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Wstęp  

Paszport Kompetencji to zbiór informacji o charakterze dokumentacyjnym 
na temat posiadanych umiejętności, kwalifikacji zawodowych i dotychczasowego 
doświadczenia. Paszport ma formę spersonalizowanego skoroszytu, który pozwoli 
dokonać Ci podsumowania posiadanych kompetencji i dotychczasowej kariery 
zawodowej. Ma na celu pomóc Ci zrozumieć i dostrzec, co potrafisz, jakie 
umiejętności powinnaś rozwinąć oraz na jakie wyzwania jesteś gotowa. 
 

Dzisiejszy rynek pracy zmienia się bardzo szybko, dlatego też bardzo ważną kwestią jest 
uświadomienie sobie, które z poszukiwanych umiejętności na rynku pracy już zdobyłaś 
dzięki pracy lub innym zajęciom wykonywanym na co dzień. Dzięki umiejętnościom 
i kompetencjom jesteś w stanie wypełniać przydzieloną rolę i sprostać powierzonym 
zadaniom. 
 

Poniższe pytania pomogą Ci zastanowić się nad tym, jakie umiejętności posiadasz, które 
z nich chcesz wykorzystywać w większym zakresie oraz jakie umiejętności należałoby 
rozwinąć w celu doskonalenia zawodowego: 
 

o Co chcę robić w moim życiu? 
o Jakie umiejętności mam do zaoferowania? 
o Komu mogę je zaoferować? 
o Gdzie szukać szansy na zatrudnienie? 
o Co mogę pokazać potencjalnemu pracodawcy? 
o Czy chcę zaangażować się w pracę lub wolontariat? 
o Jak się staram? 
o Jak są przygotowane moje dokumenty CV oraz LM? 
o Jakie pytania mogą paść podczas rozmowy kwalifikacyjnej? 
o Jak przygotować się do rozmowy? 
o Gdzie mogę uzyskać pomoc i poradę? 
 

Cele i założenia Paszportu Kompetencji: 
 Pomoże Ci odpowiedzieć na powyższe pytania. 
 Rozpoznanie i wyszczególnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych, 

które dotychczas nabyłaś. 
 Identyfikacja Twoich zainteresowań, wartości zawodowych, zalet i ograniczeń. 
 Wskazanie i opracowanie dalszej ścieżki rozwoju zawodowego zgodnie z Twoimi 

kompetencjami i aspiracjami. 
 Bieżące bilansowanie kompetencji. 
 Określenie kierunków zawodowych, które Cię interesują i są dopasowane do Twojego 

profilu osobowości. 
 Budowanie strategii poszukiwania zatrudnienia i ułatwienie mobilności zawodowej. 

 
Wskazania: 
Powinnaś na bieżąco uzupełniać Paszport Kompetencji w trakcie realizacji ścieżki 
zawodowej i archiwizować dokumenty dotyczące spotkań kwalifikacyjnych, nabywanych 
kompetencji, szkoleń, staży, doświadczenia zawodowego lub wolontariatu. 
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Rozdział 1          
 

Moja prezentacja 
„Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku” - pierwszym krokiem na Twojej 

ścieżce zawodowej będzie stworzenie profilu kompetencji personalnych. Ten rozdział 
pomoże Ci dokonać przeglądu umiejętności zdobytych w Twoim dotychczasowym życiu 
oraz zainteresowań i preferowanych wartości zawodowych. Są one wynikiem Twojej 
pracy zawodowej lub wynikają z Twojego doświadczenia życiowego, ale wszystkie 
składają się na Twój profil kompetencji i profil zainteresowań. Jest bardzo istotne, żeby 
pamiętać, iż każda zdobyta umiejętność może mieć znaczący wpływ na nasze życie 
zawodowe i osobiste. Zainteresowania i cenione wartości zawodowe determinują Twój 
komfort funkcjonowania w miejscu pracy i poczucie satysfakcji z wykonywanych zadań. 
Warto, więc inwestować w siebie i czerpać doświadczenie ze wszystkiego, co nas otacza, 
nie zatracając swoich upodobań i wartości zawodowych/życiowych. 

