ludności na poziomie niższym od średniej
w Polsce
Jedyne województwo w Polsce, które zanotowało
w badanej dekadzie ujemną dynamikę wskaźnika
mierzącego liczebność uczestników studiów
doktoranckich na 10 tys. ludności
Bardzo niski udział absolwentów z wykształceniem
wyższym wśród ogółu absolwentów (11)
Pozycja poniżej średniej w Polsce w RCI (194.
miejsce na 264 regionów w UE)
Kształcenie na poziomie wyższym i kształcenie
ustawiczne na niższym poziomie niż ogółem
w Polsce (wg RCI)
Bardzo niski poziom innowacyjności, zarówno na
tle UE, jak i Polski (wg RCI)
84

W YZWANIA PRZYSZŁOŚCI I TRENDY GLOBALNE W ZAKRESIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ICH WPŁYW NA WIELKOPOLSKI RYNEK PRACY

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
13

14

15

16

17

Wysoki odsetek przedsiębiorstw
przemysłowych wdrażających innowacje
w obszarze nowych ulepszonych procesów
(4)
Wysoka liczba podmiotów w obszarze
działalności B+R (4)
Pierwsze miejsce w Polsce pod względem
liczby przedsiębiorstw posiadających środki
automatyzacji na 10 tys. ludności w wieku
produkcyjnym
Liczba przedsiębiorstw posiadających
zautomatyzowane linie produkcyjne w
przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku
produkcyjnym na poziomie wyższym niż
średnia w kraju
Relatywnie wysoka wartość wskaźnika
uwzględniającego liczbę udzielonych przez
UPRP patentów w przeliczeniu na 1 mln
mieszkańców (4)

18

Relatywnie wysokie nakłady wewnętrzne
przedsiębiorstw na B+R (5)

19

Liczba przedsiębiorstw, które posiadały
centra obróbkowe na poziomie wyższym niż
średnia w Polsce (6)

20

21

22

23
24
25
26
27

Wysoka wartość wskaźnika
uwzględniającego liczbę przedsiębiorstw,
które posiadały obrabiarki laserowe
sterowane numerycznie (1)
Wysoka wartość wskaźnika określającego
liczbę przedsiębiorstw, które posiadały
komputery do sterowania i regulacji
procesami technologicznymi (3)
Znaczący udział personelu w dziedzinie
biotechnologii w zakresie działalności
badawczej i rozwojowej z uwzględnieniem
ekwiwalentu pełnego czasu pracy (4.
miejsce na 6 województw, które w ogóle
posiadają taki personel)

Bardzo niski poziom wyrafinowania biznesu na tle
Polski (RCI)
Niski poziom zrealizowanych innowacji zarówno
na tle Polski, jak i UE (RCI)
Bardzo niski udział przedsiębiorstw innowacyjnych
w ogóle przedsiębiorstw (12)

Największy w Polsce regres liczby przedsiębiorstw
innowacyjnych w ogóle przedsiębiorstw w latach
2006-2018
Niski poziom i spadek w badanym okresie wartości
wskaźnika określającego relację nakładów na
działalność innowacyjną do PKB (8)
Niski odsetek przedsiębiorstw przemysłowych
wdrażających innowacje w obszarze nowych
ulepszonych procesów (11)
Mała liczba (poniżej średniej w kraju) oraz
dynamika wzrostu liczby przedsiębiorstw
innowacyjnych przemysłowych w przeliczeniu na
100 tys. ludności
Niekorzystna relacja liczby innowacyjnych
przedsiębiorstw przemysłowych do liczby
podmiotów gospodarki narodowej, a także niska
dynamika przyrostu tej liczebności (10)
Bardzo niski odsetek innowacyjnych
przemysłowych przedsiębiorstw wdrażających
nowe lub ulepszone produkty (15)
Relatywnie mała liczba podmiotów biorących
udział w działalności w ramach B+R w przeliczeniu
na 100 tys. ludności (7) oraz w przeliczeniu na 100
tys. podmiotów gospodarki narodowej (10)
Niższy niż średnio w Polsce udział osób
pracujących w obszarze B+R w ludności aktywnej
zawodowo
Niższy niż przeciętnie w Polsce poziom nakładów
na działalność innowacyjną
Liczba przedsiębiorstw posiadających linie
produkcyjne sterowane komputerem na poziomie
niższym niż średnia w Polsce (7)
Niska wartość wskaźnika liczby wynalazków na
1 mln mieszkańców (9)
Bardzo niskie nakłady wewnętrzne na działalność
B+R ogółem oraz niska dynamika ich wzrostu (na
tle kraju)
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SŁABE STRONY

MOCNE STRONY

Niska wartość wskaźnika uwzględniającego liczbę
przedsiębiorstw, które posiadały komputery do
sterowania i regulacji procesami technologicznymi
(poniżej średniej w Polsce)
Niska liczba badaczy w ramach B+R w stosunku
do 1 000 osób aktywnych zawodowo (9)
Niski udział przedsiębiorstw przemysłowych
współpracujących w ramach inicjatywy klastrowej
lub innej sformalizowanej współpracy w stosunku
do przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie,
zatrudniających 10-249 pracowników (12)
Bardzo niska skłonność do współpracy w zakresie
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (15)
Niski udział studentów kształcących się na
kierunkach związanych z technologią oraz
naukami technicznymi i przyrodniczymi w ogóle
studentów (11)
Niski poziom przygotowania nauczycieli szkół
podstawowych i średnich do kształcenia
w zakresie informatyki i programowania
Nieliczne kierunki studiów o charakterze
konsorcyjnym.

28

29

30

31

32

33
34

Tab. 6. Analiza SWOT – szanse i zagrożenia

ZAGROŻENIA

SZANSE

1

2

3

4
5
6

7

8

W stopniu mniejszym niż ma to miejsce
w większości polskich regionów,
Wielkopolska odczuje regres liczby ludności
(w szczególności dotyczy to grupy w wieku
produkcyjnym)
Wyższy w stosunku do średniej w Polsce
wskaźnik zdawalności matur przez
absolwentów techników
Zatrzymanie spadku i odwrócenie tendencji
kształtowania się wskaźnika słuchaczy
studiów podyplomowych w stosunku do
liczby aktywnych zawodowo
Wysoki udział dokształcających się
językowo z niemieckiego w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym (1)
Gotowość technologiczna wyższa niż
w Polsce (wg RCI)
Wysoka dynamika wzrostu liczby podmiotów
oraz pracujących (personel wewnętrzny)
w działalności badawczej i rozwojowej
Liczba zgłoszeń w UPRP w przeliczeniu na
10 tys. ludności w wieku produkcyjnym
kształtująca się na poziomie nieco powyżej
średniej w Polsce
Pomimo znaczącego dystansu do
najlepszych województw, Wielkopolska
należy do grona czterech województw

Dynamiczny wzrost liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym

Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym
i wieku przedprodukcyjnym
Niższa wartość wskaźnika zdawalności matur
wśród absolwentów techników w stosunku do
liceów
Edukacja w szkołach podstawowych na poziomie
znacznie niższym niż średnia w UE (wg RCI)
Gotowość technologiczna znacznie niższa niż
w UE (wg RCI)
Niska dynamika wzrostu liczby podmiotów
w obszarze działalności B+R (10)
Niska dynamika wzrostu nakładów wewnętrznych
przedsiębiorstw na B+R (14)
Niski poziom dynamiki wzrostu udziału
przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących
w ramach inicjatywy klastrowej lub innej
86

W YZWANIA PRZYSZŁOŚCI I TRENDY GLOBALNE W ZAKRESIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ICH WPŁYW NA WIELKOPOLSKI RYNEK PRACY

ZAGROŻENIA

SZANSE
w Polsce, w których funkcjonują
przedsiębiorstwa w dziedzinie
biotechnologii, prowadzące badania
z zakresu ochrony zdrowia (4)

sformalizowanej współpracy w liczbie
przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie
zatrudniających 10-249 pracowników (10).

* w nawiasach podano liczbę określającą miejsce w rankingu uwzględniającym wszystkie 16 województw w Polsce
** RCI – Regionalny Indeks Konkurencyjności

W świetle treści całości ekspertyzy, a także zaprezentowanej analizy SWOT należy
jednoznacznie stwierdzić, że województwo wielkopolskie na tle Polski oraz trendów
europejskich i światowych jest niewystarczająco przygotowane do wdrażania rozwiązań
w obszarze czwartej rewolucji przemysłowej i konieczne jest podjęcie licznych działań, które
pozwolą na poprawę sytuacji w tym zakresie. W związku z tym sformułowano kilka grup
wniosków i rekomendacji.

5.1. Rekomendacje wynikające z analizy SWOT
Słabe strony w zakresie przygotowania województwa wielkopolskiego do wdrażania
rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0 jako sposobu na wzrost konkurencyjności niestety
zdecydowanie dominują.
1. Funkcjonowanie i rozwój ośrodków innowacji i przedsiębiorczości stanowi decydujący
determinant osiągnięcia wysokiego poziomu konkurencyjności gospodarki w regionie
poprzez wzrost liczby badań i wdrożeń innowacyjnych rozwiązań. Mała liczebność
instytucji tego typu w stosunku do liczby podmiotów gospodarczych na tle Polski
wymusza oczekiwanie wsparcia ze strony państwa i samorządu terytorialnego w zakresie
tworzenia większej liczby ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Wskazana byłaby
również dywersyfikacja terytorialna rozmieszczenia tego typu ośrodków w województwie.
2. Absolwenci szkół wyższych stanowią znacznie lepszą bazę do zwiększania i poprawy
jakości potencjału zatrudnienia w obszarach kompetencji związanych z Przemysłem 4.0.
Niestety, w Wielkopolsce ukształtował się bardzo niski na tle kraju udział studentów
kształcących się na kierunkach związanych z technologią oraz naukami technicznymi
i przyrodniczymi w ogóle studentów. W związku z tym, że Wielkopolska, uwzględniając
liczbę ludności, charakteryzuje się relatywnie (na tle pozostałych województw w Polsce)
niską liczbą studentów i niską liczbą absolwentów uczelni, rekomenduje się tworzenie
warunków do powstawania nowych kierunków studiów, zwiększania liczby studentów
oraz zwiększania liczebności kadry dydaktycznej na wielkopolskich uczelniach (warunek
zwiększania liczby studentów w kontekście optymalizacji finansowania uczelni). Dotyczy
to w szczególności kadry kształcącej studentów na kierunkach w największym stopniu
powiązanych z Przemysłem 4.0, która powinna być w większym zakresie uzupełniana
o praktyków ze środowiska biznesu. Bardzo istotna jest też poprawa jakości kształcenia
i dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy, co sprzyjałoby
zwiększeniu zainteresowania studentów kierunkami oferowanymi przez wielkopolskie
uczelnie. Właściwa wydaje się również intensyfikacja wykorzystywania środków
europejskich w finansowaniu projektów wspierających uruchamianie nowych,
innowacyjnych kierunków studiów odpowiadających potrzebom rynku pracy. Należy
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3.

4.

5.

6.

