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Wstęp 

Bądź architektem swojego szczęścia to hasło tegorocznego X Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery. Szczęście  w pracy zawodowej może dla każdego oznaczać coś innego. Dla jednych 

są to wysokie zarobki, kariera, władza, wysoka pozycja społeczna, dla innych to poczucie 

sensu, robienie czegoś ważnego, spotkanie interesujących ludzi. Jeszcze innym poczucie 

szczęścia stwarza praca dająca możliwość rozwoju zawodowego, zdobywanie nowych 

doświadczeń i umiejętności, poszerzanie wiedzy. Nie ulega wątpliwości, że szczęśliwy 

pracownik jest bardziej zmotywowany, zaangażowany, efektywny i zdrowszy od pracownika, 

dla którego praca jest tylko przykrą codzienności. O to, aby ludzie wykonując swoją pracę czuli 

się szczęśliwi zadbać muszą jednak obydwie strony. Pracodawcy mają ku temu narzędzia 

płacowe i pozapłacowe, takie jak np.: prywatne ubezpieczenia medyczne, kursy językowe, 

samochody służbowe, dodatki lunchowe, możliwość skrócenia czasu pracy, dodatkowe dni 

wolne od pracy. Pracownicy natomiast powinni pamiętać o takich podstawowych zasadach, 

jak: właściwa organizacja pracy, zostawianie problemów osobistych w domu,  skupianie się  

na tym co dobre, nagradzanie siebie i uśmiech. Poczucie spełnienia często daje praca zgodna               

z naszymi zainteresowaniami, talentami i predyspozycjami. Dlatego też o satysfakcjonującej 

pracy warto pomyśleć już na etapie planowania kariery zawodowej. Pomoc i wsparcie                         

w budowaniu kariery zawodowej na każdym etapie życia i edukacji człowieka świadczą 

doradcy szkolni i  zawodowi. Ich rola jest tutaj bardzo ważna i odpowiedzialna.   

 Zeszyt zatytułowany Bądź architektem swojego szczęścia – wybór materiałów                            

i scenariuszy z zakresu poradnictwa zawodowego, to kolejna dziewiąta już publikacja, 

którą Międzypowiatowy zespół do spraw rozwoju poradnictwa zawodowego w powiatach: 

miastach Skierniewice, łowickim, rawskim i skierniewickim przygotował z myślą o osobach 

zainteresowanych poradnictwem zawodowym. W zeszycie zamieszczono ciekawe artykuły 

dotyczące szczęścia w pracy, zarządzania kompetencjami w teorii i praktyce zarządzania 

wiedzą, bogaty wybór książek i publikacji dotyczących zagadnienia szczęścia. Na szczególną 

uwagę zasługuje warsztat planowania kariery pt. Możesz osiągnąć sukces, adresowany                  

do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Nauczycieli i doradców szkolnych zainteresować 

również powinna oferta zajęć i warsztatów przygotowanych przez Centrum Informacji                                  

i Planowania Kariery dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. Mamy 

nadzieję, że nasza publikacja okaże się przydatna w pracy doradców szkolnych i zawodowych. 

Opracowanie: 

Urszula Bilska   

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi                                                                                                                                           

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach 
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Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać i pracować”. 

    Paul d' Holbach 

 

Poczucie szczęścia w pracy 

 

 Definicja szczęści jest jedną z najtrudniejszych do sprecyzowania. Generalnie 

przyjmuje się, iż są to emocje spowodowane doświadczeniami, które oceniamy jako 

pozytywne1. Poczucie szczęścia w odniesieniu do pracy zawodowej jest równie trudne do 

określenia, jak w przypadku pozostałych dziedzin życia, ponieważ dla każdego z nas oznacza 

ono co innego. Dla jednych są to wysokie zarobki, czy możliwość rozwoju zawodowego, dla 

drugich konsekwentne wspinanie się po szczeblach kariery zawodowej, a dla jeszcze innych 

poczucie równowagi pomiędzy obowiązkami, a życiem prywatnym. Z kolei wg badaczy, 

szczęście w pracy to stan umysłu, który pozwala nam na maksymalne wykorzystanie swojego 

potencjału i efektywne działanie. Praca to nie tylko miejsce, w którym spędzamy znaczną 

cześć naszego życia i zarabiamy pieniądze. Praca strukturalizuje nam czas, daje możliwość 

nawiązywania kontaktów, buduje naszą tożsamość i status społeczny. Bez pracy poczucie 

szczęścia się zmniejsza, a to z kolei wpływa na nasze relacje i związki, ale także zdrowie oraz 

osiągane sukcesy. Pracodawcy doskonale wiedzą, iż tylko szczęśliwy pracownik jest wysoko 

zmotywowany i zaangażowany w wykonywane zadania, do tego bardziej efektywny                                 

i zdrowszy, a co najważniejsze rzadziej zmienia miejsce zatrudnienia. Obecnie wiele krajów 

europejskich weryfikuje swoje podejście do pracownika proponując m.in.: możliwość skrócenia 

czasu pracy, dodatkowe dni wolne, a także pewne, minimalne wynagrodzenie. Pracodawcy 

zabiegając o pracowników wprowadzają także różnego rodzaju benefity pozapłacowe, takie 

jak: karty multisport, dodatki lunchowe, darmowe bilety do teatru lub kina, prywatne 

ubezpieczenie medyczne, kursy językowe, samochody lub telefony służbowe, a także 

tworzenie w pracy stref relaksu oraz zatrudnianie tzw. specjalistów od szczęścia (happy office 

menagerów czy chief happines oficerów) odpowiedzialnych za zwiększanie dobrostanu wśród 

pracowników oraz budowanie zaufania wewnątrz firmy2. Mimo to zwerbowanie i utrzymanie 

kompetentnej załogi jest bardzo trudne również ze względu na fakt, iż coraz więcej osób 

zwraca uwagę na możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym 

tzw. work-life-balanc. Już nie jesteśmy społeczeństwem, które myśli tylko o zarabianiu 

pieniędzy kosztem życia prywatnego (gdy wysokość pensji osiągnie pewien pułap, pieniądze 

nie mają już większego znaczenia). Częściej wskazujemy na potrzebę poświęcania czasu 

                                                           
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Szcz%C4%99%C5%9Bcie 
2 https://www.hbrp.pl/b/raj-w-pracy-jak-pracodawcy-dbaja-o-szczescie-pracownikow/9Lg8Uz96 
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rodzinie lub swojej pasji pozazawodowej.  Aby zwiększyć poczucie szczęścia u pracowników 

konieczne jest zatem nie tylko odpowiednie ich wynagradzanie ale także budowanie przez 

pracodawców planów długoterminowych działań wspierającej ten cel m.in. poprzez:3: 

 

Dbanie o poczucie sensu 

Poczucie sensu w pracy jest pierwszym i najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się               

do wzrostu  szczęścia w sferze zawodowej. Kiedy ludzie rozumieją, co robią i po co to robią, 

działają z większym zaangażowaniem. Przyczynia się do tego znajomość strategii firmy                         

i partycypowanie w jej tworzeniu. Ważny jest również udział pracowników w zarządzaniu firmą 

na wszystkich jej szczeblach. 

 

Bliskie relacje 

Mit mówiący o tym, że pracownicy mają ze sobą dobrze współpracować, ale nie muszą się 

lubić nie jest prawdziwy. Pracownicy, aby wykonywać swoją pracę z zaangażowaniem muszą 

się lubić, rozumieć, chcieć ze sobą przebywać. Przyczynia się do tego możliwość otwartej 

komunikacji, rozwiązywanie konfliktów na bieżąco, czas dla budowania relacji, wymiana 

informacji i zarządzanie wiedzą, możliwość kwestionowania autorytetów, dbanie o najwyższą 

jakość komunikacji interpersonalnej oraz rozwój osobisty. 

 

Społeczność 

Szczęśliwy pracownik to pracownik dumny z firmy, w której pracuje. Szczęśliwa firma jest 

dumna ze swoich pracowników. Firma, która dba o swoich pracowników i społeczność, w której 

żyją, zwiększa poczucie szczęścia zatrudnionych.4 

 

Spełnienie 

Obok poczucia dumy drugim ważnym źródłem szczęścia w pracy jest również możliwość 

spełnienia się i samorealizacji. Najczęściej stosowaną praktyką jest wykorzystywanie 

koncepcji flow – „ciężko pracuj i baw się dobrze”. Jest to stan mentalny, jakiego doświadcza 

człowiek podczas wykonywania zadania, które go całkowicie pochłania. Osoba wykonująca to 

zadanie jest  zanurzona i skoncentrowana wyłącznie na  tym co robi. Umiejętne wykorzystanie 

przez pracodawców stanu flow pozwala na unikniecie rutyny, nudy, frustracji i znużenia wśród 

pracowników.5 

 

                                                           
3 https://studiapodyplomowe.pl/menu/studia-podyplomowe/zobacz/tresc/polacy-gonia-skandynawie-w- 
   poczuciu-szczescia-w-pracy.htm 
4 https://sukcespisanyszminka.pl/o-szczescie-w-pracy-zadba-chief-happiness-officer/ 
5 http://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/miejsce-pracy 
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Wspieranie rozwoju osobistego 

Pewne jest, że nie rodzimy się z wszystkimi potrzebnymi  kompetencjami i służącymi nam 

nawykami. Trzeba się ich uczyć przez całe życie. Istnieją określone nawyki, które zwiększają 

nasze szczęście i takie, które je niszczą. Warto, aby każdy pracownik był tego świadomy, 

planował swoją ścieżkę rozwoju osobistego i kompetencyjnego i aby te dwie ścieżki się 

wzajemnie wspierały. Warto także, aby firma pomagała pracownikom w kreowaniu ich 

zdrowych nawyków i wzmacniała rozwój ich kompetencji6. 