 
Profil kompetencji personalnych: 
Zidentyfikowane Twoich kluczowych umiejętności i kompetencji jest bardzo ważne. 
Potencjalni pracodawcy będą chcieli ustalić Twoje kluczowe kompetencje na różnych 
etapach procesu rekrutacyjnego i użyją do tego następujących metod identyfikacji:  
 
o Twoja odpowiedź na ogłoszenie (list motywacyjny lub aplikacja). 
o Twoje CV. 
o Rozmowa rekrutacyjna. 
 
Każdy z nas wie, co może zaoferować nowemu pracodawcy lub rozpoczynając pracę 
na nowym stanowisku. Niemniej jednak warto jest poświecić chwilę i zastanowić się: 
- Czy przemyślałaś wszystkie możliwości i czy nie potrzebujesz obiektywnej rady 

i pomocy z zewnątrz? 
- Co możesz zaoferować nowemu pracodawcy lub rozpoczynając pracę na nowym 

stanowisku? 
- Które umiejętności wykorzystywane przez Ciebie ewoluowały wraz z Tobą i Twoim 

doświadczeniem zawodowym/życiowym? 
 
Zastanów się nad różnymi dziedzinami Twojego życia: rodziną, pracą zarobkową, 
kwalifikacjami, hobby, zainteresowaniami, wartościami zawodowymi, życiem 
społecznym. 
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Profil kompetencji personalnych 
Proszę wypełnić profil osobisty, który ma na celu pomóc w zidentyfikowaniu umiejętności, wiedzy oraz w ocenie Twojego rozwoju. 
Pomyśl o zdobytych umiejętnościach, które zostały rozwinięte w trakcie dotychczasowego doświadczenia życiowego/zawodowego. 
Zdobądź się na obiektywną ocenę! Krytyka ma być konstruktywna nie negatywna! 

Kompetencje Opis kwalifikacji 
Dokonaj oceny swoich kompetencji opisanych z 

lewej  
Bardzo łatwo Łatwo Trudno Bardzo trudno 

Komunikacja 

Potrafię rozmawiać z ludźmi z różnych środowisk.     
Potrafię słuchać uważnie przez dłuższy okres czasu.     
Potrafię wytłumaczyć skomplikowane zagadnienia 
w prosty i przystępny sposób. 

    

Potrafię zmienić swoje poglądy po dyskusji na dany 
temat. 

    

Potrafię pisać w zrozumiały dla innych 
sposób. 

    

Radzenie sobie 
z presją 

Radzę sobie z wywieraną na mnie presją.     
Potrafię skupić się na jednej rzeczy przez dłuższy czas.     
Radzę sobie w sytuacjach trudnych i stresowych..      
Radzę sobie z problemami.      

Praca w grupie 

Potrafię wykorzystać moje mocne strony 
i zainteresowania do pracy w grupie. 

    

Jestem skłonna do kompromisu w imię uzyskania 
zamierzonego celu. 

    

Potrafię pomagać pozostałym członkom grupy.     
Potrafię zaakceptować punkt widzenia różny od mojego.     
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Elastyczność 

Potrafię zaadoptować się do nowej sytuacji 
i sprostać nowym wymaganiom. 

    

Mam podzielność uwagi.      
Potrafię rozpoznać i zaakceptować różnorodne 
zainteresowania i potrzeby. 

    

Radzę sobie z nowymi zadaniami i wyzwaniami.     

Organizacja pracy 

Potrafię wprowadzić zamierzone cele w życie.      
Potrafię pracować pod presją czasu.     
Potrafię zbierać informację i dokonywać ich analizy.     
Potrafię efektywnie wykorzystać mój czas.     

Rozwiązywanie 
problemów 

Radzę sobie z trudnymi sytuacjami.     
Potrafię rozwijać nowe pomysły.      
Potrafię wprowadzić rozwiązanie w życie.     
Biorę odpowiedzialność za doprowadzenie spraw 
do końca. 

    

Umiejętności 
interpersonalne 

Mogę pracować z ludźmi: 
 z różnych kultur, wyznań, grup społecznych, 
narodowości oraz  w różnym wieku. 

    

Potrafię motywować ludzi.      

Potrafię zarządzać innymi.     
Mogę zaoferować i zaakceptować konstruktywną ocenę.     

Umiejętności 
 techniczne 

Jestem w stanie zastosować moją wiedzę techniczną 
bezpośrednio do ról, którymi jestem zainteresowany/a. 

