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Powody nieznalezienia odpowiednich osób do pracy wśród pracodawców 
zgłaszających problemy z rekrutacją pracowników w woj. podlaskim i Polsce 
w 2013 r. (N podlaskie =93, N PL =3013), BKL 



Ocena poziomu kompetencji aktualnie zatrudnionych pracowników w woj. 
podlaskim i Polsce w 2013 r. (N podlaskie =853, N PL=16005) 



Generalne wyniki badania wskazują na występowanie niedopasowania 
kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców w Polsce. W ostatniej, V 
edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego wskazuje się nawet na to, że 
trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników są coraz większe . 

Powody:  
– niespełniania przez kandydatów oczekiwań pracodawców związanych z 

pracą na danym stanowisku (cztery piąte pracodawców poszukujących 
osób do pracy i doświadczających trudności rekrutacyjnych. 
Pracodawcy podobnie jak w poprzednich latach wskazywali na braki 
kompetencyjne, niewystarczające doświadczenie zawodowe oraz wciąż 

będącą problemem – niewystarczającą motywację do pracy.  



Porządkowanie definicji 

Efekty uczenia się (learning outcomes) – to, co osoba ucząca się wie, rozumie i 
potrafi wykonać w wyniku uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. 

 

Potwierdzanie efektów uczenia się (validation) – proces stwierdzania przez 
uprawniona instytucje, czy dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z 
odpowiednimi wymaganiami. 

 

Kwalifikacje zawodowe zdefiniowano jako potwierdzone w sposób formalny 
poprzez certyfikat, licencję, dyplom zdania egzaminu lub ukończenia cyklu 
kształcenia wiedzę i umiejętności uzyskane w systemie szkolnym 
i pozaszkolnym (np. kursowym), wymagane do realizacji zadań zawodowych w 
danej specjalności.  



Wykształcenie definiowane jest jako poświadczona dokumentem wiedza i 
umiejętności zdobyte w oficjalnym systemie nauczania. 

Poziomy wykształcenia:  

 A. wyższe - poświadczenie ukończenia kierunku studiów; 

 B. zawodowe i średnie – zawód. 

Porządkowanie definicji 



Definicja kompetencji 

• Wiedza, umiejętności i zachowania, umożliwiające realizację zadań 
zawodowych zgodnie z oczekiwaniami 

• Dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające 
realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie 

• Kombinacja wiedzy, umiejętności, zdolności, predyspozycji i zachowań 
pozwalających na efektywną realizację zadań w określonym środowisku 
pracy. Kompetencje przekładają się na zdolność skutecznego działania 
i/lub osiągania pożądanych, wymiernych wyników pracy. Proces 
nabywania  kompetencji może następować w sposób sformalizowany (w 
systemie edukacji) lub w sposób niesformalizowany.  

 



Kompetencje 

Kompetencje poznawcze 

Kompetencje społeczne 

Kompetencje osobiste Kompetencje menedżerskie 

Kompetencje firmowe 

Kompetencje biznesowe 

•Rozwiązywanie problemów; 

•Szerokie horyzonty myślenia 

•Elastyczność myślenia 

•Gotowość do uczenia się 
•Kreatywność 

•Negocjowanie 

•Relacje z przełożonymi 
•Relacje ze współpracownikami 
•Komunikatywność 
•Komunikacja pisemna 
•Prowadzenie prezentacji 
•Wywieranie wpływu 
•Współpraca w zespole 
•Kultura osobista 
•Obycie międzynarodowe 

•Znajomość branży 
•Diagnozowanie potrzeb klienta 
•Techniki sprzedaży 
•Orientacja w biznesie 

•Identyfikacja z firmą 
•Nastawienie na klienta 
•Otwartość na zmiany 
•Etyka i wartości 
•Języki obce 
•Sprawność organizacyjna 
•Wiedza zawodowa 

 

•Budowanie zespołu 
•Dbałość o podwładnych 
•Delegowanie 
•Motywowanie 
•Odwaga kierownicza 
•Przywództwo 
•Organizowanie 
•Planowanie 
•Zarządzanie procesami 
•Zarządzanie projektami 
•Myślenie strategiczne 
•Zarządzanie zmianą 