Generalnie, aby pracownicy odczuwali satysfakcję z wykonywanej pracy muszą być 

zaangażowani w działania firmy i rozumieć ich sens. Wypłata nawet bardzo wysoka                               

w przeciwieństwie do wewnętrznych motywatorów, nie buduje trwałego zaangażowania. Dla 

pracodawców ważny powinien być również fakt, iż odczuwanie szczęścia w pracy wpływa                    

w 100% na zatrzymywanie talentów w organizacji, w 45% procentach na zmniejszenie 

wypadków, w 40% na zmniejszenie zwolnień lekarskich, w 9% na zwiększenie osiąganych 

celów oraz w 4% na zwiększenie wysiłku wkładanego w pracę. Pamiętając o tym, iż żadna 

praca nie spełni wszystkich naszych oczekiwań, musimy poddawać weryfikacji swoje myślenie 

o niej, ponieważ to my mamy kreować naszą rzeczywistość, a nie ona nas. Poza tym praca to 

nie tylko obowiązki jakie musimy starannie wykonywać każdego dnia, to także sposób                         

na życie, w końcu spędzamy w niej większość swojego dnia7. Polacy pod tym względem są                      

w ścisłej czołówce, zajmując siódme miejsce wśród najbardziej zapracowanych narodów 

świata, przepracowując średnio ponad 1928 godzin rocznie. Stan ten obrazuje jak wiele czasu 

spędzamy ze swoimi przełożonymi i współpracownikami, a to z kolei ma istotny wpływ                 

– na nasze samopoczucie i zachowanie. Dlatego, aby praca sprawiała nam satysfakcję                         

i abyśmy mogli osiągnąć w niej poczucie szczęścia powinniśmy również sami o to zadbać, 

stosując m.in. takie zasady jak:8: 

 

Zostawianie problemów osobistych w domu 

Kiedy nasze myśli krążą wokół naglących spraw domowych, trudno  się skoncentrować                          

i odnaleźć w pracy radość oraz spełnienie. Dlatego należy zadbać, by sfera osobista nie 

rozpraszała nas w chwili, gdy musimy skupić się na obowiązkach zawodowych.  

 

Dbanie o wsparcie zespołu   

Grono kolegów z pracy, których cechuje podobny styl życia i podejście do obowiązków 

zawodowych, sprawi, że w razie potrzeby, będziemy mieli do kogo zwrócić się z prośbą                          

o pomoc, co w ciężkich sytuacjach pomoże nam zminimalizować stres. 

                                                           
6 https://sukcespisanyszminka.pl/o-szczescie-w-pracy-zadba-chief-happiness-officer/ 
7 http://www.outsourcingportal.eu/pl/szczescie-w-pracy-niewykorzystana-sila-organizacji 
8 http://magazynbang.pl/wp-content/uploads/2018/03/Szczescie_w_pracy_diagnoza_marzec2018.pdf 
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Właściwe organizowanie pracy 

Codzienny harmonogram wykonywanych czynności potrafi wprowadzić ład do biurowego 

chaosu. Kiedy czujemy się przytłoczeni obowiązkami i nie wiemy od którego zadania zacząć, 

nasz poziom niezadowolenia i sfrustrowania rośnie. Jeśli z wyprzedzeniem zaplanujemy każdy 

dzień, unikniemy rozczarowania i łatwiej będzie nam dopilnować wszystkich terminów.  

 

Nie zmienianie współpracowników 

Nie można zmienić każdego pracownika, nawet wtedy, gdy nasze opinie są zupełnie 

sprzeczne. Można jednak sprawić, by różnica charakterów nie wpłynęła na jakość naszej 

pracy. Warto odnaleźć elastyczny kompromis i nie tworzyć niepotrzebnych napięć. 

 

Skupianie się na tym, co dobre 

Uświadomienie sobie rzeczy, które wzbudzają pozytywne emocje, pomagają utrzymać dobry 

nastrój. Może to być towarzystwo sympatycznych współpracowników (unikaj negatywnych 

ludzi, którzy zawsze psują ci humor) czy przyjemny widok z okna – skupienie się na miłych 

aspektach może sprawić, że praca stanie się większą przyjemnością.9 

 

Nagradzanie siebie 

Od czasu do czasu warto sprawić sobie przyjemną niespodziankę – nagrodę za swoją ciężką 

pracę. Może to być dzień urlopu, wyjście do kina, wypad na siłownie, spotkanie z przyjaciółmi 

lub inna forma relaksu.  

 

Zagospodarowywanie przestrzeni biurowej 

W pracy spędzamy więcej czasu niż w domu, dlatego należy zatroszczyć się o przestrzeń 

biurową tak, by sprzyjała ergonomii i wygodzie. Jeśli pracodawca na to pozwala, można 

udekorować swoje biurko, stawiając na nim np. kwiatek lub zdjęcie rodziny.  

 

Zdrowe odżywianie 

Właściwa dieta i odpowiednia ilość wypijanych płynów może skutecznie wpłynąć na poziom 

naszej energii i ogólne nastawienie do codziennych obowiązków. Spożywanie posiłków 

przygotowanych ze zdrowych produktów oraz wykluczenie niezdrowych przekąsek sprawi, że 

będziemy bardziej witalni  i z większym zapałem podejdziemy do powierzonych nam zadań. 

 

 

 

                                                           
9 http://nf.pl/kariera/10-rad-na-szczescie-w-pracy,,48593,170 
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Ruszanie się 

Siedzący tryb pracy może być nie tylko uciążliwy, ale także niekorzystny dla zdrowia. Dlatego 

w trosce o swoje samopoczucie, poświęćmy kilka minut podczas dnia na wstanie od biurka, 

rozruszanie mięśni i zaczerpnięcie świeżego powietrza. 

 

Nauka prawidłowego oddychania 

Kiedy negatywne emocje zaczynają mocno oddziaływać, warto sięgnąć po najprostsze 

rozwiązanie. Prawidłowe oddychanie nie tylko dotlenia organizm, ale jest to także sposób na 

uspokojenie i zniwelowanie stresu. 

 

Uśmiechanie się 

Możemy uśmiechać się nawet sami do siebie. Uśmiech powoduje, że nasz mózg zaczyna 

produkować więcej endorfin, przez co nie tylko mamy lepszy humor, ale również większą 

energię do pracy. To nic nie kosztuje więc, tym bardziej, warto spróbować.10  

 

Obecnie w kulturze sukcesu, szczęście stało się dobrem pożądanym i wartym szczególnej 

pielęgnacji. Każdy chce być szczęśliwy, czy się do tego przyznaje, czy nie. Możemy w to nie 

wierzyć, ale tylko od nas zależy czy osiągniemy zamierzony cel11. Pomóc nam w tym może 

uświadomienie sobie, iż poczucie szczęścia jest pewnym stanem umysłu, który możemy sami 

kontrolować i tworzyć poprzez swoje myśli, uczucia i działania. Jest ono nam niezbędne nie 

tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Poszukiwanie szczęścia w pracy podlega takim 

samym zasadom, jak jego poszukiwanie w innych obszarach życia. Na gruncie zawodowym 

szczęście i sukces wzajemnie się uzupełniają i są od siebie współzależne, dlatego jest to 

kompetencja, nad którą należy ciągle pracować. Ważne jest również, aby pracodawcy tworząc 

kulturę pracy w firmie umieli się troszczyć o poczucie szczęścia u pracowników, ponieważ tylko 

szczęśliwi pracownicy budują sukces danej organizacji12.  

 

Netografia: (data dostępu 15.08.2018r.) 

 

1.  „Szczęście,” https://pl.wikipedia.org/wiki/Szcz%C4%99%C5%9Bcie,  

2. „Raj w pracy? Jak pracodawcy dbają o szczęście pracowników”, 

https://www.hbrp.pl/b/raj-w- pracy-jak-pracodawcy-dbaja-o-szczescie-

pracownikow/9Lg8Uz96 

                                                           
10 http://stapler.pl/umiejetnosci/jak-cieszyc-sie-praca-6-sposobow-na-znalezienie-szczescia 
11 https://tipy.interia.pl/artykul_2172,jak-byc-szczesliwym-w-pracy.html 
12 https://hrstandard.pl/2015/12/07/szczescie-w-pracy-czy-to-w-ogole-mozliwe/ 
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3. „Polacy gonią Skandynawię w… poczuciu szczęścia w pracy”,  

 https://studiapodyplomowe.pl/menu/studia-podyplomowe/zobacz/tresc/polacy-gonia- 

 skandynawie-w-poczuciu-szczescia-w-pracy.htm 

4. „Praca, a szczęście”, http://www.majewska-opelka.pl/praca-a-szczescie 

5. „O szczęście w pracy zadba Chief happiness officer”, https://sukcespisanyszminka.pl/o-

szczescie-w-pracy-zadba-chief-happiness-officer 

6. „Poczucie szczęścia w miejscu pracy”  http://www.projektgamma.pl/strefa-

wiedzy/wiki/miejsce-pracy  

7. Jak cieszyć się pracą? 6 sposobów na znalezienie szczęścia, 

http://stapler.pl/umiejetnosci/jak-cieszyc-sie-praca-6-sposobow-na-znalezienie-szczescia 

8. „10 rad na szczęście w pracy”, http://nf.pl/kariera/10-rad-na-szczescie-w-

pracy,,48593,170 

9. „Szczęście w pracy, czy to w ogóle możliwe?”, 

https://hrstandard.pl/2015/12/07/szczescie-w-pracy-czy-to-w-ogole-mozliwe/ 

10. „jak być szczęśliwym w pracy”, https://tipy.interia.pl/artykul_2172,jak-byc-szczesliwym-w-

pracy.html 

11. „Szczęście w pracy – diagnoza”, http://magazynbang.pl/wp-

content/uploads/2018/03/Szczescie_w_pracy_diagnoza_marzec2018.pdf 

 

 

Opracowanie: 

Marzena Popińska 

pośrednik pracy   

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.majewska-opelka.pl/praca-a-szczescie
https://sukcespisanyszminka.pl/o-szczescie-w-pracy-zadba-chief-happiness-officer
https://sukcespisanyszminka.pl/o-szczescie-w-pracy-zadba-chief-happiness-officer
http://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/miejsce-pracy
http://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/miejsce-pracy
http://nf.pl/kariera/10-rad-na-szczescie-w-pracy,,48593,170
http://nf.pl/kariera/10-rad-na-szczescie-w-pracy,,48593,170
https://hrstandard.pl/2015/12/07/szczescie-w-pracy-czy-to-w-ogole-mozliwe/
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Możesz osiągnąć sukces – warsztaty planowania kariery zawodowej 

 

ODBIORCY: uczniowie ostatnich klas szkół średnich/ ponadpodstawowych 

CEL:  

 uświadomienie uczniom korzyści  płynących z planowania kariery zawodowej, 

 omówienie poszczególnych kroków prowadzących do wyboru właściwego zawodu, 

 określenie zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych, 

 zapoznanie się z charakterystykami wybranych zawodów, 

 stworzenie planu zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie wybranego 

zawodu. 

 

CZAS TRWANIA: 

5 godzin lekcyjnych 

STOSOWANE TECHNIKI: 

 praca indywidualna 

 praca w grupach 

 dyskusja. 

Warsztaty są realizowane przez doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach. 