    

Potrafię korzystać z komputera i jego oprzyrządowania.     
Potrafię szybko zdobyć wiedzę techniczną adekwatną 
do roli, jako wykonuję. 
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Dodatkowe 
umiejętności 

Np. obsługa komputera, znajomość języków obcych.     
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                 Komunikacja 
Podaj przykłady użycia Twoich umiejętności 

(gdzie, kiedy i w jaki sposób zostały 
wykorzystane). 

1 
Potrafię rozmawiać z ludźmi z różnych 
środowisk. 

 

2 
Potrafię słuchać uważnie przez 
dłuższy okres czasu.  

 

3 
Potrafię wytłumaczyć 
skomplikowane zagadnienia 
w prosty i przystępny sposób.  

 

4 
Potrafię zmienić swoje poglądy 
po dyskusji na dany temat. 

 

5 
Potrafię pisać w sposób zrozumiały 
dla innych.  

 

Wymień inne umiejętności związane z prawidłową komunikacją jakie posiadasz: 

 
 
 

Radzenie sobie z presją 

Podaj przykłady użycia Twoich 
umiejętności 

(gdzie, kiedy i w jaki sposób zostały 
wykorzystane). 

1 
Radzę sobie z wywieraną 
na mnie presją.  

 

2 
Potrafię skupić się na jednej rzeczy 
przez dłuższy czas. 

 

3 
Radzę sobie w sytuacjach trudnych 
i stresowych.  

 

4 Radzę sobie z problemami.   

Wymień inne umiejętności, jakie posiadasz i wykorzystujesz w radzeniu sobie z presją: 
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Praca w grupie 

Podaj przykłady użycia Twoich 
umiejętności 

(gdzie, kiedy i w jaki sposób zostały 
wykorzystane). 

1 
Potrafię wykorzystać moje mocne 
strony i zainteresowania do pracy 
w grupie. 

 

2 
Jestem skłonna do kompromisu 
w imię uzyskania zamierzonego celu. 

 

3 
Potrafię pomagać pozostałym członkom 
grupy. 

 

4 
Potrafię zaakceptować punkt widzenia 
różny od mojego. 

 

Wymień inne umiejętności, jakie posiadasz i wykorzystujesz do pracy w grupie: 

 
 
 

Elastyczność 

Podaj przykłady użycia Twoich 
umiejętności 

(gdzie, kiedy i w jaki sposób zostały 
wykorzystane). 

1 
Potrafię zaadoptować się 
w nowej sytuacji i sprostać 
nowym wymaganiom. 

 

2 Mam podzielność uwagi.   

3 
Jestem w stanie rozpoznać 
i zaakceptować inne niż moje 
zainteresowania i potrzeby. 

 

4 
Radzę sobie z nowymi zadaniami 
i wyzwaniami. 

 

Wymień inne sytuacje, w których wykazałaś się elastycznością: 
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Organizacja pracy 

Podaj przykłady użycia Twoich 
umiejętności 

(gdzie, kiedy i w jaki sposób zostały 
wykorzystane). 

1 
Potrafię wprowadzić w życie 
zamierzone cele.  

 

2    Potrafię pracować pod presją czasu.  

3 
Potrafię zbierać informacje 
i dokonywać ich analizy. 

 

4 
Potrafię efektywnie wykorzystać mój 
czas. 

 

Wymień inne przykłady świadczące o Twoich umiejętnościach organizacyjnych: 

 
 
 

Rozwiązywanie problemów 

Podaj przykłady użycia Twoich 
umiejętności 

(gdzie, kiedy i w jaki sposób zostały 
wykorzystane). 

1 Radzę sobie z sytuacjami trudnymi.   

2 Potrafię rozwijać nowe pomysły. 
  

 

3 
Potrafię wprowadzić w życie nowe 
rozwiązania. 

 

4 
Biorę odpowiedzialność 
za doprowadzanie spraw do końca. 

 

W jaki sposób rozwiązujesz problemy w swoim zespole? Podaj przykłady: 
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Zdolności interpersonalne 

Podaj przykłady użycia Twoich 
umiejętności 

(gdzie, kiedy i w jaki sposób zostały 
wykorzystane). 

