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1. Wprowadzenie 

Kompetencje przekrojowe: Definicja 

Termin kompetencje przekrojowe zastąpił wcześniej używane określenie kompetencje transferowalne. Odnosi się do posiadanych kompetencji, 
które przydatne są podczas wykonywania pracy o innym charakterze niż wykonywana obecnie lub do tej pory lub na stanowisku innym niż 
zajmowane obecnie lub dotychczas. Kompetencje te mogły zostać również nabyte w trakcie wykonywania czynności niezwiązanych z pracą lub 
poprzez edukację i szkolenia. Ujmując rzecz bardziej ogólnie, są to kompetencje nabyte w  jednym kontekście lub w celu wykonania 
konkretnego zadania, które mogą zostać przeniesione do innego kontekstu.  

Dlaczego kompetencje przekrojowe? 

Pomimo niespotykanego dotychczas poziomu bezrobocia, 32% pracodawców ciągle ma problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników 
z powodu "luki kompetencyjnej", podczas gdy wg oficjalnych danych w sektorze IT w Europie jest 509 000 wolnych miejsc pracy. Na wysoce 
konkurencyjnym europejskim rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na kompetencje przekrojowe kluczowe dla zatrudnienia. Większość młodych 
i dorosłych osób uczących się nie ma zbyt dobrej świadomości w zakresie roli tych kompetencji i nie potrafi z łatwością dokonać u siebie ich 
oceny w celu zwiększenia swojego potencjału na rynku pracy. 

Projekt KeySTART2Work 

Celem projektu KeySTART2Work jest wypełnienie luki pomiędzy potrzebami rynku pracy a umiejętnościami pracowników. Cel ten ma zostać 
zrealizowany poprzez podnoszenie kompetencji młodych i dorosłych osób uczących się przy użyciu innowacyjnego narzędzia online do 
samooceny kompetencji przekrojowych  i wytycznych do wdrażania usługi doradczej w zakresie tych kompetencji. Usługa będzie oparta na 
Katalogu kompetencji przekrojowych kluczowych dla zatrudnienia. 

Jak powstawał Katalog 

Każdy z Partnerów Projektu przy gotował listę 14-17 kompetencji przekrojowych, które jego zdaniem są kluczowe dla zatrudnienia. Na tej 
podstawie została opracowana lista 15 kompetencji przekrojowych. Następnie, w oparciu o desk research Partnerzy opracowali definicje tych 
kompetencji. Kolejne kroki obejmowały badanie kwestionariuszowe, w ramach którego uczestnicy pytani byli o znaczenie tych 15 kompetencji, 
oraz wywiady z przedstawicielami biur karier, firm doradczych i szkoleniowych i partnerów społecznych. Ostatni etap stanowiły badania 
fokusowe w krajach Partnerów, które pozwoliły na uzyskanie informacji zwrotnych od pracodawców. Powyższe metody wraz z konsultacjami  
w gronie  Partnerów Projektu doprowadziły do stworzenia  Katalogu  obejmującego 12 kompetencji przekrojowych kluczowych dla zatrudnienia.  
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2. Katalog kompetencji przekrojowych kluczowych dla zatrudnienia 

Kompetencje międzykulturowe i świadomość globalna  

Definicja:  

Kompetencje międzykulturowe to umiejętność efektywnej i odpowiedniej komunikacji z przedstawicielami innych kultur; rozumienie 
właściwych dla danej kultury sposobów postrzegania, myślenia, odczuwania i zachowania.  

Świadomość globalna  to zrozumienie globalnych i kulturowych perspektyw, oparte na dającej się zastosować wiedzy. Nie ogranicza się 
jedynie do relacji ze środowiskiem czy też społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych.  

