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RAPORT NR 12 

Potencjał ludzkich możliwości – LLL w branży chemicznej. 

 

 

 

Raport cząstkowy monitorujący korelację miedzy uczeniem się przez całe życie a 

rozwojem branży chemicznej. 

 

 

Anna Kunaszyk 
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Cel 

Celem tego raportu jest przedstawienie jak ważna w dzisiejszych czasach jest zasada lifelong 

learningu szczególnie kiedy mówimy o branżach tak prężnie rozwijających się jak chemiczna. 

Uczenie się przez całe życie (lifelong learning - LLL) pozwala jednostkom i społeczeństwom 

sprostać wyzwaniom współczesności: gwałtownemu rozwojowi technologicznemu, procesom 

globalizacyjnym oraz przemianom społeczno – ekonomiczno – kulturowym. 

 

 

 

Konieczność rozwoju 

Europejski przemysł chemiczny zatrudnia bezpośrednio ponad 3,3 mln pracowników i jest drugim 

co do wielkości (po przemyśle motoryzacyjnym) sektorem w Europie. 

Podjęto więc próbę odpowiedzi na pytanie, jakich kompetencji zawodowych oczekują dziś 

pracodawcy reprezentujący przemysł chemiczny. Przeanalizowano 207 ogłoszeń skierowanych do 

kandydatów z wykształceniem chemicznym lub pokrewnym. Z badań wynika, że najwięcej ofert 

pracy adresowanych jest do technologów i analityków oraz do laborantów i inżynierów procesu. 

mailto:biuro@parp.gov.pl
http://www.parp.gov.pl/rady


                                       

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia  
Sekretariat Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego 
Al. Piastów 48 pok. 522 
tel.: +48 91 852 36 31 mobil.: +48 602 754 661  
e-mail: rada@zielonachemia.eu ● www.radasektorowa-chemia.pl 

3 

 

Czyli jak można zauważyć są to konkretne zapotrzebowania a co za tym idzie konkretne 

kwalifikacje i kompetencje. Co ciekawe pracodawcy rysując profile swoich przyszłych 

pracowników wskazywali również na konieczność rozwoju kompetencji miękkich. Wśród 

kompetencji miękkich pracodawcy szczególnie cenią umiejętność pracy w zespole, dokładność i 

sumienność oraz zdolność do myślenia analitycznego i samodzielność. Od kandydatów wymagają 

również znajomości języków obcych tu jako podstawa wymieniana jest znajomości języka 

angielskiego.  

W XXI w. rozwój gospodarek dokonuje się za pośrednictwem wzrostu poziomu ich 

innowacyjności. To właśnie ona decyduje o stopniu konkurencyjności. Największym wsparciem 

dla rozwoju jest stworzenie silnego i stabilnego zaplecza intelektualnego i technicznego, oznacza 

to że wiedza i innowacyjność techniczna jest podstawą rozwoju gospodarczego oraz społecznego.  

Wpływ postępu technicznego na życie społeczne rośnie znacznie szybciej niż w przeszłości. Dzisiaj 

każda forma zmian technologicznych przekłada się w bezpośredni sposób na popyt na pracę. 

Najbardziej kontrastowe zmiany są związane z popytem na pracę pod względem 

reprezentowanych kwalifikacji. W szybko rozwijającej się branży chemicznej można 

zaobserwować wzrost popytu na kadry wysoko wykwalifikowane, które dysponują wiedzą 

odpowiadająca do zapotrzebowania. 

Aby, sprostać nowoczesnemu rynkowi pracy należy wdrożyć model uczenia się przez całe życie. 

Wiedza i umiejętności nabyte w młodości nie wystarczają już na całe życie. Tylko poprzez 

edukację człowiek może stać się pełnowartościowym uczestnikiem społeczeństwa 

informacyjnego. Co za tym idzie rozwój stał się niejako koniecznością a nie dobrowolnością. Nie 

rozwijając się zaczynamy się uwsteczniać. 
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