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Synergia biznesu i nauki 
na rzecz innowacji  

i nowych kompetencji  



Potrzeba  
ciągłego doskonalenia 

Człowiek 
Zmieniające się wymagania wobec  umiejętności 

Uczenie się przez całe życie 

Świat 
Rewolucja przemysłowa i gospodarcza 

Rynek Pracy 
Zmieniające się  zawody, kwalifikacje 



Efekt Czerwonej Królowej 



Zmiany w organizacji produkcji związane  
z wprowadzeniem technologii Przemysłu 4.0  

zmiany zatrudnienia 

 przekwalifikowanie pracowników  
 zaadoptowanie nowych modeli pracy i organizacji  

 prowadzenie rekrutacji zgodnie z potrzebami Przemysłu 4.0  
 zaangażowanie się w strategiczne planowanie w obszarze 

rozwoju pracowników 

Dostosowanie kształcenia w PGG do PRZEMYSŁU 4.0 



Stały rozwój pracowników 
każdego szczebla  
organizacyjnego 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI POZYSKIWANIA WĘGLA 

Przygotowanie  
przyszłych pracowników  

na etapie edukacji szkolnej 

Rozwój kultury 
organizacji 

 TECHNIKA I TECHNOLOGIA STOSOWANE W PGG  

Zapewnienie 
sukcesji kadr 

Dostosowanie kształcenia w PGG do PRZEMYSŁU 4.0 



Profil osobowości inżynierów  

 osoba logiczna, analityczna i systematyczna 
osoba, która działa według procedur 

 ma wrodzoną potrzebę poprawnego wykonywania 
zadań i koncentrowania się raczej na 
zagadnieniach niż na ludziach 

 potrafi współpracować z ludźmi, ale w zespole, 
który zna 

 nie lubi zmian i nowych sytuacji 
 pracuje w sposób spokojny, od początku do 

końca rozważny, i ma umiejętność 
doprowadzania spraw do końca 

 jest osobą bardzo uważną, zorganizowaną, 
przewidywalną i metodyczną 

 osoba otwarta i aktywna, która lubi 
różnorodność zarówno w zakresie kontaktów 
z ludźmi, jak i wykonywanych zadań 

 ma zdolność komunikowania innym bardzo 
technicznych, szczegółowych informacji 
z entuzjazmem i optymizmem, czym wzbudza 
u słuchaczy pozytywne odczucia odnośnie do 
idei, którymi się dzieli 

 przywiązuje dużą wagę do szczegółów i dąży 
do perfekcji 

 zapewnia wysoką jakość wykonywanej pracy 
i przestrzeganie norm 

 stosuje się do zasad i procedur 

Inżynier 3.0 - sprzed epoki Przemysłu 4.0  Inżynier 4.0 - inżynier przyszłości  

Źródło:  Rozwój kompetencji inżyniera - Badanie Akademii ASTOR 2016 



Kompetencje inżyniera 4.0 

Kompetencje 
„twarde” 

Kompetencje 
„miękkie” 

Inżynier 4.0  

Szybkość działania, otwartość na zmiany oraz elastyczność wobec zmian,  
otwartość na kontakty z ludźmi. 



Nowe kompetencje inżyniera 

WSPÓŁPRACA 

Inżynier  Inżynier  Inżynier  Inżynier  Menedżer Humanista 

- dostarczanie danych  
         do decyzji 
biznesowych 
- zarządzanie projektami 
- ROI – zwrot z inwestycji 

 
 

- dzielenie się 
doświadczeniem  

- burze mózgów 
interdyscyplinarnych 

 
 

- automatyzacja procesów 
- algorytmy 
- systemy dla ludzi 



„Analfabetami XXI wieku  
nie będą Ci, którzy nie znają Excela lub 

nie potrafią programować 
ale Ci, którzy nie potrafią się uczyć 
nowych rzeczy i oduczać starych” 

Alvin Toffler 



Dostosowanie modelu kształcenia w PGG  
w dobie PRZEMYSŁU 4.0 

KREATYWNE MYŚLENIE  

WIEDZA TEORETYCZNA  

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE 



Uniknięcie lub ograniczenie zdarzeń krytycznych  
i przestojów produkcyjnych   

a tym samym zapewnienie ciągłości działania. 

