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Wstęp
Zapotrzebowanie na kompetencje w sektorze jest uzależnione od licznych czynników,
zarówno bieżących (np. pandemia COVID-19), jak i długofalowych trendów (np.
zrównoważony rozwój), a także rozwiązań systemowych (np. zmiany w zakresie systemu
kształcenia i szkolnictwa zawodowego). Dotychczasowa konieczność comiesięcznego
raportowania monitoringu wymusiła fragmentaryczność niektórych opracowań, która
wynikała z braku możliwości pogłębionej analizy i oceny sytuacji w sektorze w tak krótkim
czasie. Minimalny okres raportowania, który pozwoli na taką analizę i wnioski mogące
stanowić jedną z podstaw dla przyjmowanych przez Radę działań, to okres trzech miesięcy.
Niniejszy raport jest kolejnym, cząstkowym raportem prezentującym bieżący
monitoring sektora w zakresie potrzeb kompetencyjnych, zmian legislacyjnych, sytuacji
ekonomicznej w sektorze oraz regulacji legislacyjnych, mających wpływ na te aspekty. Jest to
jednocześnie pierwszy raport przygotowany w trzymiesięcznym interwale czasowym. Dzięki
tej zmianie kolejne raporty będą mogły koncentrować się na bardziej kompleksowych
zagadnieniach i oferować zarówno analizę wyzwań / luk kompetencyjnych / trendów w
sektorze, jak i omawiać wachlarz potencjalnych rozwiązań, które mogłyby wzmocnić sektor. W
związku ze zmianą organizacji prowadzenia monitoringu, kolejne raporty będą składać się z
trzech zasadniczych części:
1. Określenie ram dla raportu i wyzwań dla Sektora, do których raport się odnosi (w
roku 2021 ta część będzie zawierać także syntezę treści dotychczasowych raportów);
Planowane metody: analiza i synteza dostępnych opracowań i opublikowanych
badań.
2. Charakterystyka ogólna proponowanego rozwiązania i / lub omawianego w raporcie
zagadnienia; Planowane metody: desk research (analiza dokumentów, danych
statystycznych, aktów prawnych itp.).
3. Odniesienie propozycji / rozwiązania do realiów Sektora Chemicznego w Polsce,
przykłady dobrych praktyk, propozycje rekomendacji Rady dla Sektora. Planowane
metody: desk research, metoda delficka, metody sondażowe.

3

4

Celem tego raportu jest analiza bieżących trendów, kształtujących post-covidową nową
normalność, w tym pojawiających się pytań i obszarów rozwojowych dla Sektora, oraz opis
możliwości wykorzystania na rzecz sektora narzędzia systemu edukacji, jakim są Dodatkowe
Umiejętności Zawodowe (DUZ). Raport ma na celu wesprzeć sektor chemiczny w Polsce w
identyfikacji kompetencji kluczowych dla sektora, na co mają wpływ trendy globalne. Raport
ma także na celu zarówno ogólne przedstawienie koncepcji Dodatkowych Umiejętności
Zawodowych, jak i odniesienie do specyficznych potrzeb sektora chemicznego i
zapotrzebowania na DUZ w technikach i szkołach branżowych kształcących na potrzeby
sektora.
Pierwsza część raportu to synteza dotychczasowych opracowań na temat wpływu
pandemii Covid-19 na sektor chemiczny, a zatem punktu wyjścia do tworzenia się nowej
normalności. Są to przygotowane dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego
raporty monitorujące: „Raport 8. Wyzwania w czasie pandemii” oraz „Raport 9. Zmiany
prawne dotyczące walki z COVID dotyczące systemu kwalifikacji i konsekwencje ich
wdrożenia”. Kolejny element to analiza aktualnych opracowań poruszających kwestie wpływu
pandemii na globalną gospodarkę, w tym na sektor chemiczny oraz przewidywania
gospodarcze co do post-pandemicznych wymogów gospodarki przygotowane między innymi
przez Bank Światowy oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Analiza
objęła także raporty komercyjne na temat sektora chemicznego o zasięgu globalnym. Wybór
tych raportów jest uzasadniony użytkowym celem raportu, który nie ma charakteru
akademickiego (stąd w analizie pominięto dyskurs akademicki).
Kolejne dwie części raportu („Dodatkowe Umiejętności Zawodowe” oraz „Dodatkowe
Umiejętności Zawodowe dla Sektora Chemicznego”) stanowią szczegółowy opis jednego z
możliwych rozwiązań, będących narzędziem w zreformowanym systemie polskiego
szkolnictwa branżowego1, które mogą zostać wykorzystane aby wesprzeć sektor chemiczny w

1

Na użytek tego raportu określeń „szkolnictwo zawodowe” i „szkolnictwo branżowe” stosuje się zamiennie.
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zmierzaniu się z wyzwaniami nowej normalności. Prezentowane rozwiązanie to treści
edukacyjne będące uzupełnieniem dla ramowych planów nauczania w szkołach oferujących
kształcenie zawodowe. Uzupełnią one wykształcenie w określonych zawodach sektora o
dodatkowe umiejętności, przydatne i pożądane na rynku pracy w sektorze, pozwalając na
lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb w sektorze.
Raport zawiera informacje na temat legislacji wprowadzającej to narzędzie, a także o
Dodatkowych Umiejętnościach Zawodowych, już przyjętych i opublikowanych w załączniku do
rozporządzenia regulującego Dodatkowe Umiejętności Zawodowe. Ponadto prezentuje wyniki
badania sondażowego z użyciem techniki wywiadu zogniskowanego na temat
zapotrzebowania na tego typu treści edukacyjne w szkołach. Ponadto, wspomniane badanie
obejmowało wskazanie barier we wprowadzaniu DUZ w szkołach zawodowych kształcących w
sektorze chemicznym, z punktu widzenia szkół i ich uczniów.
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Nowa normalność
Ponad rok po wybuchu pandemii COVID-19 zarówno w kontekście globalnym, regionalnym, i
narodowym, można przyglądać się zmianom jakie kryzys pandemiczny wymusił na
poszczególnych sektorach. Sektor chemiczny, podobnie jak wszelkie inne gałęzie gospodarki
światowej, „nie pozostał nietknięty.” Nie pozostawiają co do tego wątpliwości już
wcześniejsze Raporty monitorujące przygotowane na potrzeby Sektorowej Rady ds.
Kompetencji Sektora Chemicznego. Już dwukrotnie raporty te były dedykowane właśnie
wpływowi pandemii COVID- 19 na sektor chemiczny. ”2. Nie ma też wątpliwości co do tego, że
nie będzie szybkiego powrotu do sytuacji społecznej i gospodarczej sprzed wybuchu
pandemii. To, jak kształtuje się otoczenie gospodarcze po kryzysie zyskało miano nowej
normalności.3
Dotychczas dwa raporty monitorujące dotyczyły wpływu pandemii na sektor
chemiczny. Raport 8. Stanowi opis najbardziej istotnych wyzwań, z jakimi mierzył się sektor
chemiczny w związku z wybuchem pandemii. Raport 9 prezentuje natomiast zmiany prawne
dotyczące walki z COVID dotyczące systemu kwalifikacji i konsekwencje ich wdrożenia dla
sektora chemicznego. Pokazują one zatem dwa najistotniejsze wątki, jakie w kontekście
kryzysu pandemicznego odcisnęły swoje piętno na sektorze chemicznym: zmiany w zakresie
gospodarczym w sektorze oraz zmiany w zakresie edukacji dla potrzeb sektora. U progu
wychodzenia z kryzysu i tworzenia post-covidowej normalności, warto przyjrzeć się obydwu
wątkom i poszerzyć je o dostępne opracowania o charakterze regionalnym (OECD, Bank
Światowy) i globalnym (Deloitte, Oxford Economics, Euler Hermes, Allianz Research).
Zmiany i wyzwania w sektorze chemicznym w Polsce nie są jednolite, ze względu na
bardzo różny charakter branż, które się na niego składają. Charakterystyka przedsiębiorstw z

2

Por. Oxford Economics, Euler Hermes, Allianz Research, [w:] Lemerle, M., Livinec, M., Hillenbrand-Saponar, C., &
Duthoit, A. No stone unturned: How Covid-19 is disrupting every industry. M.
3
Duszyński, J. (2021). Statement no. 12 by the COVID-19 Advisory Team to the President of the Polish Academy of
Sciences: A new normal–there will be no quick return to the world before the pandemic. Nauka, (2).
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sektora chemicznego obejmuje między innymi wymóg ciągłości produkcji w zakładach
chemicznych, jak również w wielu przypadkach, jej strategicznego znaczenia dla kraju.
Niebagatelną rolę w sytuacji sektora ma jego status dostawcy surowców i materiałów dla
innych gałęzi gospodarki, między innymi medycyny czy budownictwa. Ograniczenia w
odbiorach produktów były jednym z pierwszych sygnałów alarmowych w sektorze,
odnotowanym już w pierwszym kwartale ubiegłego roku:
„Dane GUS za marzec 2020 roku i 1 kwartał 2020 roku, opisujące sytuację w
przemyśle chemicznym w Polsce, wskazują na potrzebę zamrożenia znacznej
części gospodarki. Z branży zaczyna napływać coraz więcej sygnałów o
ograniczeniach produkcji, głównie z powodu ograniczeń w odbiorach
produktów. Branża odnotowuje także redukcję zatrudnienia w wielu
przedsiębiorstwach. (...) [Przyjrzenia się wymagają] główne podsektory, które
ją stanowią w ujęciu statystycznym GUS tj.: produkcja koksu i produktów
rafinacji ropy naftowej, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
produkcja wyrobów farmaceutycznych, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych, ale także dodatkowe podgrupy produktowe i procesowe. Każdy z
podsektorów zachowuje się odmiennie w zależności od rodzaju innych
powiązanych sektorów i sytuacji w nich panującej.”4