 

BLOK I.  MÓJ SUKCES 

Wstęp: 

Na pytanie o to „Co jest Twoim marzeniem?” wielu z nas odpowie bez wahania: „Osiągnięcie 

sukcesu”. Sukces w różnych dziedzinach życia jest wielce pożądany. Co jednak konkretnie dla 

nas oznacza? Czym ten sukces jest w sferze zawodowej, co się na niego składa i co zrobić, 

żeby go osiągnąć? Okres nauki w szkole ponadpodstawowej to bardzo dobry czas, aby 

poszukać odpowiedzi na te pytania.  

„W życiu nie ma przypadków - sukces osiągają ludzie, którzy planują i życie, i sukces!”  

- na podst. słów Waldemara Uberny 
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Ćwiczenie 1  Czym jest sukces? 

Czas: 10 min. 

Materiały pomocnicze: tablica, pisaki 

Przebieg: 

1.Prowadzący prosi uczniów o zastanowienie się nad tym, co rozumieją pod pojęciem 

sukcesu.  

2.Prowadzący zapisuje pomysły na tablicy, a następnie przytacza i omawia definicję.  

Słownik   języka   polskiego   definiuje   sukces   jako  „udanie się czegoś, pomyślny wynik 

jakiegoś przedsięwzięcia, powodzenie, triumf”. Sukces jest to także osiągnięcie zamierzonego 

celu, zdobycie czegoś dla nas istotnego, czy uznanie społeczeństwa lub jakiejś grupy; stanowi 

efekt pracy, naszych  starań, poszukiwań. Pojęcie sukcesu ma wiele znaczeń i kojarzy się 

głównie z sukcesem zawodowym lub finansowym. To potrzeba sukcesu pobudza większość   

z nas do działania. (na podst. Wyprawka Maturzysty 2003/2004).  

 

Ćwiczenie 2  Ludzie sukcesu 

Czas: 15 min. 

Materiały pomocnicze: kartki, pisaki 

Przebieg: 

Prowadzący prosi uczniów, aby: 

1. Zastanowili się, kto według nich jest człowiekiem sukcesu.  

2. Podali konkretne przykłady osób ze swojego otoczenia, które osiągnęły sukces. 

3. Prowadzący podsumowuje ćwiczenie: 

 Dla każdego z nas sukces może oznaczać coś odmiennego: dla jednej osoby jest to 

prowadzenie wielkiej firmy o światowym zasięgu, czy międzynarodowa kariera aktorska, dla 

kogoś innego sukces to szczęśliwa rodzina, praca kierowcy TIR-a, którą z przyjemnością 

wykonuje, lub możliwość pomagania innym np. w charakterze wolontariusza. O osiągnięciu 

sukcesu możemy mówić wtedy, gdy na niego zapracowaliśmy – mieliśmy określony cel                  

i do niego dążyliśmy postępując zgodnie z ustalonym wcześniej planem. Kiedy już osiągniemy 

zamierzony cel – możemy potraktować to jako nasz sukces.  
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Ćwiczenia 3  Mój sukces – moja wizja życia 

Czas: 20 min. 

Materiały pomocnicze: kartki, pisaki 

Przebieg: 

1.Prowadzący prosi uczniów, aby zastanowili się nad tym, co musieliby osiągnąć, żeby móc 

nazwać siebie ludźmi sukcesu.  

2.Wybrani uczniowie prezentują odpowiedzi. 

3.Prowadzący podsumowuje ćwiczenie: 

Psychologowie twierdzą, że nie istnieje coś takiego, jak osobowość sukcesu. Badania 

przeprowadzone wśród specjalistów i wybitnych menedżerów pokazały jednak, że występują 

zależności pomiędzy cechami osobowości, a osiąganiem sukcesu. Czynnikami, które uznano 

za najważniejsze do osiągnięcia sukcesu, są m.in. planowanie, wiara w siebie oraz skuteczne 

działanie.    

Aby osiągnąć sukces w życiu musimy: 

 wiedzieć, co chcemy osiągnąć – wyznaczanie celu, 

 wiedzieć, jak to zrobić  - przygotowanie, zdobywanie informacji, 

 zaplanować poszczególne kroki – planowanie, 

 przystąpić do działania – realizacja planu. 

  

BLOK II. KLUCZ DO SUKCESU – WYBÓR ODPOWIEDNIEGO ZAWODU 

Wstęp: 

W dzisiejszych czasach nie da się mówić o sukcesie nie rozpatrując go w kontekście kariery 

zawodowej. Praca pochłania nam więcej niż jedną trzecia życia, dlatego warto robić wszystko, 

aby czerpać z niej nie tylko korzyści, ale i radość. Osoba, która lubi swoją pracę jest bardziej 

kreatywna, efektywna i lepiej zmotywowana do jej wykonywania, a co za tym idzie ma większe 

szanse na odniesienie sukcesu. Dlatego w planowaniu ścieżki kariery zawodowej tak istotny 

jest wybór właściwego celu, czyli określenie tego, co chcemy osiągnąć w życiu zawodowym. 

Jest to niezbędne, aby wiedzieć, dokąd zmierzamy, móc kontrolować działania i cieszyć się 

świadomością osiąganych efektów. Wybór odpowiedniego zawodu jest pierwszym, bardzo 

ważnym etapem budowania planu dojścia do sukcesu.   
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Ćwiczenie 4 Dobry zawód 

Czas: 15 min. 

Materiały pomocnicze: kartki, pisaki 

Przebieg: 

1. Prowadzący prosi uczniów, aby podzielili się na 3 grupy.  

2. Uczniowie w grupach zastanawiają się nad tym, co należy brać pod uwagę wybierając 

właściwy dla siebie zawód. 

3. Prowadzący zapisuje propozycje na tablicy, a następnie je omawia. 

Wybierając zawód powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim: 

 swoje zainteresowania, umiejętności i uzdolnienia, a także cechy charakteru – aby 

dobrze wybrać zawód, trzeba znać swoje mocne strony, 

 stan zdrowia – niektóre choroby, dysfunkcje i niepełnosprawności wykluczają lub 

ograniczają możliwość wykonywania pewnych zawodów,   

 sytuację na rynku pracy – planując ścieżkę kariery warto mieć wiedzę, które z zawodów 

będą poszukiwane w przyszłości, a które będą zanikać,  

 wiedzę na temat wybranego zawodu – jest niezbędna, żeby ocenić, czy nasz potencjał 

odpowiada wymaganiom zawodu.  

 

Ćwiczenie 5 Autotest - profil zainteresowań lub inny test określający zainteresowania i 

preferencje zawodowe 

 

Czas: ok. 30 min.  

Materiały pomocnicze: kwestionariusz testu  

Przebieg: 

1.Prowadzący przekazuje uczniom kwestionariusze testu do samooceny. 

2.Uczniowie wypełniają test, a następnie zapoznają się z wynikami. 

2.Prowadzący przedstawia interpretację wyników testu.  
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Ćwiczenie 6 Diagnoza potencjału zawodowego 

Czas: 20 min. 

Materiały pomocnicze: pisaki, załącznik 1 Cechy charakteru, załącznik 2 Umiejętności                           

i uzdolnienia 

Przebieg: 

1.Prowadzący rozdaje uczniom załącznik 1, i prosi o to, aby każdy z uczniów wybrał z listy te 

cechy, które posiada. 

2.Uczniowie uzupełniają listę dopisując inne cechy, które ich opisują. 

3.Prowadzący rozdaje załącznik 2, prosi uczniów o wybranie tych umiejętności i uzdolnień, 

które posiadają, a następnie uzupełnienie listy o umiejętności i uzdolnienia nie uwzględnione 

w wykazie. 

4.Prowadzący podsumowuje ćwiczenie:  

Posiadane przez nas umiejętności i uzdolnienia, a także cechy charakteru, które mogą być 

przydatne w pracy,  to nasze mocne strony składające się na potencjał zawodowy. Nawet 

jeżeli niektóre umiejętności czy cechy wydają się być nieprzydatne lub wręcz niepożądane                

w pewnych zawodach, w przypadku innych profesji będą dużym atutem.  Sztuką jest zatem 

znalezienie takiego zawodu, który w pełni wykorzysta nasz potencjał. 
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Załącznik 1 Cechy charakteru 

Cechy charakteru 

 empatia 

 lojalność 

 bezinteresowność 

 dokładność 

 dobroduszność 

 obowiązkowość 

 pomysłowość 

 pracowitość 

 wiarygodność 

 współczucie 

 wyrozumiałość 

 troskliwość 

 punktualność 

 gościnność 

 zdyscyplinowanie 

 samodzielność 

 ciekawość 

 wytrwałość  

 zaangażowanie 

 staranność 

 odpowiedzialność 

 komunikatywność 

 odwaga 

 optymizm  

 kreatywność 

 ambicja 

 beztroska 

 opanowanie,  

 operatywność,  

 opiekuńczość,  

 zrównoważenie 

 pewność siebie 

 podejrzliwość 

 dociekliwość 

 impulsywność 

 roztargnienie 

 opryskliwość 

 nieszczerość 

 cynizm 

 oszczędność 

 arogancja 

 łakomstwo 

 uległość 

 cierpliwość 

 konsekwencja 

 dyskrecja 

 wrażliwość 

 nieustępliwość 

 zdecydowanie 

 lojalność 

 bezinteresowność 

 dyskrecja 

 spontaniczność 

 spostrzegawczość 

 ……………….. 

 ……………….. 

 ……………….. 

 ……………….. 

 ……………….. 

 ……………….. 

 ……………….. 

 ……………….. 

 ……………….. 

 ……………….. 

 ……………….. 

 ……………….. 

Opracowanie własne 

http://wizerunekkobiety.pl/kobieta-sukcesu/co-wplywa-na-zwiekszenie-pewnosci-siebie/
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Załącznik 2 Umiejętności 

Umiejętności i uzdolnienia 

w odniesieniu do ludzi: w odniesieniu do danych: w odniesieniu do rzeczy: 

 pomaganie  

 nauczanie  

 bawienie  

 reprezentowanie  

 motywowanie  

 organizowanie  

 przewodzenie  

 monitorowanie  

 kontrolowanie  

 ocenianie  

 tłumaczenie  

 wspieranie  

 godzenie  

 diagnozowanie  

 negocjowanie  

 leczenie  

 sprzedawanie  

 namawianie  

 kierowanie  

 wychowywanie  

 opiekowanie się  

 dyskutowanie  

 współpracowanie  

 uzdrawianie  

 doradzanie  

 przekonywanie  

 odmawianie  

 zachęcanie  

 pielęgnowanie  

 ……………….. 