Inauguracja programu 



FILARY PROGRAMU 

analizowanie i wyciąganie 
wniosków oraz nauki  

na przyszłość  ze zdarzeń 
zaistniałych 

 

zapoznawanie się  
z nowościami technicznymi  

i technologicznymi oraz 
innowacyjnymi rozwiązaniami 

zastosowanymi 
w różnych gałęziach przemysłu,  

pozyskiwanie KNOW HOW 

zdobywanie wiedzy poprzez 
uczenie się wzajemne  
i uczenie się od innych 

 

Generowanie rozwiązań 
innowacyjnych 

Kreowanie procesu zmian 

 

ZESPÓŁ PROGRAMU 
 

 

Inżynierowie PZU Lab 
 

 

34 inżynierów PGG 
- 5 grup branżowych: 
górnicza, 
elektryczna, 
mechaniczna,  
transport, 
zagrożenia. 

Koordynator projektu   

Lider projektu   

Andrzej Sączek – Dyrektor Departamentu Wsparcia HR 

Rafał Gąsior – Dyrektor Biura Innowacji i Implementacji Nowych Technologii  



Podział zespołu interdyscyplinarnego  
na robocze grupy branżowe 

Grupa 
logistyki 

transportu 

Grupa 
elektryczna 

Grupa 
górnicza 

Grupa 
mechaniczna 

Grupa 
zagrożeń Wymiana doświadczeń  

i wdrożonych rozwiązań  
w Oddziałach w danych obszarach. 

 
Wymiana wiedzy eksperckiej                           
w przedmiotowych obszarach. 

 
Wspólne wypracowanie nowych 
rozwiązań bieżących problemów.  

PRACA W GRUPACH 

Zespół  
interdyscyplinarny  

programu OUS 

Grupa  
bezpieczeństwa  

pracy 



Platforma komunikacyjna  
wymiany doświadczeń i rozwiązań   



Wymiana doświadczeń 

01. 
Wizyty studialne  
w innych 
przedsiębiorstwach 

02. 
Wizyty studialne  
w Oddziałach  
PGG S.A. 

03. 
Spotkania robocze 
uczestników  
programu 

04. 
Warsztaty robocze 
uczestników  
programu 

05. 
Udział  
w konferencjach, 
szkoleniach itp. 

GENEROWANIA ROZWIĄZAŃ ZDIAGNOZOWANYCH PUNKTÓW 
KRYTYCZNYCH 



„Innowacje są cenne,  
ale kopiowanie rozwiązań,  

które się sprawdziły,  
jest o wiele bardziej  

praktyczne.” 

Jorge Paulo Lemann  

https://www.pcc.rokita.pl/bazy/www.nsf/id/PL_Start


Harmonogram działań w ramach programu 
Styczeń – grudzień 2018 r.  

 
 
 
 
 
 

GENEROWANIA 
ROZWIĄZAŃ 

ZDIAGNOZOWANYCH 
PUNKTÓW 

KRYTYCZNYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 Przed 

nami 



Grupa inżynierów PGG poznała działania  
PCC Rokita:  
• poprawiające szerokorozumiane 

bezpieczeństwo  
• usprawniające procesy produkcji 
• korzystnie wpływające na ciągłość działania 

Wizyty studialne  

https://www.pcc.rokita.pl/bazy/www.nsf/id/PL_Start


KWK ROW Ruch Marcel  Cele wizyt 

 Klasyfikacja obecnego stanu poszczególnych kopalni. 

 Ocena siły i efektywności systemów zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania 

oraz identyfikacja obszarów, które wymagają rozwoju. 

 Wypracowanie planu działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa w wytypowanych 

obszarach oraz wypracowaniu długoterminowej strategii rozwoju systemu zarządzania 

bezpieczeństwem firmy oraz kultury bezpieczeństw. 

WIZYTY PZU Lab  
W ODDZIAŁACH PGG S.A.  

KWK Sośnica  

KWK Murcki-Staszic  

KWK Ruda 



Wyciągamy wnioski z doświadczeń 

- Pomieszczenia serwerów oraz central 
monitoringu wymagają poprawy 
bezpieczeństwa przed zdarzeniami 
losowymi 

- Potrzeba wspólnej analizy awarii na 
poziomie kopalni oraz całej Grupy PGG S.A. 

- Standaryzacja parku maszynowego  

- Zastosowanie jednolitego zintegrowanego 
systemu w obszarze Utrzymania Ruchu 

Spostrzeżenia 

- Siłownia dyspozytorni przebudowana na 
wyższą kondygnację eliminując ryzyko 
zalania, zabudowa  stanowisk 
rezerwowej dyspozytorni, zabudowa 
oczujnikowania 

- Dyspozytornia energomaszynowa 

- Zagregowane zakupy maszyn 
i urządzeń 

Działania naprawcze 

Wnioski z wizyty  
w KWK  



Cel warsztatów 
 

zidentyfikowanie najważniejszych problemów 
 

zdefiniowanie kierunków działania 
 

generowanie rozwiązań  
 

określenie ewentualnych miejsc i możliwości  
     zastosowania rozwiązań 

Analiza i diagnoza oraz innowacyjne  
rozwiązania w zarządzaniu ciągłością działania 

WARSZTAT  





Wybrane rozwiązania 

Bezzałogowy system 
monitorowania 
wyrobisk  

Zastosowanie układów 
zdalnego sterowania                                  
i wizualizacji rozdzielń oraz 
wentylatorów lutniowych   

Aplikacja  
do rejestrowania  
awarii 

System logistyki 
transportu - łączność 
bezprzewodowa - etap I 



Kamera termowizyjna 

Skaning 3D – 
stworzenie modelu 
wirtualnej ściany 

Filtr  
magnetyczno -neodymowy  

Wybrane rozwiązania 

Biuro Innowacji  
i Implementacji 
Nowych Technologii 



Raport PZU Lab  
podsumowujący działania 
„Organizacji uczącej się”  

 

Uroczyste wręczenie Raportu PZU Lab Day 
1 października 2018 r.  



Wpływ kultury organizacyjnej  



Wykorzystanie doświadczenia  
wszystkich pracowników organizacji  

do kreowania nowej wiedzy   

Uczenie się  
przez studiowanie 

Uczenie się  
z innymi i od innych 

Uczenie się od otoczenia 

Uczenie się  
przez doświadczenia 

Samokształcenie się 

Uczenie się   
od jednostek zewnętrznych 

Uczenie przyszłej kadry 

  

Uczenie się w PGG wspierające  
bezpieczeństwo i procesy produkcyjne   

Organizacja ucząca się - określenie zaproponowane przez Petera Senge, oznaczające organizację  
zdolną do uczenia się, adaptującą się do zmiennych warunków funkcjonowania. 



Oświata 

Szkolnictwo wyższe 

Kształcenie  
pracownika PGG 

Kształcenie  
przyszłego pracownika 

Szkolnictwo wyższe 

Kursy i szkolenia 

Uczenie się nieformalne 

Kształcenie dualne 
Podstawy programowe dostosowane  
do potrzeb pracodawcy 

 
Programy i projekty rozwojowe 

  

Dostosowanie kierunku rozwoju kadr   
w celu uzyskania właściwych kwalifikacji, zbieżnych z aktualnymi potrzebami spółki  



Dostosowanie kształcenia w dobie PRZEMYSŁU 4.0 

Uczeń 

Pracodawca Uczelnia 

Organizacja przez firmy  
praktyk zawodowych 

Zlecanie prac badawczych i zleconych  
realizowanych przy współudziale studentów 

Angażowanie studentów  
w realizację projektów 



Przyszły pracownik 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Współpraca w zakresie opracowania:  
• ścieżek rozwoju zawodowego,  
• planów i programów nauczania,  
• suplementów do kwalifikacji i dyplomów. 

Współpraca w zakresie:  
• tworzenia podstaw programowych,  
• praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy,  
• egzaminów zawodowych. 

 Centralna Komisja Egzaminacyjna 

Współtworzenie i przeprowadzanie części praktycznej  
egzaminu zawodowego. 



Ślusarz 

Elektryk 

Mechatronik 

Geolog 

Górnik 

Elektronik 

Geofizyk 

… 

Automatyk Robotyk Informatyk 

Targi edukacji 

Kampania PGG zachęcająca młodzież do nauki w zawodach nowoczesnego górnictwa  

ITMATYK 

Nowoczesny inżynier 
będzie musiał nadążyć  

za postępem technologii, 
dbając o rozwój nie tylko 

w dziedzinie swojej 
specjalizacji,  

ale również innych,  
które z nią ściśle 

współpracują. 



WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI GMIN I POWIATÓW  
W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH GÓRNICZYCH I INNYCH ZAWODACH,  

NIEZBĘDNYCH DO FUNKCJONOWANIA NOWOCZESNEGO GÓRNICTWA  

Miasta:  
Katowice, Ruda Śląska, 

Rybnik, Mysłowice, Chorzów 
oraz  

w powiatach: mikołowskim, 
wodzisławskim i bieruńsko-

lędzińskim 

Wiceprezes ds. pracowniczych  
PGG S.A. Jerzy Janczewski  
i wiceprezydent Katowic  

Waldemar Bojarun  
podpisali porozumienie dające  
absolwentom klas górniczych  

gwarancję pracy  
w kopalniach spółki. 

