
Kultura pracy  
 

w nowej podstawie programowej kształcenia w zawodach 

Grażyna Osicka 

Białystok,  21 marca 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura pracy to wyjątkowa konfiguracja norm, wartości, 
przekonań, które kształtują zachowania ludzi i sposoby 

realizacji zadań.  
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Definicje 



Kultura narodowa 

Kultura organizacyjna 

Wartości 

Kultura korporacyjna 

Osobowość Synergia 

Kultura osobista 

Kultura pracy, czyli….? 



Organizacja pracy 
 

Warunki pracy 

Dobra jakość narzędzi, 
urządzeń i materiałów 

Przestrzeganie przepisów bhp 

Poprawne stosunki 
międzyludzkie 

 

Kultura pracy, czyli….? 



Podstawa programowa kształcenia w zawodach to 
obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania 

opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: 
wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji 

personalnych i społecznych.  

Definicje 



umiejętności 

postawy / 
kompetencje 

wiedza uczeń zna 
fakty, teorie, 

zasady 

uczeń 
potrafi 

zastosować 
wiedzę 

? 

edukacja rynek pracy 

umiejętności 

postawy / 
kompetencje 

wiedza 

Pracownik 
zmotywowany, 

pracownik 
adaptujący się w 

środowisku 
pracy  

pracownik 
zna 

dziedzinę 

pracownik 
potrafi wykonać 

zadania i  
czynności 

zawodowe 

Edukacja a rynek pracy 



umiejętności 

postawy / 
kompetencje 

wiedza 

 
 
 
Kompetencje oznaczają udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, 
umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych 
okazywaną w pracy lub w nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej; 
w europejskich ramach 
kwalifikacji, kompetencje określane są w kategoriach odpowiedzialności 
i autonomii. 
 
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

 

Kontekst europejski 
 

Definicje 



 

 

Kompetencje społeczne  
 

to jedna z trzech kategorii efektów uczenia się  

(obok wiedzy i umiejętności) 

 

tylko rozpatrywane łącznie, te trzy kategorie pozwalają na przypisanie danej kwalifikacji do 
określonego poziomu w KRK 

 

kompetencje społeczne określane są w kategoriach 

AUTONOMII i ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

 

 

 

 

 

Europejska Rama Kwalifikacji / Krajowa Rama Kwalifikacji 

Kontekst europejski 



wiedza umiejętności kompetencje 

Poziom 1 

Poziom 2 

 

Poziom 3 

Znajomość faktów, zasad, 

procesów i pojęć ogólnych w danej 

dziedzinie pracy lub nauki 

Zestaw umiejętności kognitywnych i 

praktycznych potrzebnych do realizacji zadań i 

rozwiązywania problemów poprzez wybieranie 

i stosowanie podst. metod, narzędzi, 

materiałów i informacji 

Ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań w pracy lub w 

nauce 

Dostosowywanie własnego zachowania do okoliczności  

w rozwiązywaniu problemów 

Poziom 4 

Faktograficzna i teoretyczna 

wiedza w szerszym kontekście 

danej dziedziny pracy lub nauki 

Zakres umiejętności kognitywnych i 

praktycznych potrzebnych do generowania 

rozwiązań określonych problemów w danej 

dziedzinie pracy lub nauki 

Samodzielna organizacja w ramach wytycznych dotyczących 

kontekstów związanych z pracą lub nauką, zazwyczaj 

przewidywalnych, ale podlegających zmianom 

Nadzorowanie rutynowej pracy innych, ponoszenie pewnej 

odpowiedzialności za ocenę i doskonalenie działań związanych z 

pracą lub nauką 

Poziom 5 

 

Poziom 6 

 

 

Poziom 7 

 

 

Poziom 8 

 

Kontekst europejski 
 

Europejska Rama Kwalifikacji / Krajowa Rama Kwalifikacji 



wiedza umiejętności kompetencje 

Poziom 3 

Znajomość faktów, 

zasad, procesów i 

pojęć ogólnych w 

danej dziedzinie 

pracy lub nauki 

Zestaw umiejętności 

kognitywnych i 

praktycznych 

potrzebnych do realizacji 

zadań i rozwiązywania 

problemów poprzez 

wybieranie i stosowanie 

podst. metod, narzędzi, 

materiałów i informacji 

Ponoszenie odpowiedzialności za 

realizację zadań w pracy lub w nauce 

Dostosowywanie własnego 

zachowania do okoliczności  

w rozwiązywaniu problemów 

Poziom 4 

Faktograficzna i 

teoretyczna wiedza 

w szerszym 

kontekście danej 

dziedziny pracy lub 

nauki 

Zakres umiejętności 

kognitywnych i 

praktycznych 

potrzebnych do 

generowania rozwiązań 

określonych problemów w 

danej dziedzinie pracy lub 

nauki 

Samodzielna organizacja w ramach 

wytycznych dotyczących kontekstów 

związanych z pracą lub nauką, 

zazwyczaj przewidywalnych, ale 

podlegających zmianom 

Nadzorowanie rutynowej pracy 

innych, ponoszenie pewnej 

odpowiedzialności za ocenę i 

doskonalenie działań związanych z 

pracą lub nauką 

Kontekst europejski 
 

Europejska Rama Kwalifikacji / Krajowa Rama Kwalifikacji 



Kompetencje to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.  
Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju 
osobistego, bycia  aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. 
 