7.

zatem oczekiwać, że zarówno samorząd, jak i szkoły wyższe jeszcze bardziej
zaangażują się w pozyskiwanie środków finansowych na realizację tych celów.
Wyższe wykształcenie nie zawsze jest gwarantem spełniania oczekiwań i zaspokajania
zapotrzebowania pracodawców. W przedsiębiorstwach, które dążą do wdrażania
i rozwijania rozwiązań związanych z czwartą rewolucją przemysłową, pracodawcy chcą
zatrudniać przede wszystkim osoby z wykształceniem technicznym oraz posiadają ce
konkretne kwalifikacje zawodowe. Tymczasem w województwie wielkopolskim najwięcej
osób ukończyło studia na kierunkach: pedagogika, zarzą dzanie, filologia oraz finanse
i rachunkowość (1/4 wszystkich absolwentów). W związku z tym rekomendować należy
zwiększenie nakładów wspierających rozwój uczelni kształcących na kierunkach
technicznych. Należy rozwijać współpracę biznesu, uczelni i samorządu terytorialnego
poprzez wzajemną wymianę oczekiwań oraz wsparcie finansowe dla tworzenia nowych
kierunków studiów, a także modernizację dotychczasowych tak, by spełniały oczekiwania
związane z wyzwaniami rodzącego się Przemysłu 4.0.
Jeden z najniższych w Polsce poziomów wskaźnika kształcących się na studiach
podyplomowych świadczy o tym, że niewłaściwie wykorzystywana jest szansa na stałe
podnoszenie kwalifikacji przez wielkopolskich pracowników i przygotowujących się do
podjęcia zatrudnienia. Stąd oczekiwać należy, że biznes rozwinie współpracę
z uczelniami w taki sposób by wyraźnie i skutecznie wskazywać swoje oczekiwania
wobec uczelni pod względem kreowania oferty kierunków i programów studiów
podyplomowych. Ponadto analizując ofertę edukacyjną w zakresie studiów
podyplomowych można dojść do wniosku, że wielkopolskie uczelnie proponują szereg
nieuruchamianych kierunków. Świadczyć to może albo o niedostosowaniu oferty do
potrzeb rynku pracy (wspomniana niedostateczna współpraca uczelni z biznesem) albo
o niewystarczających, a na pewno mało skutecznych działaniach o charakterze
promocyjnym.
Istotną rolę we współpracy z uczelniami w zakresie kreowania pożądanych kierunków
studiów podyplomowych powinny odegrać organy samorządu terytorialnego,
w szczególności powiatowego i wojewódzkiego, zajmującego się kreacją polityki
zatrudnienia. Oczekiwać należy także od samych szkół wyższych większego
zaangażowania działów marketingu w promocję, tak by jej skuteczność przyczyniała się
do zdecydowanego wzrostu słuchaczy.
Kształcenie na poziomie wyższym i kształcenie ustawiczne oceniane jest w europejskim
rankingu regionalnym RCI na niższym poziomie niż średnio w UE, ale również poniżej
poziomu notowanego w Polsce, co ponownie nie wskazuje na właściwe przygotowanie
zasobów pracy w Wielkopolsce do potrzeb przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania
w ramach Przemysłu 4.0. W świetle powyższego rekomendować należy podjęcie
skutecznych działań zmierzających do poprawy poziomu kształcenia ustawicznego tak by
osiągnąć poziom zgodny aspiracjami Wielkopolski by być jednym z czołowych, najlepiej
przygotowanych rynków pracy do wzrostu konkurencyjności poprzez stosowanie
rozwiązań związanych z wdrażaniem i rozwojem Przemysłu 4.0.
Niższa niż średnia w Polsce liczba doktorantów w stosunku do liczby mieszkańców nie
świadczy dobrze o rozwoju ośrodków akademickich w Wielkopolsce. Dodać należy, że
Wielkopolska jest jedynym województwem, w którym w okresie ostatniej dekady
zmniejszył się poziom wskaźnika określającego natężenie liczby doktorantów. Wskaźnik
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ten oraz bardzo niekorzystana tendencja decyduje o ograniczeniu możliwości tworzenia
i rozwoju młodej kadry naukowo-dydaktycznej, dobrze przygotowanej do prowadzenia
badań naukowych i kształcenia studentów w szczególności na innowacyjnych kierunkach
i specjalizacjach. Uczelnie, które posiadają prawo do doktoryzowania powinny we
współpracy z samorządem zwiększać presję na władze centralne w zakresie zwiększenia
finansowania szkół doktorskich tak by można było zwiększyć liczbę doktorantów
dostosowując poziom wskaźnika do średniej w Polsce, a w dalszej konsekwencji do
poziomu, który jest zgodny z aspiracjami województwa wielkopolskiego w kontekście
poprawy przygotowania do wdrażania rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0. Istotne jest
także zabieganie pozostałych uczelni o podniesienie poziomu wyników parametryzacji
tak by uzyskać uprawnienia do doktoryzowania. Istotny przyrost liczebności doktorantów
stanowi jeden z kluczowych kierunków poprawy poziomu przygotowania Wielkopolski do
wdrażania czwartej rewolucji przemysłowej.
8. Dane wskazujące na bardzo niski poziom innowacyjności oraz wyrafinowania biznesu,
bardzo niski udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogóle przedsiębiorstw (najgorsza
w Polsce ukształtowana w okresie ponad dekady negatywna tendencja), zarówno na tle
UE, jak również na tle Polski (wskaźnik RCI), oraz przedostanie miejsce wśród
województw w kraju pod względem odsetka innowacyjnych, przemysłowych
przedsiębiorstw wdrażających nowe lub ulepszone produkty są sprzeczne z opiniami
respondentów. Wśród uczestników przeprowadzonych wywiadów pogłębionych
dominowały głównie optymistyczne opinie (ukazujące Wielkopolskę jako jeden
z najbardziej innowacyjnych regionów w Polsce) o stanie innowacyjności i przygotowania
Wielkopolski do wdrażania rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0, co świadczy
o nieodpowiednim stanie wiedzy i świadomości, w szczególności przedsiębiorców,
w zakresie dystansu jaki dzieli wielkopolskie firmy pod względem przygotowania do
wdrażania rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0 w stosunku do europejskich, a nawet
krajowych konkurentów. W związku z tym rekomendować należy przeprowadzanie
(z udziałem uczelni i samorządu) cyklu konferencji i szkoleń, które będą miały na celu
zwiększenie świadomości wielkopolskich przedsiębiorców o stanie wyjściowym
konkurencji rynkowej i uświadomienie im korzyści jakie mogą osiągnąć w wyniku
zwiększenia zaangażowania we współpracę z uczelniami wyższymi, ośrodkami innowacji
i przedsiębiorczości oraz z bezpośredniego zaangażowania środków w finansowych
w dostępne już na rynku innowacyjne rozwiązania. Tego typu działania edukacyjne
powinny też pokazać jaka przyszłość czeka te przedsiębiorstwa, które zaniechają
wysiłków w tym zakresie i które nie będą zmierzały do niwelowania dystansu, który ich
dzieli w stosunku do bardziej innowacyjnych, a przez to bardziej konkurencyjnych
przedsiębiorstw w Europie. Konieczne wydaje się także prowadzenie
zindywidualizowanych form wsparcia w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw (pomoc
doradców-specjalistów w wypracowaniu innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstwa
i ewentualna pomoc w trakcie ich wdrażania). W ramach dobrze przygotowanych
programów szkoleń warto również przedstawić wielkopolskim przedsiębiorcom stan oraz
utrzymujący się regres niskiego (na tle Polski) zaangażowania nakładów na działalność
innowacyjną.
9. Zaangażowanie w B+R stanowi kolejną bardzo istotną składową, określającą
przygotowanie gospodarki w regionie do przeprowadzania rewolucji czwartej generacji.
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Niestety pozycja województwa wielkopolskiego i pod tym względem jest daleka od
oczekiwań. Relatywnie mała jest liczba podmiotów biorących udział w działalności
w ramach B+R, zarówno w stosunku do liczby ludności, jak i do liczby podmiotów
gospodarczych. Ponadto niższy niż średni w Polsce udział osób pracujących w obszarze
B+R w ludności aktywnej zawodowo, czy też niższa od średniej w kraju liczba
przedsiębiorstw posiadających linie produkcyjne sterowane komputerem potwierdzają
jedynie negatywną ocenę stanu wdrażania i przygotowania wielkopolskiej gospodarki do
implementacji rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0. W związku z tym należy skutecznie,
a nie tylko symbolicznie promować innowacyjność w regionie. Należy też wprowadzać
znajdujące się w granicach możliwości samorządu zachęty ekonomiczne,
infrastrukturalne i organizacyjne dla przedsiębiorców w zakresie współpracy biznesu
i szkolnictwa wyższego oraz innowacyjnych instytucji badawczych, a także tworzyć
bodźce fiskalne dla przedsiębiorców, żeby decydowali się na intensywne zwiększanie
nakładów na innowacje. Rekomendować należy również, żeby władze lokalne
skuteczniej zabiegały o środki centralne wspierające rozwój innowacyjności w regionie,
posługując się twardymi danymi, stanowiącymi argumenty, które zaprezentowano
w niniejszej ekspertyzie. Niski potencjał innowacyjny, w szczególności małych i średnich
przedsiębiorstw można skutecznie niwelować poprzez różnego rodzaju formy współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami, na przykład w ramach inicjatyw klastrowych.
10. Niski udział przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w ramach inicjatywy
klastrowej lub innej sformalizowanej współpracy, a w szczególności bardzo niska
skłonność do współpracy w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw wskazuje,
że jest to kolejny obszar wart poważnej korekty i oddziaływania zarówno organów
samorządowych, jak i uczelni.
11. Niski poziom kompetencji i przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu
informatyki oraz programowania w szkołach podstawowych ogranicza możliwości
przygotowania odpowiedniej, zdecydowanie większej niż obecnie liczby uczniów do
kształcenia w technikach i później na kierunkach studiów preferowanych w Przemyśle
4.0. W związku z tym oczekiwać należy prowadzenia intensywnych kursów i szkoleń
pozwalających na przygotowanie merytoryczne nauczycieli szkół podstawowych oraz
średnich do kształcenia zapewniającego skuteczne nabywanie przez uczniów
kompetencji cyfrowych już na najniższych poziomach edukacji. Jest to jeden
z podstawowych warunków dokonania skoku w zakresie przygotowania potencjału pracy
do rodzących się oczekiwań pracodawców na wielkopolskim rynku pracy w obszarach
związanych z Gospodarką 4.0.
12. Mała jest liczba kierunków studiów o charakterze konsorcyjnym. Z uwagi na
wielozadaniowość pracowników – stosowaną i często oczekiwaną we współczesnych
systemach zarządzania, rekomendować należy wspieranie tworzenia kierunków studiów
w takim systemie. Pozwalają one na łączenie kształcenia kompetencji miękkich,
dostarczanych przez uczelnie oferujące kierunki studiów o profilu humanistycznym
i społecznym, z twardymi kompetencjami specjalistycznymi.
Bardzo istotne dla rozwoju gospodarczego, a w szczególności przygotowania
województwa do wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, jest także wykorzystanie
szans jakie kształtują się przed województwem wielkopolskim.
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1. Tendencje demograficzne kształtują się w Wielkopolsce, podobnie jak w pozostałej
części kraju, niekorzystnie. Jednak notowany obecnie regres demograficzny oraz jego
prognozy pozwalają sądzić, że będzie on następował wolniej niż w pozostałej części
Polski. Szczególnie istotne jest to, że wskazane trendy dotyczą także osób w wieku
produkcyjnym. W tym kontekście, dla podtrzymania prognoz, a może nawet osiągnięcia
korzystniejszych wskaźników, należy prowadzić aktywną politykę prorodzinną.
Wprawdzie polityka wsparcia rodzin obecnie w dużej mierze opiera się na polityce
ogólnokrajowej, to jednak wspieranie przez samorządy ułatwień w zakresie możliwie
najbardziej powszechnego dostępu do żłobków i przedszkoli z pewnością będzie
sprzyjać realizacji tej szansy. Relatywnie skuteczniejsza konkurencyjność w stosunku do
pozostałych regionów pod względem posiadanych zasobów pracy będzie z pewnością
szczególnie istotna w kontekście starzejących się społeczeństw w Europie.
2. Jak wykazano w niniejszej ekspertyzie, bardzo ważne z punktu widzenia możliwości
przeprowadzenia czwartej rewolucji przemysłowej jest posiadanie potencjału pracy
dysponującego kwalifikacjami specjalistycznymi, uzyskiwanymi bardzo często w procesie
kształcenia na poziomie średnim w technikach i następnie często rozwijanych na
specjalistycznych kierunkach studiów związanych z naukami ścisłymi. W Wielkopolsce
notuje się wyższą w stosunku do średniej w Polsce wartość wskaźnika zdawalności
matur przez absolwentów techników. Tendencję tę warto wykorzystać, zwiększając liczbę
miejsc kształcenia w technikach poprzez promocję ich oferty edukacyjnej. Pozwoli to na
zwiększenie liczby studentów, w szczególności na kierunkach wymagających lub
preferujących kandydatów przygotowanych na poziomie średnim w ramach kształcenia
w technikach, a to jest wysoce pożądane z punktu widzenia Przemysłu 4.0.
3. Inwestycje zagraniczne są kluczowe dla rozwoju innowacyjnych przemysłów związanych
z Gospodarką 4.0. To właśnie przedsiębiorstwa zagraniczne lub z udziałem kapitału
zagranicznego w największym stopniu inwestują w rozwiązania wpisujące się w czwartą
rewolucję przemysłową. W związku z tym istotne jest prowadzenie aktywnej polityki przez
samorząd terytorialny na każdym szczeblu w regionie by przyciągać inwestycje
zagraniczne. Niemniej ważne jest też dobre przygotowanie potencjału pracowników do
zatrudnienia w tego typu przedsiębiorstwach. W związku z położeniem geograficznym
Wielkopolski dominują tutaj inwestycje ze strony podmiotów niemieckich. Inwestorzy
niemieccy, poza kompetencjami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem zawodu,
bardzo cenią sobie dobrą znajomość języka niemieckiego. W świetle powyższego należy
promować jego kształcenie, tak by utrzymać przewagę regionu na tym polu, albo nawet
ją powiększyć. W celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników w zakresie
upowszechniania pozaszkolnego dokształcania z zakresu języka niemieckiego konieczne
jest dotarcie do uboższej części społeczeństwa poprzez kursy organizowane albo
wspierane finansowo przez samorząd terytorialny, w szczególności z wykorzystaniem