Wiedza Umiejętności (zachowania) Postawy 

 Pojęcia specyficzne dla danej kultury 
(z zakresu religii, polityki, 
społeczeństwa, środowiska 
naturalnego, ekonomii etc.) Właściwe 
danej kulturze sposoby zachowania 

 Historię 

 Relacje 
międzynarodowe/międzykulturowe 

 Języki obce 

 Efektywne i odpowiednie 
komunikowanie się z 
przedstawicielami innych kultur  

 Dostrzeganie i rozumienie relacji 
pomiędzy kulturami i narodami  
z perspektywy rejonu, kontynentu  
i globalnej 

 Posługiwanie się językami obcymi  
(w mowie i piśmie) 

 

 Docenianie różnorodności kulturowej 

 Otwartość na odmienne punkty 
widzenia 

 Zainteresowanie językami 
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Elastyczność i adaptacja 

Definicja:  

Umiejętność ustalania priorytetów, skutecznej adaptacji do zmiennego środowiska pracy jak również stanów emocji wywoływanych przez 
interakcje z osobami znajdującymi się na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej. Wspieranie zmian wdrażanych poprzez nowe 
podejścia, inicjatywy, metody i technologie. Umiejętność zarządzania priorytetami i zmianami oraz dostosowania własnych planów, zachowań, 
strategii do zmian sytuacyjnych. 

Wiedza Umiejętności (zachowania) Postawy 

 Zarządzanie projektem 

 Techniki komunikacji 

 Nowe technologie 

 Dress code 

 Savoir vivre 
 

 Krytyczne analizowanie 
podejmowanych działań/stosowanych 
strategii pod kątem tego, czy 
przyczyniają się do realizacji 
określonego celu 

 Zmiana zachowania w sytuacji, gdy 
nie prowadzą do osiągnięcia 
pożądanego rezultatu lub nie są 
odpowiednie do sytuacji 

 Zmiana strategii w celu adaptacji do 
zmieniającej się sytuacji 

 Dostosowywanie zachowania  
i technik komunikacji do innych ludzi 

 Przyjmowanie informacji zwrotnych od 
innych ludzi, analiza własnego 
zachowania w oparciu o informację 
zwrotną i zmiana zachowania, kiedy to 
konieczne 

 Opracowywanie nowych strategii, gdy 
te poprzednio stosowane nie 
przynoszą efektów 

 Otwartość na nowe doświadczenia 

 Gotowość do zmian zachowania  
w zależności od sytuacji 
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Myślenie strategiczne i innowacyjne 

Definicja:  

Posiadanie jasnej wizji przyszłości, która pomaga uzyskać przewagę zarówno w sensie indywidualnym jak i organizacyjnym. Dostarczanie 
nowych metodologii i pomysłów, które prowadzą do stopniowych bądź radykalnych wyników, namacalnych lub nienamacalnych. Umiejętność 
skutecznego rozwiązywania problemów przy użyciu efektywnych rozwiązań. (Savaneviciene, A., Rutelione, A., & Ciutene, R. 2014). 
Odpowiedzialność w zarządzaniu projektami w złożonym środowisku poprzez identyfikowanie oryginalnych i jednocześnie skutecznych 
rozwiązań. Myślenie nieschematyczne i tworzenie niekonwencjonalnych pomysłów. 

 

Wiedza Umiejętności (zachowania) Postawy 

 Techniki kreatywnego myślenia 

 Zarządzanie projektem 

 Kontekst biznesowy firmy 
 

 Tworzenie nowych strategii, gdy 
wcześniej wyuczone nie przynoszą 
efektów  

 Identyfikowanie dobrych i możliwych 
rozwiązania, biorąc pod uwagę 
dostępne zasoby 
 
 

 Nieschematyczne myślenie 

 Podejście krytyczne 
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Organizacja i zarządzanie czasem 

Definicja: Właściwa priorytetyzacja i zarządzanie zasobami i zadaniami. Umiejętność planowania działań na podstawie dostępnych zasobów, 
terminów realizacji i oczekiwanych rezultatów. Umiejętnosć sprawdzania postępu realizacji działań i projektów w celu zapewnienia realizacji 
celów. Definiowanie priorytetów, delegowanie i redelegowanie zadań i zasobów.  

