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WprowadzenieWprowadzenie
Autonomiczne roboty

Komunikacja maszyna-do-maszyna

Big Data i analityka
Symulacje

Pozioma/pionowa

Integracja softwarowaRzeczywistość 

rozszerzona

Wirtualna 
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Przemysłowy 

Internet rzeczy

Innowacje w energetyce

• Odnawialne źródła energii

• Magazynowanie energii

Przetwarzanie w chmurze

rzeczywistość

Zastosowanie 

drukarek 3D

Cyberbezpieczeństwo

Źródło: Raport PKN Orlen, Gospodarka 4.0 – Czas zmiany dla biznesu, http://napedzamyprzyszlosc.pl/raporty/gospodarka-4-0-czas-zmiany-dla-biznesu 



Polska w erze 4.0Polska w erze 4.0

W której rewolucji przemysłowej znajdują się firmy?
� wzrost poziomu 
automatyzacji i robotyzacji 
produkcji w Polsce wymaga 
zaangażowania firm 

� zmianom musi 
towarzyszyć wypracowanie 
właściwej polityki państwa, 
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Źródło: J. Gracel: 4 archetypy fabryk przyszłości, „Harvard Business Review Polska”, 2017, ASTOR 
www.hbrp.pl/b/4-archetypy-fabryk-przyszlosci/PLZZtX6W

właściwej polityki państwa, 
stwarzającej sprzyjające 
warunki do wdrożenia  
przełomowych technologii

� Rządowy „Plan na rzecz 
Odpowiedzialnego 
Rozwoju”, to zestaw 
narzędzi dynamizujących 
rozwój Polski 



Nowoczesne technologie Nowoczesne technologie –– możliwości, możliwości, 
zagrożenia, wyzwaniazagrożenia, wyzwania

� zaawansowane technologicznie urządzenia pozwalają na podniesienie jakości i 

wydajności pracy oraz powszechną informatyzację jej procesów,

� automatyzacja procesów produkcyjnych eliminuje koniczność wykonywania prac 

niebezpiecznych 

i szkodliwych przez ludzi,

� postęp technologiczny polskich przedsiębiorstw zapewnia im konkurencyjność na 

rynkach światowych,

� powstają nowe specjalizacje zawodowe i stanowiska pracy,

4

� powstają nowe specjalizacje zawodowe i stanowiska pracy,

� ryzyko deficytu odpowiednio wykwalifikowanych kadr, konieczność przeprofilowania 

zawodowego części pracowników,

� zagrożenie wzrostem bezrobocia technologicznego, zanikanie tradycyjnych zawodów,

� nieznany wpływ nowoczesnych materiałów, substancji i produktów na zdrowie człowieka 

(np. nanocząsteczki), wieloczynnikowe ryzyko zawodowe,

� wzrost obciążenia narządów zmysłów pracowników, przeciążenie percepcyjne,

� technika zmienia się szybciej, niż prawodawstwo.



Działalność Państwowej Inspekcji Pracy Działalność Państwowej Inspekcji Pracy 
w dobie postępu 4. generacji w dobie postępu 4. generacji -- Nadzór RynkuNadzór Rynku

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje spełnianie przez wyroby wymagań Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje spełnianie przez wyroby wymagań 

bezpieczeństwa lub stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa lub stwarzanie zagrożenia –– ze szczególnym uwzględnieniem ze szczególnym uwzględnieniem 

maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnejmaszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej

u osób je użytkujących.u osób je użytkujących.

System nadzoru rynku ewoluuje i rozrasta się o nowe grupy wyrobów, w tym System nadzoru rynku ewoluuje i rozrasta się o nowe grupy wyrobów, w tym 

wyposażonych w inteligentne systemy techniczne, wyposażonych w inteligentne systemy techniczne, 
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wyposażonych w inteligentne systemy techniczne, wyposażonych w inteligentne systemy techniczne, 

powstają nowe akty prawne, co determinuje koniczność powstają nowe akty prawne, co determinuje koniczność stałego rozwoju stałego rozwoju 

zawodowego inspektorów pracy oraz zatrudniania specjalistów konkretnych zawodowego inspektorów pracy oraz zatrudniania specjalistów konkretnych 

dziedzindziedzin..

Opracowywanie norm zharmonizowanych często nie nadąża Opracowywanie norm zharmonizowanych często nie nadąża 

za dyrektywami regulującymi wymagania dla określonych typów wyrobów, za dyrektywami regulującymi wymagania dla określonych typów wyrobów, 

co utrudnia pracodawcom orientację w wymaganiach, co utrudnia pracodawcom orientację w wymaganiach, 

ale również prowadzenie kontroli przez inspektorów pracy.ale również prowadzenie kontroli przez inspektorów pracy.