Raport GUS „Przemysł – wyniki działalności w 2020 roku” potwierdził wcześniejsze
wnioski o niejednorodnej sytuacji w sektorze. W porównaniu do roku 2019, zmniejszyła się
dynamika przyrostu zatrudnienia w branży produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
(znacząco, o ok 5%) i w branży produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (nieznacznie, ok
1%), niemniej w tym samym czasie dynamika przyrostu zatrudnienia w branży produkcji

4

Kunaszyk, A. (2020) Raport 8. Wyzwania w czasie pandemii. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora
Chemicznego, Kraków, s. 5
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wyrobów farmaceutycznych wzrosła (nieznacznie, ok. 1%).5 Jak wykazują krajowe statystyki
różnice między branżami sektora występują także w obszarze nakładów inwestycyjnych, które
w branży wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych znacząco się zmniejszyły, a w branży
produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych odnotowano wzrost tych nakładów w
porównaniu z rokiem ubiegłym aż o 36%.6
Biorąc pod uwagę wspomniane cechy przedsiębiorstw w sektorze, jak również jego
znaczenie i wewnętrzne zróżnicowanie, jeszcze w 2020 roku Polska Izba Przemysłu
Chemicznego (PIPC) wystosowała postulaty w związku z kryzysem wywołanym pandemią
Covid-19. Postulaty, w formie dokumentu „Postulaty przemysłu chemicznego w sprawie
kryzysu wywołanego pandemią COVID-19”, zostały sformułowane na podstawie
przeprowadzonych przez PIPC badań w ramach kampanii „Polska Chemia”, dotyczących
obecnego oraz przewidywanego wpływu i skutków stanu epidemii na funkcjonowanie i rozwój
przedsiębiorstw branży chemicznej. Główne przesłanie tego dokumentu to uznanie przemysłu
chemicznego przemysłem strategicznym polskiej gospodarki, uproszczenie regulacji prawnych
a także zniesienie obciążeń logistycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw.7
Jak pokazują badania, sektor chemiczny jest jednym z bardziej wrażliwych na globalny
cykl gospodarczy sektorów o dość znaczącym poziomie ryzyka (patrz Rysunek 1).8 Niemniej,
ten sam raport wskazuje, że koszty pandemii, w tym wzrost ryzyka działalności gospodarczej
w określonym sektorze, są zauważalne we wszystkich badanych sektorach.9

5

GUS
(2021)
Przemysł
–
wyniki
działalności
w
2020
roku,
Dok
Elektr.
file:///C:/Users/FULab/AppData/Local/Temp/przemysl_-_wyniki_dzialalnosci_w_2020.pdf dn. 03.07.2021 , s. 47
6
Tamże, s. 78
7
Kunaszyk, A. (2020) Raport 8. Wyzwania w czasie pandemii, Sektorowa Rada ds. kompetencji Sekrtora
Chemicznego.
8
Oxford Economics, Euler Hermes, Allianz Research, [w:] Lemerle, M., Livinec, M., Hillenbrand-Saponar, C., &
Duthoit, A. No stone unturned: How Covid-19 is disrupting every industry. M.
9
Tamże.
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Rysunek 1 Poziom ryzyka w sektorze globalnym

Źródło: Oxford Economics, Euler Hermes, Allianz Research, [w:] Lemerle, M., Livinec, M., Hillenbrand-Saponar, C.,
& Duthoit, A. No stone unturned: How Covid-19 is disrupting every industry. M.

Nie ulega wątpliwości, że sektor chemiczny w Polsce musi być rozpatrywany w
kontekście globalnym i regionalnym. Jak pokazuje Raport Ekonomiczny dla Polski,
opublikowany przez OECD10, około 1/10 polskiego eksportu to produkcja związana z sektorem
chemicznym. Zarówno globalne powiązania (w tym łańcuchów dostaw), jak i udział sektora w
eksporcie krajowym, wymaga aby dla rozpoznania sytuacji bieżącej i potrzeb sektora w
przyszłości krótko i długoterminowej, zanalizować trendy w regionie Środkowoeuropejskim,

10

OECD (2020), OECD Economic Surveys: Poland 2020, OECD Publishing, Paris,

https://doi.org/10.1787/0e32d909-en, dn. 26.06.2021, s. 26

9

10

jak również trendy globalne, które z pewnością będą miały swoje odzwierciedlenia także w
krajowym wymiarze funkcjonowania sektora chemicznego.
Obszerny Raport Deloitte Research Centre for Energy and Industrials na temat
globalnych zmian w sektorze chemicznym pod wpływem pandemii COVID-19, prezentuje
szereg trendów – zarówno tych, których znaczenie będzie wzrastać, jak i tych, których
znaczenie spada lub spadnie w najbliższej przyszłości. Pogłębione badania o charakterze
jakościowym, jak również rozbudowane techniki z zakresu prognozowania (future studies)11
pozwoliły zdiagnozować i opisać trendy, jak również zasugerować rozwiązania i potencjalne
ścieżki dla przemysłu chemicznego.
Także polski sektor chemiczny może skorzystać z analizy tych globalnych trendów, gdyż
z pewnością wpłyną one na rodzime przedsiębiorstwa z branży. Trendy przybierające na sile
(wzmocnione przez sytuację kryzysową spowodowaną pandemią) oraz trendy schodzące
(spowolnione lub zatrzymane w związku z kryzysem COVID-19) zostały zebrane i
przedstawione w Tabeli 1.

11

Skrócona notka metodologiczna: „Ponieważ pełny wpływ pandemii COVID-19 zaczął pojawiać się w drugim
kwartale 2020 r., zebrano zespół badawczy w celu zbadania skutków pandemii oraz zbadania trendów,
opracowania scenariuszy i zaproponowania przyszłej mapy drogowej dotyczącej sposobu, w jaki ekosystem
chemikaliów i materiałów może najpierw powstać, a następnie rozkwitnąć w gospodarce post-pandemicznej.
Dokonano tego poprzez obszerne indywidualne wywiady z ponad 30 dyrektorami branżowymi z ponad 15
globalnych firm. Rozmówcy pełnili różne role, od zarządu po wiceprezesów funkcyjnych i specjalistów. Wyniki
wywiadu zostały przeanalizowane jakościowo i półilościowo. Zidentyfikowane trendy i scenariusze zostały
poddane dalszej walidacji poprzez ankiety dotyczące odbiorców webinarów (n=53). Te podstawowe badania
zostały uzupełnione obszernymi wtórnymi przeglądami literatury biznesowej i technicznej oraz dyskusjami ze
specjalistami Deloitte z obszaru sektora chemicznego”. Kumpf, R., Yankovitz, D., Hardin K. (2020) The COVID-19
impact
on
the
chemicals
industry.
Deloitte
Insight.
Dok.
Elektr.
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/oil-and-gas/covid-19-chemicals-industry-impact.html w dn.
27.06.2021, s. 3 [tłumaczenie własne]
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Tabela 1 Trendy wpływające na sektor chemiczny, których znaczenie uległo zmianie przez
kryzys wywołany pandemią koronawirusa
Trendy przyśpieszone (wzmocnione)

Trendy spowolnione lub zatrzymane

Koncentracja na zdrowiu i bezpieczeństwie
Wirtualizacja zasobów kadrowych
Zapotrzebowanie na materiały biobójcze
Inwestycje w zrównoważony rozwój
Rozwój nieoczywistych systemów
współpracy
Preferencja dla wirtualnych kanałów
sprzedaży i współpracy
Digitalizacja

Globalne łańcuchy dostaw
Globalny przepływ osób
Urbanizacja
Ekonomia współdzielenia12
Ekonomia koncertowa13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kumpf, R., Yankovitz, D., Hardin K. (2020) The COVID-19 impact on the
chemicals industry. Deloitte Insight. Dok. Elektr. https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/oil-andgas/covid-19-chemicals-industry-impact.html w dn. 27.06.2021,

Jak sugerują eksperci Deloitte, część trendów, które można było obserwować w czasie
przed pandemią COVID-19 stanowi stabilne trendy, które nadal będą w skali globalnej
wpływać na sektor chemiczny. Te trendy to:
1. Wzrost mocy produkcyjnych w sektorze chemicznym,
2. Stała adaptacja do środowiska wirtualnego,
3. Społeczna troska o sprawy środowiskowe i ograniczenie śladu węglowego,