 

Wiedza Umiejętności (zachowania) Postawy 

 Techniki zarządzani czasem 

 Zarządzanie projektem 
 
 

 Tworzenie planów 

 Definiowanie priorytetów 

 Monitorowanie postępu działań 

 Redefiniowanie prioryteów 

 Redefiniowanie planów 

 Odmawianie realizacji czegoś, co 
koliduje z jego własnymi planami lub 
ma mniejszy priorytet lub znaczenie 

 Delegowanie zadań 
 

 Asertywność 

 Odpowiedzialność 

 Proaktywność 
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Podejmowanie decyzji 

Definicja:  

Umiejętność oceny konsekwencji i ryzyka, oczekiwanych kosztów, zysku i strategicznych skutków podejmowanych decyzji, podejmowania 
trafnych decyzji w złożonych sytuacjach, prezentowania logicznych, uzasadnionych i konstruktywnych uwag i argumentów oraz podejmowania 
kreatywnych decyzji w nierutynowych zadaniach (Savaneviciene, A., Rutelione, A., & Ciutene, R., 2014). Umiejęność autonomicznego wyboru 
spomiędzy alternatywnych opcji w nieprzewidywalnym kontekście. Zbieranie informacji w celu podjęcia odpowiedzialnej a zarazem 
autonomicznej decyzji . 

Wiedza Umiejętności (zachowania) Postawy 

 Analiza SWOT 

 Techniki kreatywnego myślenia 
 

 Generowanie alternatywnych działań, 
które mogą być podjęte w określonej 
sytuacji 

 Poszukiwanie informacji 

 Analiza dostępnych informacji 

 Formułowanie alternatywnych opcji 
wziąwszy pod uwagę ich wkład  
w pożądany rezultat, dostępne zasoby 
i okoliczności 

 Szacowanie ryzyka 

 Identifikowanie najlepszej alternatywy 
 

 Odpowiedzialność 

 Autonomia 

 Proaktywność 
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Praca w grupie 

Definicja:  

Umiejętność przyjęcia roli członka grupy i płynnego działania i komunikacji w jej ramach. (…) monitorowanie i ocean postępu, ponaglanie 
grupy, gdy zajdzie taka potrzeba; wkład w pracę grupy w postaci innowacyjnych pomysłów. (Brere, 2013)  Efektywna praca z osobami  
o różnych umiejętnościach, osobowościach i stylach pracy. Wykorzystanie zrozumienia zróżnicowanych poziomów motywacji w celu 
dostarczenia wydajnych i skutecznych rozwiązań. 

Wiedza Umiejętności (zachowania) Postawy 

 Podstawowe pojęcia i koncepcje z 
zakresu psychologii, zwłaszcza: style 
pracy, dynamika grupowa 

 Techniki komunikacji 

 Technologie komunikacyjne 

 Metody pracy grupowej, np. burza 
mózgów 

 Techniki rozwiązywania konfliktów 

 Komunikowanie własnych pomysłów  
w celu przekonania do nich członków 
grupy 

 Przyjmowanie i akceptowanie 
informacji zwrotnej 

 Dawanie innym członkom grupy 
informacji zwrotnych odnośnie ich 
pomysłów 

 Rozwiązywanie konfliktów 
 

 Chęć pracy z innymi ludźmi 

 Otwartośc na pomysły innych ludzi 

 Odpowiedzialność 
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Empatia/umiejętność budowania relacji 

Definicja:  

Empatia: Umiejętność uważnego słuchania innych ludzi w celu zrozumienia ich zachowań i odczytania nastroju poprzez przyjęcie perspektywy 
drugiej osoby. Prowadzi to do autorefleksji, że to co jednostka bierze za oczywiste w danej sytuacji nie jest takowym dla innych osób. (OECD, 
2005). 

Umiejętność budowania relacji: Budowanie zaufania i silnych relacji w osobistym i zawodowym otoczeniu. Posiadane interesujące cechy 
osobowości i wartości takie jak empatia, inteligencja, humor, szczerość połączone z dynamicznym profilem biznesowym stanowią zazwyczaj 
zalety doceniane przez współpracowników, partnerów etc., które wzmacniają długotrwałe relacje i są niezbędne dla utrzymania biznesu.  