Kompetencje 
zawodowe 

Kompetencje bazowe Kompetencje wykonawcze 

•Orientacja na działanie 

•Podejmowanie inicjatywy 

•Radzenie sobie ze stresem 

•Wytrwałość 

•Zaangażowanie 

•Efektywność 

•Organizacja pracy 

•Sumienność 

•Podejmowanie decyzji 
•Wyznaczanie priorytetów 

•Dążenie do rezultatów 

•Pewność siebie 



Pozycja konkurencyjna  
wg poziomu wykształcenia pracowników szeregowych 
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 Badanie PARP (własne) na próbie n=600 menedżerów MSP 
 



W toku prowadzonych prac konceptualizacyjnych Bilansu Kapitału Ludzkiego 
przyjęto rozróżnienie 11 ogólnych klas kompetencji odnoszących się do 
różnych sfer pracy: 

kognitywne  KOG  Wyszukiwanie i analiza informacji oraz 

wyciąganie wniosków  

techniczne  TCH  Obsługa, montowanie i naprawa urządzeń  

matematyczne  MAT  Wykonywanie obliczeń  

komputerowe  KOM  Obsługa komputera i wykorzystanie 

Internetu  

artystyczne  ART  Zdolności artystyczne i twórcze  

fizyczne  FIZ  Sprawność fizyczna  

samoorganizacyjne  SAM  Samoorganizacja pracy i przejawianie 

inicjatywy, terminowość  

interpersonalne  INT  Kontakty z innymi ludźmi  

biurowe  BIU  Organizowanie i prowadzenie prac 

biurowych  

kierownicze  KIE  Zdolności kierownicze i organizacja 

pracy  

dyspozycyjne  DYS  Dyspozycyjność  

 



Wymagania kompetencyjne związane z określonym zawodem (odpowiedzi 
pracodawców poszukujących pracowników) BKL IV edycji  

  grupa zawodowa 

rodzaj 

kompetencji 

Kierow

nicy 
specjaliści technicy 

pracow. 

biurowi 

praco

w. 

usług 

robotn
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operatorz
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kognitywne 3% 15% 8% 11% 14% 10% 11% 12% 

samoorganiz

. 
38% 61% 47% 49% 63% 51% 53% 80% 

artystyczne 0% 2% 1% 6% 1% 1% 0% 0% 

fizyczne 0% 2% 2% 0% 1% 12% 18% 9% 

interperson. 22% 52% 58% 31% 60% 22% 28% 27% 

kierownicze 51% 1% 3% 0% 1% 2% 1% 0% 

dyspozycyjn

e 
1% 6% 5% 8% 8% 5% 12% 6% 

biurowe 4% 6% 10% 34% 3% 0% 2% 4% 

techniczne 16% 2% 4% 0% 7% 22% 15% 4% 

komputerow

e 
2% 24% 16% 27% 6% 2% 2% 4% 

matemat. 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 3% 

zawodowe 74% 36% 42% 33% 25% 53% 35% 33% 

językowe 28% 8% 12% 10% 5% 2% 7% 0% 

inne 1% 5% 2% 6% 3% 5% 5% 11% 

kwalifikacje 7% 6% 13% 8% 4% 11% 18% 4% 

 



W najnowszym badaniu BKL podkreślono braki kompetencyjne wśród 
kandydatów do pracy. Dotyczyły one przede wszystkim kompetencji 

• zawodowych – na ich braki u kandydatów wskazała ponad połowa 
pracodawców poszukujących pracowników i doświadczających trudności z 
ich znalezieniem;  

• samoorganizacyjnych – więcej niż jedna czwarta pracodawców 
stwierdziła, że brak umiejętności bycia samodzielnym, przedsiębiorczym, 
odporności na stres, były przeszkodą w znalezieniu odpowiednich 
kandydatów do pracy; 

• interpersonalnych – jedna dziesiąta pracodawców uznała, że brak takich 
umiejętności utrudnia zatrudnienie odpowiednich pracowników. 