Przyszły pracownik 



• Gwarancja zatrudnienia 
• Stypendia miesięczne 
• Nagrody roczne 
• Praktyczna nauka zawodu 
• Kontakt z doświadczonymi 

pracownikami 

Plakat – kampania reklamowa 

 Współpraca ze szkołami średnimi  

 Program praktycznej nauki 
zawodu dla uczniów 

Kształcenie dualne  

Przyszły pracownik 



• Gwarancja zatrudnienia 
• Stypendia miesięczne 
• Praktyczna nauka zawodu 
• Płatne praktyki zawodowe 
• Kontakt z doświadczonymi pracownikami 
• Celowe prace dyplomowe do 

wykorzystania na kopalni  

Plakat – kampania reklamowa 

 Współpraca z uczelniami wyższymi  

 Program mentoringowy  

dla studentów  
Wydziału Górnictwa i Geologii 

Kształcenie dualne  

Przyszły pracownik 



Sztolnie  
KWK ROW Ruch Chwałowice 

KWK Piast-Ziemowit 
KWK Ruda Ruch Halemba 

Ścianka do aktywnego gaszenia 
metanu 

KWK ROW Ruch Jankowice 
KWK Murcki Staszic 

Pracownia elektryczna 
KWK ROW Ruch Rydułtowy 

Ośrodki Egzaminacyjne   
KWK ROW Ruch Chwałowice 

KWK Piast-Ziemowit 
KWK Wujek 

KWK Ruda Ruch Halemba 

Pole szkoleniowe KWK Wujek  Baza praktyczna Ośrodka ŚCUW  

BAZY PRAKTYCZNEJ PGG S.A. DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 



Kadra  
zarządzająca i kierownicza 

Pracownicy  
na stanowiskach robotniczych 

 Programy rozwojowe 
 Studia menadżerskie  

 Praktyczna baza nauki zawodu 

 Doktoraty wdrożeniowe 

 Kursy, szkolenia, konferencje i 
inne formy podnoszenia wiedzy  

 Konkurs wiedzy  

 Kształcenie  na studiach I i II 
stopnia  

oraz studiach podyplomowych 

 Studia MBA 



SYSTEM KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW W PGG 

 

 
 
 
 

Animacje komputerowe oraz 
rekonstrukcje zaistniałych 

wypadków, filmy szkoleniowe 

Metody rozwoju pracowników PGG S.A. 

 
 
 
 
 

Wirtualna  
rzeczywistość 

 
 
 
 
 

Interaktywne gry szkoleniowe 

 

 
 
 
 

PROFI 

 

 
 
 
 

GWAREK  

 

 
 
 
 

Platforma konkursowa 
Pracuję bezpiecznie 

Platformy szkoleniowo - edukacyjne 

 

 
 
 
 

Platforma szkoleniowa                  do 
przeprowadzania szkoleń w 

dziedzinie BHP 



20  
pracowników  
PGG S.A. Implementacja rozwiązań  

do innych Oddziałów Spółki 

ZDOBYCIE WIEDZY  
I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW 

WYPRACOWANIE CELOWYCH ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH   

Wdrożenie do swojego Oddziału PGG 

WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH 

KATOWICE 



Wypracowanie u kadry  
umiejętności menadżerskich 

Nabycie zdolności  
ciągłego uczenia się 

Otoczenie prawne  
przedsiębiorstwa 

Zarządzanie kapitałem 
ludzkim 

Zarządzanie  
przedsiębiorstwem 

Finanse  
przedsiębiorstwa 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6_cymn-7YAhVBKuwKHZTPA1IQjRx6BAgAEAY&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cnti_zew0.jpg&psig=AOvVaw0ZHq4ipDdnBgRScwFPMPpm&ust=1516802372877017


Projekt „Skuteczny sztygar” 
Budowanie efektywnych zespołów 

ROZWÓJ KOMPETENCJI MENADŻERSKICH KADRY GÓRNICZEJ 

Wzrost kompetencji  
celem tworzenia efektywnych brygad górniczych 

 budowanie zespołów 
 kierowania ludźmi 
 zachowanie się                                

w sytuacjach stresowych 
 wydawanie poleceń 
 informacje zwrotne 
 praca w grupie 
 ocenianie i motywowanie 

diagnoza: 
 kompetencji menadżerskich  
 stylów myślenia  
 stylów działania  

450 pracowników  



Katowice Miastem Fachowców 

Uczniowie biorący udział  
w projekcie „Katowice 
Miastem Fachowców”  
wrzesień – listopad 2018 r.  
450 osób 
 
 

Ilość wizyt studialnych  w PGG, 
szkół podstawowych i średnich  
wrzesień - listopad 2018 r.  
30 osób 



„PRACODAWCA GODNY ZAUFANIA” 
2018 

w kategorii edukacja  
za kompleksową ofertę edukacyjną 

Patronat honorowy wydarzenia:  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Energii 
oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Efekt podejmowanych działań  
w ramach programu „Organizacja ucząca się„  

w zakresie kształcenia i rozwoju  