środków pochodzących z UE.
4. Gotowość technologiczna to jeden z najważniejszych wskaźników z punktu widzenia
możliwości wdrażania rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0. Wprawdzie wskaźnik ten na
tle Europy pozostawia Wielkopolskę daleko w tyle (wg RCI), to jednak kształtuje się on
na poziomie wyższym niż średnio w Polsce. Wskazuje to na to, że należy w dalszym
ciągu wspierać wszelkie działania przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych,
uczelni itp. by ową gotowość zwiększać, gdyż to z pewnością przyczyni się do wzrostu
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innowacyjności, a przez to do zwiększenia konkurencyjności wielkopolskich
przedsiębiorstw.
5. Wprawdzie wysoka liczba podmiotów oraz pracujących w ramach działalności badawczej
i rozwojowej nie jest gwarantem decydującym o sukcesach w zakresie innowacyjności,
jednak stanowi o sile potencjału w tym obszarze. Stąd wysoka dynamika wzrostu liczby
podmiotów oraz pracujących (personel wewnętrzny) w działalności badawczej
i rozwojowej stanowi pozytywny sygnał i podstawę do oczekiwań, że ten trend będzie
kontynuowany i wspierany przez środowiska zarówno biznesowe, jak i naukowe oraz
władze samorządowe. Wsparcie może polegać na pomocy w pozyskiwaniu grantów na
prowadzone badania oraz środków na stypendia, lub na bezpośrednim fundowaniu
stypendiów w szczególności dla młodych najzdolniejszych naukowców, tak aby nie
rezygnowali oni z nauki ze względów socjalno-bytowych.
6. Biotechnologia stanowi jedną z kluczowych dziedzin Przemysłu 4.0, w którym
robotyzacja i automatyzacja procesów produkcji odgrywa kluczową rolę. Wielkopolska
należy do grupy czterech województw, w których funkcjonują przedsiębiorstwa
w dziedzinie biotechnologii prowadzące badania z zakresu ochrony zdrowia. Wśród nich
zajmuje ostatnią pozycję pod względem ich liczby. Wprawdzie dystans dzielący
województwo wielkopolskie od najlepszych w kraju jest bardzo duży, jednak samo
znajdowanie się w tej grupie skłania do podejmowania działań zmierzających do
zwiększania nakładów, tak aby wykorzystać potencjał intelektualny wielkopolskich
badaczy i przedsiębiorstw w tym obszarze. Potencjał naukowy wielkopolskich badaczy
ujawnił się na przykład w okresie pandemii, w którym wielkopolscy naukowcy opracowali
test wykrywający COVID-19.
Rekomendacje powinny odnosić się także do przeciwdziałania zagrożeniom, które
jawią się w ramach analizy SWOT.
1. Edukacja w szkołach podstawowych jest pierwszym krokiem decydującym o tworzeniu
potencjału pracowników dysponujących kompetencjami, które są niezbędne dla rozwoju
Przemysłu 4.0. Ten poziom kształcenia w dużej mierze decyduje o możliwościach
rozwojowych i edukacyjnych uczniów w szkołach średnich, co przekłada się również na
poziom zdawalności matur i w konsekwencji wpływa na liczbę i jakość studentów.
Znacznie niższe wyniki osiągane przez uczniów szkół podstawowych w Wielkopolsce na
tle regionów w państwach UE (wg RCI) świadczą o tym, że już na początku procesu
edukacji kształtuje się dystans, który bardzo trudno zniwelować, by osiągnąć poziom
konkurencyjności chociażby pod względem jakości zasobów pracy w kontekście
możliwości wdrażania rozwiązań w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. W związku
z tym należy podjąć wszelkie możliwe środki by korzystnie zmieniać wielkopolskie szkoły
podstawowe. Negatywna ocena nie dotyczy wszystkich wielkopolskich szkół, gdyż część
z nich bardzo intensywnie działa na rzecz zmian sposobów kształcenia, włączania
pozaszkolnych form kształcenia, rozwoju kompetencji koniecznych do rozwoju Przemysłu
4.0, takich, jak np. umiejętność pracy w grupie, czy też rozwijanie innych kompetencji
miękkich, np. zarządzania czasem. Podejmować należy zatem działania w tych szkołach,
które w najmniejszym stopniu są skłonne realizować projekty z udziałem podmiotów
zewnętrznych, np. szkół wyższych. Sądzić można, że uczniowie tych szkół posiadają
relatywnie największe deficyty pożądanych kompetencji. W związku z tym, należy
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opracować system zachęt i wsparcia dla tych szkół, które nie wykorzystują takich form
kształcenia albo czynią to relatywnie rzadko.
2. Mimo wysokiego poziomu zdawalności matur wśród wielkopolskich absolwentów
techników na tle Polski osiągają oni nadal niższe wyniki od zdających matury w liceach.
W związku z tym należy poczynić wszelkie możliwe kroki w kierunku poprawy poziomu
edukacji w technikach z zakresu podstawowych przedmiotów niezawodowych, które
jednak decydują o zdawalności matur. Podniesienie poziomu kształcenia w tego typu
szkołach może następować poprzez wspierany przez samorząd właściwie
skonstruowany system motywacji nauczycieli, a także poprzez skuteczniejszy system
motywacji uczniów. Podniesienie poziomu kształcenia, a zatem przygotowania do matur,
może następować także poprzez wspieranie realizacji projektów edukacji pozaszkolnej,
organizowanej przez szkoły wyższe lub organy samorządu terytorialnego.
3. Kluczowa dla rozwoju potencjału do wdrażania rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0. jest
działalność badawczo-rozwojowa. Niska dynamika wzrostu liczby podmiotów w obszarze
działalności B+R i bardzo niska, nawet na tle Polski, dynamika wzrostu nakładów
wewnętrznych przedsiębiorstw na B+R świadczy o tym, że Wielkopolska zwiększa
dystans nie tylko w stosunku do regionów w Europie, ale również na terenie Polski. Nie
jest to niestety zbieżne z przeświadczeniem respondentów, że region ten należy do
najbardziej innowacyjnych w Polsce.
Obecnie, w szczególności w świetle społeczno-gospodarczych skutków pandemii,
bardzo ważne jest także by Wielkopolska nie utraciła przewag konkurencyjnych, które
stanowią mocne strony województwa – tym bardziej, że znajdują się one w mniejszości
w stosunku do słabych stron.
1. Wysoki wskaźnik aktywności zawodowej kobiet stanowi jeden z czynników świadczących
o właściwym wykorzystywaniu potencjału zatrudnienia jaki generują kobiety. W związku
z tym, że kobiety w Polsce są statystycznie lepiej wykształcone niż mężczyźni to ich
relatywnie wysoka aktywność zawodowa sprzyja rozwojowi Przemysłu 4.0. Wyższy
poziom aktywności zawodowej kobiet w stosunku do średniej w Polsce jest o tyle
szczególny, że w Wielkopolsce notuje się wyraźnie wyższy niż w Polsce ogółem
współczynnik dzietności. Świadczyć to może o skuteczności polityki samorządu
terytorialnego w zakresie tworzenia właściwych warunków do łączenia aktywności
zawodowej z rolami w rodzinie, a w szczególności z rolą matki. Pozostaje oczekiwać, że
tego typu polityka będzie utrzymywana a nawet wzmacniana by zbliżyć się nie tylko do
czołówki regionów w Polsce, ale i w UE.
2. Wysoka liczba podmiotów gospodarki narodowej czy też osób prowadzących działalność
gospodarczą jest rezultatem tego, że województwo wielkopolskie należy do największych
w Polsce zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Tym niemniej jednak
na uwagę zasługuje relatywnie bardzo wysoka dynamika wzrostu liczby podmiotów
gospodarki narodowej w województwie, co świadczy o prorozwojowym charakterze
regionu. Jako rekomendację można sugerować, by nadal wspierać przedsiębiorczość
w Wielkopolsce, tak by nie utraciła ona posiadanej pozycji, a nawet uzyskała jeszcze
lepsze wyniki, zbliżając województwo wielkopolskie do najbardziej przedsiębiorczych
regionów Europy. Dodać należy, że warto rozwijać te obszary, w których już dzisiaj
Wielkopolska zajmuje wiodące pozycje w Polsce.
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3. Wysoka wartość produkcji budowlano-montażowej per capita, a także relatywnie wysoki
wskaźnik PKB per capita na tle Polski świadczą o znaczącym zaangażowaniu
inwestorów w Wielkopolsce jako potencjalnie atrakcyjnym inwestycyjnie regionie.
Sugerować należy w tym kontekście stworzenie warunków i zachęt, żeby realizowane
inwestycje dotyczyły w większej, a najlepiej w dominującej mierze, innowacyjnych
rozwiązań sprzyjających Przemysłowi 4.0. Niestety same „montownie” niewykorzystujące
najnowszych rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji nie zdecydują o
konkurencyjności regionu, którego przewagę można osiągnąć jedynie poprzez wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań zmierzających do realizacji czwartej rewolucji przemysłowej.
4. Wysoka wartość wskaźnika zatrudnienia i niski poziom bezrobocia na tle Polski,
relatywnie (na tle Polski) krótki czas pozostawania bez pracy przez bezrobotnych jest
bardzo pozytywnym sygnałem, świadczącym o potencjale rozwojowym województwa
wielkopolskiego. Niestety wskaźniki te są związane z ekstensywnością rozwoju regionu,
który posiada liczne, zatrudnieniochłonne przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia analizy
i wynikającej z innowacyjności konkurencyjności gospodarki, istotniejsze są miejsca
pracy bezpośrednio związane z Gospodarką 4.0. W związku z tym należy podtrzymywać
relatywnie (na tle Polski) wysoki poziom wskaźnika zatrudnienia, jednak należy dążyć do
zmiany jego struktury na rzecz zatrudnienia w Przemyśle 4.0. W tym celu zmian należy
dokonać nie tylko w sferze biznesu, ale także w sferze edukacji, która decyduje
o potencjale rozwoju w tym obszarze.
5. Szczególnie istotnymi, mocnymi stronami kształtowania się sytuacji w Wielkopolsce
w zakresie przygotowania do wdrażania rozwiązań w ramach czwartej rewolucji
przemysłowej są: relatywnie wysokie nakłady i wysoka dynamika wzrostu nakładów na
działalność innowacyjną na 1 mieszkańca, wysoki odsetek przedsiębiorstw
przemysłowych wdrażających innowacje w obszarze nowych ulepszonych procesów,
wiodąca pozycja w kraju pod względem liczby przedsiębiorstw posiadających środki
automatyzacji na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym, duża liczba przedsiębiorstw
posiadających zautomatyzowane linie produkcyjne na 10 tys. ludności w wieku
produkcyjnym, relatywnie wysoka liczba udzielonych przez UPRP patentów w
przeliczeniu na liczbę mieszkańców, relatywnie (na tle Polski) wysokie nakłady
wewnętrzne przedsiębiorstw na B+R, relatywnie wysoka pozycja na tle Polski pod
względem liczby przedsiębiorstw posiadających centra obróbkowe, największa w Polsce
liczba przedsiębiorstw, które posiadały obrabiarki laserowe sterowane numerycznie,
wysoka na tle kraju liczba przedsiębiorstw posiadających komputery do sterowania
i regulacji procesami technologicznymi. Wszystkie powyższe cechy stanowią bardzo
istotną wartość i przyczółek do podjęcia działań, które w sposób realny pozwolą
Wielkopolsce zająć oczekiwane przez mieszkańców miejsce zarówno na tle pozostałych
województw w Polsce, jak i regionów UE.
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6. Określenie wyzwań przyszłości oraz trendów globalnych w zakresie
rozwoju technologicznego, a także ich aktualnego oraz
prognozowanego wpływu na wielkopolski rynek pracy.
Pokonanie przez komputer Deep Blue w 1997 roku arcymistrza szachowego Garry’ego
Kasparowa, wielokrotnego mistrza świata znanego dziś ze swej działalności politycznej
rozpoczęło swego rodzaju rywalizację pomiędzy AI i człowiekiem. Kolejnymi przykładami
może być wygrana robota z najlepszymi graczami na świecie w Scrabble (2002 rok), czy
w brydża (2010 rok). W 2016 roku odbył się pojedynek w grę Go pomiędzy Lee Sedolem,
a AI o nazwie AlphaGo opracowaną przez firmę Google DeepMind. Wydawało się, że AI nie
ma szans, by wygrać w tę grę z człowiekiem, gdyż mówi się, że oprócz inteligencji wymaga
ona również intuicji i kreatywności. Jak się okazało profesjonalny gracz Go musiał uznać
wyższość swojego przeciwnika, a my jesteśmy jako ludzkość na dobrej drodze, by
zrealizowały się scenariusze tworzone przez fantastów i futurologów. Vernor Vinde
– naukowiec i pisarz science fiction przewiduje, że do 2023 roku inteligentne maszyny
przerosną wszystkie możliwości człowieka. Etatowy futurolog Google Ray Kurzweil
przewidywał natomiast, że AI przerośnie ludzką inteligencję do 2045 roku Wydaje się, że jest
to nie do uniknięcia, a jedynym pytaniem jakie możemy stawiać jest – kiedy nastąpi to
zjawisko?257.
Rozwój technologiczny zmieni sposób w jaki realizowana będzie większość usług,
które znamy. Nie sposób jednak dokładnie przewidzieć jak i kiedy będzie to następowało.
Antony Jenkins wstrząsnął w 2015 roku sektorem bankowym, gdy oświadczył, że do 2025
roku banki na całym świecie zmniejszą o połowę liczbę swych oddziałów oraz pracowników.
Jednocześnie sam zaplanował masowe zwolnienia w banku Barclays, w którym pełnił funkcję
dyrektora generalnego. Rolę tradycyjnych banków przejmą jego zdaniem wirtualne banki,
a także systemy płatności takie jak PayPal oraz AliPay. Patrząc na popularność tych usług
wydaje się, że Antony Jenkins miał słuszność258. AI obecna jest już prawdopodobnie
w każdej branży gospodarki, a zawody które znamy od wieków zastępować będą inne,
o których jeszcze nie wiemy. Coś co jeszcze kilka lat temu było niewyobrażalne dziś staje się
codziennością. Przykładem być mogą w pełni zautomatyzowane sklepy, w których nie jest
obecny ani ochroniarz, ani sprzedawcy. Nie ma również samoobsługowych kas. Wiąże się to
z zanikaniem zawodu kasjera. Przykładem może być sklep Take&Go w Poznaniu – drzwi do
sklepu otwieramy poprzez aplikację mobilną, technologia rozpoznaje które produkty klient
wybrał, a pieniądze automatycznie pobiera ze wskazanej w zainstalowanej na telefonie
aplikacji karty płatniczej. Jednak czy celem społeczeństwa powinno być odhumanizowanie
wszystkich czynności mogących być zastąpionymi przez technologię? W pogoni za ciągłym
wzrostem gospodarczym wydaje się to nieuniknione. Przykładowo zawód dziennikarza,
kreatywność, zmysł artystyczny również mogą zostać zastąpione AI. Microsoft ogłosił, że nie
przedłuży umów kilkudziesięciu dziennikarzy MSN i planuje ich zastąpić AI. Pracownicy
zatrudnieni przez agencje pracy dostali wypowiedzenia, a AI zastąpił ich już od 1 lipca 2020
257