 



Analiza 100 ogłoszeń o pracę skierowanych do osób z wykształceniem 
wyższym 

Najczęstsze oczekiwania w zakresie kompetencji: 
• komunikatywna znajomości języka angielskiego (48% ogłoszeń), wymaga 

również znajomości innego języka obcego (10 % ogłoszeń), 
• wysoko rozwinięte umiejętności  interpersonalne  (44 %) 
• zaawansowana znajomości pakietu Office Microsoft (41%)  
• rozwiniętymi umiejętności analityczne (25%) 
• znajomość technik sprzedaży (21 %)  
• rozwinięte umiejętności menedżerskie (14% ogłoszeń).  
 
posługiwanie się językiem Java (6% ogłoszeń); znajomość silników relacyjnych baz danych Oracle, 
PostgreSQL lub MySQL (6% ogłoszeń); znajomość systemów informatycznych wspomagających 
procesy jakościowe np. SAP (3% ogłoszeń); znajomość programów MS Project, AutoCAD (5% 
ogłoszeń). Pracodawcy w dwóch ogłoszeniach poszukiwali osób mogących pochwalić się jednym z 
certyfikatów: CCNA, CCNP, CCSP, bądź CCSA (dotyczą one wiedzy oraz umiejętności technicznych z 
zakresu projektowania sieci komputerowych, bądź ich instalacji i konfiguracji). 



proces dostosowania kompetencji              
w systemie szkolnictwa wyższego              

do potrzeb rynku pracy 



Warunki kształtowania kompetencji  w  systemie kształcenia na poziomie wyższym 
– odejście od standardowych kierunków kształcenia 

 Zgodnie z rozporządzenia MNiSW z 9 października 2014 r. w sprawie 

warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Dz.U.z 2014, poz. 1370). 

• §2: Program kształcenia dla określonego kierunku studiów i 
poziomu kształcenia (…) obejmuje opis zakładanych efektów 
kształcenia oraz program studiów (…). 

• § 3.ust.1 : Opis zakładanych efektów kształcenia uwzględnia efekty 
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych (…). 



Kompetencje  

w  systemie kształcenia na poziomie wyższym 

• § 4.ust.1, pkt 4: Program studiów określa  sposoby weryfikacji zakładanych 
efektów kształcenia osiąganych przez studenta. 

 

• § 6.ust.1: Zajęcia związane  z praktycznym przygotowaniem zawodowym, 
przewidziane w programie studiów dla profilu praktycznego, odbywają się w 
warunkach właściwych dla daneg0o zakresu działalności zawodowej i 
umożliwiają bezpośrednie wykonywanie odpowiednich czynności 
praktycznych przez studenta. 

 

• § 6.ust.1: Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca 
kierunek studiów uwzględnia w programie kształcenia wnioski z analizy 
zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy (…)  



działania na rzecz  

dostosowania kompetencji zawodowych 
do potrzeb pracodawców w regionie 



Dwie edycje pilotażowego projektu potwierdzania kwalifikacji dla całego 

zwodu i zadań zawodowych przez osoby powracające na rynek pracy z szarej 

strefy – kwalifikacje nieformalne.  

Pokaż Swoje Kwalifikacje 



Analiza STANDARDÓW EGZAMINACYJNYCH: Kucharz małej gastronomii, Organizator 

turystyki wiejskiej, Florysta. Opiekun osoby starszej z masażem, Krawiec, Stolarz, 

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Dekarz, Murarz, Monter 

Instalacji Sanitarnych 

 

Opis ZADAŃ ZAWODOWYCH: Opis 130 zadań zawodowych wykonany przez 

specjalistów od walidacji, certyfikacji oraz zespół rzemieślników 

 

Standardy egzaminacyjne dla ZADAŃ ZAWODOWYCH: Przygotowanie nowych 

standardów egzaminacyjnych, szkolenia komisji egzaminacyjnych w cechach 

rzemieślniczych oraz egzaminy dla 70 osób powracających na rynek pracy 

 

Otwarcie rynku pracy DLA GRUP DEFAWORYZOWANYCH: Możliwość potwierdzenia 

kompetencji nieformalnych pozwala powrócić na rynek pracy z szarej strefy oraz wejść 

na rynek pracy osobom, które nie mogą wykonywać całego zawodu (50+, osoby 

niepełnosprawne, osoby opiekujące się osobą zależną) 

 

Pokaż Swoje Kwalifikacje 



Innowacje na zakręcie 

Model bilansu kompetencji w 144 zawodach i 12 branżach w oparciu o katalog 

ponad 9 tysięcy czynności i cech ocenianych wg zdefiniowanych obszarów 

oceny (stanowisk, wyzwań rozwojowych) oraz prezentowanych na 

dynamicznym drzewie kompetencji dla firmy, grupy firm 

 



Czas na STAŻ 

Organizacja staży w oparciu o Platformę e-staży i zadania zawodowe 

uzupełniające ofertę edukacyjną szkoły.  



