
 

 

Załącznik 1. Efekty kształcenia dla zawodu technik ……………………………………. zapisane w rozporządzeniu MEN  
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 
(fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) 
 

Efekty kształcenia 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

BHP(7) – organizuje środowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 

BHP(9) – przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
 i ochrony środowiska 

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG) 

PDG(1) – stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej 

PDG(2) – stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego 

PDG(3) – stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 

PDG(4) – rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi 

PDG(5) – analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży 

PDG(6) – inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży 

PDG(7) – przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej 

PDG(8) – prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej 

PDG(9) – obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 
gospodarczej 

PDG(10) – planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej 

PDG(11) – optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej 

Kompetencje personalne i społeczne (KPS) 

KPS(1) – przestrzega zasad kultury i etyki 

KPS(2) – jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 

KPS(3) – przewiduje skutki podejmowanych działań 

KPS(4) – jest otwarty na zmiany 

KPS(5) – potrafi radzić sobie ze stresem 



 

 

KPS(6) – aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 

KPS(7) – przestrzega tajemnicy zawodowej 

KPS(8) – potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 

KPS(9) – potrafi negocjować warunki porozumień 

KPS(10) – współpracuje w zespole 

Organizacja pracy małych zespołów (OMZ) 

OMZ(1) – planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 

OMZ(2) – dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 

OMZ(3) – kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 

OMZ(4) – ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 

OMZ(5) – wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy 

OMZ(6) – komunikuje się ze współpracownikami 

 

 

 

 