A. Oppenheimer (2019), The Robots Are Coming!: The Future of Jobs in the Age of Automation,
https://books.google.pl/books?id=NOBWDwAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=google+futurologist&source=bl&ots=
UkzjtaFPGJ&sig=ACfU3U1mM9rlYMiLgNQu9nl-tGhvIhrfmQ&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwifq8bF3_pAhVio4sKHc2QCygQ6AEwEXoECBYQAQ#v=onepage&q&f=false, s. 25, dostęp: 07.06.2020.
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Ibidem, s. 31.
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roku. Wynika to m.in. z formuły serwisu, która opiera się głównie na redystrybucji zawartości
innych portali internetowych. Do tej pory praca konkretnych osób polegała głównie na edycji
gotowych już tekstów i umieszczaniu ich w serwisie MSN. Algorytmy będą natomiast
wyszukiwać najważniejsze informacje, zamieszczać ilustrujące je zdjęcia lub pokazy slajdów,
by pasowały do treści259. AI wykorzystuje się również w licznych systemach sądownictwa,
w których poszukuje się większej obiektywności. Problemem jest jednak jak na razie brak
przejrzystości jeśli chodzi o wykorzystywane algorytmy.
Należy wskazać, że w kategorii usług przyszłością będzie e-handel, a start-upy, jak
i globalne koncerny już prześcigają się w oferowaniu coraz to nowych rozwiązań
technologicznych. Spojrzeć można chociażby na usługę Amazon Key, której sposób
działania opisał Maciej Samcik: „Zamawiasz coś w sklepie Amazona, a przy formie dostawy
zaznaczasz „zostaw w domu”. Oczywiście opcja ta będzie dostępna tylko dla tych,
którzy zainwestują w pakiet kamer i blokadę drzwi. Wybierasz godzinę dostawy, a Amazon
wysyła swojego dostawcę. Ty dostajesz informację o możliwości podejrzenia jego wizyty na
żywo w smartfonie, za pomocą streamingu. System Amazon Key o określonej godzinie
odblokuje drzwi i pozwoli kierowcy wejść do domu, żeby zostawić zakupy. Po jego wyjściu
drzwi automatycznie zostaną zaryglowane. Amazon Key ma działać nie tylko przy zakupach.
Prawdopodobnie w oparciu o to rozwiązanie Amazon będzie proponować swoim klientom
np. opiekę nad domem w czasie ich wyjazdu, podlewanie kwiatków, opiekę nad zwierzątkami
(nie będzie trzeba ich zabierać ze sobą, ani płacić fortuny za hotel dla zwierząt). Zapewne
w ten sposób będzie też można zamówić sprzątanie mieszkania pod naszą nieobecność”.
Istnieją również niezliczone inicjatywy, które mają za cel umożliwić masowe wykorzystanie
dronów oraz autonomicznych samochodów w celach logistycznych. Należy zaznaczyć, że
trendem w przemyśle jest budowanie w pełni zautomatyzowanych magazynów i linii
produkcyjnych, w których oprócz współpracy pomiędzy robotami i automatami możliwe jest
przewidywanie usterek, by minimalizować straty związane z przestojami.
Branżą, która wydaje się być w centrum zainteresowania globalnych koncernów jest
medycyna i ochrona zdrowia. Miken Institute wskazuje, że w 2030 roku na świecie będzie
więcej osób w wieku powyżej 60 lat niż poniżej lat 10 260. Sprawia to, że globalne koncerny
technologiczne coraz więcej środków inwestują w badania i rozwój tych technologii
medycznych. Zastosowanie robotów w tym sektorze już ma miejsce, a jeden z potentatów
z Doliny Krzemowej – Vinoda Khosli – przewiduje, że 80% pracy wykonywanej przez lekarzy
będą wykonywać wkrótce roboty. Już dziś superkomputer Watson stworzony przez IBM
przeprowadza liczne testy diagnostyczne. Przewaga komputera wiąże się z jego pamięcią,
multizadaniowością, analizą baz danych, podczas gdy lekarz korzysta wyłącznie z
doświadczenia i zdobytej wiedzy261. Ray Kurzweil oraz Terry Grossman opracowali teorię
„trzech mostów” rozwoju medycyny:

259

G. Baker (2020), Microsoft is cutting dozens of MSN news production workers and replacing them with artificial
intelligence,
https://www.seattletimes.com/business/local-business/microsoft-is-cutting-dozens-of-msn-news-producti on-workersand-replacing-them-with-artificial-intelligence/, dostęp: 07.06.2020.
260
K. Warner (2020), Ageing is ‘optional’ amid emerging economy for immortality,
https://www.thenational.ae/ uae/health/ageing-is-optional-amid-emerging-economy-for-immortality-1.977779, dostęp:
07.06.2020.
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A. Oppenheimer (2019), op.cit., s. 34.
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Pierwszy – mający miejsce aktualnie – oznacza zapobieganie najczęstszym
przyczynom śmierci poprzez odpowiednie odżywanie, ćwiczenia, suplementację
oraz diagnozowanie.
 Drugi – w latach 2025-2030 – biotechnologia ma na tym etapie pomóc
„przeprogramować” nasze ciała, by wyeliminować wszelkie choroby i wady
genetyczne, a więc realnie wpływać na zegar biologiczny. Oprócz tego możliwe
ma być m.in. drukowanie i klonowanie organów ciała. Raymond Kurzweil
stwierdził: „Wierzę, że około 2029 roku osiągniemy punkt, w którym technologie
medyczne będą co roku dodawać jeden dodatkowy rok do twojej długości życia
(…) Nie chodzi mi o długość życia opartą na twojej dacie urodzenia, ale
o pozostałą długość życia”.
 Trzeci – w roku 2045 – Raymond Kurzweil i Terry Grossman przewidują, że
w połowie XXI wieku możliwe będzie łączenie się ludzi i maszyn w takim stopniu,
że możliwe będzie osiągnięcie nieśmiertelności. Zaawansowane technologicznie
nanoboty mają współpracować w naszych organizmach zastępując m.in. neurony
i komórki krwi. Wówczas 1-3% ma mieć możliwość wyżywienia całego globu dzięki
zaawansowanemu technologicznie rolnictwu 262.
Podsumowując należy stwierdzić, że w ciągu najbliższych kilku lat zauważalne
powinno być dalsze zastępowanie ludzi maszynami. Dotyczy to zarówno prostych,
powtarzalnych czynności związanych z produkcją przemysłową, ale i handlem oraz usługami.
Skala i dynamika tego procesu jest zdeterminowana szeregiem uwarunkowań specyficznych
dla danego państwa i regionu, których rozwój w świetle obecnej pandemii i
nieprzewidywalnych jej skutków trudno jest oszacować. W konsekwencji nie można dokonać
jednoznacznych predykcji w tym obszarze.

262

Three Bridges to Immortality, https://transcend.me/pages/three-bridges-to-immortality, 14.06.2020.
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7. Wnioski i rekomendacje – podsumowanie263
Wnioski

Rekomendacje

Korzyści i zagrożenia związane z czwartą rewolucją przemysłową – doświadczenia i prognozy












Implementacja nowoczesnych technologii jest uzależniona głównie od
poziomu rozwoju, dostępności i ceny, jednak kluczowa wydaje się
akceptacja społeczna również dla negatywnych następstw (bezrobocie
technologiczne, zagrożenia cyberprzestępczością).
Efekty robotyzacji stanowią dużą niewiadomą. Trudno jest przewidzieć,
czy stymulowany w ten sposób wzrost gospodarczy doprowadzi do
redukcji dysproporcji dochodowych (na przykład poprzez możliwy do
wdrożenia powszechny dochód podstawowy), czy też wręcz przeciwnie.
Większość polskich przedsiębiorców nie posiada świadomości
nadchodzących zmian technologicznych i zagrożeń jakie może wywołać
niedotrzymanie kroku w ich adaptacji. Spodziewać się można bowiem, że
jeśli zagraniczni partnerzy wdrożą te rozwiązania to osiągną wyższą
efektywność i będą skłonne skutecznie przejmować część produkcji od
poddostawców.
Jak wynika z dotychczasowych badań np. ASTOR, większość polskich
firm przyznaje, że nadal znajduje się w trakcie trzeciej rewolucji
przemysłowej.
Polskie firmy przemysłowe w perspektywie średnioterminowej mogą
utracić konkurencyjność w międzynarodowym łańcuchu dostaw jeśli nie
sprostają wymogom transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.
Kolejnym obszarem dysproporcji pomiędzy polskimi i zagranicznymi
przedsiębiorstwami jest niska świadomość dotycząca ochrony własności
intelektualnej. Bardzo często jest ona niedoceniana, co w konsekwencji









Przedsiębiorstwa znajdują się przed potężnym wyzwaniem, które może
skutkować skokiem technologicznym. Można sprostać temu wyzwaniu
dostarczając innowacyjnych platform i narzędzi do współpracy.
W celu osiągnięcia wymiernych efektów w formie przyspieszenia rozwoju
gospodarczego dzięki wdrażanym rozwiązaniom w ramach Przemysłu
4.0 konieczne jest spełnienie jeszcze kilku warunków. Istotna wydaje się
skuteczna w tym zakresie polityka gospodarcza. Szczególną rolę odegra
ona w przygotowaniu rynku pracy oraz we wsparciu finansowym
przedsiębiorstw chcących wdrażać rozwiązania z zakresu np. rewolucji
cyfrowej. Będzie to tym bardziej istotne, gdyż gospodarka polska, jak
i cała gospodarka światowa znajdują się obecnie w szczególnie trudnej,
kryzysowej sytuacji związanej ze skutkami pandemii koronawirusa.
Należy wskazać, że istnieje niewielka świadomość na temat Przemysłu
4.0 w ujęciu teoretycznym (definiowanie pojęcia, geneza i znaczenie dla
rozwoju gospodarczego, szanse i zagrożenia) – odpowiedzi
respondentów miały charakter raczej intuicyjny. Warto zainicjować
debatę na temat tego zagadnienia z właścicielami i z kadrami
zarządzającymi mniejszych przedsiębiorstw, gdyż w przeciwieństwie do
przedstawicieli większych korporacji rzadko śledzą oni trendy związane
z przemianami wynikającymi z Gospodarki 4.0. W dalszej części
rekomendacji zagadnienie to zostało opisane szerzej.
Wraz ze zmieniającą się strukturą rynku pracy zanikać będą proste
zawody fizyczne na rzecz bardziej wyspecjalizowanych zawodów. Należy

W związku z tym, że obszar badawczy zawarty w ekspertyzie jest bardzo obszerny, w celu uzyskania większej czytelności, w podsumowaniu dokonano powtórzeń
najważniejszych wniosków i rekomendacji.
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Wnioski








Rekomendacje

ułatwia kopiowanie cudzych rozwiązań.
W ciągu najbliższych kilku lat zauważalne powinno być dalsze
zastępowanie ludzi maszynami. Dotyczy to zarówno prostych,
powtarzalnych czynności związanych z produkcją przemysłową, jak
i związanych z handlem oraz usługami.
Przewidywać można wzrost zatrudnienia w e-commerce, branży
informatycznej, marketingu, robotyce i automatyce. W związku z tym
należy podkreślić, że konieczna jest intensyfikacja wysiłków w celu
rozwijania możliwości kształcenia i upowszechniania kompetencji
cyfrowych oraz kompetencji miękkich związanych przede wszystkim
z kreatywnością i przedsiębiorczością. Bardzo istotne jest także
sprzyjanie wzrostowi liczebności absolwentów kierunków studiów
związanych z robotyką i automatyką.
Wzrost znaczenia nowoczesnych technologii tworzy przed biznesem
oraz administracją publiczną szereg wyzwań związanych głównie
z cyberprzestępczością oraz utrzymaniem infrastruktury technologicznej.
Pojawienie się takich zjawisk jak: cyberterroryzm, deep fake, fake news
sprawia, że pogłębiać się będzie aspekt informacyjny społeczeństwa.
Niski poziom innowacyjności Polski oprócz oczywistych minusów
odbijających się m.in. na poziomie inwestycji, wydatków na B+R, może
mieć pozytywny aspekt: „Opóźnienie to szansa na to, aby zadbać
o kondycję społeczną i zasady, na których chcemy wdrożyć sztuczną
inteligencję w naszym kraju. Z korzyścią zarówno dla gospodarki, jak
i społeczeństwa”264.



wprowadzić program szkoleń i kursów dla chętnych mieszkańców
województwa wielkopolskiego umożliwiający przekwalifikowywanie
w kierunku zawodu programisty, informatyka, grafika, w oparciu
o stacjonarne bootcampy, ale i dedykowane platformy służące do
e-learningu. Należy pamiętać o współpracy z praktykami oraz
o umożliwieniu podejmowania płatnych staży.
Należy zalecić w programach nauczania w szkołach średnich
rozszerzenie zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej,
a w szkołach wyższych rekomendować wprowadzenie na każdym
kierunku studiów obowiązkowego przedmiotu w rzeczonym obszarze.

Wielkopolski rynek pracy w świetle koncepcji Przemysłu 4.0


264

Obserwowane zmiany demograficzne w Polsce, jak również predykcje
Eurostatu oraz GUS wskazują, że będą one odgrywać kluczowe role



Deficyt m.in. piekarzy, kosmetyczek, kucharzy, fryzjerów, ślusarzy, ale
i nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Cyt. za: Człowiek i SI. Zróbmy to lepiej niż Amerykanie (2019), https://sciencepr.pl/pl/czlowiek-i-si-zrobmy-to-lepiej-niz-amerykanie/, 08.06.2020.
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Wnioski







w kształtowaniu struktury rynku pracy przyszłości. Wszelkie
przewidywania wskazują, że nieuchronnie (wliczając perspektywę
błędów prognoz) należy się spodziewać w najbliższych dekadach
pogłębiania procesu starzenia się społeczeństwa i tym samym redukcji
potencjału zasobów pracy. Spodziewany deficyt pracowników będzie
dotyczył nie tylko wysoko wykwalifikowanych, lecz również tych
o kwalifikacjach podstawowych. Jednak województwo wielkopolskie
w stopniu mniejszym niż ma to miejsce w większości polskich regionów
odczuje zmniejszenie się liczby ludności.
Rynek pracy w województwie wielkopolskim na tle Polski wydaje się
elastyczny. W Wielkopolsce stopa bezrobocia rejestrowanego w 2019
roku była najniższa wśród wszystkich województw (2,8%, przy 5,2% dla
Polski ogółem). Średni czas pozostawania bez pracy w 2018 roku nie
należał do najwyższych i wynosił 8,3 miesiąca (4. miejsce wśród
województw), przy średniej w kraju 9,8 miesiąca.
Wśród deficytowych pracowników należy głównie wymienić
zatrudnianych w kategorii usług, prostych prac fizycznych oraz zawodów
technicznych. Co istotne, badania potwierdzają, że absolwenci szkół
wyższych oraz szkół branżowych posiadają zbyt niskie doświadczenie
praktyczne, oprócz tego ogromna liczba absolwentów szkół branżowych
w ogóle nie otrzymuje tytułu zawodowego. Ponadto niewielka liczba
młodych osób posiada świadomość co do perspektyw swej przyszłości
zawodowej, a więc brakuje odpowiedniego doradztwa zawodowego,
które pomogłoby ograniczyć deficyty.
Można uznać, że aktualna struktura rynku pracy wskazuje na to, że
dopiero nastąpią przemiany, które ukierunkowane będą wprost na
Przemysł 4.0. Wydaje się, że braki m.in. spawaczy, ślusarzy, brukarzy,
monterów instalacji budowlanych i metalowych oznaczają wzrost
inwestycji, które z pewnością częściowo są udziałem dostosowywania