Czas na STAŻ 

Wzywaniem było zorganizowanie staży w Niemczech oraz w polskich firmach 

zapewniając monitorowanie jakości stażu oraz zdalne wsparcie stażystów 

przez zdalnych opiekunów szkolnych – nauczycieli zawodu ze szkoły. 

 



Czas na STAŻ 

Opracowano internetową platformę do organizacji staży oraz monitorowania 

przebiegu stażu i bieżącego wsparcia pracodawcy/opiekuna w firmie oraz 

stażysty przebywającego poza szkołą.  



Czas na STAŻ 

Użytkownikami platformy są uczniowie prowadzący dziennik stażu, 

pracodawcy – publikujący ofertę staży oraz potwierdzający naukę a także 

opiekunowie zdalni ze szkoły dbający o jakość stażu i wspierający ucznia. 



Czas na STAŻ 

Platforma e-Staży oferuje różnorodne programy staży, umożliwia tworzenie 

dziennika stażu w oparciu o program stażu złożony z zadań zawodowych oraz 

wymianę doświadczeń pomiędzy stażystami i opiekunami.  



Czas na STAŻ 

Każdy program stażu złożony jest z zadań zawodowych, z określeniem czasu 

nauki praktycznej niezbędnym do opanowania lub ćwiczenia zadania.  



Partnerzy Edukacyjni BFKK 

Model współpracy kontynuowany jest po zakończeniu projektu przez zespół 

Doradców Kompetencji, którzy budują zaplecze edukacyjne w branżach 

kluczowych dla regionu. 

 



Partnerzy Edukacyjni BFKK 

Platformę e-Staży uzupełniono o ofertę edukacyjną 461 firm zainteresowanych 

edukacją stażystów na stanowiskach w firmach. Każda z tych firm uczestniczyła 

w audycie stanowiska edukacyjnego z udziałem Doradcy Kompetencji.  

 



Partnerzy Edukacyjni BFKK 

Partnerzy Edukacyjni BFKK oferują dziś w branżach kluczowych dla regionu 

łącznie 792 stanowiska  do nauki,  w tym 334 różne stanowiska edukacyjne.  

 

Stanowiska i zawody 

 



Partnerzy Edukacyjni BFKK 

Partnerzy Edukacyjni BFKK dysponują zapleczem edukacyjnym aktualnym w 

gospodarce oferując do nauki  łącznie 2038 urządzeń, w tym 1025 różnych. 

  

Urządzenia, narzędzia 

 



Partnerzy Edukacyjni BFKK 

Partnerzy Edukacyjni BFKK otwarci są na różne grupy stażystów dostosowując 

stanowiska stażu do potrzeb i możliwości stażystów, oferując łącznie 2149 

dostosowanych stanowisk, w tym 792 różne.  

Dostosowane miejsca stażu 

 



Wyzwania i bariery 

Program stażu kucharza regulują dwa światy –  język oświaty i pracodawców. 

Oświata mówi językiem efektów uczenia. 

Pracodawca mówi językiem zadań.  



W języku oświaty zawód opisuje się przez kwalifikacje 

Wyzwania i bariery 



Wyzwania i bariery 

Kwalifikacje są opisane przez abstrakcyjne efekty kształcenia  



Wyzwania i bariery 

Tymczasem pracodawcy oczekują wykonywania konkretnych zadań 



Wyzwania i bariery 

Problemem jest uzgodnienie tych dwóch języków 



Zamiast wniosków: 

 dylematy  
kształtowania kompetencji w systemie szkolnictwa zawodowego, 

średniego i ustawicznego w regionie  
 

1. Czy w regionie posiadamy dobre praktyki identyfikacji,  rozwoju  i 
potwierdzania potrzebnych kompetencji? 

2. Jaka powinna być rola szkolnictwa zawodowego w kształtowaniu 
kompetencji mieszkańców regionu? 

3. Czy szkolnictwo zawodowe jest dobrze przygotowane do wdrożenie 
dualnego systemu szkolenia we współpracy z pracodawcami, czy są 
jakieś luki? 

4. Jaka powinna być rola pracodawców w systemie kształtowania 
kompetencji? 

5. Jakie inne podmioty i powiązania warto uwzględnić w systemie 
kształtowania kompetencji w regionie? 

6. Kto powinien być odpowiedzialny za zarządzanie systemem 
kształtowania kompetencji mieszkańców?  