1 
Umiem pracować z ludźmi z innych 
kultur. 

 

2 Umiem motywować ludzi.  

3 Umiem zarządzać innymi.   

4 
Umiem wydać 
oraz zaakceptować 
konstruktywną opinię. 

 

Wymień inne przykłady swoich zdolności interpersonalnych: 

 
 
 

Umiejętności techniczne 

Podaj przykłady użycia Twoich 
umiejętności 

(gdzie, kiedy i w jaki sposób zostały 
wykorzystane). 

1 

Jestem w stanie zastosować 
moją wiedzę techniczną 
bezpośrednio do zadań, 
które mnie interesują.  

 

2 
Jestem w stanie wykorzystać 
zaplecze IT/ komputerowe. 

 

3 
Mogę szybko zdobyć wiedzę 
techniczną związaną z zadaniem, 
którego się podjęłam. 

 

4 

Jestem w stanie zastosować 
moją wiedzę techniczną 
bezpośrednio do zadań, 
które mnie interesują.  

 

Wymień inne przykłady swoich umiejętności technicznych: 
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Profil zainteresowań: 
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na przyszły sukces zawodowy jest określenie 
własnych zainteresowań i preferencji co do kierunku zawodowego lub pełnionych 
ról/obowiązków.  
 

Wymień Twoje zainteresowania 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Według kryterium ważności wypisz wartości zawodowe, do których przywiązujesz wagę 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
W jakim środowisku pracy chciałabyś zostać zatrudniona? 

 Wielkość przedsiębiorstwa, 
 Sektor działalności przedsiębiorstwa, 
 Sposób wynagrodzenia, 
 Praca wykonywana w większości grupowo czy indywidualnie, 
 Możliwość rozwoju, szkoleń, wzrostu kompetencji, 
 Godzinowy rozkład pracy (stały, zmienny), 
 Przydzielanie zadań (różnorodny, ustalony z góry), 
 Mobilność (geograficzna) pracownika, 
 Odpowiedzialne stanowisko pracy, 
 Status w przedsiębiorstwie, 
 Forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna), 
 Typ umowy (na czas określony, nieokreślony, tymczasowy), 
 Inne czynniki (jakie?) 
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Rozdział 2                                                                                                                                                                                                  
Moje wykształcenie i szczególne umiejętności – identyfikacja rozwoju umiejętności 
 
Przed uzupełnieniem tej części zalecamy, żebyś przygotowała sobie wszelkie dokumenty dot. ukończonych szkół/uczelni, dyplomy ukończenia 
kursów i szkoleń, uzyskane certyfikaty i świadectwa. 
 

Wykształcenie Nazwa placówki Okres od … do …. Dokument potwierdzający 
wykształcenie 

Opis (sprecyzuj najważniejsze 
przedmioty, 

nabyte kompetencje itp.) 
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Kursy/szkolenia 
zawodowe 

Nazwa placówki/ośrodka 
szkoleniowego Okres od … do …. Dokument potwierdzający 

ukończenie 

Opis (sprecyzuj najważniejsze 
zakresy tematyczne, nabyte 

kompetencje i uprawnienia itp.) 

     

     

     

 
 
Posiadasz prawo jazdy? Jeśli tak, zaznacz kategorię:  A   B  C  D 
 
Jakie znasz języki obce I w jakim stopniu? 

……………………………………………………………..          czynnie (poziom komunikatywny)    biernie (rozumienie) 

……………………………………………………………..          czynnie (poziom komunikatywny)    biernie (rozumienie) 

……………………………………………………………..          czynnie (poziom komunikatywny)    biernie (rozumienie) 
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Rozdział 3                                                                                                                                                                                                     
Moje doświadczenie zawodowe, społeczne i osobiste 
 
Podczas wypełniania tej części przydatne będą ewentualne świadectwa pracy, zawierane dotychczas umowy i porozumienia. 
 

