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ABClean Standard Kwalifikacji (raport końcowy)
Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF) poziom 4
Praca/Stanowisko:
Nazwa stanowiska: Ekspert ds. Azbestu
Zakres prac: Prace w zakresie zmian, napraw, utrzymania, demontażu czy rozbiórki
budynków i obiektów.
Rozmiar i rodzaj firmy: Małe i średnie przedsiębiorstwa budowlane takie jak firmy budowlane,
firmy zajmujące się sprzętem, instalacją obiektów czy ich utrzymaniem (np. hydraulicy,
elektrycy, monterzy filtrów, ogrzewania, inżynierowie systemów wentylacyjnych itp.)
UWAGA: Standard Kwalifikacji nie jest przeznaczony dla osób (lub firm), których głównym
zadaniem jest usuwanie azbestu.
Cel pracy: Organizacja wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony środowiska oraz monitorowanie zgodności prac z prawnymi wymogami BHP i
innymi zaleceniami mającymi zastosowanie, w przypadku prac, w których pojawiają się
materiały zawierające azbest oraz w przypadku oddziaływania azbestu na środowisko.
Expert do spraw azbestu musi również zdecydować, które prace powinny zostać zlecone
profesjonalnym firmom specjalizującym się w pracy z azbestem.
Syntetyczny opis zawodu: W celu zapewnienia wdrożenia środków BHP przez wszystkich
pracowników biorących udział w pracach związanych ze naprawą, utrzymaniem,
demontażem lub rozbiórką budynków/obiektów, Ekspert ds. Azbestu ma obowiązek upewnić
się, że wszystkie zagrożenia BHP zostały zidentyfikowane i ocenione, jak również musi on
upewnić się, że wszelkie środki zaradcze zostały zdefiniowane i zaplanowane.
Ekspert ds. Azbestu jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji związanej z
wszystkimi informacjami wymaganymi przez władze; jest on odpowiedzialny za upewnienie
się, że pracownicy otrzymali odpowiednie szkolenie; że przed rozpoczęciem prac zostały
wdrożone wszystkie zdefiniowane środki zaradcze. Jest on również odpowiedzialny za
nadzorowanie zgodności z planowanymi środkami zaradczymi podczas i po zakończeniu
prac jak i za zagwarantowanie nadzoru medycznego pracownikom narażonym na azbest.
Standard Kwalifikacji Eksperta ds. Azbestu jest opracowany tak by zapewnić ogólną
świadomość dotyczącą procedur związanych z postępowaniem w przypadku narażenia na
azbest dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych takich jak:
pracownicy budowlani, kierownicy budowy, samozatrudnieni, itp.
Ekspert ds. Azbestu musi działać w porozumieniu z osobą odpowiedzialną i wyznaczoną
przez pracodawcę za teren budowy. Odpowiedzialność prawna spoczywa na tej
wyznaczonej osobie odpowiedzialnej.
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Lista zadań zawodowych (włączając: kod zadania, nazwę zadania)
Zadanie zawodowe 1 (Z1) Identyfikacja zagrożeń związanych z narażeniem na azbest w
miejscu pracy i współpraca w zakresie oceny ryzyka oraz potencjalnego wpływu narażenia
na zdrowie pracowników. Podejmowanie decyzji czy dana czynność powinna być
przeprowadzana przez profesjonalną firmę specjalizująca się w pracy z azbestem.
Zadanie zawodowe 2 (Z2) Wdrożenie profilaktycznych kontroli (organizacyjnych i
technicznych), zgodnych z prawnymi wymogami, w celu zminimalizowania ryzyka
związanego z narażeniem na azbest u pracowników; doradztwo dotyczące decyzji wdrożenia
i raportowania o pracach z azbestem zgodnie z obecnie obowiązującym prawem oraz ocena
ryzyka przeprowadzana przez kompetentną osobę.
Zadanie zawodowe 3 (Z3) Opracowanie zaleceń, zapewnienie bezpiecznych praktyk w
pracy i środków kontroli w celu zminimalizowania ryzyka związanego z narażeniem na