 ……………….. 

 wartościowanie  

 standaryzowanie  

 powtarzanie  

 zmienianie  

 strukturyzowanie  

 programowanie 

  operowanie  

 sekwencjonowanie  

 analizowanie  

 dostarczanie  

 tworzenie 

 pisanie  

 zbieranie  

 zestawianie  

 liczenie 

 projektowanie  

 przewidywanie 

 badanie  

 specyfikowanie  

 kosztorysowanie  

 liczenie  

 archiwizowanie  

 wprowadzanie  

 manipulowanie  

 utrwalanie  

 dokumentowanie  

 przetwarzanie  

 porównywanie 

 ……………….. 

 ………………... 

 ………………… 

 manipulowanie  

 rzeźbienie  

 mycie  

 montowanie  

 budowanie 

 reperowanie  

 kopanie  

 wytwarzanie  

 układanie  

 kierowanie  

 spawanie  

 obsługiwanie  

 porządkowanie  

 konserwowanie  

 malowanie  

 segregowanie  

 kopiowanie  

 pakowanie  

 barwienie  

 wydobywanie 

 odnawianie  

 czyszczenie  

 eksponowanie  

 murowanie  

 klejenie  

 naprawianie  

 sterowanie  

 granie  

 składanie 

 ……………….. 

 ………………... 

na podstawie D. Syrzeń Diagnoza moich predyspozycji zawodowych, 

http://www.doradca.up.gov.pl 
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Ćwiczenie 7 Zawody przyszłości i przeszłości  

Czas: 25 min. 

Materiały pomocnicze: kartki, pisaki, materiały informacyjne dla prowadzącego dotyczące 

aktualnej sytuacji na rynku pracy.   

Przebieg: 

1.Prowadzący prosi uczniów, aby podzielili się na 4 grupy.  

2.Dwie grupy mają za zadanie wypisać zawody, które wg nich są profesjami zanikającymi, 

dwie pozostałe wypisują zawody z przyszłością.   

3.Następnie przedstawiciele grup prezentują przygotowane listy zawodów.  

4.Uczestnicy zastanawiają się wspólnie, dlaczego wymienione zawody zostały 

zaklasyfikowane jako zawody przyszłości lub przeszłości/zanikające. 

5.Prowadzący podsumowuje ćwiczenie: 

 Wybierając zawód musimy kierować się prawami rynku, który jest dynamiczny i wciąż 

zachodzą na nim zmiany – pewne zawody się pojawiają, inne zanikają. Wiedza o aktualnych 

trendach rynkowych jest niezbędna, aby dokonać dobrego i świadomego wyboru. Przed 

podjęciem decyzji o wyborze zawodu należy zdobyć informacje dotyczącą zawodów                              

z potencjałem, na które zgodnie z prognozami, będzie zapotrzebowanie w najbliższych latach. 

 

Ćwiczenie 8 Zbieranie informacji o wybranych zawodach 

Czas: 25 min. 

Materiały pomocnicze: materiały informacyjne – w zależności od posiadanych zasobów   

Przebieg: 

1.Prowadzący prosi uczniów, aby zebrali informacje na temat wybranych zawodów,                            

ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji, umiejętności i uzdolnień, które są niezbędne 

do ich wykonywania oraz ścieżki edukacyjnej. Warto również zwrócić uwagę                                          

na przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania danej profesji. 

2.Uczniowie zapoznają się z dostępnymi materiałami informacyjnymi (przewodniki, teczki 

informacji o zawodach, ulotki, artykuły, programy multimedialne zawierające informacje                        

o zawodach). 
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Ćwiczenie 9 Ja i mój wymarzony zawód 

Czas: 20 min. 

Materiały pomocnicze: pisaki, załącznik 3 Ja i mój wymarzony zawód 

Przebieg: 

1.Prowadzący rozdaje uczniom załącznik 3. 

2.Uczniowie wypełniają kwestionariusz konfrontując swój potencjał zawodowy z wymaganiami 

wybranego zawodu. 

3.Prowadzący podsumowuje ćwiczenie: 

Wybierając zawód warto pamiętać, aby nie kierować się jego wyidealizowanym obrazem, 

ale starać się poznać, jaki jest naprawdę. Często bowiem wybory podyktowane są iluzją 

zawodu, wybiórczą wiedzą, czy też znajomością jedynie przyjemnych stron danej profesji. 

Niezwykle ważne jest również dopasowanie odpowiedniego zawodu do naszych cech 

charakteru, umiejętności i zdolności. Czasami lepiej pogodzić się z faktem, że z różnych 

względów wymarzony zawód do nas nie pasuje i spróbować znaleźć alternatywne 

rozwiązanie. Znajomość siebie oraz zawodu, który zamierzamy w przyszłości wykonywać jest 

podstawą dokonania właściwego wyboru.  
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Załącznik 3 Ja i mój wymarzony zawód 

Wymagania zawodu: 

 

 

Mój potencjał: 

 

Zainteresowania 

 

 

 

Zainteresowania 

 

 

 

Umiejętności 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności  

Uzdolnienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzdolnienia  

Cechy charakteru 

 

 

 

 

 

Cechy charakteru 

 

 

Przeciwwskazania 
zdrowotne do 
wykonywania zawodu 

 

 

 

 

 

 

Stan zdrowa   

Opracowanie własne 
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BLOK III. JAK ZDOBYĆ WYMARZONY ZAWÓD - PLANOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY 

Wstęp: 

Podczas zajęć z zakresu planowania kariery mieliście już okazję zastanowić się nad swoim 

sukcesem zawodowym - wybieraliście zawód, czyli wyznaczaliście cel opierając się                            

na waszych zainteresowaniach, wiedzy o rynku pracy i prognozach dotyczących zawodów 

przyszłości oraz wymaganiach wybranych profesji. Kolejny krok to zbudowanie planu zdobycia 

wymarzonego zawodu. Plan jest ważny, ponieważ pomaga efektywnie przygotować się do 

podjęcia konkretnych działań. Dzięki temu wzrasta prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu 

– nie trzeba tracić energii na bezładne działania i chwilowe decyzje. Dobrze byłoby, aby każdy 

zbudował swój plan samodzielnie, ponieważ to wy bierzecie odpowiedzialność za jego 

wykonanie, czyli za przebieg własnej kariery. W konstruowaniu planu mogą pomóc doradcy 

szkolni i zawodowi.  

Budując plan zdobycia wymarzonego zawodu, należy wziąć pod uwagę: 

 drogi uzyskania wymaganych kwalifikacji (np. jaką szkołę, kurs, szkolenie należy 

ukończyć), 

 organizację nauki (m.in. jaki tryb nauki będzie dla was najbardziej odpowiedni – zaoczny, 

stacjonarny, wieczorowy;  gdzie znajduje się wybrana szkoła - czy odległość od miejsca 

zamieszkania jest na tyle duża, że wymaga dojazdów, zakwaterowania itp.; czy nauka                      

w wybranej szkole  będzie wymagała nakładów finansowych – skąd je pozyskać  

 zasoby zewnętrzne - czy można zwrócić się do kogoś o pomoc, na jakiego rodzaju pomoc   

można liczyć (np. zakwaterowanie podczas nauki - u rodziny, znajomych, wynajęcie stancji        

wspólnie z kolegami; wsparcie finansowe podczas nauki – kto będzie finansował opłaty             

za  szkołę, zakwaterowanie, przejazdy itp.; pomoc w znalezieniu pracy w czasie nauki, itp.) 

 trudności, jakie mogą się pojawić w trakcie realizowania planu i pomysły, jak sobie z nimi 

poradzić.  

 

Ćwiczenie 10 Co muszę zrobić, żeby zdobyć zawód? - budowanie planu kariery  

Czas: 35 min. 

Materiały pomocnicze: pisaki,  załącznik 4 Co muszę zrobić, żeby zdobyć zawód? - plan kariery  
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Przebieg: 

1.Prowadzący rozdaje załącznik 4 i prosi, aby każdy z uczniów wypełnił tabelę zgodnie z 

posiadaną wiedzą. Tabelę można sukcesywnie uzupełniać w domu, po zebraniu brakujących 

informacji. 

2. Prowadzący podsumowuje ćwiczenie: 

 Poznaliście już swój cel zawodowy - wiecie jaka profesja będzie dla was 

najodpowiedniejsza.   Stworzyliście również plan zdobycia wymarzonego zawodu, a więc 

przeanalizowaliście pod tym kątem  ścieżkę edukacyjną, mieliście tez okazję przemyśleć 

stronę organizacyjną  związaną z dalszymi etapami nauki, zmierzyliście się tez z potencjalnymi 

problemami, które mogą się pojawić. Teoretycznie jesteście już świetnie przygotowani do 

realizacji planu kariery. Pora przystąpić do działania. Pamiętajcie, że na każdym etapie 

opracowywania i realizacji planów warto skonsultować się z innymi osobami z waszego 

otoczenia (koledzy, rodzice) lub doradcami szkolnymi i zawodowymi, którzy służą 

profesjonalnym wsparciem. Ważne również, abyście podchodzili do planu elastycznie – 

czasami lepiej skorygować pierwotne założenia, aby działania były bardziej efektywne.  
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Załącznik 4 Co muszę zrobić, żeby zdobyć zawód? - plan kariery zawodowej 

Wybrany zawód:  

 

- jaką szkołę/kurs/szkolenie musisz skończyć? 

  Podaj: 

a)  kierunek i nazwę wybranej szkoły/uczelni,  

b) tryb nauki, jaki preferujesz  (stacjonarny – dzienny, zaoczny, wieczorowy, itp.) 

c) czy nauka w tej szkole będzie wymagała dojazdów, zakwaterowania 

d) czy nauka w szkole jest płatna (dowiedz się jaka jest wysokość czesnego i wpisz kwotę) 

Rozpocznij od opisu szkoły, którą zamierzasz ukończyć jako pierwszą 

1. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d)                                                                                                                                          

 

2. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d)                                                                                                                                                

 

 



 

23 

 

3. a) 

 

b) 

 

c) 

 

d)                                                                                                                                                

 

- kto i w jakim zakresie może ci udzielić pomocy?  

wpisz konkretne osoby i /lub instytucje 

 

 

a) a) finansowanie nauki (kto zapłaci za szkołę, dojazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, itd?) 

 

 

b) b) zakwaterowanie (czy możesz u kogoś zamieszkać w czasie trwania nauki,  czy masz 

potencjalnego współlokatora z którym mógłbyś wynająć mieszkanie, czy szkoła dysponuje 

bursą/akademikiem, w której/którym możesz zamieszkać, itd.?) 

 

 

 

c) c) znalezienie pracy w trakcie nauki (czy ktoś może pomóc w poszukiwaniach pracy?) 

 

 

 

d)            
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e)                                                                                                                                                          

 

 

 

- jakie problemy mogą się pojawić w związku z podjęciem nauki? 