12

„Ekonomia współdzielenia polega na łączeniu osób za pomocą platform internetowych, umożliwiając im
świadczenie usług lub wspólne korzystanie z aktywów, zasobów, czasu, umiejętności lub kapitału, bez
przekazywania praw własności. Istotę tego zjawiska stanowi możliwość wykorzystania przez osoby prywatne
posiadanych zasobów – nieruchomości, pojazdów, treści medialnych – do konkurowania z tradycyjnymi
przedsiębiorcami. Tym samym na naszych oczach powstają prosumenci, czyli konsumenci i producenci w jednym,
mający potencjał globalnego dotarcia do szerokiej grupy. odbiorców. Co ważne, także lokalni przedsiębiorcy, dzięki
platformom
internetowym,
dużo
łatwiej
mogą
działań
na
globalnym
rynku.”,
https://www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-02-23-ekonomia-wspoldzielenia-to-poczatek-ery-prosumentow.html
dn.27.06.2021
13
Ekonomia z dużym udziałem (i wzrostami w tym udziale) pracy najemnej, zleconej i niezależnej, por.
https://newsblog.pl/co-to-jest-ekonomia-koncertow-i-dlaczego-jest-tak-kontrowersyjna/ dn. 27.06.2021
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4. Preferencja konsumencka wobec zrównoważonych produktów,
5. Przyspieszona transformacja energetyczna.14
Trendy, które zdecydowanie przyspieszyły, to trendy związane z digitalizacją i
wirtualizacją, jak również zapewnieniem zdrowia i bezpieczeństwa oraz zrównoważonym
rozwojem. Trendy, które zmniejszyły znaczenie (lub zaniknęły) wiążą się przede wszystkim ze
sposobem kształtowania ekonomii oraz globalnymi przepływami, zarówno dóbr, jak i osób.
Zmiany w trendach sugerują przede wszystkim konieczność dostosowania sektora do
funkcjonowania w wysoce zdigitalizowanym otoczeniu. Ponadto, aspekty związane ze
zrównoważonym rozwojem nie tylko pozostają ważne, a zwiększyło się ich znaczenie.
Podobnie, jak zwiększyło się znaczenie długoterminowych relacji z pracownikami. Trend
przechodzenia w prace zlecone zdecydowanie stracił na znaczeniu, tym bardziej, że o jakości
przedsiębiorstwa i poziomie dostosowania do wymogów nowej normalności będą decydować
kompetencje kadry. To kompetencje i kwalifikacje pracowników, w tym przede wszystkim
rozwój ich potencjału w zakresie digitalizacji oraz „zielonych” kompetencji związanych ze
zrównoważonym rozwojem, będą kluczowe dla sektora.
Istotnym elementem dla rozważania przyszłości sektora w nowej normalności jest
oprócz zrozumienia trendów, świadomość obszarów niepewności, które wpływają (i będą
wpływały) na sektor. Są to krytyczne obszary, które mogą wpłynąć na kierunek działania
sektora w czasie post-pandemicznym. Obszary niepewności można podzielić na cztery
kategorie: społeczne, technologiczno- operacyjne, ekonomiczno-finansowe i polityczne. W
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Kumpf, R., Yankovitz, D., Hardin K. (2020) The COVID-19 impact on the chemicals industry. Deloitte Insight. Dok.
Elektr. https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/oil-and-gas/covid-19-chemicals-industry-impact.html
w dn. 27.06.2021, s. 8
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omawianej analizie wytypowano łącznie 14 obszarów niepewności w tych czterech
kategoriach (patrz Rysunek 3).15
Rysunek 2 Obszary niepewności dla sektora chemicznego

Społeczne
•Mobilność wśród
pracowników (praca
zdalna, globalna vs.
lokalna polityka
wobec talentów)
•Ekonomia
współdzielna
•Płynność w dostępie
do potrzebnych
zasobów kadrowych

Technologicznooperacyjne

Ekonomicznofinansowe

Polityczne

•Digitalizacja i
automatyzacja
•Przełomy w obszarze
biofarmacji i
biotechnologii
•Niechęć do ryzyka i
optymalizacja
łańcuchów dostaw

•Względna przewaga
cen surowców
•Płynność finansowa
przedsiębiorstwa
•Stan gospodarki po
kryzysie, w
perspektywie krótkoi długo-terminowej
•Wzmożone
zapotrzebowanie na
dostarczanie
produktów gotowych
do użycia

•Skuteczność
publicznej opieki
zdrowotynej wobec
pandemii Covid-19
•Efektywność
rządowych
interwencji fiskalnych
i monetarnych
•Regulacje rządowe
dla sektora
chemicznego
•Polityki w zakresie
handlu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kumpf, R., Yankovitz, D., Hardin K. (2020) The COVID-19 impact on
the chemicals industry. Deloitte Insight. Dok. Elektr. https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/oil-andgas/covid-19-chemicals-industry-impact.html w dn. 27.06.2021, s. 12

Liczne czynniki mogą mieć wpływ na zmianę kierunków rozwoju w gospodarce
światowej, w tym na sektor chemiczny. Poziom skuteczności polityk i regulacji wpływających
na gospodarkę kraju, jak i bezpośrednio na sektor może znacząco zmienić możliwości sektora.
Podobne znaczenie mają trendy społeczne i technologiczne, które wykraczają poza sektor i nie
są bezpośrednio z nim powiązane, choć znacząco przyczyniają się do kształtowania sektora.
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Trendy te wpływają na sektor zarówno w kontekście oferty, zapotrzebowania na kompetencje
wśród kadry, jak i kondycji sektora pod względem finansowym i organizacyjnym.
W innym, najbardziej aktualnym (maj 2021) dokumencie, Deloitte Research Centre for
Energy and Industrials sugeruje się, że w post-pandemicznym obrazie globalnego sektora
chemicznego nastąpi zmiana w wachlarzu oferowanych produktów i usług. Obszerna analiza
globalnych przedsiębiorstw w sektorze chemicznym16 wykazała, że w najbliższym czasie
spodziewać należy się reakcji portfeli oferowanych przez przedsiębiorstwa chemiczne
produktów, a zmiany te mogą przesądzić o wzroście bądź spadku znaczenia poszczególnych
przedsiębiorstw, ale też całego sektora. Jak wykazują Autorzy raportu, kluczowe dla
utrzymania sukcesu w sektorze jest budowanie długoterminowych strategii, uwzględnianie
trendów i analiza potencjalnych korzyści w długoterminowej perspektywie.
„W dobrych czasach wybory dotyczące portfela mogą być
niedoceniane, ale mogą mieć ogromną wagę w okresach zakłóceń.
Długoterminowa przewaga konkurencyjna w przemyśle chemicznym
jest budowana w mniejszym stopniu przez krótkoterminowe myślenie o
podaży i popycie, a bardziej przez trwające makroekonomiczne
myślenie o trendach i implikacjach. Zakłócenia, takie jak pandemia
COVID-19, pokazały, że dążenie do stosunkowo krótko- i
średnioterminowej nierównowagi popytu i podaży lub korzyści może być

16

Skrócona notka metodologiczna: “Przebadaliśmy 217 globalnych firm chemicznych o przychodach
przekraczających 1 mld USD w 2020 r. i podzieliliśmy je na dwa podstawowe wymiary: (a) segment chemiczny —
właściciele naturalni, towary zróżnicowane i dostawcy rozwiązań (b) stopień koncentracji portfela — tj.
skoncentrowany lub zdywersyfikowany, aby zbadać siłę specjalizacji portfela w przyczynianiu się do lepszych
wyników. Skoncentrowany portfel definiuje się jako taki, w którym firma czerpie co najmniej 60% swoich
całkowitych przychodów z jednej linii produktów lub kategorii. Pozyskaliśmy dane z bazy danych S&P Capital IQ i
oszacowaliśmy wzrost przychodów, TSR i ROIC tych firm w okresie 20 lat, od 2000 do 2020”, Chronis A., HussainA.,
Yankovitz D. (2021) Portfolio transformation in chemicals. Creating value and sustainable long-term growth,
Deloitte.
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/oil-and-gas/portfolio-management-in-thechemical-industry.html dn. 28.06.2021, s. 4 [tłumaczenie własne]
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wątpliwą strategią portfelową. Staranne dostosowanie się do
długoterminowych trendów z większym prawdopodobieństwem
doprowadzi do stworzenia zwycięskiego portfolio. W związku z tym
firmy, których portfele ewoluują, ale stosują ukierunkowaną i spójną
strategię, wydają się być w lepszej pozycji, aby zapewnić doskonałe
długoterminowe wyniki nawet w okresach zakłóceń.”17
Jak sugeruje analiza raportów dotyczących globalnych i regionalnych trendów w
sektorze chemicznym, jak również wyzwań dla krajowego sektora, w post-pandemicznej
nowej normalności kluczowe będą umiejętności pracowników i posiadane przez nich
kwalifikacje. Pandemia w znaczący sposób wpłynęła na możliwości potwierdzania umiejętności
i uzyskiwania kwalifikacji, w tym zwłaszcza kwalifikacji rynkowych, wymagających stacjonarnej
formy procesu walidacji. Szczegółowo omawiał to zagadnienie Raport 9 z monitoringu
sektora, w którym przedstawiono zmiany prawne dotyczące walki z COVID dotyczące systemu
kwalifikacji i konsekwencje ich wdrożenia. Ograniczenia związane z pandemią wpłynęły na
możliwości korzystania z narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym walidacji
kwalifikacji.
Wprowadzone zmiany prawne, mające na celu wsparcie gospodarki w czasie pandemii
COVID-19, pozwoliły między innymi na zmniejszenie negatywnych skutków pandemii na
możliwości korzystania ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Tym samym, te rozwiązania
legislacyjne wsparły proces walidacji umiejętności w czasie ograniczonego pandemią
funkcjonowania w kraju. Synteza implikacji zapisów prawnych z tak zwanych tarcz
antykryzysowych (Tarcza 1.0 i Tarcza 4.0) jest zaprezentowana w Tabeli 2.
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Tabela 2 Implikacje Tarczy 1.0 i Tarczy 4.0 dla systemu kwalifikacji i procesu walidacji
umiejętności
Dokument