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w 
procesie uczenia się przez całe życie 

 

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. 

Kontekst europejski 
 

Kompetencje kluczowe 

umiejętności 

postawy / 
kompetencje 

wiedza 



Efekty wspólne dla wszystkich zawodów: 
 
– BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy, 
 
– PDG - podejmowanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej, 
 
– JOZ - język obcy ukierunkowany zawodowo, 
 
– KPS - kompetencje personalne i społeczne, 
 
– OMZ - organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla 
zawodów nauczanych na poziomie technika). 
 
 
 
 

Podstawa programowa kształcenia  

w zawodach 

umiejętności 

postawy / 
kompetencje 

wiedza 

Rozporządzenie  MEN z dnia 7 lutego stycznia 2013 r 



(KPKS) Kompetencje personalne i społeczne: 
Uczeń: 
1) przestrzega zasad kultury i etyki; 
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
4) jest otwarty na zmiany; 
5) potrafi radzić sobie ze stresem; 
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane 
działania; 
9) potrafi negocjować warunki porozumień; 
10) współpracuje w zespole. 
 
 
 
 

Podstawa programowa kształcenia  

w zawodach 

umiejętności 

postawy / 
kompetencje 

wiedza 

Rozporządzenie  MEN z dnia 7 lutego stycznia 2013 r 



1. Badanie spójności podstaw programowych w zawodzie z różnymi dokumentami dotyczącymi 
kształcenia zawodowego. 

2. Opracowanie metodologii badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych 
kwalifikacji w grupie zawodów oraz wyodrębnienia kwalifikacji specyficznych dla zawodu oraz 
cząstkowych, składających się na zawód. 

3. Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od 
absolwentów kształcenia zawodowego. 
 

 
 
 

Tematyka: 
- Oczekiwania pracodawców względem absolwentów szkół zawodowych 
- Identyfikacja kompetencji absolwentów szkół zawodowych 
 
 
 
Badanie polegało na analizie kwerendy  32 badań polskich i zagranicznych dotyczących ww. aspektów. 
 
 
 
 

Zespół badawczy: 
- Nick Bozeat – Dyrektor projektu 
- Marcin Budzewski – Menedżer Projektu 
- Dr Łukasz Sienkiewicz 
- Maciej Gruza 
- Agnieszka Makulec 
- Anna Jawor-Joniewicz 
- Anna Bancarzewska 
 
 
 
 

Podstawa programowa kształcenia  

w zawodach 

Badania kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego 

umiejętności 

postawy / 
kompetencje 

wiedza 



Kompetencje wymagane od osób wchodzących na rynek pracy (w opinii specjalistów ZZL): 
- Elastyczność 
- Umiejętność krytycznego myślenia/rozwiązywania problemów 
- Profesjonalizm 
- Umiejętność zastosowania technologii informatycznych 
- Umiejętność współpracy 
- Różnorodność 
- Innowacyjność 
- Umiejętność redagowania tekstów 
- Komunikacja werbalna 
- Zdrowy styl życia 
- Zdolności przywódcze 
- Etyka 
- Znajomość języka angielskiego 
- Nastawienie na permanentny rozwój 
- Rozumienie procesów globalizacyjnych 
- Znajomość języków innych niż angielski 
- Odpowiedzialność (związana z decyzjami finansowymi) 
- Postawa obywatelska 
- Wiedza ekonomiczna o zasięgu globalnym 
- Znajomość rachunkowości 
- Przedsiębiorczość 

 
 

 
 
 
 
 

Podstawa programowa kształcenia  

w zawodach 

Badania kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego 

umiejętności 

postawy / 
kompetencje 

wiedza 

 
Badanie: Critical Skills Needs and Resources for the Changing Workforce 

 



Kompetencje uczniów i absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych pożądane  
przez pracodawców: 
- Nastawienie na rozwój 
- Lojalność wobec firmy 
- Odpowiedzialność 
- Dbałość o wysoką jakość pracy 
- Komunikatywność 
- Umiejętność współpracy w zespole 
- Sumienność 
- Uczciwość 
- Pracowitość 
- Operatywność 
- Zdyscyplinowanie 
- Zaangażowanie w pracę 
Dodatkowo: 
- Wysoka motywacja do podjęcia pracy i kontynuacji w ramach zatrudniającej firmy 
- Kwalifikacje (posiadanie praktycznych umiejętności zawodowych i dobre teoretyczne  
- przygotowanie zawodowe 
- Zdrowy styl życia: schludny, zadbany wygląd, brak nałogów 
 