Rodzaj wykonywanej 
pracy lub działalności 

społecznej i określenie 
stanowiska 

Miejsce wykonywania Pracodawca, zwierzchnik, 
jednostka nadrzędna Okres od … do … Opis (pełnione obowiązki, 

zakres odpowiedzialności) 
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Sytuacja osobista: 

Stan cywilny ………………………………… 

Liczba osób w środowisku domowym …….……, w tym liczba dzieci na utrzymaniu …………… 

Ograniczenia zawodowe: 

 przeciwwskazania medyczne do ………………………………………………………………………..… 

 orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu ………………………………………..……………… 

 badania psychologiczne ………………………………………………….…………………………………… 
 

Poszukiwanie zatrudnienia: 

W jaki sposób poszukujesz pracy? 

…………………………………………………………………….…………………………………………………………..……… 

Rozmowy kwalifikacyjne, które odbyłaś w przeciągu ostatniego roku: 

 firma/stanowisko ……………………………………………………………………. termin ……………… 

 firma/stanowisko ……………………………………………………………………. termin ……………… 

 firma/stanowisko ……………………………………………………………………. termin ……………… 

W jakiej branży, jakiego rodzaju i w jakim charakterze poszukiwałaś dotychczas 

zatrudnienia? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Świadomość sukcesów i porażek: 

Moje największe sukcesy: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………….……… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Moje porażki: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Rozdział 4                                                                                                                      
Podsumowanie analizy doświadczenia 
 
Jaki rodzaj pracy jest najbardziej interesujący dla Ciebie? 
Ludzie posiadają oczekiwania odnośnie pracy, jaką preferują wykonywać. Być może 
nigdy nie opisałaś tego w sposób formalny. Użyj listy przedstawionej poniżej, 
żeby określić, co będzie dla Ciebie ważne w miejscu pracy. 
 

 

STOSUNEK PRACY 
Poziom ważności 

Niski Neutralny Wysoki 

Budżet - wysokie zarobki    

Praca pod nadzorem innych    

Praca samodzielna    

Praca w grupie    

Świadczenie usług, które pomagają innym 
lub pomagają realizować cel społeczny 

   

Praca, która wymaga przekonywania innych lub zmiany 
ich punktu widzenia 

   

Praca dostarczająca wymagających celów    

Praca, która zawiera rozmaite zadania    

Praca, która jest spójna i ma jasną procedurę    

Elastyczne godziny pracy    

Wykonywanie pracy, która jest rozpoznawana i zdobywa  
szacunek 
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Czym według Ciebie jest praca i jakich jej efektów oczekujesz? 
 
Musisz również zastanowić się nad charakterem zobowiązania, które chcesz podjąć. 
 

o Czy szukasz tylko płatnej pracy na podstawie umowy o pracę 
z przewidywalnymi dochodami? 

o Czy byłabyś zainteresowana samo zatrudnieniem, rozpoczęciem 
działalności gospodarczej, która generuje miejsca pracy dla innych osób? 

o Czy możesz osiągać swoje cele poprzez wolontariat? 

Dla każdego z powyższych stwierdzeń musisz dodatkowo zdecydować: 

o Czy to będzie praca na ½ czy cały etat? 
o Czy wolisz pracować w sposób stały czy w cyklu zleceń krótkoterminowych? 
o Jaki czas pracy będzie pasował do Twojego życia osobistego/rodzinnego? 
 

 

Podsumowanie preferencji zawodowych 

Szukam pracy, która jest/ma ………………………………...…………………………………. 
 
 
……………………………………………………………….………………………………………………… 

Praca/stanowisko.………………………………… w polu/ obszarze………………………. 
 
……………………………………………………………….………………………………………………… 

Praca, która wnosi umiejętności ………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………….………………………………………………… 

Chcę rozwijać swoje umiejętności w ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….………………………………………………… 

 
  