Tarcza 1.0

Implikacje dla systemu kwalifikacji i procesu
walidacji umiejętności







Tarcza 4.0





Możliwość realizacji procesu
walidacji w formie zdalnej /
elektronicznej;
Zdalna forma w odniesieniu do części
lub całości efektów uczenia się
przewidywanych dla kwalifikacji;
Systemy informacyjne gwarantujące
rzetelność procesu;
Zmiany w zakresie walidacji efektów
uczenia się mogą odnosić się do
nowo wdrożonych do Systemu
kwalifikacji;
Ułatwienie realizacji egzaminów
teoretycznych osób w dozorze
technicznym;
Warunki bezpiecznej realizacji
egzaminów praktycznych;

Źródło: Kunaszyk, A. (2020) Raport 9. Zmiany prawne dotyczące walki z COVID dotyczące systemu kwalifikacji i
konsekwencje ich wdrożenia. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, Kraków,

Jak pokazują omówione regulacje w ramach interwencji rządowej na kryzys wywołany
pandemią, jednym z najbardziej istotnych elementów przygotowania się na nową normalność
i wychodzenia gospodarki z kryzysu jest dbałość o zasoby ludzkie – dostępność kadr z
potrzebnymi umiejętnościami, ale także jakościowa i sprawna walidacja tych umiejętności
pozwalająca na nadawanie kwalifikacji.
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Drugi kwartał 2021 roku to w wielu krajach, także w Polsce, czas powrotu do
normalności, w jej nowej, post-covidowej wersji. Powrót ten ma swoje odzwierciedlenie także
w kontekście gospodarki i spodziewanego wzrostu gospodarczego, tak globalnie, jak i
regionalnie.18 Teraz jest zatem najwłaściwszy czas żeby podejmować działania, które przy
uwzględnieniu dominujących trendów i zakresu niepewności w sektorze, pozwolą na pełny
jego rozwój i rozkwit. Działania te, to przede wszystkim aktywność w zakresie wsparcia kadr w
sektorze w obszarze umiejętności cyfrowych oraz zielonych kompetencji. Ten istotni element
walki z kryzysem pandemicznym, jak pokazują podjęte inicjatywy legislacyjne, dla dobra
sektora musi być właściwie wspierany i postrzegany jako kluczowy w kreowaniu przyszłości
sektora chemicznego. Jedną z możliwości przygotowywania przyszłych pracowników do
wyzwań nowoczesności i przyszłości są kursy oferujące uczniom szkół i placówek edukacji
zawodowej Dodatkowe Umiejętności Zawodowe.

Dodatkowe Umiejętności Zawodowe
Zapoczątkowane reformą edukacji z 2016 roku zmiany w szkolnictwie i kształceniu
zawodowym w Polsce między innymi odzwierciedlają zapotrzebowanie na ściślejszą
współpracę systemu kształcenia i edukacji ze środowiskiem branżowym. Szczególnie ważne są
zmiany w założeniach dotyczących kształcenia branżowego, które mają ułatwić reagowanie
systemu kształcenia na aktualne zapotrzebowanie branż, zmieniające się technologie,
potrzeby kompetencyjne i pojawiające się kwalifikacje rynkowe.
Od 1 września 2017roku edukacja zawodowa odbywa się w Polsce w następujących
typach szkół:


Branżowej szkole I stopnia



Branżowej szkole II stopnia (której formalnie możliwość uruchomienia jako
kontynuacja nauki po branżowej szkole I stopnia istnieje od 1 września 2020 roku)
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World Bank Prospect 2021, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/08/world-bankglobal-economic-prospects-2021 dn.26.06.2021
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Technikum



Szkole policealnej
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku

w sprawie ramowych planów nauczania, uczniowie szkół branżowych w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych mogą realizować kształcenie w zakresie dodatkowych
umiejętności zawodowych.
„Godziny stanowiące różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie
nauczania dla danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin kształcenia
zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w
podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
przeznacza się na:
1) zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z
zakresu kształcenia w zawodzie lub
2) realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
a) przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności
zawodowych związanych z nauczanym zawodem, (…)
b) przygotowujących uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej
funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, związanej z
nauczanym zawodem, lub
c) przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień
zawodowych przydatnych do wykonywania nauczanego zawodu, lub
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d)uzgodnionych z pracodawcą, których treści nauczania ustalone w
formie efektów kształcenia są przydatne do wykonywania nauczanego
zawodu.”19
Trendy w globalnej gospodarce, które można było zaobserwować już przed pandemią,
a ich znaczenie utrzymało się w czasie kryzysu i nowej normalności, to między innymi
wzrastające znaczenie zrównoważonego rozwoju i digitalizacji. Jak można przypuszczać, w
wielu sektorach gospodarki, trendy te wymuszają dodatkowe umiejętności pracowników. To
zapotrzebowanie znalazło swoje odzwierciedlenie w zmienionej legislacji oświatowej w
Polsce, jeszcze przed wybuchem pandemii. Ustawodawca, przygotowując ogólne ramy
programowe, zagwarantował możliwość lepszego dostosowania oferty kształcenia
zawodowego właśnie poprzez DUZ. Prawo to jednak może przynieść wyjątkowo trafne
rozwiązania dla czasu tworzenia nowej normalności i wesprzeć różne sektory gospodarki w
podążaniu za globalnymi trendami i umacnianiu swojej pozycji.

Ramka 1 Definicja Dodatkowych Umiejętności Zawodowych (DUZ-ów)
Dodatkowe Umiejętności Zawodowe to „treści nauczania, które mogą być
przydatne do wykonywania zawodu, a wykraczają poza zakres podstawy
programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Dodatkowe
umiejętności zawodowe mogą być dodawane, zmieniane lub wykreślone
na wnioski ministrów właściwych dla zawodów.”
Źródło: https://www.ore.edu.pl/2020/03/dodatkowe-umiejetnosci-zawodowe/ dn. 28.06.2021

Najbardziej kluczowym dokumentem dla wsparcia kształcenia dodatkowych
umiejętności jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w
sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa
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Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ramowych planów
nauczania, par. 5, pkt. 5, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000639 dn.03.07.2021
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branżowego (Dz. U. poz. 991, ze zm.). Rozporządzenie to pozwoliło na poszerzenie oferty
kształcenia w niektórych zawodach o dodatkowe umiejętności. 20
Załącznik nr 33 do Rozporządzenia zawiera listę Dodatkowych Umiejętności
Zawodowych w określonych zawodach wybranych branż.21 W szczególności w Załączniku
określone są cele DUZ, efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji efektów. Dodatkowe
Umiejętności Zawodowe mogą być przewidziane dla kształcenia w jednym lub wielu zawodach
w ramach określonej branży oraz dodawane, zmieniane lub wykreślone na wnioski ministrów
właściwych dla zawodów.
Jak dotąd opublikowane zostało 55 Dodatkowych Umiejętności Zawodowych w 13
branżach: audiowizualnej, elektroniczno-mechatronicznej, fryzjersko-kosmetycznej,
handlowej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, leśnej, metalurgicznej, motoryzacyjnej,
ogrodniczej, opieki zdrowotnej, poligraficznej, rolno-hodowlanej i teleinformatycznej. W
zależności od branży, opublikowano od 1 do 11 DUZ-ów. Kolejne Dodatkowe Umiejętności
Zawodowe dla innych branż, w tym związanych z sektorem chemicznym: branży chemicznej i
ceramiczno-szklarskiej, są w procesie opracowywania. W pierwszym kwartale bieżącego roku
Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło kolejne konkursy na opracowanie programów
nauczania DUZ-ów we współpracy z pracodawcami wybranych branż.
Proces zatwierdzenia nowych DUZ dynamizuje się i powstają nowelizacje
rozporządzenia odwołujące się do zgłaszanych nowych propozycji Dodatkowych Umiejętności
Zawodowych. Chociaż nie można tych procesów łączyć bezpośrednio z nową normalnością,
można uznać, że DUZ i ich rozwój będą istotne w dostosowaniu kształcenia zawodowego do
nowej normalności, szczególnie w odniesieniu do lepszego przygotowania absolwentów szkół
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https://www.ore.edu.pl/2020/03/dodatkowe-umiejetnosci-zawodowe/ dn.28.06.2021
Załącznik nr 33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw
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zawodowych do rynku pracy. Jednocześnie zgłaszanie nowych DUZ przez środowiska
pracodawców powoduje, że system kształcenia zawodowego bardziej elastycznie reaguje na
zmieniającą się rzeczywistość.
Przykładem branży, która zaproponowała liczne Dodatkowe Umiejętności Zawodowe
jest branża motoryzacyjna. Polska Izba Motoryzacji przygotowywała programy nauczania DUZ
dla zawodów motoryzacyjnych. Opracowanie programów nauczania dla umiejętności
dodatkowych dla zawodów w ramach branży motoryzacyjnej obejmuje następujące zakresy
tematyczne:

1. Lakiernictwo proszkowe.
2. Wykonywanie renowacji pojazdów zabytkowych.
3. Car detailing.
4. Lakiernictwo elementów z tworzyw sztucznych w pojazdach samochodowych.
5. Przemysłowe techniki łączenia elementów karoserii pojazdów
samochodowych.
6. Wykonywanie demontażu i przygotowanie do recyklingu pojazdów
samochodowych.
7. Naprawianie i regeneracja podzespołów oraz zespołów nowoczesnych
układów wtryskowych pojazdów samochodowych.
8. Diagnostyka elementów bezpieczeństwa w autobusach.
9. Naprawa wózków i pojazdów inwalidzkich i jednośladowych pojazdów z
napędem elektrycznym.
10. Diagnostyka i naprawa układów hamulcowych w zestawach samochód
ciężarowy – naczepa.22
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https://pim.pl/opracowanie-programow-nauczania-dla-umiejetnosci-dodatkowych-dla-zawodow-w-ramach-xbranzy-motoryzacyjnej/ dn.28.06.2021
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Zgodnie z zapisami prawnymi, możliwość realizacji kształcenia DUZ-ów została otwarta
1 września 2019 roku, wraz z wejściem w życie przywoływanego rozporządzenia. DUZ-y są
jednak zajęciami edukacyjnymi przewidywanymi dla ostatnich klas szkół oferujących
kształcenie zawodowe, to jest 4 i 5 klasy technikum lub drugiej, trzeciej klasy szkoły branżowej
I stopnia. W praktyce, oznacza to, że aktualnie programy nauczania dla DUZ-ów są w
przygotowaniu, a kształcenie w zakresie DUZ to najbliższa przyszłość kształcenia zawodowego.
Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe, może oferować kursy DUZ, na podobnych
zasadach jak przygotowanie do zdobycia dodatkowych uprawnień lub kwalifikacji rynkowych
funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), to jest w wymiarze
wynikającym z różnicy między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły a
minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
szkolnictwa branżowego określoną w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie
szkolnictwa branżowego.23 Szkoły mają dowolność w kształtowaniu tej dodatkowej oferty, a
zarówno włączone do Załącznika do Rozporządzenia, jak i publikowane na stronie Ośrodka
Rozwoju Edukacji (ORE) programy, są programami przykładowymi, z których szkoły mogą, ale
nie muszą korzystać.
Podsumowując, Dodatkowe Umiejętności Zawodowe to umiejętności specyficzne dla
branży lub ogólne, osadzone w branżowym kontekście. Podane przykłady DUZ-ów to
zasadniczo umiejętności specyficznie związane z wykonywaniem zawodu w danej branży. Do
umiejętności ogólnych, włączonych już do Załącznika nr 33 do właściwego rozporządzenia,
należy zaliczyć m.in. przygotowanie do kierowania pojazdami (kat. B).
Przykładowy program nauczania DUZ włączony do Załącznika 33 właściwego
rozporządzenia stanowi załącznik niniejszego raportu (Załącznik 1). Ponadto, przykładowe
programy nauczania DUZ-ów, opracowane w ramach już rozstrzygniętych konkursów

23

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dodatkowe-umiejetnosci-zwiazane-z-nauczanym-zawodowem dn.
28.06.2021

22

23

ministerialnych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) są dostępne na stronie Warszawskiego Ośrodka Rozwoju Edukacji.24 W pierwszym
kwartale 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs finansowany ze środków
PO WER na opracowanie programów kształcenia dla Dodatkowych Umiejętności Zawodowych
dla kolejnych branż, w tym między innymi dla sektora chemicznego .25
Ze względu na zapotrzebowanie gospodarki, zwiększone także ze względu na
wymagania budującej się nowej normalności, DUZ-y mogą być doskonałym sposobem na
uzupełnienie kompetencji przyszłych kadr o umiejętności generyczne (np. znajomość
technologii informacyjnych, języka obcego) w specyficznym, branżowym kontekście. Sektor
chemiczny zwłaszcza w obliczu dominujących post-pandemicznie trendów, także może
potrzebować i wykorzystać wsparcie nowych kadr kursami DUZ – zarówno specyficznymi, jak i
obejmującymi umiejętności ogólne.

Dodatkowe Umiejętności Zawodowe dla Sektora Chemicznego
Jak pokazuje analiza trendów w post-covidowej rzeczywistości, sektor chemiczny potrzebuje
kadr o szerokich kompetencjach, zwłaszcza w zakresie technologii informacyjnych i
„zielonych” kompetencji, a także w zakresie bezpieczeństwa. Najbardziej aktualnym
narzędziem dla wspierania sektorów w uzupełnianiu kadr posiadających poszukiwane
umiejętności są DUZ-y włączane do programów szkół branżowych. Żeby jednak móc
wykorzystać dla sektora potencjał jaki daje kształcenie Dodatkowych Umiejętności
Zawodowych, należy ewentualną ofertę dostosować do oczekiwań ze strony uczniów szkół
branżowych (i samych placówek) oraz barier w dostępie / wykorzystaniu takiej oferty.
Zapotrzebowanie na Dodatkowe Umiejętności Zawodowe w szkołach zostało zbadane
wywiadem zogniskowanym (badanie fokusowe, FGI), przeprowadzonym wśród przedstawicieli
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szkół i placówek oświatowych kształcących w zawodach z branż docelowych. Badanie zostało
przeprowadzone w dniu 8 marca 2021 w jednej grupie, wśród sześciorga przedstawicieli
(pedagogów i dyrekcji) różnych szkół branży chemicznej, współpracujących ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem). Ze względu na
liczbę uczestników, jak również sposób doboru próby (uczestników), badania miały charakter
sondażowy.
FGI dotyczył dwóch zagadnień:
1. oczekiwań ze strony placówek szkolnictwa branżowego dla sektora wobec tematyki
DUZ oraz
2. barier we wprowadzaniu DUZ-ów do szkół, w tym przede wszystkim trudności w
zainteresowaniu młodzieży ofertą oraz jak najtrafniejszym jej dostosowaniem do
potrzeb odbiorców, by była przyjęta pozytywnie.
Szczegółowy zakres pytań i dyskutowanych zagadnień stanowi załącznik niniejszego raportu
(Załącznik 2).
Jak wskazują wyniki tego badania, oczekiwania i nadzieje wobec nowych DUZ-ów dla
branży są wśród przedstawicieli szkół wysokie. Zwłaszcza w kontekście nawiązania współpracy
z przedsiębiorstwami przy przygotowywaniu oferty i zwiększenia możliwości zatrudnienia
absolwentów poprzez ich lepsze przygotowanie do oczekiwań pracodawców wobec
kandydatów do pracy. Jednocześnie analiza tych badań wskazuje na istotne bariery, których
uwzględnienie może wpływać na zwiększenie frekwencji uczniów na kursach dodatkowych, a
tym samym pozytywnego wpływu opracowanych DUZ-ów na sektor. Zarówno oczekiwania
(Tabela 3), jak i bariery (Tabela 4) przedstawione i omówione w ramach badania
sondażowego, zostały zebrane w tabelach.
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Tabela 3 Oczekiwania i bariery wobec DUZ-ów w Sektorze Chemicznym
Oczekiwania
wzbogacenie oferty szkół o kursy DUZ, które odpowiadają zapotrzebowaniu pracodawców, tym
samym znacząco zwiększając szanse absolwentów na rynku pracy;
dostosowanie oferty kursów dodatkowych do specyfiki branży i zawodów (przydatnych dla
absolwentów w wielu branżach i zawodach powinny być w większości opracowane specyficznie
dla zawodu, jak np. umiejętności językowe, w zakresie języka fachowego, zamiast ogólnej
znajomości języka na określonym poziomie);
krótkie kursy, pozwalające na zapoznanie się z aktualnie potrzebnymi umiejętnościami, w tym
uwzględniającymi zmiany w branżach wynikające z wdrażania rekomendacji zrównoważonego
rozwoju, obejmujące ofertą m.in. „zielone” kompetencje, potrzebne branżom by rozwijać swoją
działalność z uwzględnieniem dbałości o środowisko;
DUZ, które odpowiadają wymogom w nowoczesnych przedsiębiorstwach, czyli dające możliwość
pracy z najnowocześniejszym sprzętem obecnym w komercyjnych laboratoriach;
tematyka kursów DUZ powinna obejmować: korzystanie z oprogramowania w ramach pracy
zawodowej, obsługę wysokiej klasy aparatury laboratoryjnej (np. chromatografu), jak również
sprzętu obecnego w dużych zakładach przemysłowych (np. wózki widłowe);
wsparcie w zakresie kształcenia kadry i nawiązania współpracy z instytucjami, które dysponują
potrzebną do nauczania DUZ aparaturą;
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie badania sondażowego wśród przedstawicieli zawodowych szkół
sektora chemicznego

Oczekiwania placówek edukacyjnych przede wszystkim koncentrują się na możliwości
krótkich form kształcenia, jakimi są DUZ-y, by dostosowywać ofertę do najbardziej aktualnych
potrzeb sektora. O sukcesie takiej oferty może zadecydować właśnie dostępność dla tego
rodzaju zajęć właściwej, wysokiej klasy aparatury, ale także kadry, która jest przeszkolona w
użytkowaniu tej aparatury. Ponadto, zarówno dla szkół, jak i dla samych uczniów, ważne jest
by oferowane dodatkowe umiejętności odzwierciedlały rzeczywiste zapotrzebowanie na nie w
sektorze, a tym samym zwiększały szanse absolwentów na rynku pracy.
Jednym, z obszarów wymienianych w czasie badania było oczekiwanie na kursy
zapoznające uczniów z najnowszymi technologiami informacyjnymi stosowanymi w sektorze.
Co ważniejsze, oczekiwania te, wyartykułowane w prezentowanym pilotażu, są bardzo spójne
z trendami, jakie w całej gospodarce, w tym w sektorze chemicznym, mają miejsce globalnie.
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Jak podaje OECD w poglądowych raportach na temat aspektów wychodzenia z pandemii
Covid-19,
„[t]echnologia triumfowała podczas pandemii COVID-19. Przyspieszenie
cyfrowego uczenia się, cyfrowej pracy i cyfrowych zakupów wykazało
jego odporność, a także uwypukliło wyzwania związane z dostępem,
użytkowaniem i zaufaniem.”26

