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Pracownia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

 

Tworzywa sztuczne to jedna z największych innowacji naszych czasów. Fascynacja 

nimi bierze się przede wszystkim z ich zadziwiającej zdolności do przemian; jak żaden inny 

materiał zastępują one w coraz to nowszych zastosowaniach tradycyjne materiały.  

Dzięki swojej lekkości, trwałości i możliwości wielokrotnego wykorzystania mają one 

najlepsze warunki ku temu, by w najbliższych latach wzmocnić swoją pozycję wśród 

wiodących materiałów konstrukcyjnych. Tworzywa sztuczne pozwalają oszczędzać zasoby, 

zwiększają bezpieczeństwo, zapewniają trwałość wielu elementów i otwierają dla 

funkcjonalnej estetyki niewyczerpalne obszary wzornictwa. Jako materiał opakowaniowy 

tworzywa sztuczne potrafią wszystko. Można je niemal dowolnie formować, są one  

stabilne, higieniczne i atrakcyjne, co sprawia, że określają w sposób kompleksowy  

całą jakość produktu. 

Głównym, a często jedynym składnikiem tworzyw sztucznych są naturalne lub 

syntetyczne polimery. Są to związki wielkocząsteczkowe o bardzo dużej masie cząsteczkowej 

i regularnej, powtarzalnej budowie - z łańcuchów cząstek zwanych merami (polimery 

naturalne są jednym z podstawowych budulców żywych organizmów). Tworzywa sztuczne 

uzyskuje się w specjalnym procesie z ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla, ale także drewna 

(celuloza) i kauczuku naturalnego. 

System kształcenia w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego jest ukierunkowany na kształtowanie takich umiejętności, które pozwolą 

uruchamiać mechanizmy aktywności zawodowej (poszukiwanie zatrudnienia, kontakt  

z pracodawcami, negocjacje, samozatrudnienie) oraz gwarantują podjęcie pracy na wielu 

stanowiskach o podobnej technologii wytwarzania w warunkach ciągłej zmienności zadań 

i stałego wzrostu wymagań stawianych pracownikom. Z analizy rynku pracy 

przeprowadzonej przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji wynika, iż istnieje 

zapotrzebowanie na zawody techniczne, a w szczególności dotyczące przetwórstwa tworzyw 

sztucznych. Najbardziej poszukiwane specjalności z tego obszaru to: monter wyrobów 

z tworzyw sztucznych, operator maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz 

operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych. Odpowiedzią na potrzeby 



rynku pracy jest utworzenie w Centrum nowoczesnych, unikatowych w skali kraju, stacji 

dydaktycznych do osiągania kwalifikacji zawodowych w zakresie przetwórstwa tworzyw 

sztucznych  w Pracowni Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, wyposażonej w wtryskarkę oraz 

niezbędny sprzęt IT wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Dotychczas w regionie 

łódzkim nie było możliwości osiągania kwalifikacji zawodowych w obszarze technologii 

wtryskowej tworzyw sztucznych ze względu na brak odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu.   

Założenia programu specjalistycznych kursów oferowanych przez Łódzkie Centrum 

oparte są o badania preferowanych przez pracodawców umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych, w tym: 

 rozpoznawania wybranych tworzyw sztucznych, 

 rozpoznawania podzespołów wtryskarki, 

 identyfikowania procesów zachodzących w formie wtryskowej, 

 konserwacji form wtryskowych, 

 ustawiania i regulowania parametrów procesu wtrysku, 

 obsługi maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. 

 

 

Rys. 1. Wtryskarka BATTENFELD PLUS 25/50 Unilog B2 w Pracowni Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

 

Opracowane programy specjalizacyjnych kursów  w obszarze tworzyw sztucznych 

stanowią nową ofertę edukacyjną w kształceniu zawodowym, umożliwiają uczącym się 

osiąganie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy, zwiększają mobilność zawodową  

i pozwalają na znalezienie pracy na chłonnym w tym obszarze rynku pracy. 

 