azbest, w tym: sprzętu ochrony zbiorowej i osobistej, higieny, oczyszczania, sytuacji
awaryjnych oraz zarządzania odpadami w zgodzie z wymogami prawnymi. Zapewnienie
pisemnej instrukcji pracy dla wszystkich pracowników.
Zadanie zawodowe 4 (Z4) Identyfikacja produktów czy materiałów, które mogą zawierać
azbest oraz zadań w miejscu pracy, które mogą prowadzić do narażenia na azbest.
To zadanie identyfikacyjne obejmuje: zbieranie adekwatnych i wiarygodnych informacji na
temat obecności materiałów zawierających azbest; organizowanie analiz laboratoryjnych
(jeśli takowe są konieczne) tych materiałów, które mogłyby zawierać azbest;
przygotowywanie i prowadzenie pisemnych zapisów dotyczących zidentyfikowanych typów
materiałów i warunków, w jakich zostały one znalezione. Zalecenie zaprzestania rutynowych
prac w przypadku wykrycia materiałów podejrzanych o zawartość azbestu.
Zadanie zawodowe 5 (Z5) Zapewnienie technicznego doradztwa i zaleceń dotyczących
wyboru, ograniczeń, poprawnego użytkowania i utrzymania sprzętu ochrony dróg
oddechowych i innego sprzętu ochrony zbiorowej i osobistej, sprzętu roboczego, sprzętu
czyszczącego itp.
Zadanie zawodowe 6 (Z6) Zrozumienie ograniczeń kontroli i organizacja monitorowania
miejsca pracy zgodnego z wymogami prawnymi, włączając: monitoring powietrza, pobieranie
próbek osobistych, kontrole miejsca pracy i kontrole sprzętu ochrony osobistej.
Zadanie zawodowe 7 (Z7) Diagnoza potrzeb szkoleń na temat azbestu i organizacja kursów
dla pracowników, którzy mogą pracować z lub w pobliżu materiałów zawierających azbest.
Opracowanie i utrzymanie dokumentacji dotyczącej pracowników, którzy przeszli szkolenie
odnośnie świadomości na temat szkodliwości azbestu.
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Zadanie zawodowe 8 (Z8) Prowadzenie dokumentacji i udostępnianie jej, zgodnie z
przepisami, odpowiednim władzom.
Zadanie zawodowe 9 (Z9) Przechowywanie dokumentacji pracowników pracujących na
terenach, gdzie obecne są materiały zawierające azbest.
Zadanie zawodowe 10 (Z10) Informowanie o wymogu badań medycznych i współpraca przy
profilaktycznych kontrolnych badaniach medycznych.
Zadanie zawodowe 11 (Z11) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej chorób związanych z
azbestem i raportowanie o nich odpowiednim władzom zgodnie z wymogami prawnymi.
Zadanie zawodowe 12 (Z12) Komunikacja z zainteresowanymi stronami spoza firmy tj.
podwykonawcami, klientami, profesjonalnymi firmami specjalizującymi się w pracy z
azbestem, władzami publicznymi i innymi zainteresowanymi stronami.
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Lista składowych kwalifikacji zawodowych (włączając: kod i nazwę kwalifikacji):
Kwalifikacja zawodowa 1 (K1) Doradztwo dotyczące zaleceń i prawnych wymogów BHP
związanych z azbestem.
Kwalifikacja zawodowa 2 (K2) Identyfikacja zagrożeń powodowanych przez azbest oraz
doradztwo w zakresie oceny ryzyka związanego z azbestem.
Kwalifikacja zawodowa 3 (K3) Wkład w bezpieczne metody pracy, sprawy techniczne i
organizacyjne oraz środki zaradcze w celu minimalizowania ryzyka związanego z azbestem.
Kwalifikacja zawodowa 4 (K4) Diagnozowanie potrzeb dotyczących szkoleń i świadomości
na temat azbestu.
Kwalifikacja zawodowa 5 (K5) Raportowanie i doradztwo w odpowiedzi na wypadki i
choroby azbestozależne.
Kwalifikacja zawodowa 6 (K6) Audyt systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu
określenia skuteczności realizacji.
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Korelacja między zadaniami zawodowymi a składowymi kwalifikacji zawodowych
Składowe kwalfikacji zawodowych