Rekomendacje









wskazuje na potrzebę reform i ukierunkowania wsparcia na współpracę
z biznesem oraz wykorzystanie praktyków w ramach dydaktyki.
Potwierdzają to również wypowiedzi respondentów z wywiadów
pogłębionych przeprowadzonych na potrzeby niniejszej ekspertyzy.
Wielkopolska postrzegana jest za region innowacyjny, ale i skutecznie
wspierający takie innowacje. Nie jest to jednak twierdzenie słuszne, stąd
odwołując się również do wniosku wyrażonego w podrozdziale 4.1,
postulować należy większe zaangażowanie się instytucji publicznych we
współpracę z uczelniami wyższymi, ale nawet ze szkołami
ponadpodstawowymi w zakresie budowania świadomości na temat
Przemysłu 4.0, poprzez np. organizację wydarzeń branżowych, mitingów,
seminariów, konkursów, gier decyzyjnych i symulacyjnych oraz
konferencji naukowych.
Postulować należy wsparcie szkoleń z zakresu umiejętnej pracy w grupie
i umiejętności komunikacyjnych uwzględniających współpracę
w środowisku międzynarodowym oraz międzypokoleniowym. Miken
Institute podaje, że do 2030 roku na świecie będzie więcej osób w wieku
powyżej 60 lat niż poniżej lat 10. Oprócz omawianych naukowo, jak
i publicystycznie kwestii dotyczących kształcenia ustawicznego, potrzeb
reform systemu emerytalnego, niskiego wskaźnika zastępowalności
pokoleń, należy zauważyć, że będziemy pracować coraz dłużej,
a nieuniknione z punktu widzenia państw Europy będzie udostępnianie
swych rynków dla siły roboczej z państw o niższym poziomie rozwoju
ekonomicznego.
Rekomendować należy podjęcie działań w kierunku poprawy
efektywności doradztwa zawodowego w celu lepszego dostosowywania
potencjału uczniów w zakresie dalszego kształcenia do potrzeb
Gospodarki 4.0.
Dla firm, które nie znajdują partnerów do swych przedsięwzięć,
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infrastruktury do Przemysłu 4.0.
Wraz z postępującym procesem starzenia się polskiego społeczeństwa
należy się spodziewać wzrostu zapotrzebowania na zawody
i specjalizacje związane z ochroną zdrowia. Istotna część z nich będzie
się wiązać z postępem technologicznym i innowacyjnością w medycynie,
wpisującym się w Przemysł 4.0. Pozostałą część stanowić będą zawody
związane z fizjoterapią, rehabilitacją i usługami opiekuńczymi. Z uwagi
na przewidywany wzrost poziomu życia społeczeństwa z całą pewnością
można stwierdzić, że wzrośnie zapotrzebowanie na zawody związane z
sportem, rekreacją, upiększaniem ciała. Usługi tego typu mogą również
korzystać z postępu technologicznego związanego z czwartą rewolucją
przemysłową, jednak zatrudnienie w tych dziedzinach znajdą również
pracownicy o niskich kwalifikacjach.
Przy wysokim tempie wzrostu gospodarki, braku presji przenoszenia
produkcji na tańsze, mniej rozwinięte rynki (Polska sama jest nadal
beneficjentem tego procesu ze strony państw zachodniej Europy),
stosunek kosztów pracy polskich pracowników do jej produktywności jest
nadal atrakcyjny dla przedsiębiorców, co nie wywołuje presji na
innowacyjność.
Analizując rozwój czwartej rewolucji przemysłowej w UE, USA, Chinach,
czy Japonii można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że nakłady
kierowane na rozwój nowych technologii dynamicznie zwiększają
produktywność, wpływając na poprawę konkurencyjności gospodarek
w wymiarze lokalnym, regionalnym, a także krajowym.
Sposób funkcjonowania administracji publicznej ma ogromny wpływ na
wydajność gospodarki, jej innowacyjność oraz poziom inwestycji
zagranicznych. Oprócz archaicznego modelu realizacji usług poprzez
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a w szczególności inwestycji innowacyjnych, warto rekomendować
korzystanie z leasingu robotów czy też innych maszyn i urządzeń
pozwalających na zautomatyzowaną produkcję. Władze publiczne,
a częściej samorządowe, powinny rozpocząć promocję tego rozwiązania,
jak i oferować doradztwo merytoryczne w zakresie uświadamiania
opłacalności tego typu przedsięwzięć tak by zneutralizować brak obecnie
rynkowej, silnej presji na innowacje.
W małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) zalecać można
współpracę z innymi przedsiębiorstwami w systemie konsorcyjnym lub
w klastrowym. Pozwoli to na zgromadzenie kapitału, który zazwyczaj
w MŚP jest niewystarczający do podejmowania inwestycji w nowe
technologie.
Dla MŚP, które nie znajdują partnerów do swych przedsięwzięć warto
rekomendować korzystanie z leasingu robotów czy też innych maszyn
i urządzeń pozwalających na zautomatyzowaną produkcję.
W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników istnieją
często możliwości finansowe związane np. z posiadanymi zdolnościami
kredytowymi, które mogą być wykorzystane na inwestycje w nowoczesne
technologie pozwalające na automatyzację i robotyzację produkcji lub
usług. Inne zaś mogą poszukiwać kapitału na giełdzie lub też starać się
pozyskiwać inwestorów, którzy pozwolą na wykorzystanie postępu
technologicznego w danej branży, tak aby potrafić skutecznie
konkurować z podobnymi podmiotami w Polsce, Europie oraz niekiedy
na świecie.
Od publicznych służb zatrudnienia266 należy oczekiwać, zwiększenia
wsparcia wielkopolskiego rynku pracy, a w przypadku ministra potrzebę
wsparcia krajowego rynku pracy poprzez zwiększenie nakładów

Tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz urzędami wojewódzkimi,
realizującymi zadania w zakresie polityki zatrudnienia.
266
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brak traktowania obywatela jako klienta, dochodzi do tego również
biurokracja związana z czynnościami administracyjnymi. Należy
zauważyć, że od lat rozwijana jest w Polsce e-administracja, która służy
realizacji lepszej i bardziej skutecznej administracji, ale i stanowi element
gospodarki opartej na wiedzy, gdyż prowadzi do innowacji w sektorze
publicznym265.






i intensyfikację działań, które będą miały na celu sfinansowanie
sformułowanych rekomendacji. Z pełnym przekonaniem należy
stwierdzić, że inwestycje tego typu (nawet jeśli będzie wiązała się
z pogłębieniem deficytu budżetowego, który w okresie pandemii i tak
istotnie wzrośnie) stanowią gwarancję wymiernych korzyści
pozwalających odzyskać zainwestowane środki z budżetów publicznych
z nawiązką i pożytkiem dla całej gospodarki.
Ochotnicze Hufce Pracy267 swe działania powinny koncentrować
w szczególności na młodzieży, która wcześniej kończy edukację i nie
zdobyła zawodu.
Agencje zatrudnienia268 powinny posłużyć potencjałem kadrowym do
uczestniczenia w procesie doradztwa, które jest bardzo istotne w dobie
szybko zmieniających się zawodów, deficytowych kwalifikacji, profesji
i kompetencji, w szczególności w kontekście dostosowywania sytemu
kształcenia do potrzeb unowocześnianej, dynamicznie rozwijającej się
gospodarki. W tym celu należy zmotywować tego typu instytucje poprzez
wsparcie finansowe do zaangażowania się w tak ważny i konieczny
proces.
Postulować można, oprócz wsparcia rozwiązań funkcjonujących na
poziomie ogólnopolskim, również rozwijanie rozwiązań
e-administracyjnych o zasięgu regionalnym. Należy pamiętać, że
możliwość dokonywania czynności administracyjnych poprzez Internet
jest jednym z etapów rozwoju, z kolei jedną z podstawowych funkcji jest

A. Budziewicz-Guźlecka, A. Drab-Kurowska (2012), E-administracja w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemu Usłuh nr 88, t. 2, s.
366.
267
Są to państwowe jednostki wyspecjalizowane w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem –społecznym, oraz bezrobotnych do
25 roku życia
268
Są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,
poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.
265
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funkcja informacyjna. W nawiązaniu do wypowiedzi respondentów
w ramach wywiadów pogłębionych można stwierdzi, że brakuje
w województwie wielkopolskim jasnych informacji co do oferty dla startupów czy możliwości współpracy ze szkołami branżowymi i uczelniami
wyższymi, a więc postulować można wzmożenie działań w zakresie
e-administracji w celu wsparcia rozwoju innowacji.
Rolnictwo 4.0





Automatyzacja, robotyzacja i komputeryzacja przenoszą się bardzo
dynamicznie z przemysłu do rolnictwa, które wkracza w erę 4.0.
Powszechnie spotyka się takie zagadnienia jak: rolnictwo precyzyjne,
rolnictwo 4.0, smart farming, rolnictwo ekologiczne, które stanowią
przyszłość tej części gospodarki.
Aktualne wyzwania rolnictwa to: wzrost liczby ludności w skali globalnej,
wykorzystanie zasobów naturalnych, zanikanie użytków rolnych, globalne
ocieplenie.





UE dostrzega wskazane obok wyzwania, stąd w latach 2021-2027 aż
25% funduszy strukturalnych ma być przeznaczone na walkę ze
zmianami klimatu. Oznacza to, że wielkopolscy rolnicy będą mieli
ogromną szansę na to, by przekształcać i dostosowywać swoje
gospodarstwa do wyzwań współczesnego świata. Z tego powodu zadbać
należy w szczególności o wsparcie merytoryczne w zakresie możliwości
skutecznego (z pożytkiem dla ekologii i efektywności produkcji)
wykorzystywania unijnych programów wsparcia rolnictwa.
Niezbędne jest również opracowanie i wdrożenie działań mających
przeciwdziałać pogarszającej się sytuacji hydrologicznej w Wielkopolsce,
tak aby nie stała się ona podstawową barierą rozwoju.