- jakie rozwiązania proponujesz? 

 

Problem Proponowane rozwiązanie 
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ZAKOŃCZENIE 

Prowadzący podsumowuje zajęcia oraz przekazuje materiały informacyjne dotyczące 

instytucji, którą reprezentuje. Zachęca do konsultacji z doradcami szkolnymi i zawodowymi. 

 

Opracowanie: 

Aneta Knapińska  

doradca zawodowy  

Wojewódzki Urząd Pracy  w Łodzi 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach  
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OFERTA 

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ODDZIAŁ                              

W SKIERNIEWICACH DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH/ 

PONADPODSTAWOWYCH 

 

Lp. Tytuł zajęć 
 

Zakres tematyczny Czas 
trwania 

 

1. „Oferta usług Centrum” 
 

1. Prezentacja oferty usług skierniewickiego 
oddziału Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej 

2. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku 
pracy 

3. Prognozy dotyczące rynku pracy 
 

ok. 2 
godz. 

2. „Świat zawodów bez 
tajemnic”  
 

1. Tendencje panujące na rynku pracy 
2. Źródła informacji o zawodach 
3. Poznawanie zawodów  

 

ok. 2 
godz. 

3. „Możesz osiągnąć sukces – 
warsztaty planowania 
kariery zawodowej”  
 
 
 

1. Uświadomienie uczestnikom korzyści 
płynących z  planowania kariery 
zawodowej 

2. Omówienie kroków prowadzących do 
wyboru właściwego zawodu 

3. Określenie zainteresowań oraz 
predyspozycji zawodowych 

4. Zapoznanie się z charakterystykami 
wybranych zawodów 

5. Stworzenie planu zdobycia kwalifikacji 
umożliwiających wykonywanie wybranego 
zawodu 

 

ok. 3 
godz. 

4. „Wkrótce na rynku pracy”  
 
  

1. Zapoznanie uczestników z aktualnymi 

trendami na rynku pracy, zawodami 

przyszłości i oczekiwaniami pracodawców 

2. Identyfikacja zasobów uczestników przy 

wykorzystaniu testów badających m.in. 

zainteresowania i preferencje zawodowe 

oraz umiejętności miękkie 

3. Zasady bezpiecznego zatrudnienia 

4. Źródła i formy zatrudnienia w Polsce i poza 

granicami kraju 

ok. 2 
godz. 
 

5. „List w butelce - jak 
profesjonalnie przygotować 
dokumenty aplikacyjne”   
  
 

1. Rola życiorysu i listu motywacyjnego w 
poszukiwaniu pracy 

2. Dobre rady nt. życiorysu zawodowego 
3. Przygotowanie CV przez uczestników 

zajęć 
4. Tajniki i wzory  listu motywacyjnego 
5. Opracowanie listu motywacyjnego przez 

uczestników zajęć 
 

ok. 3 
godz. 
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6. „Rozmowa kwalifikacyjna - 
przygotuj się i wygraj” 
  
  
 

1. Czym jest rozmowa kwalifikacyjna? 
2. Zasady przygotowania do rozmowy 

kwalifikacyjnej 
3. Wywieranie dobrego wrażenia na innych 
4. Kłopotliwe pytania zadawane przez osoby 

rekrutujące 
5. Zachowania wskazane i niedopuszczalne 

na rozmowach rekrutacyjnych 
6. Próbne rozmowy kwalifikacyjne 
 

ok. 3 
godz. 

7. „Jak zrobić dobre wrażenie 
na pracodawcy?” 
 
  
 

1. Wizytówka poszukującego pracy - 
profesjonalne dokumenty aplikacyjne  

2. Autoprezentacja - przygotowanie do 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

3. Makijaż do pracy i na inne okazje - teoria i 
praktyka: zasady pielęgnacji twarzy, dobór 
makijażu do kształtu twarzy, makijaż  do 
pracy, wizytowy, wieczorowy 

4. W co się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną i 
do pracy? 
 

ok. 3 
godz. 
 

8. „Badanie predyspozycji 
zawodowych i 
osobowościowych – 
elementy bilansu 
kompetencji” 

1. Odkrywanie własnych zainteresowań i 

preferencji zawodowych 

2. Role pełnione w grupie 

3. Samoocena własnych zainteresowań, 

zdolności, aspiracji zawodowych, wartości 

cenionych w życiu 

 

ok. 3 
godz. 

9. „Przygotowanie do 
poszukiwania pracy w kraju 
i za granicą – praca 
wakacyjna, sezonowa, 
długoterminowa”  
 
 

1. Formy i źródła pozyskiwania ofert pracy 
2. Bezpieczne zatrudnienie w krajach UE i w 

Polsce 
3. Instytucje właściwe do załatwiania 

poszczególnych spraw 
4. Możliwość spotkania ze specjalistą z 

certyfikowanej agencji zatrudnienia – 
prezentacja ofert pracy, omówienie 
warunków jej wykonywania 

 

ok. 2 
godz. 

10. „Program Au Pair, wyjazdy 
edukacyjne i kursy językowe 
w krajach UE i Stanach 
Zjednoczonych” 
 

1. Podstawowe informacje: wymagania 
ogólne, długość wyjazdu, warunki pobytu, 
koszty uczestnictwa 

2. Możliwość udziału w spotkaniu 
przedstawiciela certyfikowanej firmy 
zajmującej się rekrutacja do programów 

 

ok. 2 
godz. 

11. „Zróbmy to inaczej – 
warsztaty kreatywnego 
myślenia” 
 

1. Nabywanie umiejętności twórczego 
rozwiazywania problemów w życiu 
społecznym i zawodowym 
 

ok. 3 
godz. 

12. „Czy drzemie w Tobie 
przedsiębiorca?” 
 

1. Dlaczego własna firma? 
2. Osobowość przedsiębiorcy – autodiagnoza 

pod katem przedsiębiorczości 
 

ok. 3 
godz. 
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UWAGA: TEMATYKA, TERMIN, MIEJSCE ZAJĘĆ I CZAS TRWANIA SPOTKANIA DO 

UZGODNIENIA.  

 

Oprócz zajęć grupowych w Centrum można uzyskać indywidualną pomoc w formie 
porad oraz informacji zawodowych. 
 
SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM 
 
Udzielanie informacji oraz porad niezbędnych w procesie podejmowania trafnych decyzji 
edukacyjnych, zawodowych oraz związanych z wejściem na rynek pracy: 
 

 pomoc w planowaniu ścieżki kariery zawodowej 
 badanie preferencji i zainteresowań zawodowych przy wykorzystaniu profesjonalnych 

testów  
 informacja o zawodach 
 informacja o szkołach oraz instytucjach szkoleniowych 
 udzielanie profesjonalnej pomocy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,  
 przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej  

 
 
SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z  POŚREDNIKIEM PRACY (pośrednictwo w kraju                          
i za granicą) 
 

 wyszukanie i przygotowanie ofert pracy w kraju i za granicą z uwzględnieniem 
indywidualnych wymagań i predyspozycji  

 pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz wysłanie dokumentów                     
do pracodawcy  

 udzielenie niezbędnych informacji dotyczących: 

 bezpieczeństwa zatrudnienia w kraju i za granicą  

 instytucji właściwych odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, sprawy emerytalno-
rentowe, itp  

 rozliczeń podatkowych  

 warunków pracy i życia za granicą oraz swobody przemieszczania się pracowników 
UE 

 systemu koordynacji zabezpieczeń społecznych, działalności gospodarczej 
 
 

Nasz adres: 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach 

ul. Senatorska 10, tel.  46 833 36 50,  46 833 39 74 

e-mail: centrumsk@wup.lodz.pl,  u.bilska@wup.lodz.pl, a.knapinska@wup.lodz.pl, 
h.komorowska@wup.lodz.pl,  m.popinska@wup.lodz.pl 

 

 

 

 

mailto:u.bilska@wup.lodz.pl
mailto:a.knapinska@wup.lodz.pl
mailto:h.komorowska@wup.lodz.pl
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Działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Łowiczu 

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łowiczu powstało w 2006 roku.  

W czerwcu 2012 roku powstał OSZ - Ośrodek Szkolenia Zawodowego i PPP - Punkt 

Pośrednictwa Pracy w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, zaś  

w lipcu 2014 roku połączono jednostki.  

Obecnie MCK świadczy trzy usługi: doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo 

pracy. 

Program MCK zawiera się w czterech obszarach tematycznych: 

1. Informacja oraz poradnictwo indywidualne i grupowe, 

2. Pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka ważnych dla jego funkcjonowania 

zawodowego, 

3. Projektowanie indywidualnych planów działania, 

4. Przedsiębiorczość i samozatrudnienie. 

 

Szkolenia zawodowe oraz wszystkie usługi MCK są bezpłatne, skierowane do osób do 25 roku 

życia z tzw. grupy NEET, czyli osoby niepracujące, osoby nieuczące się. Osobom                                    

z wyuczonym zawodem kursy dają możliwość przekwalifikowania się, osobom bez zawodu 

dają możliwość nabycia kwalifikacji, są także okazją do podwyższenia kwalifikacji. 

 

Osoby NEET korzystające z usług rynku pracy w MCK  w Łowiczu najbardziej zainteresowane 

są odbyciem szkoleń zawodowych. Bardzo często zdobyte w ten sposób kwalifikacje są 

jedynymi przez nie posiadanymi. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się kursy 

na operatorów wózków widłowych i spawaczy metodą TIG. Ponadto specjalista ds. rozwoju 

zawodowego organizuje dodatkowe szkolenia we własnym zakresie, najczęściej z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy przedsiębiorczości. 

Równocześnie w ramach kompleksowej usługi klientom MCK w Łowiczu zostaje udzielane 

wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy, ponieważ niezbędne jest ich 

zmotywowanie, określenie predyspozycji zawodowych, praca nad poczuciem własnej wartości 

czy podstawowe informacje o autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej. 

Klienci NEET zaewidencjonowani w MCK to często osoby, które początkowo zrobiły sobie 

przerwę w aktywności zawodowej i edukacyjnej, a ostatecznie  z różnych przyczyn „zastygły” 

w bezrobociu. Głównym problemem tej grupy osób jest z jednej strony brak kwalifikacji 



 

30 

 

zawodowych do pracy, a z drugiej brak motywacji do działania, brak celów zawodowych, brak 

kontaktów zawodowych. 

Wychodząc naprzeciw tym barierom MCK Łowicz wyposaża te osoby w kwalifikacje, 

uprawnienia do wykonywania zawodu oraz przez indywidualne i grupowe spotkania  

z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy w wiedzę niezbędną do udanego startu na rynku 

pracy i stabilnego zatrudnienia.  