Tabela 4 Bariery w tworzeniu i wdrażaniu DUZ w szkołach kształcących dla sektora
chemicznego
Bariery
brak zainteresowania wśród uczniów dodatkowymi umiejętnościami zawodowymi, które
nie są bezpośrednio związane z pracą, jaką planują podjąć lub nie zwiększają bezpośrednio
szans na rynku pracy; (20%)
kosztochłonność realizacji zajęć edukacyjnych DUZ w szkołach i placówkach oświatowych, w
szczególności zajęć wymagających dostępu do nowoczesnej, drogiej
aparatury; (60%)
konieczność dokształcenia kadry w celu realizacji kursów DUZ, koszty takich szkoleń lub
zatrudnienia nauczycieli posiadających właściwe kwalifikacje;
(40%)
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie badania sondażowego wśród przedstawicieli zawodowych szkół
sektora chemicznego

Drugim obszarem poruszonym w przytaczanym sondażu były potencjalne bariery wobec
proponowanych w szkolnictwie branżowym sektora DUZ-ów. Jak pokazuje sondaż, największą
przeszkodą są braki technologiczne w szkołach i placówkach edukacji branżowej. Większość
tych placówek nie ma dostępu do najnowszych technologii, jakimi dysponują przedsiębiorstwa
prężnie działające w sektorze. Tym samym, jednym z głównych postulatów, jest
przygotowanie DUZ-ów dla sektora w oparciu o bliską współpracę placówek edukacyjnych i
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przedsiębiorców w sektorze. Bariery (wraz z szacunkowym odsetkiem wpływu na dostępność
DUZ-ów (barierę w dostępności) zostały zebrane w Tabeli 4.
Absolwenci placówek oświatowych oferujących kształcenie zawodowe w sektorze
chemicznym, podejmując pracę są bardzo często ponownie przeszkalani przez pracodawców
krótkimi kursami, które uzupełniają umiejętności potrzebne na stanowiskach pracy, wysoce
zautomatyzowanych i zinformatyzowanych. Kształcenie w branży jest bardzo tradycjonalne,
tymczasem zapotrzebowanie na umiejętności kadry przedsiębiorstw sektora zmieniło się, gdyż
przedsiębiorstwa te są coraz bardziej zautomatyzowane i zinformatyzowane, co jest
potwierdzeniem dobrej kondycji sektora, w perspektywie trendów globalnych i regionalnych.
Powoduje to jednak zapotrzebowanie wśród kadr zarówno na umiejętności
matematyczne, jak i znajomość nowoczesnych urządzeń i programów pozwalających nie tylko
na ich użytkowanie, ale także programowanie, konserwację i obsługę. Ponadto, w ofercie
kształcenia ukierunkowanego tradycyjnie, brakuje treści związanych ze zrównoważonym
rozwojem, ochroną środowiska i tzw. "zieloną chemią". Przygotowując kadry do pracy w
sektorze w warunkach nowej normalności, sektor (na poziomie placówek kształcenia
branżowego lub późniejszej edukacji nieformalnej lub poza formalnej), musi uwzględniać
zapotrzebowanie na te właśnie kompetencje.
Oferta DUZ, poprzez uwzględnienie tych potrzeb i lepsze dostosowanie przygotowania
kadr do zapotrzebowania w sektorze, może znacząco wesprzeć sektor w zakresie zapewnienia
potrzebnych kompetencji. Zwłaszcza, jeśli zgodnie z oczekiwaniami szkół oraz możliwościami
jakie daje organizacja krótkich kursów dla uczniów ostatnich lub ostatniej klasy szkół
kształcących w zawodach sektora, będą one przygotowywane i realizowane w ścisłej
współpracy z przedsiębiorstwami:
„Luki kompetencyjne [absolwentów szkół branżowych] (…) mogą
wynikać ze zbyt małej ilości zajęć praktycznych lub nieodpowiedniego
zaplecza do nauki praktycznej zawodu, z kolei by je uzupełnić należy
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nawiązać współpracę z przedsiębiorcami w zakresie organizacji takich
zajęć w rzeczywistych warunkach pracy w firmie.”27
Warto zauważyć, że te omawiane kompetencje, możliwe do wprowadzenia do kształcenia
branżowego poprzez zajęcia edukacyjne DUZ, zostały już ujęte w zeszłorocznych
Rekomendacjach Zwyczajnych Sektorowej Rady ds. Sektora Chemicznego nr 2-2020. Ponadto
badania przeprowadzone w 2020 roku przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora
Chemicznego wskazują, że
"[p]rzedsiębiorcy określają kompetencje specjalistyczne jako kluczowe i
wskazują wprost, że najczęściej są one związane z najnowszymi
rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w przedsiębiorstwach, a
ich nabywanie często sprawia uczniom wiele problemów. Główną
przyczyną jest brak w szkołach odpowiedniej bazy do ich kształcenia zorganizowanie odpowiedniego zaplecza do nauki praktycznej w wielu
przypadkach nie jest możliwe ze względu na wysokie koszty, a to
przekłada się na powstawanie luk kompetencyjnych u absolwentów."28

Stanowisko to pokazuje jak bardzo branża potrzebuje wdrożenia krótkich form kształcenia,
możliwych do realizacji we współpracy z partnerami zewnętrznymi i zaopatrującymi uczniów
w kompetencje aktualnie potrzebne w sektorze. Włączeniem DUZ do realizowanych
tygodniowych rozkładów zajęć zawodowych powinny być zainteresowane potencjalnie
wszystkie szkoły i placówki branżowe kształcące kadry dla sektora chemicznego, czyli
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166 szkół i placówek oświatowych29. Wdrożenie programów nauczania DUZ dla sektora
stanowi zatem duży potencjał, gdyż szkoły te stanowią ogromny zasób przyszłych kadr,
potrzebnych w sektorze tak teraz, jak i w nadchodzącej nowej normalności.

Podsumowanie
Nowa normalność, jak pokazują analizy sektora w perspektywie globalnej, regionalnej (dla
Regionu Europy Środkowej), a także krajowe, to rzeczywistość, która już teraz odnosi się do
sektora chemicznego w Polsce. To ważny czas, zwłaszcza w kontekście przygotowania
wykwalifikowanych, a przede wszystkim kompetentnych kadr dla sektora. Analiza dostępnych
raportów dotyczących sytuacji w sektorze chemicznym po pandemii Covid-19, jak również
synteza wcześniejszych Raportów Rady, pokazała, że w najbliższej przyszłości sektor
chemiczny będzie musiał zmierzyć się z zapotrzebowaniem na :
1. Kompetencje w zakresie systemów informatycznych i postęp digitalizacji;
2. Zielone kompetencje wśród kadry różnych szczebli, które pozwolą na realizowanie w
sposób zrównoważony działalności przedsiębiorstw oraz na dostarczanie
zrównoważonych produktów ostatecznym odbiorcom;
3. Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa.
Dobrym sygnałem dla sektora jest niewątpliwie brak zaskoczenia w zakresie
kluczowych kompetencji, jakie są i będą potrzebne sektorowi. Post-pandemiczne trendy w
sektorze chemicznym, choć także uległy zmianom, nie wpłynęły na potrzebę kształcenia
zielonych kompetencji, a zdecydowanie zwiększyły zapotrzebowanie na umiejętności w
zakresie digitalizacji i bezpieczeństwa. Nabywanie tych umiejętności oferują w ograniczonym
zakresie szkoły i placówki oświatowe kształcące w zawodach sektora chemicznego. Ze
względu na tradycjonalistyczne kształcenie i braki technologiczne, szkoły nie były jednak w
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stanie przygotować uczniów tak, by nie powstawała luka kompetencyjna między
wymaganiami rynku pracy, a ofertą szkoły.
Zwłaszcza w zakresie kluczowych w nowej normalności kompetencji, odpowiedzią na
owe luki i zapotrzebowanie w sektorze mogą być Dodatkowe Umiejętności Zawodowe.
Krótkie formy kształcenia, w ramach szkolnej oferty dla ostatnich klas w szkołach oferujących
kształcenie branżowe, zwłaszcza przygotowane i realizowane we współpracy z
przedsiębiorstwami sektora mogą stanowić kluczowy element pozwalający na dopływ do
sektora tak potrzebnej, kompetentnej kadry na dziś i nowe wyzwania przyszłości.
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Kwestionariusz mini-wywiadu (sondażu) wśród przedstawicieli placówek edukacji zawodowej
w sektorze chemicznym


Jakie dodatkowe umiejętności zawodowe przydałyby się uczniom szkoły?



Jak ocenia Pani / Pan:



Potrzebę poszerzania oferty szkół zawodowych o DUZ?



Atrakcyjność DUZ dla uczniów?



Użyteczność DUZ z punktu widzenia szkoły i nauczycieli?



Co zachęca / może zachęcić uczniów do zgłaszania się na kursy?



Jeśli DUZ są w ofercie: czy uczniowie podejmujący kursy DUZ z reguły je kończą? Jakie
są przyczyny ewentualnych rezygnacji?



Co może przeszkadzać w zrekrutowaniu uczniów na kursy DUZ?



Co może pomóc zaangażować nauczycieli i szkoły w promowanie i oferowanie kursów
DUZ?