Działalność Państwowej Inspekcji Pracy Działalność Państwowej Inspekcji Pracy 
w dobie postępu 4. generacji w dobie postępu 4. generacji -- BiotechnologiaBiotechnologia

Wiele 
dziedzin –

wiele 
zagrożeń

Szkodliwe 
czynniki 

Ocena 
skuteczności 

Procesy biotechnologiczne na szeroką skalę 

wykorzystuje się w wielu gałęziach 

przemysłu jak np.: energetycznym, 

chemicznym, farmaceutycznym, 

celulozowo-papierniczym, spożywczym.

Państwowa Inspekcja Pracy 

kontroluje przestrzeganie 
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BIO-

TECHNO-

LOGIA

czynniki 
biologiczne

Interakcje 
czynników 
środowiska 

pracy

Monitorowa
-nie 

zagrożeń

skuteczności 
zabezpieczeń

kontroluje przestrzeganie 

wymagań bezpieczeństwa i higieny 

pracy, o których mowa w ustawie 

o mikroorganizmach

i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych oraz określonych 

w zezwoleniach na prowadzenie zakładów 

inżynierii genetycznej i w zgodach na 

zamknięte użycie organizmów i/lub 

mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych.



Działalność Państwowej Inspekcji Pracy Działalność Państwowej Inspekcji Pracy 
w dobie postępu 4. generacji w dobie postępu 4. generacji -- NanotechnologieNanotechnologie

� wpływ nanotechnologii na zdrowie ludzi jest nadal 

nieprecyzyjnie określony,

� bez unormowań prawnych – jak skutecznie nadzorować bhp?  

� trudność oceny narażenia pracowników na nowe czynniki 

środowiska pracy i podejmowania skutecznych metod ochrony 

przed nimi,

� konieczne są działania prowadzące do rozwoju i standaryzacji 

metod pomiarowych nanocząstek w powietrzu, na stanowiskach 
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Według raportu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

(EU-OSHA 2013),  nanomateriały i nanotechnologie są obecnie postrzegane 

jako jedno z głównych nowych zagrożeń dla zdrowia pracowników.

metod pomiarowych nanocząstek w powietrzu, na stanowiskach 

pracy oraz opracowanie wartości normatywów higienicznych lub 

wskaźnikowych do oceny narażenia pracujących,

� niezbędne są  uświadamiające akcje informacyjne i działania 

profilaktyczne, przy współpracy z organami nadzoru.



Przemysł 4.0 a potencjalne zmiany Przemysł 4.0 a potencjalne zmiany 
na rynku pracyna rynku pracy

� w niedalekiej przeszłości co trzeci Polak będzie zagrożony technologicznym bezrobociem 

strukturalnym,

� najbardziej zagrożone będą zawody o niskim wymaganym poziomie kreatywności, dość 

powtarzalne i rutynowe, takie jak: kierowcy autobusów, robotnicy wykonujący mało 

zaawansowane prace, pracownicy ochrony, pracownicy administracyjni i sekretarze 

wyspecjalizowani, czy pracownicy obrotu pieniężnego,

� w zawodach uważanych za relatywnie bezpieczne pracuje obecnie niespełna 28% 

zatrudnionych,  wśród nich są  przedstawiciele kadry kierowniczej,  specjaliści z dziedziny 
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prawa, analitycy systemowi i programiści, lekarze i nauczyciele,

� pojawią się problemy z zatrudnieniem osób zwalnianych, z uwagi na nieznajomość specyfiki 

danej branży oraz zbyt niski poziom wykształcenia,

Źródło: Bitner M, Starościk, R., Szczerba P. (2014) Czy robot zabierze ci pracę? Sektorowa analiza komputeryzacji i robotyzacji europejskich 
rynków pracy. Model WISE-SARA. WISE Working Paper.

� transformacja w kierunku przemysłu 4.0 wymaga rozwiązania problemów społecznych i 

podjęcia działań związanych m.in. z rozwojem polityki edukacyjnej, zwiększaniem nakładów 

na badania i rozwój, pobudzaniem korzystnych procesów związanych z cyfryzacją oraz 

informatyzacją społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępności tych usług.



W procesie pracy najważniejszy musi pozostać człowiek!W procesie pracy najważniejszy musi pozostać człowiek!

Nie zawsze wdrażane nowe technologie
eliminują stare zagrożenia, ale mogą generować

nowe zagrożenia dla pracowników

Podsumowanie i wnioskiPodsumowanie i wnioski
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nowe zagrożenia dla pracowników

Nowe technologie, patenty i wynalazczość
wyprzedzają obowiązujące regulacje prawne – potrzebne są szybkie 

zmiany 

Kolejna rewolucja techniczna stawia nowe wyzwania działaniom nadzorczo-
kontrolnym. Postęp technologii wymusza zarówno rozszerzanie wiedzy 

inspektorów pracy, jak również dostosowanie się do coraz bardziej 
wyspecjalizowanych technologii występujących u przedsiębiorców, 
jak również pozakontrolne formy oddziaływania na poprawę bhp



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Katarzyna Mietelska

Główny Inspektorat Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy


