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• które wypełnią 

luki rynkowe w 

dziedzinach 

innowacyjnych 

 

• które 

przetrwają lub 

dopiero się 

narodzą 

 

• które pojawią 

się w branżach 

intensywnie 

wykorzystujący

ch wiedzę 

 

• które stale 

będą 

dostosowywać 

się do nowych 

rozwiązań 

technologiczny
ch 

 

 

Kompetencje to : 

 
• zdolność podejmowania działań i 

wykonywania zadań z wykorzystaniem 

efektów uczenia się i własnych doświadczeń. 

 

 

 

 



„Kompetencje przyszłości” to te: 

 
• które wypełnią luki rynkowe w dziedzinach 

innowacyjnych, 

 

• które przetrwają lub dopiero się narodzą, 

 

• które pojawią się w branżach intensywnie 

wykorzystujących wiedzę, 

 

• które stale będą dostosowywać się do 
nowych rozwiązań technologicznych. 



 Reprezentowanie KL w pracach;  MEN, MPiPS, 

MNiSW, MPiT, RPP, komisji sejmowych, senackich, 

PARP,RDS, NCBiR, ARP, PFR, Fundacji MPiT 

„Platforma Przemysłu Przyszłości” i innych w 

zakresie kompetencji, kwalifikacji i certyfikacji. 

 

 Opiniowanie aktów prawnych w zakresie edukacji, 

kompetencji, kwalifikacji oraz certyfikacji. 

 

 Wsparcie związków branżowych w utworzeniu i 

funkcjonowaniu sektorowych rad ds. Kompetencji. 

 

 Wsparcie dla firm członkowskich w kontaktach z 

administracją w zakresie kompetencji, kwalifikacji i 

certyfikacji. 

 

 Opieka nad: Polską Unią Edukacyjną, Polską Izbą 

Firm Szkoleniowych, Związkiem Pracodawców 

Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych i innych. 



 

 Organizacja współpracy 

międzynarodowej, wymiany 

dobrych praktyk i rozwoju 

instytucjonalnego IOB w 

zakresie gospodarki i 

kompetencji 4.0. 



• Inicjowanie, realizacja, udział w projektach 

finansowanych ze środków zewnętrznych w 

zakresie kompetencji, kwalifikacji, certyfikacji, 

gospodarki 4.0 i innych. 

 

Realizacja wspólnie z partnerami projektów: 
 
• Dostosowanie kształcenia i szkolenia 

zawodowego w obszarze branżowym "Z" 
MEDYCZNO-SPOŁECZNYM do potrzeb rynku 
pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli 
pracodawców i pracowników na wszystkich 
etapach jego programowania.  

 
• Przygotowanie modelowych programów 

praktycznej nauki zawodu dla branży 
teleinformatycznej. 

  
• Przygotowanie modelowych programów 

praktycznej nauki zawodu dla branży 
     spedycyjno-logistycznej. 
 
• Przygotowanie modelowych programów 

praktycznej nauki zawodu dla branży 
tekstylno-odzieżowej. 

  
• Mistrzowie zawodu - praktyczna nauka 

zawodu w branży ekonomiczno-
administracyjnej. 



 

  
 

 

• Przygotowanie 
merytoryczne 
szkoleń z zakresu 
gospodarki i 
kompetencji 4.0. 



 Organizacja 

cyklicznej  

konferencji nt. 

gospodarki i 

kompetencji 4.0. 

 

  
 



 

 

 inicjowanie, realizacja, udział w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie kompetencji, 

kwalifikacji, certyfikacji, gospodarki 4.0 i innych, 

 

Realizacja wspólnie z partnerami projektów: 
 
• Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze branżowym "Z" o potrzeb rynku pracy poprzez 

zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania  
 
• Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej 
  
• Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży 
     spedycyjno-logistycznej 
 
• Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej 
  
• Mistrzowie zawodu - praktyczna nauka zawodu w branży ekonomiczno-administracyjnej 
  

 

• Inicjowanie i współpraca z 
sektorowymi radami ds. Kompetencji. 

 
• Reprezentowanie sektorowych rad w 

radzie programowej PARP. 
 
 
Zadania sektorowych rad ds. Kompetencji. 
 
• Rekomendowanie zmian legislacyjnych w 

obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb 
rynku pracy w sektorze. 

 
• Określanie obszarów badawczych odnoszących 

się   do kompetencji w sektorze. 
 
• Przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania 

na kompetencje do instytucji edukacyjnych, 
instytucji rynku pracy. 

 
• Przekazywanie informacji nt. specyficznych 

potrzeb danego sektora w obszarze 
kompetencji do partnerów społecznych. 
 

• Opracowanie oraz aktualizację rekomendacji 
dotyczących zapotrzebowania na kompetencje. 

 
 

 
 



Współpraca szkół i biznesu,  

rady ds. kompetencji 

• Zacieśnienie współpracy między 

rynkiem edukacji a pracodawcami. 

 

• Istnieje 7 rad: zdrowie i opieka 

społeczna, budownictwo, finanse, IT, 

turystyka, motoryzacja i 

elektromobilność, moda i innowacyjne 

tekstylia. 

 

 

 

 



Dziękuję za uwagę 
 
Małgorzata Okońska-Zaremba 
 
Konfederacja Lewiatan 
Dyrektor 
Departament Kompetencji 
 
+48 22 55 99 922 
mokonska@konfederacjalewiatan.pl 



Obecny popyt na pracę  

na świecie: 

• Programista aplikacji 

 

• Pielęgniarka 

 

• Specjalista do spraw rozwoju 

oprogramowania systemów informatycznych 

 

• Specjalista do spraw sprzedaży 

 

• Konsultant do spraw systemów 

teleinformatycznych 

 



  
 