 

Pośrednik pracy prowadzi ewidencję osób poszukujących pracy oraz ofert pracy stałej                          

i krótkoterminowej. Pozyskane oferty są upowszechniane na stronie internetowej 

www.mbp.ohp.pl . 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łowiczu realizowane są giełdy i targi pracy, podczas 

których prezentowane są oferty zatrudnienia. Jednostka współpracuje z pracodawcami                       

i agencjami pracy tymczasowej, m.in. firmą Arvato, Energop, Pro –Vega, Bracia Urbanek, 

Partners, Promedica, AK Media, Adecco, Job Impulse, Manpower. 

 

Pracownicy MCK Łowicz współpracują także z: pedagogami szkolnymi, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Zespołem Kuratorów 

Sądowych, Zakładem Doskonalenia w Łowiczu, Łowicką Akademią Sportu, Państwową Strażą 

Pożarną, Fit and Jump. 

 

W MCK w Łowiczu realizowane są projekty unijne dla młodzieży zagrożonej marginalizacją 

społeczną, które stwarzają możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych oraz warunkują 

uzyskanie zatrudnienia po zakończonych stażach. W ramach projektu młodzież uczestniczy   

w indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,  psychologiem, a także                   

w warsztatach z usamodzielnienia się oraz kreowania wizerunku. W trakcie projektu 

uczestnicy mają możliwość ukończenia kursów językowych, komputerowych oraz kursów 

zawodowych (np. fryzjer, kosmetyczka – wizażystka z elementami stylizacji paznokci, 

magazynier z obsługą wózka jezdniowego). Następnie beneficjenci są kierowani na staże 

zawodowe,   za które otrzymują stypendium. Ukończenie różnego rodzaju warsztatów, kursów 

i szkoleń umożliwia uczestnikom projektów zdobycie nowych umiejętności, podwyższenie 

kwalifikacji oraz możliwość zatrudnienia.  

 

Opracowanie: 

Sylwia Szaleniec  

pośrednik pracy                                                                                                                                                                        

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łowiczu 
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Zarządzanie kompetencjami w teorii i praktyce zarządzania wiedzą 

 

Popularność zagadnienia wiedzy w procesie zarządzania kompetencjami skłania do 

zainteresowania się relacjami, jakie zachodzą pomiędzy zasobem organizacji a jej 

kompetencjami. „Zarządzanie kompetencjami ściśle związane jest z zarządzaniem wiedzą. 

Jest to relacja na tyle ścisła, że nie można stworzyć dobrego systemu zarządzania 

kompetencjami, jeśli nie będzie on korelował z systemem zarządzania wiedzą”13. Pojęcie 

„zarządzanie wiedzą” rozumiane jest jako szeroka koncepcja skorelowana z wieloma 

konkurującymi między sobą interpretacjami. Występuje znaczna wielość modeli zarówno 

teoretycznych, jak też praktycznych, które odnoszą się do zarządzania wiedzą. Wielość tych 

modeli jest na tyle duża, by zaobserwować można było głosy krytyki wskazujące na pojęciową 

niewspółmierność łączonych modeli14. „W obliczu zarządzania wiedzą szczególny nacisk jest 

skierowany na kompetencje pracowników, a zatem na ich umiejętność adaptacji do zmian, 

podejmowania różnorakich zadań, kreatywność oraz chęć nieustającego doskonalenia się”15.  

 

W ogólnym znaczeniu wiedza rozumiana jest jako system kategorii oraz pojęciowych 

wymiarów, a także operacji tudzież procedur, które reprezentują w umyśle człowieka tak 

zwaną „sieć pamięci”, gdzie mieści się wielość różnych stanów oraz procesów zarówno świata 

przyrodniczego, jak też technicznego i kulturowo-społecznego16. „Wiedza jest mieszanką 

doświadczenia, wartości, kontekstowej informacji oraz eksperckiego wglądu  

w dane zagadnienie, która stanowi ramy dla oceny oraz legalizowania nowych doświadczeń               

i informacji. W organizacjach występuje nie tylko w dokumentach i depozytoriach, ale też jest 

zakorzeniona w rutynie organizacyjnej, procesach, praktykach i normach tam 

występujących”17. A zatem wiedza stanowi o możliwości pełnego wykorzystania informacji 

oraz danych, które połączone są z potencjałem ludzkich możliwości, umiejętności, 

kreatywności, motywacji oraz zaangażowania18. W ten sposób zdefiniowane pojęcie „wiedzy” 

zbliżone jest do wiedzy organizacyjnej. Porównanie takie opisuje informacje oraz wiedzę, która 

przetwarzana jest przez organizację, przy użyciu której jej członkowie mogą pozyskać, 

utrzymać, przetwarzać oraz przechowywać wiedzę. Pamięć organizacyjna jest ilustracją 

                                                           
13 Oleksyn T., „Zarządzanie a kompetencje…”, op. cit., s. 25. 
14 Klincewicz K., „Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie”, 2004, nr 1 
(115), s. 19. 
15 Hilarowicz A., „Konfiguracja wiedzy a zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji w erze globalizacji”, [w] 
„Wiedza i technologia we współczesnej organizacji”, praca zbiorowa pod redakcją Ciska M., Antczaka S., Siedlce 
2006, s. 55. 
16 Nosal Cz., „Psychologia decyzji kadrowych”, Kraków 1997, s. 142. 
17 Davenport T.H., Prusak L., „Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know”, Boston 1998, 
s. 5. 
18 Grudzewski W.M., Hejduk I.K., „Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach”, Warszawa 2004, s. 73. 
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minionych sukcesów oraz niepowodzeń przedsiębiorstwa. Może ona pomóc w unikaniu 

powtórzenia uprzednio popełnionych błędów19. Pozyskiwanie wiedzy związane jest zarówno  

z uczeniem się w obrębie danej organizacji, jak też poza nią. Im szerszy jest krąg uczestników 

tego procesu, tym mocniejsze są informacyjne zależności, a także silniejszy jest efekt 

synergii20. 

 

Przytoczona powyżej definicja „wiedzy” pozwala na uplasowanie jej jako ważnego elementu 

kompetencji jednostki, a szczególnie jej kompetencji poznawczych. W ten sposób rozumiana 

wiedza, która reprezentowana jest w umyśle jednostki stanowi część składową kompetencji 

indywidualnych, które są ściśle powiązane zarówno z umiejętnościami, jak również                                 

z doświadczeniem człowieka. Umiejscowienie wiedzy pośród innych, związanych z nią, części 

składowych indywidualnych kompetencji zakłada, iż jest to zarazem wiedza funkcjonalna, czyli 

proceduralna, wiedza deklaratywna, czyli faktograficzna, która posiada cechę uniwersalną, jak 

również wiedza oczywista21. Ten pierwszy rodzaj wiedzy, czyli wiedza funkcjonalna pozwala 

wiedzieć, jak należy coś wykonać w operacyjny, praktyczny sposób bez konieczności 

analizowania tego. Można zatem powiedzieć, że ten rodzaj wiedzy pozwala na robienie 

różnych czynności w automatyzowany sposób, czyli niemalże bez udziału świadomości. 

Wiedza odgrywa znaczącą rolę podczas oceny kompetencji zawodowych wszelkich grup 

pracowników, chociaż bez wątpienia im bardziej praca posiada charakter umysłowy, tym 

bardziej wzrasta rola wiedzy. O ile pracownicy fizyczni głównie powinni korzystać  

z zakresu wiedzy w wymiarze „know-how”, czyli wiedzieć jak, to pracownicy umysłowi jeszcze 

powinni posiadać wiedzę z zakresu „know-what”, a zatem powinni oni korzystać  

z wiedzy, która jest niezbędna do samodzielnego określania własnych zadań. 

 

Przedstawione powyżej definicje „wiedzy” nie dają jednak prawa do tego, by zawierać „wiedzę” 

w pojęciu „kompetencji”. Analizując te definicje należy stwierdzić, że nie można również 

jednoznacznie stwierdzić, czym tak naprawdę różni się wiedza, która rozumiana jest jako pełne 

korzystanie z informacji oraz danych, które połączone są z ludzkim potencjałem                                     

od kompetencji, szczególnie kompetencji organizacyjnych. Czy te pojęcia mogą być 

traktowane jako tożsame? A być może, jak wspomina T. Oleksyn, „(…) wiedza (w szerokim 

rozumieniu tego słowa) jest we współczesnym świecie najważniejszą i zapewne najbardziej 

złożoną – kompetencją”22. Tak samo, jak w przypadku indywidualnych kompetencji, wiedza 

                                                           
19 Ibidem, s. 51. 
20 Romanowska M., „Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny”, [w] „System informacji 

strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa”, praca zbiorowa pod redakcją 

Borowieckiego R., Romanowskiej M., Warszawa 2001, s. 33. 
21 Oleksyn T., „Zarządzanie kompetencjami…”, op. cit., s. 44. 
22 Ibidem, 44. 
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rozpatrywana może być także jako źródło kompetencji organizacyjnych. Ten sposób myślenia 

prowadzi do następującego przykładu. Wiedza techniczna prowadzić może do utworzenia oraz 

rozwoju nowych technologii, a nowe technologie mogą się stać fundamentem 

technologicznych kompetencji organizacji23. Charakterystyczna dla nauk z zakresu 

zarządzania definicyjna rozmaitość zauważalna jest także w mnogości definicji „wiedzy”, jak 

też definicji kompetencji, co wykazane zostało pierwszym rozdziale. Wszystko to 

konsekwentnie pociąga za sobą kolejną złożoność pojęciową.  

 

Analizując treściowy wymiar wiedzy, należy zauważyć, że dzieli się go na wiedzę dostępną 

oraz wiedzę ukrytą24. Wiedza dostępna, inaczej też zwana wiedzą formalną, zawarta jest                    

w różnego rodzaju zestawieniach liczbowych, regulaminach, procedurach, instrukcjach                         

i innego rodzaju dokumentach. Zapisywana jest ona na różnego rodzaju nośnikach                                 

i rozpowszechniana jest w różnorakich formach przekazu. Ten rodzaj wiedzy charakteryzuje 

się obiektywizmem, gdyż może on być poddawany racjonalnej analizie. Natomiast wiedza 

ukryta, która określana jest również jako wiedza milcząca albo cicha, jest wynikiem zarówno 

doświadczenia, jak i przeżyć jednostki, a także jej intuicji, jak też różnego rodzaju emocji, 

nastawień, sądów, umiejętności. A zatem wiedza ukryta stanowi zasób indywidualny, który 

trudno jest sformalizować. Ten rodzaj wiedzy powstaje podczas łączenia sfery 

psychomotorycznej, poznawczej i emocjonalnej jednostki z otaczającym ją światem. Wiedza 

ukryta jest subiektywna i trudna do skopiowania i transferu25. A ponadto ten rodzaj wiedzy 

ściśle jest uzależniony od intelektualnych możliwości jednostki oraz jej motywacji do uczenia 

się. A zatem wiedza jawna i wiedza ukryta w zasadniczy sposób się od siebie różnią                                 

i równocześnie wzajemnie się uzupełniają. Proces wzajemnego przenikania wiedzy jawnej                     

i wiedzy ukrytej przedstawił Ikujiro Nonaka, który zanalizował to zagadnienie proponując 

następujące fazy: Pierwsza faza – internalizacja – oparta jest na procesie absorpcji wiedzy 

jawnej przez pracowników, a następnie przekształcenie pozyskanej wiedzy jawnej w wiedzę 

ukrytą.  