 
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 Strona | 18 

Lp. 
Podsumowanie doświadczenia  

społecznego i osobistego 
Ocena* 

1 2 3 4 5 
1.  Łatwo nawiązuje kontakty      

2.  Potrafi rozmawiać o sobie i swoich problemach      

3.  Nie stwarza sytuacji konfliktowych      

4.  Potrafi opanować zdenerwowanie w trudniej sytuacji      

5.  Potrafi zachować się asertywnie      

6.  Jest otwarty na nowe doświadczenia      

7.  Potrafi samodzielnie podejmować decyzje      

8.  Zna swoje mocne i słabe strony      

9.  Jest zainteresowany szkoleniem      

10.  Chciałby podjąć naukę w szkole      

11.  Umie zorganizować sobie wolny czas      

12.  Jest pewny siebie      

13.  Potrafi planować swoje działania      

14.  Dba o siebie, swój wygląd      

15.  Nie nadużywa alkoholu      

16.  Potrafi samodzielnie przygotować dokumenty      

17.  Potrafi zaprezentować się pracodawcy      

18.  Zna metody poszukiwania zatrudnienia      

19.  Potrafi wybrać stanowisko pracy dla siebie      

20.  Posiada wiedzę na temat rynku pracy      

21.  Potrafi obsługiwać komputer      

22.  Potrzebuje konsultacji z psychologiem      

23.  Ma problemy ze zdrowiem      

24.  Jest zainteresowany udziałem w obecnym projekcie      

 

*Skala ocen: 1 – nie; 2 – raczej nie; 3 – trudno powiedzieć; 4 – raczej tak; 5 – tak 
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Wnioski z analizy doświadczenia  

W celu określenia celów zawodowych i kolejnych etapów ścieżki rozwoju należy 
wyciągnąć wnioski z powyższej analizy, pomocne będą w tym poniższe pytania. Zalecane 
jest zasięgnięcie obiektywnej opinii doradcy zawodowego, trenera osobistego 
lub przynajmniej osoby z własnego otoczenia. 

 
Jak oceniasz swoje zaangażowanie w poszukiwanie zatrudnienia? 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………

………..…………………..………………………………………………………………………………………………………… 

Jakie są Twoje mocne, a jakie słabe strony? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

Co ważnego i dobrego zauważyłaś w sobie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Co musisz zmienić, nad czym powinnaś popracować? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jakie etapy trzeba zaplanować? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jakich informacji potrzebuję, jak i gdzie mogę je zdobyć? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jakie są możliwe przeszkody i trudności? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
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Rozdział 5                                                                                                                      
Moja przyszłość zawodowa 
 
Ostatnim etapem opracowania ścieżki zawodowej jest postawienie sobie celów 
i ustalenie konkretnych środków/działań zmierzających do ich osiągnięcia. Ten etap 
podobnie jak cały paszport kompetencji powinien być aktualizowany z biegiem czasu. 
Poprzez wzbogacenie Twojego zasobu kompetencji i zbioru doświadczeń będziesz 
stawiać sobie kolejne cele i inne dążenia dla spełnienia zawodowego i osobistego. 
 
Plan zawodowy (obranie kierunku i celu zawodowego) 
 
Przewidywany cel zawodowy: 

 

 

Moje zainteresowania, wartości i dążenia, w które ona się wpisuje: 

 
 
 
Moje atuty, pomocne w osiągnięciu celu 
(praca, wykształcenie, kompetencje itp.): 

Braki, które muszę 
uzupełnić/umiejętności lub kwalifikacje, 
które muszę zdobyć: 

  

Przewidywane perspektywy i zmiany na rynku pracy: 

 

Osobiste ograniczenia: Środki zaradcze na wskazane 
ograniczenia: 
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Plan działania (środki/działania służące do osiągnięcia obranego celu zawodowego) 
 

 

Opis kolejnych 
etapów/podjęte 
kroki/czynności 

do wykonania/priorytety 

Sukcesy i porażki 
Punkty wymagające 

szczególnej uwagi 

Przebieg kolejnych etapów działania 

Zrealizowane 
(tak/nie) 

Jeśli nie zrealizowane – 
kroki naprawcze, 

które należy podjąć 
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Plan kształcenia zawodowego (nieodłącznym elementem planu zawodowego, a w szczególności w przypadku zmiany kierunku 
zawodowego lub rozwoju w danej dziedzinie są szkolenia zawodowe, miękkie itp.) 
 

Forma i zakres  
kształcenia 

Jednostka  
szkoleniowa 

Sposób potwierdzenia  
nabytej wiedzy/ 

umiejętności/uprawnień 
(dyplom, zaświadczenie,  

certyfikat itd.) 

Warunki szkolenia 
(miejsce, czas trwania, 

system organizacji  
tj. stacjonarny,  

e-learningowy itd.) 

Warunki uczestnictwa w 
szkoleniu (data  

naboru zgłoszeń,  
kryteria rekrutacyjne, 

przebieg rekrutacji) 

Finanso- 
wanie  
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