Jak można poprawić atrakcyjność oferty kształcenia DUZ żeby była atrakcyjna dla
uczniów?
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Załącznik 1 PROPOZYCJE DUZ-ów dla branży chemicznej, wraz z uzasadnieniami

DUZ 1
„WYKORZYSTANIE ROBOTYKI I AUTOMATYZACJI PROCESÓW
W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH”
Opracował: Artur Gontarz
Dziedzina - Przetwórstwo tworzyw sztucznych - Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych to aktualnie atrakcyjny
zawód o szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy i dużych możliwościach zatrudnienia.
Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych znajdują zatrudnienie
głównie w zakładach produkcyjnych i usługowych branży chemicznej i dość często innych
branż np. mechanicznej. Podejmują pracę najczęściej w zakładach przetwórstwa tworzyw
sztucznych i produkcji różnych wyrobów z tworzyw sztucznych termoplastycznych i
termoutwardzalnych. W pracy zawodowej najczęściej użytkuje maszyny i urządzenia służące
do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych – najczęściej wtryskarki i wytłaczarki,
urządzenia pomocnicze do podawania surowca i odbioru przetworzonego tworzywa.
Sortuje półprodukty oraz gotowe produkty, kwalifikuje je według kryteriów jakości i pakuje.
Nadzoruje i kontroluje prawidłowości przebiegu procesów przetwarzania tworzyw sztucznych.
W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w przebiegu procesu przetwórstwa tworzyw
sztucznych, operator podejmuje działania w celu wyeliminowania tych nieprawidłowości.
Proces pracy operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych może być
częściowo lub całkowicie zautomatyzowany.
Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych dość często podejmują i
prowadzą działalność gospodarczą (samozatrudnieni) w obszarze przeróbki, produkcji i
montażu wyrobów z tworzyw sztucznych. W dobie „Przemysłu 4.0”, mamy do czynienia z
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bardzo intensywnym rozwojem zaawansowanej technologii. Przedsiębiorstwa coraz częściej
inwestują w nowoczesne technologie, stosując duży stopień robotyzacji i automatyzacji
procesów produkcyjnych. Uzupełnienie obecnego systemu kształcenia dla zawodu: operator
maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych o zakres wiedzy obejmującej
wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi analitycznej
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i techniki cyfrowej, to niewątpliwie dodatkowy atut dla
absolwenta takiego kierunku. Istotnym jest również fakt, że ta dodatkowa umiejętność jest
zbieżna z Rekomendacjami Zwyczajnymi nr 2-2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora
Chemicznego.

DUZ 2

„MONITOROWANIE ODDZIAŁYWANIA ZAKŁADU PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NA ŚRODOWISKO”
Opracował: Artur Gontarz
Dziedzina- Przemysł Chemiczny - Technik technologii chemicznej
Zadania zawodowe technika technologii chemicznej związane są z wytwarzaniem różnego
rodzaju produktów, półproduktów lub gotowych wyrobów na drodze procesów chemicznych i
fizykochemicznych oraz nadzorowaniem procesów produkcyjnych przemysłu chemicznego.
Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej należy prowadzenie
procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów chemicznych
i fizykochemicznych zarówno poprzez kontrolowanie parametrów przebiegu procesu
technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów i półproduktów. Do obowiązków technika
technologii chemicznej należy także prowadzenie dokumentacji produkcji dla obsługiwanego
przez niego ciągu technologicznego oraz współdziałanie z innymi służbami w zakładzie w
zakresie nadzorowania procesów i ciągów technologicznych.

38

39

Technik technologii chemicznej może również wykonywać samodzielnie niektóre analizy
laboratoryjne i międzyoperacyjne. Zawód technik technologii chemicznej należy do branży
chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Przemysł
chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów
gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z mechanizacją i automatyzacją produkcji
oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik kontroli parametrów procesowych i metod
analitycznych, co daje szanse na znalezienie zatrudnienia średniemu personelowi branży
chemicznej. Dynamicznemu rozwojowi przemysłu chemicznego sprzyja szybki postęp nie tylko
w technice, ale i w technologii wytwarzania półproduktów i produktów.
Technik technologii chemicznej może być zatrudniony w następujących działach przemysłu
chemicznego:
- przemysł petrochemiczny;
- przemysł szeroko rozumianej chemii nieorganicznej;
- przemysł nawozów mineralnych;
- przemysł tworzyw i włókien sztucznych;
- przemysł farmaceutyczny;
- przemysł kosmetyczny;
- przemysł środków pomocniczych - środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.;
- przemysł gumowy;
- przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych;
- przemysł farb i lakierów.
Uzupełnienie obecnego zakresu wiedzy, jaka jest przekazywana uczniom w ramach nauki tego
zawodu o dodatkowe elementy obejmujące: „monitorowanie oddziaływania zakładu
przemysłu chemicznego na środowisko” wzbogaci absolwenta o dodatkowe umiejętności.
Te dodatkowe umiejętności pozwolą mu być przygotowanym do wypełniania następujących
zadań zawodowych: monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb; oceny
stanu powietrza, wód i gleb; planowania i prowadzenia gospodarki odpadami; planowania
i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska. Pozwoli mu na aktualne określanie stanu
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zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności zakładu, w którym pracuje. Będzie mógł
przeprowadzać proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska, oznaczyć
parametry zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia gleby
i na tej podstawie określić zgodności z normami w tym zakresie. Będzie mógł posługiwać się
podstawową aparaturą pomiarową oraz urządzeniami stosowanymi w ochronie środowiska.
Posiadanie takich dodatkowych umiejętności ułatwi absolwentowi znalezienie pracy a w
przypadku jej posiadania może wpłynąć na zwiększenie uposażenia ze względu na rozszerzony
zakres kompetencji. Ta dodatkowa umiejętność jest zbieżna z Rekomendacjami Zwyczajnymi
nr 2 -2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego.

DUZ 3

„ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PROCESACH CHEMICZNYCH”
Opracował: Artur Gontarz

Dziedzina - Przemysł Chemiczny - Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Opis: Prawidłowe i bezpieczne obchodzenie się z materiałami chemicznymi począwszy od ich
wyprodukowania a na etapie właściwej utylizacji skończywszy to podstawa bezpieczeństwa
ekologicznego oraz realizacji gospodarki zrównoważonego rozwoju. Aktualne trendy rozwoju
przemysłu chemicznego zmierzają w kierunku minimalizacji ryzyka związanego z negatywnym
oddziaływanie środków chemicznych na życie i zdrowie ludzi oraz środowiska naturalnego.
Zapotrzebowanie na pracowników dysponujących wiedzą z zakresu bezpieczeństwa
procesowego i materiałowego wynika m.in. z własnego doświadczenia zawodowego
wnioskodawców, konsultacji przeprowadzonych z dydaktykami technicznych średnich szkół
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zawodowych, ten zakres umiejętności jest również przewidziany w rekomendacji Sektorowej
Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego- Usługa rozwojowa nr 7 Zarządzanie
bezpieczeństwem w procesach chemicznych.
Nowe umiejętności ucznia, wpisują się w działania na rzecz bezpiecznego stosowania
chemikaliów, wdrażania najnowszych unijnych przepisów dotyczących chemikaliów, przez co
zdecydowanie przyczynią się do poprawy zdrowia, ochrony środowiska oraz docelowo, do
pobudzania innowacyjności i konkurencyjności w Polsce i Europie
W ramach dodatkowych umiejętności uczeń nabędzie wiedzy z zakresu m.in.:
- nowoczesnych systemów zarządzania gospodarką magazynową, m.in. WMS (ang. Warehouse
management system) – magazynowy system informatyczny,
- systemów zabezpieczeń przed niekontrolowanym uwolnieniem do środowiska (Systemy klasy
DLP (Data Loss Protection lub Data Leak Prevention)
- systemu rejestracji i kontrolowania przewozu towarów wrażliwych - system SENT
- zgłaszanie substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie - praca z krajowym systemem
ELDIOM
- obowiązki wynikające z Rozporządzenia CLP (identyfikacja, nazewnictwo, oznakowanie,
pakowanie, transport, dokumentacja)
- transport substancji niebezpiecznych - konwencja RID w transporcie kolejowym i ADR w
transporcie drogowym
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DUZ 4

„PRZYGOTOWANIE PROCESU UZYSKANIA CERTYFIKATU PRODUKTU CHEMICZNEGO ”
Opracował: Artur Gontarz