Edukacja i innowacyjność w regionie a Przemysł 4.0




Podstawowe umiejętności cyfrowe są warunkiem sine qua non
skutecznego poruszania się po rynku pracy w dobie wkraczania
w czwartą rewolucję przemysłową. W Polsce niestety podstawowe
kompetencje cyfrowe nie są powszechne. W Polsce, co trzeci bezrobotny
nigdy nie korzystał z komputera. Dla porównania w państwach „starej”
UE to tylko 10%. Podkreślić należy, że obecnie głównym determinantem
cyfrowego rozwoju społeczeństwa jest dostęp nie tylko do komputera, ale
przede wszystkim do Internetu.
Według wskaźnika DESI Polska zajmowała 5. miejsce od końca wśród





Należy sformułować postulat, by w systemach nauczania poszerzać
udział metod rozwijania rozumowania uczniów od najmłodszych lat, gdyż
sprzyja to przyszłemu kształceniu umiejętności związanych
z nierutynowymi zadaniami, na które rośnie zapotrzebowanie na
współczesnym rynku pracy.
Należy wprowadzić program intensywnych kursów i szkoleń
pozwalających na „wyposażenie” szkół podstawowych oraz średnich
w dobrze przygotowanych merytorycznie nauczycieli do kształcenia
zapewniającego skuteczne uczenie kompetencji cyfrowych już na tych
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państw UE. Z państw naszego regionu gorszy wynik wskaźnika uzyskała
jedynie Rumunia.
Najważniejszym środkiem do zmiany zachodzących procesów jest
edukacja na każdym szczeblu, niezależnie czy ma charakter państwowy
czy niepaństwowy. Dotychczas nie udało się wykształcić systemu
edukacji dorosłych (w szczególności umiejętności cyfrowych wśród
dorosłych). Szkolenia i działania rozwojowe dotyczą niemal wyłącznie
pracowników wysoko wykwalifikowanych.
Możliwości rozwoju kompetencji, w szczególności wysoko
specjalistycznych, kształtują się już na poziomie kształcenia dzieci
i młodzieży. Badania wskazują, że poziom umiejętności polskich uczniów
z zakresu nauk ścisłych oraz humanistycznych na tle innych państw
europejskich można ocenić pozytywnie. Nieco gorsze wyniki notują pod
względem znajomości języków obcych, a w szczególności języka
angielskiego. Polscy uczniowie z umiejętnościami prostymi radzą sobie
relatywnie dobrze, jednak mimo notowanych postępów wykazują
trudności w zakresie złożonych umiejętności.
Wyniki badań potwierdzają utrzymywanie się wyraźnych różnic pomiędzy
typami szkół ponadpodstawowych. Zdecydowanie niższe wyniki uzyskują
też uczniowie wiejskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
a także uczniowie pochodzący z rodzin o niskim statusie społecznoekonomicznym.
Pod względem edukacji na poziomie podstawowym, Wielkopolska
kształtuje się na poziomie średniej ogólnopolskiej (36 pkt, przy 55 pkt
średnio w UE), jednak już w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
i kształcenia ustawicznego notuje niższy wynik niż w Polsce ogółem.
Kształcenie na poziomie wyższym i kształcenie ustawiczne ponownie nie
wskazuje na właściwe przygotowanie zasobów pracy w Wielkopolsce do
potrzeb przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania w ramach Przemysłu
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poziomach edukacji. Jest to jeden z podstawowych warunków dokonania
skoku w zakresie przygotowania potencjału pracy do rodzących się
oczekiwań pracodawców na wielkopolskim rynku pracy w obszarach
związanych z Gospodarką 4.0.
Należy promować kształcenie języków obcych, w szczególności języka
angielskiego oraz języka niemieckiego. W celu osiągnięcia jeszcze
lepszych wyników w zakresie upowszechniania pozaszkolnego
dokształcania z zakresu języków obcych konieczne jest dotarcie do
uboższej części społeczeństwa poprzez kursy organizowane albo
wspierane finansowo przez samorząd terytorialny, w tym
w szczególności z wykorzystaniem środków pochodzących z UE.
Pandemia COVID-19 pozwoliła dostrzec użyteczność e-learningu oraz
minusy tej metody kształcenia. Z tego powodu uznać można, że
optymalne będzie rozwijanie i organizowanie kursów b-learningowych.
Pracodawcy, przestawiciele środowiska nauki i reprezentanci start-upów
biorący udział w TDI wskazali na niedostateczne przygotowanie
praktyczne absolwentów szkół wyższych. Badania Wielkopolskiego
Urzędu Pracy w Poznaniu pozwalają rozszerzyć ten wniosek na osoby
kończące szkoły techniczne. Oznacza to, że władze samorządowe
powinny podjąć działania na rzecz dialogu biznesu i nauki oraz wspierać
i promować klasy i kierunki studiów łączące kształcenie teoretyczne
i praktyczne. Przykładem dobrej praktyki może być kierunek studiów
licencjackich: zarządzanie państwem, realizowany na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Studenci w ramach toku studiów odbywają regularne
praktyki w jednostkach administracji publicznej. Postulować należy
również wsparcie szkół branżowych i wyższych w zakresie organizacji
programów stażowych umożliwiających praktyczną naukę zawodu.
Przykładem może być projekt Pomost na Rynek Pracy, który realizowany
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4.0.
W związku z postępującą automatyzacją i robotyzacją wywołaną
postępem technologicznym pracownicy coraz częściej wykonują prace
z wykorzystaniem systemów skomputeryzowanych, wymagających
bardziej zaawansowanych umiejętności. Wprawdzie tytuł magistra nie
gwarantuje takich umiejętności, jednak badania jednoznacznie dowodzą,
że wraz ze wzrostem złożoności zadań i obowiązków wykonywanych
w pracy zawodowej, rosną oczekiwania w stosunku do poziomu
wykształcenia kandydatów.
Wartość wskaźnika dotyczącego liczby słuchaczy studiów
podyplomowych w stosunku do liczby aktywnych zawodowo w Polsce od
2009 roku do 2018 roku zmniejszyła się. Wielkopolska na tle kraju
w 2018 roku wypadała niekorzystnie, zajmując 11. pozycję w rankingu
województw. Jeden z najniższych w Polsce poziomów wskaźnika
kształcących się na studiach podyplomowych świadczy, że niewłaściwie
wykorzystywana jest szansa na stałe podnoszenie kwalifikacji przez
wielkopolskich pracowników i przygotowujących się do podjęcia
zatrudnienia. Stąd oczekiwać należy, że biznes rozwinie współpracę
z uczelniami w taki sposób by wyraźnie i skutecznie wskazywać swoje
oczekiwania wobec uczelni pod względem kreowania oferty kierunków
i programów studiów podyplomowych. Ponadto analizując ofertę
edukacyjną w zakresie studiów podyplomowych można dojść do
wniosku, że wielkopolskie uczelnie proponują szereg nieuruchamianych
kierunków. Świadczyć to może albo o niedostosowaniu oferty do potrzeb
rynku pracy (niedostateczna współpraca uczelni z biznesem) albo
o niewystarczających, a na pewno mało skutecznych, działaniach
o charakterze promocyjnym.
Kolejnym sposobem kształcenia przez całe życie są studia trzeciego
stopnia. Podczas analizowanej dekady zanotowano w Polsce wzrost
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był przy wsparciu środków unijnych na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i bardzo skutecznie (70-80% trwałego
zatrudniania) wprowadzał absolwentów na rynek pracy.
Pomimo istnienia i wykorzystania przez wielkopolskie uczelnie różnych
źródeł dofinansowania ukierunkowanych na dostosowanie kierunków
studiów do potrzeb rynku pracy wydaje się, że działania te podejmowane
są za wolno, a także ze zbyt niskim udziałem praktyków na etapie
tworzenia programów. Oprócz tego brakuje kierunków konsorcyjnych
realizowanych przez więcej niż jedną uczelnię wyższą. Należy podjąć
w regionie dyskusję na temat potrzeb rynku pracy oraz wyzwań,
z którymi borykają się uczelnie wyższe. W konsekwencji należy
zdecydować jakie kierunki kształcenia powinny uzyskać stałe wsparcie
(nie tylko w okresie realizacji unijnego projektu), tak aby kształcenie
mogło się odbywać na nich z permanentnym udziałem praktyków
(uczelnie nie są w stanie zainteresować praktyków kształceniem oferując
zbyt niskie rynkowo stawki wynagrodzeń). Równolegle należy prowadzić
działania uświadamiające przedsiębiorców, że to w ich interesie będzie
delegowanie i opłacanie wynagrodzeń praktykom kształcącym na
uczelniach wyższych.
Należy podjąć działania zmierzające do poprawy poziomu kształcenia
ustawicznego, tak by osiągnąć poziom zgodny z aspiracjami
Wielkopolski by być jednym z czołowych, najlepiej przygotowanych
rynków pracy do wzrostu konkurencyjności poprzez wdrażanie rozwiązań
związanych z Przemysłem 4.0.
W regionie istnieje zróżnicowana oferta studiów podyplomowych jednak
brakuje w nich m.in. umiędzynarodowienia kadry, praktyków w procesie
dydaktyki, dopasowania realizowanych przedmiotów stricte do potrzeb
zawodowych. Jak pokazują badania prym w zakresie tej formy
kształcenia wiodą szkoły prywatne, gdyż mogą elastyczniej kreować
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wskaźnika mierzącego liczebność uczestników studiów doktoranckich na
10 tys. ludności o 1,2. Warto zauważyć jednak, że najwyższy poziom
wskaźnika osiągnięto w 2013 roku. Niestety, w tym zestawieniu
województwo wielkopolskie zanotowało jako jedyne w Polsce przeciwną,
ujemną zmianę o 0,9. Ogółem w 2018 roku analizowany wskaźnik
wskazywał, że liczba uczestników studiów doktoranckich na 10 tys.
ludności jest niższa niż w sześciu województwach i kształtuje się
wyraźnie poniżej średniej w Polsce.
Jako kluczowe kompetencje dla skutecznego wdrażania nowoczesnych
technologii w Wielkopolsce uznawane są kompetencje techniczne (86%
wskazań). Na 2. miejscu, jednak znacznie rzadziej (43%), wskazywano
na kompetencje organizacyjne. Jako istotne wymieniano także
umiejętności współpracy (33%), kreatywność (23%), dobry kontakt
z klientem (18%). Raporty BKL jednoznacznie wskazują, że Polakom
wchodzącym na rynek pracy obok kompetencji specjalistycznych nadal
brakuje określonych kompetencji miękkich.
W Wielkopolsce notuje się bardzo niski poziom innowacyjności oraz
wyrafinowania biznesu, bardzo niski udział przedsiębiorstw
innowacyjnych w ogóle przedsiębiorstw (najgorsza w Polsce
ukształtowana w okresie ponad dekady negatywna tendencja) na tle UE
(wskaźnik RCI) oraz na tle Polski (przedostanie miejsce wśród
województw w kraju pod względem odsetka innowacyjnych
przedsiębiorstw przemysłowych wdrażających nowe lub ulepszone
produkty). Z drugiej strony dominują głównie optymistyczne opinie
respondentów o stanie innowacyjności i przygotowania Wielkopolski do
wdrażania rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0., ukazujące Wielkopolskę
jako jeden z najbardziej innowacyjnych regionów w Polsce. Świadczy to
o nieodpowiednim stanie wiedzy i świadomości, w szczególności
przedsiębiorców w zakresie dystansu jaki dzieli wielkopolskie firmy pod
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ofertę dydaktyczną. Warto byłoby więc skierować wsparcie na
dostosowywanie kierunków studiów podyplomowych także na uczelniach
państwowych do potrzeb rynku pracy. Atrakcyjność oferty uczelni
państwowych w zakresie studiów podyplomowych może zdecydowanie
wzrosnąć dzięki wsparciu finansowemu władz publicznych, a przede
wszystkim sfery biznesu. W tym celu animatorem intensyfikacji tego typu
współpracy powinny być władze samorządowe.
Należy wzmocnić pomoc w zakresie doradztwa zawodowego dla
uczniów i studentów, by mogli oni w sposób przemyślany kierować
swoim życiem naukowym i zawodowym.
Niezbędne jest stworzenie przyjaznej, intuicyjnej platformy internetowej
wskazującej możliwości wsparcia Przemysłu 4.0 w regionie. Powinna
ona obejmować kompleksowe informacje na temat: programów
dofinansowania inwestycji technologicznych, oferty dla działalności startupowej, możliwości współpracy ze szkołami branżowymi oraz szkołami
wyższymi.
Należy rekomendować przeprowadzanie (z udziałem uczelni
i samorządu) cyklu konferencji i szkoleń, które będą miały na celu
zwiększenie świadomości wielkopolskich przedsiębiorców o stanie
wyjściowym konkurencji rynkowej i uświadomienie im jakie korzyści
osiągną w wyniku zwiększenia zaangażowania we współpracę
z uczelniami wyższymi, ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości oraz
z bezpośredniego zaangażowania środków w finansowych w dostępne
już na rynku innowacyjne rozwiązania. Tego typu działania edukacyjne
powinny też pokazać jaka przyszłość czeka te przedsiębiorstwa, które
zaniechają wysiłków w tym zakresie i które nie będą zmierzały do
niwelowania dystansu, który ich dzieli w stosunku do bardziej
innowacyjnych, a przez to bardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw
w Europie. Warto również w ramach dobrze przygotowanych programów
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względem przygotowania do wdrażania rozwiązań w ramach Przemysłu
4.0. w stosunku do europejskich a nawet krajowych konkurentów.
Wyniki badania dostarczają negatywnych wniosków w zakresie bardzo
niskiej skłonności wielkopolskich przedsiębiorstw do współpracy z innymi
podmiotami gospodarczymi w zakresie działalności innowacyjnej.
Zanotowana w 2018 roku 15. lokata w ogólnopolskim zestawieniu była
krytycznie niska.
Liczne badania, jak i wywiady pogłębione przeprowadzone na potrzeby
ekspertyzy, podkreślają wzrost znaczenia kompetencji miękkich na rynku
pracy. „Badacze ubolewają nad brakiem tzw. kompetencji miękkich
u polskich szefów, a pracodawcy, zwłaszcza ci, którzy pracowali na
Zachodzie – że brakuje ich pracownikom. Jak odpowiadają w badaniach
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „największym deficytem” są
następujące umiejętności: nawiązania kontaktu z klientem (34 proc.
szefów się na to uskarża), rozwiązywanie problemów (32 proc.), pracy
w zespole (22 proc.)”269. Wywiady pogłębione potwierdziły, że
deficytowość kompetencji ukazana w przytoczonych powyżej wynikach
badań jest nadal aktualna. Dotyczy to zarówno sektora przemysłowego,
usług, ale i administracji publicznej.
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szkoleń przedstawić wielkopolskim przedsiębiorcom stan oraz
utrzymujący się regres niskiego (na tle Europy, a nawet Polski)
zaangażowania nakładów na działalność innowacyjną.
Trzeba skutecznie, a nie tylko symbolicznie promować innowacyjność
w regionie. Należy też wprowadzać znajdujące się w granicach
możliwości samorządu zachęty ekonomiczne, infrastrukturalne
i organizacyjne dla przedsiębiorców w zakresie współpracy biznesu
i szkolnictwa wyższego oraz innowacyjnych instytucji badawczych,
a także tworzyć bodźce fiskalne dla przedsiębiorców, żeby decydowali
się na intensywne zwiększanie nakładów na innowacje. Rekomendować
należy również, żeby władze lokalne skuteczniej zabiegały o środki
centralne wspierające rozwój innowacyjności w regionie, posługując się
twardymi danymi, stanowiącymi argumenty, które zaprezentowano
w niniejszej ekspertyzie.
Wprawdzie wysoka liczba podmiotów oraz pracujących w ramach
działalności badawczej i rozwojowej nie jest gwarantem decydującym
o sukcesach w zakresie innowacyjności, jednak stanowi o sile potencjału
w tym obszarze. Stąd wysoka dynamika wzrostu liczby podmiotów oraz
pracujących (personel wewnętrzny) w działalności badawczej
i rozwojowej stanowi pozytywny sygnał i podstawę do oczekiwań, że ten
trend będzie kontynuowany i wspierany przez środowiska zarówno
biznesowe, jak i naukowe oraz władze samorządowe. Wsparcie może
polegać na pomocy w pozyskiwaniu grantów na prowadzone badania,
ale również w pozyskiwaniu środków na stypendia oraz na fundowaniu
stypendiów, w szczególności dla młodych, najzdolniejszych naukowców,
tak aby nie porzucali oni nauki ze względów socjalno-bytowych.
Rekomendować należy zaangażowanie władz samorządowych we