 
 
 
 

Podstawa programowa kształcenia  

w zawodach 

Badania kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego 

umiejętności 

postawy / 
kompetencje 

wiedza 

 
Badanie: Mapa Monitorująca Szanse na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych 

szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego 
 



Kompetencje wymagane przez pracodawców od pracowników na stanowisku Sprzedawca  
(zawód szkolny: 522[01] Sprzedawca) 
 
Kluczowe kwalifikacje specyficzne: 
- Dobra prezencja 
- Komunikatywność 
- Odporność na stres 
- Dokładność 
- Poczucie estetyki 
- Wiedza, jak układać towar 
- Znajomość technik sprzedaży 
- Umiejętność obsługi metkownicy 
- Umiejętność obsługi kasy fiskalnej 
- Wystawianie dokumentów sprzedaży 
- Znajomość asortymentu 
- Znajomość oferowanych produktów 
 
Pomocnicze kwalifikacje specyficzne: 
- wiedza, kiedy należy złożyć zamówienie 
- Znajomość procedur reklamacyjnych 
- Wiedza na temat warunków sprzedaży ratalnej 
- Umiejętność sporządzania umowy sprzedaży ratalnej 
 

 
 

 
 
 
 
 

Podstawa programowa kształcenia  

w zawodach 

Badania kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego 

umiejętności 

postawy / 
kompetencje 

wiedza 

Badanie: Czas na pracę – praca na czas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meta-kompetencje 

kompetencje 
specyficzne dla 

organizacji 

kompetencje 
specyficzne dla 

organizacji 

kompetencje 
specyficzne dla 

organizacji 

kompetencje 
transferowalne 

kompetencje 
branżowe 

Kompetencje specyficzne dla 
organizacji 

Kompetencje branżowe 

Kompetencje transferowalne 
(kluczowe/ogólne) 

Meta-kompetencje 

Podstawa programowa kształcenia  

w zawodach 

Badania kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego 



Podstawa programowa kształcenia  

w zawodach 

Badania kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego 

OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW W ODNIESIENIU DO ABSOLWENTÓW 



Kompetencje specyficzne dla 
organizacji 

Kompetencje transferowalne  
& Meta-kompetencje 
  

Podstawa programowa kształcenia  

w zawodach 

Badania kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego 



Kompetencje specyficzne dla 
organizacji 

Kompetencje transferowalne  
& Meta-kompetencje 
  

Badania kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego 

Podstawa programowa kształcenia  

w zawodach 



Kompetencje branżowe 

Kompetencje transferowalne  
& Meta-kompetencje 
  

Podstawa programowa kształcenia  

w zawodach 

Badania kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego 



(KPKS) Kompetencje personalne i społeczne: 
Uczeń: 
1) przestrzega zasad kultury i etyki; 
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
4) jest otwarty na zmiany; 
5) potrafi radzić sobie ze stresem; 
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 
9) potrafi negocjować warunki porozumień; 
10) współpracuje w zespole. 
 
 
 
 

! stwarzaj uczniom możliwości bycia autonomicznym i przejmowania na siebie  

odpowiedzialności zarówno kategoriach: 
• poznawczych (samodzielność we wnioskowaniu, formułowaniu sądów),  
• emocjonalnych (adaptacji do zmiany etc.), 
• społecznych (wejście w rolę społeczną czy odpowiedzialność za powierzone zadanie). 
 
 

umiejętności 

postawy / 
kompetencje 

wiedza 

Rola nauczyciela 



! Traktuj ucznia holistycznie 

 
 

Rola nauczyciela 

umiejętności 

postawy / 
kompetencje 

wiedza 

UCZEŃ 



Dziękuję i zapraszam na 



Oferta KOWEZiU 

 

 

FORMY DOSKONALENIA 

http://www.koweziu.edu.pl/edukator/index.php
http://moodle.koweziu.edu.pl/logowanie/index.php


Oferta KOWEZiU 

 

 

WYSZUKIWARKI 

http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=szukaj_odn/szukaj_odn
http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=szukaj_gim/szukaj_gim
http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=szukaj_ckuip2
http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=szukaj_sz
http://www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl/baza-instytucji/instytucje-wdrazajace.html


Oferta KOWEZiU 

 

 

PUBLIKACJE 



Oferta KOWEZiU 

 

 

PORADNIKI 



Oferta KOWEZiU 

 

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE 



Oferta KOWEZiU 

 

 

PLAKATY 



Oferta KOWEZiU 

 

 

FILMY 

http://www.youtube.com/watch?v=BHUYtq-eJ7Q&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=MLmsiQdPg4M&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=A4W1i03G_bo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=QZ-5ex7wEsA
http://www.youtube.com/watch?v=YhJxqmprveA