Dziedzina - Przemysł Chemiczny - Technik technologii chemicznej
Dodatkowe Umiejętności Zawodowe DUZ dla branży chemicznej stanowią ważne uzupełnienie
dla ogólnej wiedzy uzyskiwanej w aktualnym systemie kształcenia zawodowego. Są one
dostosowane do potrzeb rynku pracy, a także elastyczności i mobilności edukacyjnej oraz
zawodowej osób kształconych.
Na podstawie posiadanych kontaktów z przedstawicielami szeroko rozumianej branży
chemicznej, ale także około-chemicznej uzyskujemy informacje odnośnie potrzeb w zakresie
wymaganych specyficznych umiejętności pracowników na dedykowanych stanowiskach pracy.
Standardowo uczony zawód „technik technologii chemicznej” można wzbogacić o dodatkowe
umiejętności, takie, jak „przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu produktu chemicznego”
, których elementami składowymi będzie :
- znajomość przepisów krajowych i zagranicznych ( oraz aktów wykonawczych) dotyczących
wprowadzania na rynek nowych lub modernizowanych substancji chemicznych, preparatów
i mieszanin (samodzielne analizowanie literatury fachowej, aktów prawnych oraz oficjalnych
dokumentów instytucji sprawujących nadzór państwowy w tym zakresie)
- znajomość przepisów związanych z transportem, obrotem substancjami chemicznymi
- określenie zakresu potrzebnych badań dla certyfikowanych substancji, preparatów lub
mieszanin oraz wskazanie miejsc wykonywania tych badań
- szacowanie i obliczanie kosztów uzyskania certyfikacji
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- analiza dokumentacji certyfikowanego produktu
- modyfikacja prowadzonych procesów technologicznych pod kątem uzyskania właściwej
jakości produktu, spełniającego określone wymagania dla produktu certyfikowanego
- dobór urządzeń procesowych, umożliwiających uzyskanie certyfikowanego produktu
rynkowego (substancji, preparatu, mieszaniny, wyrobu)
Uzyskanie takich dodatkowych umiejętności, powinno pozwolić również na zwiększenie
zainteresowania kandydatów szkół ponadpodstawowych kształceniem w technikum o
kierunku „technik technologii chemicznej”.
Należy podkreślić, że uzyskanie takich dodatkowych umiejętności zawodowych, pozwali na
poszerzenie rynku pracy dla absolwenta szkoły zawodowej, ponieważ jest to zbieżne z
oczekiwaniem (uznaniem) środowiska przemysłowego, dotyczącym pozyskania przyszłych
pracowników posiadających dodatkowe kwalifikacje i kompetencje w w/w kwestiach.
Przedstawiona DUZ, jest zbieżna z 46-tą rekomendacją zwyczajną Sektorowej Rady ds.
Kompetencji Sektora Przemysłu Chemicznego.

DUZ 5

„PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM PRZY UŻYCIU
SYMULATORÓW PROCESOWYCH
Opracował: Artur Gontarz

Dziedzina - Przemysł Chemiczny – Technik Technologii Chemicznej
Tytuł roboczy- "Projektowanie i optymalizacja procesów chemicznych z wykorzystaniem metod
symulacji procesowych"
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Opis: Zaawansowanie technik informatycznych, dostępność baz danych (BIG Data) pozwala na
zmianę koncepcji podejścia do projektowania nowych procesów technologicznych.
Dzięki nowoczesnym narzędziom symulacyjnym i statystycznym możliwe jest znacznie
precyzyjniejsze zaplanowanie badań laboratoryjnych co pozwala na zmniejszenie liczby
eksperymentów oraz znaczące skrócenie czasu opracowywania nowych produktów
i rozwiązań technologicznych. Z kolei właściwe zarządzanie procesem technologicznym
zazwyczaj wymaga dzisiaj stosowania koncepcji Lean Manufacturing i Lean Management tym
zasady ciągłego doskonalenia. Znajomość tych zasad i koncepcji jest niezbędna
do prawidłowego projektowania i optymalizacji procesów technologicznych w przemyśle
chemicznym. We wczesnych etapach tworzenia procesu produkcyjnego,
do optymalizacji parametrów wykorzystuje się planowanie doświadczeń DoE (Design of
Experiment).
Zapotrzebowanie na pracowników dysponujących wiedzą z zakresu projektowania
i optymalizacji procesów chemicznych wynika m.in. z własnego doświadczenia zawodowego
wnioskodawców, konsultacji przeprowadzonych z dydaktykami technicznych średnich szkół
zawodowych, ten zakres umiejętności jest również przewidziany w rekomendacji zwyczajnej
Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego Usługa rozwojowa nr 8
W ramach dodatkowych umiejętności uczeń nabędzie wiedzy z zakresu m.in.:
- pracy w środowisku ChemCAD
- zastosowania symulatorów ChemCAD do modelowania wybranych procesów chemicznych
- zasady narzędzia Lean Management i Lean Manufacturing ( w tym FMEA procesu i FMEA
produktu)
- zasady SPC (Statistical Process Control) dla przemysłu chemicznego
- narzędzia SPC - (analiza Pareto dla SPC, karty procesu, wskaźniki zdolności procesu)
- zasady projektowania eksperymentów DoE (Design o f Experiment), analiza DoE pełna
i ułamkowa
- zasady optymalizacji procesu chemicznego
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DUZ 6

„OPRACOWYWANIE EKSPERTYZ I WYNIKÓW W ZAKRESIE ANALIZY CHEMICZNEJ”
Opracował: Artur Gontarz

Dziedzina - Przemysł Chemiczny - Technik analityk
Dodatkowe Umiejętności Zawodowe DUZ dla branży chemicznej (CHM) stanowią ważne
uzupełnienie dla ogólnej wiedzy uzyskiwanej w aktualnym systemie kształcenia zawodowego.
Są one dostosowane do potrzeb rynku pracy, a także elastyczności i mobilności edukacyjnej
oraz zawodowej osób kształconych.
Na podstawie merytorycznych kontaktów z branżą chemiczną uzyskujemy informacje
odnośnie potrzeb w zakresie wymaganych umiejętności pracowników na dedykowanych
stanowiskach pracy. Wyniki analiz chemicznych oraz opracowanie odpowiednich ekspertyz
należą do istotnych potrzeb operacyjnych w przemyśle. Służą one do użytku wewnętrznego
firmy a także dla potrzeb zewnętrznych, dla klientów firmy względnie na zamówienie
wykonania konkretnych analiz i badań.
Umiejętności dotyczą analiz instrumentalnych oraz analityki prowadzonej w oparciu o
zdefiniowane reakcje chemiczne a także czynności techniczne. Zebranie, analiza i
archiwowanie oraz raporty wyników badań stanowią komplet w całym procesie.
Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej pracownika firmy otrzymanej w szkołach zawodowych lub
szkołach średnich, powiązanej z dodatkowymi umiejętnościami uzyskanych poprzez DUZ w
zakresie analiz chemicznych jest elementem wspomagania rozwoju każdego uczącego się,
stosownie do jego potrzeb i możliwości. Dedykowane umiejętności zawodowe uzupełnione,
kompetencjami personalne i społecznymi są dodatkowym wsparciem tego procesu.
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Przemysł chemiczny w Polsce jest liderem najważniejszych gałęzi gospodarczych w zakresie
wytwarzania nowych produktów oraz ich przetwarzania dla potrzeb społecznych. Tworzy
około 300 tysięcy miejsc pracy, co stanowi 11% zatrudnienia w przemyśle ogółem. Specyfika
tej gałęzi, wymagana wysoka precyzja dla uzyskania najbardziej efektywnych i bezpiecznych
procesów musi być wsparta przez wysokie umiejętności pracowników w zakresie analiz
chemicznych.

DUZ 7

„ OBSŁUGA APARATÓW INSTRUMENTALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ DO KONTROLI JAKOŚCI I
CELÓW BADAWCZO ROZWOJOWYCH”

Opracował: Artur Gontarz

Dziedzina- Przemysł Chemiczny - Technik analityk
Dodatkowe Umiejętności Zawodowe DUZ dla branży chemicznej (CHM) stanowią ważne
uzupełnienie dla ogólnej wiedzy uzyskiwanej w aktualnym systemie kształcenia zawodowego.
Są one dostosowane do potrzeb rynku pracy, a także elastyczności i mobilności edukacyjnej
oraz zawodowej osób kształconych.
Na podstawie merytorycznych kontaktów z branżą chemiczną uzyskujemy informacje
odnośnie potrzeb w zakresie wymaganych specyficznych umiejętności pracowników na
dedykowanych stanowiskach pracy.
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Właściwe i precyzyjne prowadzenie prac badawczo- rozwojowych w laboratoriach stanowi
jeden z najważniejszych elementów całego procesu, od opracowania materiału i technologii
wytwarzania aż do odpowiedniej jakość użytkowej.
Uwzględnia się najnowsze wymagania projektowe odnośnie przebiegu procesu, jego
bezpieczeństwa, jakości, oddziaływania na ludzi i środowisko.
Należą tu m.in. wymagania procesowe „Przemysł 4.0”, cyfryzacja procesów, uczenie
maszynowe, sztuczna inteligencja z praktycznym wykorzystaniem danych („Big Data”)
Istotą dziedziną jest prowadzenie wysokotemperaturowych procesów syntez w reaktorach
chemicznych.
Dla realizacji tych zadań niezbędne jest wyposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt.
Pracownicy muszą posiadać umiejętności odnośnie technik badawczych i właściwego
wykorzystania nowoczesnego wyposażenia laboratoriów badawczych.
Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej pracownika firmy otrzymanej w szkołach zawodowych lub
szkołach średnich, powiązanej z dodatkowymi umiejętnościami uzyskanych poprzez DUZ w
zakresie technik i wyposażenia w laboratoriach badawczych jest elementem wspomagania
rozwoju każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Dedykowane
umiejętności zawodowe uzupełnione, kompetencjami personalnymi i społecznymi są
dodatkowym wsparciem tego procesu.
Przemysł chemiczny w Polsce jest liderem najważniejszych gałęzi gospodarczych w zakresie
wytwarzania nowych produktów oraz ich przetwarzania dla potrzeb społecznych. Tworzy
około 300 tysięcy miejsc pracy, co stanowi 11% zatrudnienia w przemyśle ogółem. Specyfika
tej gałęzi, wymagana wysoka precyzja dla uzyskania najbardziej efektywnych i bezpiecznych
procesów musi być wsparta przez wysokie umiejętności pracowników w zakresie
projektowania produktów i procesów z wykorzystaniem technik oraz sprzętu do realizacji prac
badawczo-rozwojowych w laboratoriach chemicznych.
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