B. Maj Malinowska (2016), „Dobre wychowanie” jako przedmiot akademicki – modny trend czy standard XXI w.?, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie” nr 1 (25), s. 51.
269
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współpracy z biznesem na rzecz formułowania oczekiwań w stosunku
szkolnictwa wyższego w zakresie zwiększania liczby studentów studiów
III stopnia, tak aby co najmniej dorównać średnim wartościom
wskaźników w Polsce.
Instytucje szkoleniowe270 powinny zostać zaangażowane w program
szkoleniowy, który z jednej strony podnosiłby kwalifikacje nauczycieli
uczących przedmiotów bezpośrednio związanych z Przemysłem 4.0,
a zatem nauczycieli informatyki, programowania, a także
przedsiębiorczości. Niezbędne jest wsparcie i promocja metod nauczania
uwzględniających nabywanie tak ważnych we współczesnej gospodarce
kompetencji miękkich, w tym w szczególności umiejętności pracy
w grupie, zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej czy też
zarządzania czasem. Instytucje tego typu powinny móc realizować
większą liczbę szkoleń o charakterze projektowym, które uzupełniałyby
ofertę edukacyjną w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Instytucje dialogu społecznego na rynku pracy271 powinny być
zaangażowane we współdziałanie w zakresie określenia potrzeb na
rynku pracy, a następnie w rozwijanie deficytowych kompetencji wśród
bezrobotnych, uczących się, ale także zatrudnionych, podnoszących
kwalifikacje. Do tej grupy dodać należy instytucje wspierające, takie jak
np. gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki
kariery, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku
pracy. Tylko takie zintegrowane działanie wszystkich instytucji rynku
pracy przy wsparciu środków publicznych pozwoli na dokonanie skoku
ilościowego i jakościowego w zakresie kształtowania potencjału pracy
niezbędnego do rozwijania przedsięwzięć wpisujących się w ideę

Są to publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.
To: związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe (jeśli do zadań statutowych należy promocja zatrudnienia,
łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej).
270
271
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272

Przemysłu 4.0.
Rekomendować należy organizowanie szkoleń, tworzenie kursów
i studiów podyplomowych w obszarze kwalifikacji i kompetencji
związanych z Przemysłem 4.0, w zakresie których zgłaszany jest deficyt
pracowników na wielkopolskim rynku pracy. Z uwagi na treść analizy
SWOT oraz myśli wyrażonych w poszczególnych rozdziałach ekspertyzy
można wskazać na potrzebę przeprowadzenia następujących szkoleń
i kursów dla zawodów przyszłości:
a) kursy języków obcych – z racji argumentów wyrażonych we
wcześniejszym podpunkcie uwzględnić należy w szczególności język
angielski (najczęściej używany globalnie język), język niemiecki
(z racji sąsiedztwa, ale i znaczenia Niemiec dla idei Przemysłu 4.0).
Uwzględnić można również język mandaryński, który aktualnie
stanowi drugi z najczęściej używanych globalnie języków, ponadto
Chiny stają się coraz ważniejszym „graczem” w międzynarodowych
stosunkach politycznych272. Pandemia COVID-19 pozwoliła dostrzec
użyteczność e-learningu oraz minusy tej metody kształcenia. Z tego
powodu uznać można, że optymalne będzie rozwijanie
i organizowanie kursów b-learningowych.
b) szkolenia z programowania w ramach przekwalifikowywania
w oparciu o bootcampy stacjonarne, ale i dedykowane platformy
służące do e-learningu. Należy jednak pamiętać o współpracy
z praktykami oraz umożliwienie podjęcia płatnych staży, co często
wymaga wsparcia środków publicznych.
c) szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, kompetencji miękkich
– deficytowe z nich wskazane zostały zarówno powyżej, jak i w
części poświęconej wnioskom z wywiadów pogłębionych. Oprócz

What are the top 200 most spoken languages (2020), https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200, 08.06.2020.
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umiejętności pracy w grupie, istotne wydaje się szczególnie:
zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje,
nawiązywanie relacji z klientem.
d) doradztwo zawodowe dla uczniów szkół średnich oraz zawodowych
obejmujące testy psychologiczne pozwalające poznać predyspozycje
zawodowe.
e) organizacja programów stażowych dla uczniów oraz studentów
umożliwiające praktyczną naukę zawodu.
f) doradztwo kierowane do przedsiębiorców, które uzmysłowi im
opłacalność korzystania z leasingu robotów i innych innowacyjnych,
głównie zautomatyzowanych maszyn i urządzeń.
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Reasumując, powyższe opracowanie, składające się głównie z analizy kilkudziesięciu
wskaźników porównawczych, pozwoliło na adekwatne sformułowanie licznych wniosków
o charakterze zarówno ogólnym, jak i szczegółowym oraz szeregu rekomendacji rozwiązań
pozwalających na poprawę przygotowania województwa wielkopolskiego do wdrażania
rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0. W celu oceny stopnia wykorzystania nowoczesnych
technologii w Wielkopolsce oraz oceny przygotowania wielkopolskiego rynku pracy
i podmiotów zaangażowanych w kreowanie polityki zatrudnienia do ich wdrażania posłużono
się analizą dostępnych danych zastanych, analizą dotychczas przeprowadzonych ekspertyz,
uzupełnionych o wyniki przeprowadzonych na potrzeby niniejszej ekspertyzy wywiadów
pogłębionych, a także analizę bardzo obszernej literatury przedmiotu.
Biorąc pod uwagę powyższe, ocenić należy, że województwo wielkopolskie znajduje
się dopiero na wstępnym etapie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0, a wnioski z analiz nie
wskazują, by było ono właściwie do tego przygotowane. Liczne, wskazane w ekspertyzie
dowody, świadczą o relatywnie niskiej pozycji Wielkopolski pod tym względem zarówno na tle
regionów UE, jak również na tle Polski.
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