A zatem jest to faza polegająca na wewnętrznej asymilacji wiedzy. 

Druga faza – socjalizacja – która oparta jest na przekształcaniu wiedzy cichej  

w jawną podczas bezpośrednich międzyludzkich kontaktów.  

Trzecia faza – eksternalizacja – jest to proces polegający na uzewnętrznianiu pozyskanej 

wiedzy i przekształceniu jej w wiedzę jawną, która jest powszechnie dostępna, czyli zapisana.  

                                                           
23Bitkowska A., „Wiedza technologiczna i jej wpływ na procesy restrukturyzacji w firmach telekomunikacyjnych”, 
[w] „Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją Szabłowskiego J., Białystok 2006, 
s. 156. 
24 Nonaka I., Takeuchi H., „Kreowanie wiedzy w organizacji”, Warszawa 2000, s. 85. 
25 Błaszczuk J., Brdulak J., Guzik M., Pawluczuk A., „Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach”, 
Warszawa 2003, s. 14 – 16. 
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Czwarty, ostatni etap – kombinacja – która polega na przesyłaniu skodyfikowanej wiedzy 

pośród ludzi i przekształcaniu jej w inny rodzaj wiedzy jawnej.  

 

Przepływ wiedzy w przedsiębiorstwie oparty jest na przenoszeniu jej na coraz wyższe 

poziomy. A zatem wiąże się to z potrzebą nieustającego uczenia się oraz dzielenia się 

pozyskaną wiedzą z innymi. Aby osiągnąć prawidłowy przebieg opisanych procesów 

poznawczych niezbędne jest tworzenie w organizacji takiej atmosfery, która sprzyja uczeniu 

się26.    

Celem systemu zarządzania wiedzą jest wykorzystanie istniejących już zasobów wiedzy, ale 

w sposób bardziej wydajny, a także zdobywanie oraz tworzenie nowej wiedzy po to, by 

wspomagać proces strategicznego zarządzania. W aspekcie operacyjnym zarządzanie 

wiedzą to proces, który polega na: 

 tworzeniu wiedzy jawnej (formalnej), która możliwa jest do artykulacji; 

 tworzeniu wiedzy ukrytej (milczącej, cichej), która trudna jest do artykulacji; 

 gromadzeniu, przetwarzaniu, ochronie i wykorzystywaniu wiedzy dla osiągnięcia celów 

organizacji. 

 

W tym miejscu warto odwołać się do przywołanej w rozdziale pierwszym definicji zarządzania 

kompetencjami, która określała zarządzanie kompetencjami jako działalność praktyczną, 

zorientowaną na osiągnięcie założonych celów organizacji. Bardzo łatwo zauważyć tu można 

wspólne punkty pomiędzy zarządzaniem kompetencjami oraz zarządzaniem wiedzą. A zatem 

można uznać, iż w aspekcie osiągania celu zarządzanie wiedzą oraz zarządzanie 

kompetencjami mają służyć do osiągania założonych celów organizacji.  

Aby rozwiać wszelkie dylematy i wątpliwości, jakie wynikają z wielości definicji i ich interpretacji 

proponuje się zastosowanie następujących rozwiązań: 

 ustalenie relacji pomiędzy wiedzą i kompetencjami na poziomie indywidualnym. Jest to 

możliwe, gdy poświęci się uwagę na najważniejszych różnicach 

i podobieństwach pomiędzy wiedzą i kompetencjami zawodowymi. Wśród najważniejszych 

podobieństw wymienić należy: 

o związek z człowiekiem - kompetencje zawodowe odnoszą się do konkretnej osoby i są 

diagnozowane oraz oceniane w odniesieniu do danego pracownika, który wykonuje swoje 

zawodowe zadania. Również wiedza jest zindywidualizowana. Badania, jakie były 

                                                           
26 Wołoszyn J., „Miejsce wiedzy we współczesnych koncepcjach zarządzania organizacją”, [w] „Wiedza                                      

i technologia…”, op. cit., s. 28 – 29. 
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przeprowadzone w 2001 roku wskazują, że aż 42% wiedzy  w przedsiębiorstwach stanowi 

wiedza skondensowana w umysłach osób tam zatrudnionych27. 

o możliwość dokonania oceny w aspekcie takich wskaźników jak użyteczność, aktualność, 

spójność i kompletność. 

o możliwość, lecz nie obowiązek ich ujawniania podczas działania zarówno konkretnego 

człowieka, jak też zespołów. 

o zarówno kompetencje, jak i wiedza mogą się dezaktualizować, lecz równocześnie 

stanowią zasób, który nie ulega zużyciu. Natomiast najistotniejszą różnicą są takie 

właściwości wiedzy, które zezwalają na jej formalizowanie oraz przechowywanie w formie 

dokumentacji czy to papierowej, czy też elektronicznej. Natomiast kompetencje mogą 

zostać opisane, lecz nie zapisane. Kolejna różnica, która ściśle wiąże się z pierwszą, jest 

taka, że wiedzę łatwiej jest przekazać innym ludziom.  W przypadku kompetencji, które 

bazują na cechach indywidualnych człowieka nie jest to możliwe. 

o przyjęcie, iż zarządzanie kompetencjami w odniesieniu do organizacji będzie miało szerszy 

wymiar niż zarządzanie wiedzą zakładając, iż zarządzanie wiedzą stanowi jedną                              

ze strategicznych kompetencji organizacyjnych, a wiedza jest źródłem innych kompetencji. 

Natomiast zarządzanie kompetencjami w znaczeniu węższym, w odniesieniu                                   

do zawodowych kompetencji pracowników, będzie zaś traktowane jako działalność, która 

zawarta jest w zarządzaniu wiedzą organizacyjną, zakładając zastosowanie szerszej 

definicji „wiedzy”, rozumianej jako wiedza organizacyjna, czyli taka, która kumuluje zbiór 

zespołowych kompetencji w celu udostępnienia członkom organizacji niezbędnych 

zasobów28. 

 

Opracowanie: 

Małgorzata Katarzyńska 

doradca zawodowy  

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kutnie 

                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                           
27 Ibidem, s. 43. 
28 Ibidem, s. 51. 
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Doradztwo zawodowe - podstawy prawne dla szkół/placówek oświatowych 

(stan prawny - wrzesień 2018r.) 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – Dz.U.z 2018r.,poz.996, z póź. zm.  

w art. 98 ust.1, pkt.16 wskazuje na obligatoryjne zapisy w statucie szkoły dot. organizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

Kolejny akt prawny to rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego, które obowiązuje 

od  1 września 2018r.Rozporządzenie określa, na czym polega doradztwo zawodowe oraz 

jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając: 

- preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego; 

- orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych; 

- działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych. 

Ponadto w rozporządzeniu wskazano również, podczas jakich zajęć oraz innych działań 

podejmowanych w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół może być realizowane 

doradztwo zawodowego. 

Rozporządzenie określa treści programowe dla poszczególnych etapów edukacyjnych i typów 

szkół. Treści programowe zawarte w załącznikach składają się na spójny system realizacji 

doradztwa zawodowego, który powinien zapewnić uczniom wsparcie szkoły w zakresie 

podejmowania świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych. 

Zgodnie z rozporządzaniem, od 1 września br. doradztwo zawodowe realizowane będzie  

w oparciu o Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na dany rok 

szkolny, zawierający takie elementy jak m.in.: 

- tematykę działań, w ramach, których zostaną zrealizowane poszczególne treści; 

- metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań; 

- wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację działań. 

 

Jednocześnie w rozporządzeniu przewidziano, że do końca roku szkolnego 2021/2022,  

w przypadku braku nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego, będzie 

możliwe powierzenie prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu 

nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem. Osoba ta musi posiadać przygotowanie 



 

37 

 

uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Zakłada się, iż 

dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie przejściowym będzie możliwe uzupełnienie kwalifikacji 

przez pracownika szkoły lub zatrudnienie osoby posiadającej kwalifikacje nauczyciela doradcy 

zawodowego – określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 

2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575). 

Zadania doradcy zawodowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej  

z dnia 9 sierpniu 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Ustawodawca wskazał, 

że do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                                    

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                         

i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę                          

i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                        

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

Zachęcam nauczycieli doradców zawodowych do odwiedzania strony www.ore.edu.pl – Portal 

Doradztwo Edukacyjno – zawodowe, gdzie znajdują się praktyczne materiały dla doradców 

zawodowych. 

 

Opracowanie: 

Bożena Fronckiewicz 

Konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

w Skierniewicach 

 

 

 

http://www.ore.edu.pl/
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Szczęście 

Zestawienie tematyczne w wyborze 

 

Książki: 

 

1. 100 happydays czyli jak się robi szczęście w 100 dni / Mateusz Grzesiak Gliwice : Grupa 

Wydaw. Helion, cop. 2015 

2. Anatomia uczuć / Boris Cyrulnik ; tł. Anna Matusiak. - Warszawa : Jacek Santorski & CO 

Agencja Wydawnicza; Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 1997. - Skierniewice: sygn. 

058405 

3. Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? : udane życie z perspektywy psychologicznej / Dorota 

Jasielska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014 

4. Co z tym szczęściem? : psychologia pozytywna w praktyce / Iwona Kucharewicz. – 

Warszawa : Edgard, 2015 

5. Coaching na Wyspach Szczęśliwych / Maciej Bennewicz. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

cop. 2013. - Brzeziny: sygn. 29663 ; Łowicz: sygn. 34756 ; Rawa Maz.: sygn. 38623 

6. Dojrzeć do szczęścia : rozwijanie osobowości, unikanie pułapek, porozumienie bez 

przemocy / Thomas Ansembourg ; tł. Andrzej Wróblewski. - Warszawa : Klub dla Ciebie, 

2006. - Skierniewice: sygn. 68880 

7. Duński przepis na szczęście : najskuteczniejsza filozofia wychowania / Jessica Alexander 

Iben Sandahl. - Warszawa : Muza, 2016 

8. Dziecko wolne od stresu : jak prostymi metodami mindfulness zwiększyć szansę twojego 

dziecka na szczęście / Susan Kaiser Greenland, Elżbieta Smoleńska. - Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2012 

9. Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / red. nauk. Barbara 

Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. – Brzeziny: sygn. 