 

Wiedza Umiejętności (zachowania) Postawy 

 Aktywne/refleksyjne słuchanie 

 Komunikacja niewerbalna 
 

 

 Stosowanie techniki 
aktywnego/refleksyjnego słuchania 

 Interpretowanie stanów 
emocjonalnych innych ludzi 

 Świadomość własnych procesów 
biologicznych, emocjonalnych, 
motywacyjnych 

 Przyjmowanie perspektywy drugiej 
osoby 
 

 Asertywność 

 Pozytywne nastawienie do innych 
ludzi (“Ja jestem OK, ty jestes OK”) 

 Wiarygodność 

 Szczerość 
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Rozwiązywanie problemów 

Definicja:  

Rozwiązywanie problemów to zdolność jednostki do angażowania się w procesy poznawcze w celu zrozumienia i rozwiązana sytuacji 
problemowych, w których metoda rozwiązania nie jest od razu oczywista. Obejmuje chęć angażowania się w takie sytuacje w celu realizacji 
potencjału jednostki jako konstruktywnego i refleksyjnego obywatela. (OECD, 2010) Rozwijanie zdolności analitycznych, aby móc oceniac 
informacje i sytuacje; rozbijanie ich na element kluczowe; rozważanie różnych dróg do rozwiązania problem i decydowanie, która jest 
najodpowiedniejsza. Rozwiązywanie problemów obejmuje dostrzeganie długofalowych konsekwencji rozwiązań oraz badanie, wymyślanie, 
wdrażanie i ocenianie planu działań zmierzających do rozwiązania problemu (Brewer, 2013). Ponadto jest to zdolność do kreatywnego 
wykorzystania zwykłych elementów do wytworzenia nowych i wydajnych rozwiązań używając myślenia dywergencyjnego. 

Wiedza Umiejętności (zachowania) Postawy 

 Techniki rozwiązywania problemów 

 Techniki kreatywnego myślenia 

 Narzędzia analityczne do 
rozwiązywania problemów 

 Identyfikowanie i rozwiązywanie 
problemu 

 Poszukiwanie informacji 

 Analizowanie dostępnych informacji 

 Rozbijanie problemu na kluczowe 
komponenty 

 Formułowanie alternatywnych 
rozwiązań 

 Rozpoznawanie długotrwałych 
konsekwencji alternatywnych 
rozwiązań 

 Szacowanie ryzyka 

 Identyfikowanie najlepszych rozwiązań 

 Delegowanie problemu 

 Monitorowanie wdrażania rozwiązań 
problemu 

 Stosowanie innych rozwiązań, jeśli 
wybrane nie przynosi pożądanych 
efektów 

 Odpowiedzialność 

 Gotowość do angażowania się  
w sytuacje problemowe, w których 
rozwiązanie nie jest oczywiste 
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Nastawienie na uczenie się 

Definicja:  

Wola i wysiłek wkładany w ponoszenie kompetencji osobistych i zawodowych poprzez różne metody szkoleń i edukacji; uczenie się  
z własnego doświadczenia i dążenie do poprawienia swojego status. Umiejętność zdobywania, nabywania, przetwarzania nowej wiedzy  
i umiejętności. 

Umiejętność poszukiwania możliwości i kontynuowania uczenia się, zarządzanie procesem uczenia się, rozumienie swoich strategii uczenia 
się, potrzeb w zakresie uczenia się oraz umiejętnosć poszukiwania możliwości uczenia się (Parlament Europejski i Rada, 2006). 

Wiedza Umiejętności (zachowania) Postawy 

 Proces uczenia się 

 Techniki i strategie uczenia się 

 Przeszkody i czynniki wspomagające 
proces uczenia się 

 Własne potrzeby w zakresie uczenia 
się 

 Dostępne możliwości edukacji  
i szkolenia 

 

 Zdobywanie, przetwarzanie  
i przyswajanie nowej wiedzy  
i umiejętności 

 Poszukiwanie możliwości uczenia się 

 Planowanie własnego procesu 
uczenia się 

 Monitorowanie postępu uczenia się 

 Ciekawość 

 Motywacja do kontynuowania uczenia 
się w trakcie życia 

 Chęć stosowania efektów uczenia się 
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Umiejętności negocjacyjne 

Definicja:  

Umiejętność uczestniczenia w dwukierunkowej komunikacji służąca osiągnięciu porozumienia w sytuacji, gdy niektóre z interesów stron są 
wspólne, a niektóre przeciwstawne (Fisher, R., Ury, W., Patton, B., 2011). Umiejętność zrozumienia sytuacji, motywacji i mocji podczas 
interakcji z partnerami, współpracownikami a nawet rywalami. Stosowanie w różnych sytuacjach podejścia wygrany-wygrany, pozwalającego 
na utrzymanie lub odbudowanie relacji. 

