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Kompetencje - zachowania, postawy, wiedza  

i umiejętności, uzdolnienia oraz styl pracy 

demonstrowany przez pracownika w sytuacjach 

zawodowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia jak 

najlepszych wyników pracy. 

 

 

Kompetencja -  harmonijna kompozycja wiedzy, 

sprawności, rozumienia, pragnienia oraz woli działania. 

 

 

 

 

(Maria Czerpniak - Walczak) 



PODZIAŁ KOMPETENCJI 

 

•wykształcenie 

•wiedza 

•umiejętności specjalistyczne  

(np. szydełkowanie) 

•świadectwa kwalifikacyjne 

 i dopuszczające 

 

 

 

 

 

 

do wykonywania zadań 

•kreatywność 

• komunikatywność 

•elastyczność 

•inicjatywa 

•umiejętność pracy zespołowej 

•zarządzanie czasem 

•odporność na stres 

•dynamizm działania 

 

do kształtowania postaw 

•„miłość” do ludzi 

•potrzeba wewnętrzna doskonałości 

•poczucie obowiązku i odpowiedzialności 

•wewnętrzna prawdziwość i moralna odwaga 

•kontaktowość 

•zdolności wychowawcze 

•takt i cierpliwość 

•umiejętność kontroli i oceny 

•zdolności agitacyjne 

 

2. MIĘKKIE (behawioralne) 

 
1. TWARDE (funkcjonalne, bazowe) 

 



Źródło: www.Forfuture.eu 

Kompetencje w organizacji 

przedstawione są w postaci map 

kompetencji dla poszczególnych grup 

stanowisk, które stanowią 

szczegółową/specyficzną kombinację 

kompetencji potrzebnych do efektywnego 

wykonywania zadań.  

 

MAPA KOMPETENCJI 



MAPA KOMPETENCJI – kompetencje wspólne 



MAPA KOMPETENCJI – kompetencje wspólne c.d. 



Do czego służy model kompetencyjny pracodawcom? 

•Do kompleksowej oceny kompetencji kandydatów do pracy. Podczas procesu rekrutacyjnego 
oceniane są kompetencje zawodowe kandydatów i ich zgodność z wymaganiami stanowiska oraz  
z polityką firmy. 

•Modele kompetencyjne wykorzystywane są również w wielu obszarach zarządzania: np. 
budowaniu zespołu, stawianiu celów, określaniu wymagań, planowaniu awansów, inspirowaniu  
i motywowaniu, kontrolowaniu, ocenie okresowej, rozwijaniu umiejętności pracowników. 

Do czego służy model kompetencyjny kandydatom do pracy? 

Do znalezienia stanowisk pracy dopasowanych kompetencyjnie: 

•analiza wymagań pracodawców dotyczących pożądanych kompetencji, zapotrzebowania  
na kompetencje miękkie w różnych branżach, zawodach, stanowiskach, 

•opracowanie planu rozwoju kompetencji pożądanych przez pracodawców na określonych 
stanowiskach, 

•wytyczenie ścieżek rozwoju zawodowego uwzględniających rozwój kompetencji szczególnie 
przydatnych na rynku pracy. 

 

 

 

MODEL KOMPETENCYJNY 



stanowisko kierownicze 

BADANIE KOMPETENCJI 



stanowisko specjalistyczne 

BADANIE KOMPETENCJI 



stanowisko sprzedażowe 

BADANIE KOMPETENCJI 



1)   porozumiewanie się w języku ojczystym; 

2)   porozumiewanie się w językach obcych; 

3)   kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 

4)   kompetencje informatyczne; 

5)   umiejętność uczenia się; 

6)   kompetencje społeczne i obywatelskie; 

7)   inicjatywność i przedsiębiorczość;  

8)   świadomość i ekspresja kulturalna; 

9)   praca zespołowa. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SUMIENNOŚĆ ? 

KOMPETENCJE KLUCZOWE W EDUKACJI ZAWODOWEJ,  
wytyczne Komisji Europejskiej (podstawa programowa) 



„Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów 

kształcenia zawodowego” * 

1.Kwalifikacje i kompetencje zawodowe absolwentów często nie są zbieżne z oczekiwaniami 

pracodawców. 

2.W szkołach zawodowych obserwuje się niezadowalające rozwijanie kompetencji kluczowych 

(zwłaszcza w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji matematycznych   

i podstawowych kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz technicznych, a także kompetencji 

informatycznych i przedsiębiorczości). 

3.Wielu uczniów i słuchaczy opuszcza szkoły i placówki kształcenia zawodowego bez dostatecznej 

umiejętności samodzielnego uczenia się oraz nawyku ustawicznego kształcenia i doskonalenia 

zawodowego. 

 

*„Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego” KOWEZiU 

 

RZECZYWISTOŚĆ 



Tradycją polskiej szkoły jest indywidualna praca nauczyciela, słabe więzi,  

brak mechanizmów „uwspólniania”. 

 

Rozwijanie kompetencji kluczowych wymaga kształcenia zintegrowanego  

wokół problemów, a nie przedmiotów. 

 

RZECZYWISTOŚĆ 



 

1) ZACZĄĆ OD SIEBIE. ZWERYFIKOWAĆ POSTRZEGANIE PROBLEMÓW. 

2) UTOŻSAMIAĆ MOWĘ I TEKST ZAPISANY Z RZECZYWISTYMI DZIAŁANIAMI. 

3) DOSKONALIĆ PLANY NAUCZANIA WE WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW ZE SZKOŁAMI. 

4) KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY EU NA DOSKONALENIE METOD I PROCESÓW KSZTAŁCENIA. 

5) CHRONIĆ MŁODZIEŻ PRZED POWSZECHNYM POPULIZMEM, RELATYWIZACJĄ PRAWA,  

POSTAW I ZACHOWAŃ. 

JAK TO ZMIENIĆ? 



"PRACĘ OTRZYMUJE SIĘ W 70% DZIĘKI WIEDZY FACHOWEJ I W 30%  

DZIĘKI ZDOLNOŚCIOM SPOŁECZNYM.  

 

TRACI SIĘ JĄ ZAŚ W 70% Z BRAKU ZDOLNOŚCI SPOŁECZNYCH  

I W 30% Z BRAKU KWALIFIKACJI MERYTORYCZNYCH."  

 

SPECJALIŚCI BEZ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH NIE MAJĄ PRZED SOBĄ PRZYSZŁOŚCI. 

 

 

wyniki badań według PARP 



 
Nie duśmy lecz pomagajmy w rozwijaniu 

talentów, chęci i dobrych wartości 

wychowania dzieci w domu,  

na kolejnych poziomach edukacji. 

 

 



 

„RÓBMY SWOJE”  

 

RÓBMY TO 
PORZĄDNIE 

 
Dziękuję za uwagę 

Jan Zadykowicz 