39403 

10. Filozoficzne korzenie pedagogiki radości / Alicja Żywczok. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 

IMPULS, 2000. – Łowicz: sygn. 35095 

11. Garść radości, szczypta złości /  Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska. - Gdańsk : 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2017. – Brzeziny: sygn. 39345 

12. Jak dostać od życia to czego pragniesz / Bożena Figarska-Religa. - Łódź : RAVI, 2007. – 

Skierniewice: sygn. 69421 

13. Jak przyciągnąć szczęście? : 365 sposobów na to, aby los zawsze ci sprzyjał / Richard 

Webster. - Białystok : Wydawnictwo Illuminatio, 2015 

14. Jak radzić sobie ze złością i kaprysami : 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-10 lat / Gilles 

Diederichs. - Kielce: Wydawnictwo Jedność, cop. 2016 
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15. Jak żyć? Recepta na szczęście / Hugh Prather ; tł. Daniel Marosz. - Łódź : Oficyna 

Wydawnicza ABA, 2006. - Skierniewice: sygn. 68538 

16. Jaki wybrać zawód : zaplanuj swoją przyszłość / Katharine Brooks. - Bydgoszcz : Oficyna 

Wydawnicza Branta, 2010. - Brzeziny: sygn. 37837 ;  Łowicz: sygn. 33912 ; Rawa Maz.: 

sygn. 28954 

17. Kim chcesz być : wybierz zawód najlepszy dla ciebie / Paweł Gnatek. - Gliwice : 

Wydawnictwo HELION, 2012. - Skierniewice: sygn. 74657 

18. Kontrola naszych myśli i uczuć / Elliot Aronson, Grażyna Wieczorkowska-Nejtardt. - 

Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, [2001]. - Skierniewice: sygn. 

71814 

19. Logodydaktyka w edukacji : o wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka /Iwona 

Majewska-Opiełka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. 

20. Mózg na manowcach : dlaczego oszukujemy, udajemy i ulegamy pokusom? / David 

DiSalvo, Marek Czekański. - Warszawa : Carta Blanca, 2013 

21. Nie bój się życia : jak pokonać swoje lęki i odnaleźć szczęście / Katarzyna Miller. – 

Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, cop. 2014 

22. O szczęściu / Andrzej Banach. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988. - Skierniewice: 

sygn. 66243, 44018-44020 ;  Brzeziny: sygn. 31971 

23. O szczęściu / Władysław Tatarkiewicz. - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - 

Rawa Maz.: sygn. 15830 15831 

24. Oblicza szczęścia / Czesław Głombik ; ilustr. Piotr Syski. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 

1982. - Skierniewice: sygn. 27077 

25. Od śmiechu do łez : jak zrozumieć emocje naszych dzieci / Robert Zuili ; [tł. z fr. Urszula 

Basałaj]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016. - Łowicz: sygn. 35607 

26. Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku / red. nauk. Ewa Lewandowska-

Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Difin, 2016. - Łowicz: sygn. 

35570 ; Rawa Maz.: sygn. 30213 ; Skierniewice: sygn. 77087 

27. Pełna moc możliwości / Jacek Walkiewicz. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, 2015. - 

Skierniewice: sygn. 76655 

28. Prawdziwe szczęście : psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości 

trwałego spełnienia / Martin E. P. Seligman. - Poznań : Media Rodzina, 2005 

29. Psychologia emocji / red. Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones ; tł. Magdalena 

Kacmajor. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - Skierniewice: sygn. 

-068473 ; Brzeziny: sygn. 37098 

30. Psychologia emocji / Władysław Łosiak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie                            

i Profesjonalne, 2007. - Skierniewice: sygn. 69950 
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31. Psychologia motywacji / Robert E. Franken. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2013. 

32. Psychologia pozytywna : nauka o szczęściu i ludzkich siłach / Alan Carr. - Poznań : Zysk   

i S-ka Wydawnictwo, cop. 2009. 

33. Psychologia pozytywna : nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka / red. Janusz 

Czapiński. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 

Skierniewice: sygn. 75419, 67779,72028 

34. Psychologia rozwojowa : podstawowe pojęcia / H. Rudolph Schaffer ; tł. Robert Andruszko. 

- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. - Rawa Maz.: sygn. 

29374 

35. Psychologia szczęścia / Michael Agryle ; tł. Natasza Oparska. - Wrocław : ASTRUM, 2004. 

- Skierniewice: sygn. 69575, 70246 

36. Psychologia szczęścia : kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli Nowa 

odsłona teorii cebulowej / Janusz Czapiński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, 2017. 

37. Radość : naucz się wyzwalać energię stłumionych uczuć / Alexander Lowen ; tł. Kamila 

Jakimowicz. - Warszawa : Czarna Owca, 2014. - Łowicz: sygn. 34929 

38. Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną / Beata Bajcar, Anna Borkowska, 

Agnieszka Czerw, Agata Gąsiorowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2011. - Skierniewice: sygn. 75539 

39. Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym / Ewa Kowalska, red. Paweł Prüfer, 

Mirosław Kowalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014 

40. Szczęśliwy mózg : wykorzystaj odkrycia neuropsychologii, by zmienić swoje życie / Rick 

Hanson. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016 

41. Uczę się rozumieć innych : emocje i gesty / Beata Blok, Zofia Brzeska, Małgorzata 

Marszałek. - Gdańsk : HARMONIA, 2013. - Łowicz: sygn. 34797 ; Rawa Maz.: sygn. 29661 

42. Uczucia co to takiego? / Oskar Brenifier ; il. Serge Bloch ; tł. Magdalena Kamińska-

Maurugeon. - Poznań : Wydawnictwo Zakamarki, 2014. - Skierniewice: sygn. 76892 ; 

Brzeziny: sygn. 39357 

43. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie 

i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży / Katarzyna Skolimowska. - Warszawa : 

Difin, 2018. 

44. Zadowolenie z pracy zawodowej osób wybitnie zdolnych / Małgorzata Siekańska. - Lublin: 

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005. - Skierniewice: sygn. 

68722 

45. Zarządzanie szczęściem / Cecylia Mirela Nawrot. - Warszawa : Josef Raabe Spółka 

Wydawnicza, 2011. 
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46. Znaczenie miłości : jak uczucia wpływają na rozwój mózgu / Sue Gerhardt ; przekład Beata 

Radwan. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016. - 

Rawa Maz.: sygn. 30207 

 

Artykuły z czasopism: 

 

1. Czekamy na szczęśliwe chwile / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. - 2017, nr 4, s. 28-

29. - Uczenie się szczęścia poprzez zachowanie optymizmu i wdrażanie do pozytywnego 

myślenia możliwością zadowolenia w edukacji. 

2. Człowieczy los wg Anny German : scenariusz / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka  

w Szkole. - 2012, nr 11, s. 22-23. - Problem ludzkiego szczęścia. Dla uczniów gimnazjum                 

i szkoły ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem piosenki "Człowieczy los" w wykonaniu Anny 

German. 

3. Czy w szkole jest miejsce na szczęście / Ewa Orłowska // Psychologia w Szkole. - 2013, 

nr 4, s. 10-16. - Sposoby na szczęście i jego wyrażanie w szkole, a także poza nią. 

4. Decyduj i bądź szczęśliwy! / Magdalena Goetz // Sygnał. - 2015, nr 8, s. 48-52. - Analiza 

strategii wyborów ludzkich. Maksymaliści i satysfakcjonaliści a poczucie szczęścia                           

i doznawanie frustracji. 

5. Drogowskazy na drodze do szczęścia i samorealizacji / Matylda Pachowicz  // Polonistyka. 

- 2015, nr 3, s. 22-23. - Różne oblicza tego błogostanu. 

6. Gdzie kocha się życie / Janusz Czapiński // Charaktery. - 2014, nr 8, s. 20-27. - Co to jest 

szczęście. 

7. Inteligencja finansowa, czyli dlaczego pieniądze jednak dają szczęście? / Katarzyna 

Skolimowska, Marzena Kud // Sygnał. - 2018, nr 6, s. 25-27. - Scenariusz lekcji dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjum. 

8. Klucz do szczęścia / Piotr Kwiatek, Katarzyna Wilczewska // Charaktery. - 2014, nr 12,                  

s. 32-35 

9. Obudzić w sobie pasję / Małgorzata Łuba // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 4,                    

s. 25-28. - Jak poszukiwać prawdziwej pasji? Ćwiczenia do artykułu na stronach 36-40. 

10. Oda do radości / Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2010, nr 7, s. 14-22. - Artykuł 

mówi o tym, dlaczego warto odnaleźć w sobie radość i cieszyć się pozytywnymi emocjami. 

11. Psuje własnej radości / Anna Braniecka ; rozm. przepr. Martyna Harland // Charaktery. - 

2012, nr 12, s. 28-31. - Psycholog podpowiada, jak nie psuć sobie własnego szczęścia. 

12. Smak życia / Fred Bryant // Charaktery. - 2015, nr 3, s. 72-73. - Co to jest szczęście. 

13. Szczęście od niechcenia / Ed Diener, Robert Biswas Diener ; tł. Agnieszka Nowak                           

// Charaktery. - 2011, nr 2, s. 56-[61]. - Czym kierować się szukając szczęścia. 
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14. Szczęście to twój wybór / Regina Brett // Charaktery. -  2017, nr 5, dod. s. 14-16. - Czego 

potrzeba, aby być szczęśliwym? 

15. Szczęście, satysfakcja i.... / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 25, s. 13. - 

Wskazówki dotyczące prowadzenia rozmów z młodzieżą na temat czynników 

decydujących o poczuciu życiowego szczęścia. 

16. W pogoni za szczęściem / Christopher Peterson, Nansook Park ; tł. Agnieszka 

Chrzanowska // Charaktery. - 2012, nr 11, s. 42-43. - Psychologia pozytywna - jej siła                       

i wartość 

17. W poszukiwaniu szczęścia / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. - 2016, nr 9, s. 20-23. - 

Etyka i psychologia szczęścia. 

18. W poszukiwaniu szczęścia / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. - 2016, nr 9, s. 20-23 
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