Wiedza Umiejętności (zachowania) Postawy 

 Style i techniki negocjacji 

 Techniki manipulacji i jak im nie ulec 

 Komunikacja niewerbalna 

 

 Oddzielanie ludzi od problemu 

 Wyrażanie własnego stanowiska w 
jasny i stosowny sposób 

 Zadawanie pytań 

 Aktywne słuchanie 

 Odczytywanie i wysyłanie 
komunikatów niewerbalnych 

 Stosowanie różnorodnych technik 
negocjacji w zależności od sytuacji 

 Przekonywanie drugiej strony poprzez 
odpowiednią argumentację 

 Chęć stosowania podejścia wygrany-
wygrany 

 Asertywność 

 Wytrwałość 

 Kreatywność 

 Otwarcie na opinie innych ludzi 

 Umiarkowana potrzeba akceptacji 
społecznej 

 Umiarkowany poziom “ducha 
rywalizacji” 

 Tolerancja ryzyka i niepewności 
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Przywództwo 
Definicja:  

Komunikowanie wizji i ideałów, które inspirują innych do podążania za nimi z zaangażowaniem i oddaniem. Przekazywanie innym poczucia 
pewności, które ułatwia odnoszenie przez nich sukcesu. Bycie proaktywnym poprzez udział w realizowanych działaniach i wspieranie 
pracowników w osiąganiu określonych rezultatów. Umiejętność przekazywania wiedzy nabytej przez doświadczenie w jasny i prosty sposób. 
Zachęcanie do wyrażania i zbieranie opinii i informacji zwrotnych od osób reprezentujących różne perspektywy, tak aby wspólnie wypracować 
najlepsze rozwiązanie. 

Wiedza Umiejętności (zachowania) Postawy 

 Modele przywództwa 

 Techniki komunikacji 

 Techniki motywowania 

 Teorie zarządzania 

 Dynamikę grupową 

 Techniki coachingu 

 Techniki mentoringu 

 Techniki rozwiązywania konfliktów 

 Techniki negocjacji 

 Komunikowanie swojej wizji swoim 
podwładnym w prosty, ale inspirujący 
sposób 

 Ustalanie celów dla swojego zespołu 

 Formułowanie strategii 

 Komunikowanie strategii 

 Delegowanie zadań 

 Wywieranie wpływu 

 Udzielanie informacji zwrotnej 

 Wyrażanie uznania 

 Wspieranie podwładnych w osiąganiu 
celów organizacji 

 Prowadzenie coachingu i mentoringu 

 Rozwiązywanie konfliktów między 
podwładnymi 

 Budowanie zaufania 

 Stosowanie różnych technik negocjacji 

 Pracowanie z ludźmi o różnych 
osobowościach i stylach pracy 

 Skłanianie do współpracy ludzi  
o różnych osobowościach 

 Proaktywność 

 Oddanie realizacji ustalonych celów 

 Chęć dzielenia się własnymi 
doświadczeniami 
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Zbieranie i przetwarzanie informacji 

Definicja:  

Zdolność do odpowiedzialnego wyboru źródła informacji, taka by uzyskać te pewne i sprawdzone. Umiejętność kategoryzowania, 
porównywania i analizowania informacji poprzez identyfikowanie adekwatnych strategii i podejść; poszukiwanie, organizowanie informacji, 
umiejętność ich interpretowania, porównywania, weryfikowania i krytycznego przetwarzania.  

Wiedza Umiejętności (zachowania) Postawy 

 Techniki komunikacji 

 Żródła informacji 

 

 Zbieranie informacji z różnych źródeł,  
w tym nowych mediów 

 Dokonywanie walidacji źródła 
informacji 

 Dokonywanie walidacji informacji 

 Analizowanie dostępnych informacji 

 Porównywanie 

 Weryfikowanie 

 Interpretowanie 

 Kategoryzowanie informacji 

 

 Chęć poznania prawdy 

 Krytyczne podejście do informacji 
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