Zadania zawodowe
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X
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Opis Kwalfikacji Zawodowych
Kwalifikacja Zawodowa K1 (Z1 – Z12): Doradztwo dotyczące zaleceń i prawnych wymogów BHP związanych z azbestem
Numer
1
2
3
4
Numer

1

Numer
1
2
3

UMIEJĘTNOŚCI (Jest w stanie…)
Zidentyfikować i zinterpretować obowiązujące wymogi prawne
Radzić firmie i wydawać jej zalecenia
Wdrażać zmiany prawne związane ze sprawami azbestu
Komunikować się z zainteresowanymi stronami spoza firmy
WIEDZA (Zna i rozumie)
Obowiązujące prawo dotyczące azbestu, wytyczne, zalecenia i najlepsze praktyki,
w tym: odpowiednie procedury pracy z azbestem, metody, sprzęt i narzędzia,
ochrona osobista, pomiary, odpady zawierające azbest, szkolenia, nadzór
zdrowotny, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji

Bardzo
ważne
X
X
X

Ważne

Mniej
istotne

X
Bardzo
ważne

Ważne

Mniej
istotne

X

KOMPETENCJE (Jest gotów…)
Radzić wyznaczonej osobie odpowiedzialnej w sprawach wdrożenia prac zgodnie z
prawnymi wymogami i zaleceniami dotyczącymi azbestu
Prowadzić i przechowywać odpowiednią dokumentację
Radzić i pomagać w rozwiązywaniu potencjalnych problemów związanych z
azbestem

X
X
X

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
Project No. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

Kwalifikacja Zawodowa K2 (Z1 – Z4, Z6, Z8 – Z9, Z11): Identyfikacja zagrożeń powodowanych przez azbest oraz doradztwo w
zakresie oceny ryzyka związanego z azbestem
Numer
1
2

3

4
5

6
Numer
1
2

UMIEJĘTNOŚCI (Jest w stanie…)
Zidentyfikować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska
związane z azbestem
Doradzać kompetentnej osobie w zakresie oceny ryzyka związanego ze wszystkimi
rodzajami azbestu i w zakresie podejmowania decyzji co do najbardziej
stosownych środków ostrożności
Doradzać w zakresie podejmowania decyzji które czynności mają być przekazane
profesjonalnym firmom specjalizującym się w pracy z azbestem w zależności od
charakteru pracy, zidentyfikowanego rodzaju azbestu, wyników oceny ryzyka oraz
obowiązujących przepisów prawnych
Zapewnić wdrożenie środków kontroli tak by zapobiegać jakiemukolwiek narażeniu
na pył azbestu
Utrzymywać i przechowywać informacje dotyczące zagrożeń zdrowotnych,
środowiskowych czy zagrożeń bezpieczeństwa zidentyfikowanych na terenie pracy
w celu ułatwienia ich zrozumienia odbiorcom
Zapewnić zaopatrzenie w odpowiednie przygotowane miejsca pracy, narzędzia,
procesy techniczne, sprzęt ochrony zbiorowej jak i osobistej
WIEDZA (Zna i rozumie…)
Metodologię oceny ryzyka
Identyfikację materiałów zawierających azbest oraz typy azbestu według
zagrożenia jakie stwarzają. Procedurę, której należy przestrzegać na obszarze

Bardzo
ważne

Ważne

Mniej
istotne

X

X

X

X

X

X
Bardzo
ważne
X

Ważne

Mniej
istotne

X
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pracy przed identyfikacją i kiedy już jakikolwiek materiał podejrzewany o zawartość
azbestu zostanie znaleziony
3

Monitorowanie środowiskowego oraz osobistego narażenia na azbest, pomiary

X

4

Bezpieczne procedury pracy

X

Numer
1
2
3

KOMPETENCJE (Jest gotów…)
Zidentyfikować potencjalne zagrożenia związane z azbestem w miejscu pracy i
radzić w zakresie oceny ryzyka
Radzić w zakresie kluczowych decyzji dotyczących środków kontroli,
monitorowania powietrza i wymogów co do bezpieczeństwa pracy z azbestem
Prowadzić dokumentację oceny ryzyka i raportować jej wyniki

X
X
X
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Kwalifikacja Zawodowa K3 (Z1 – Z6, Z12): Wkład w bezpieczne metody pracy, sprawy techniczne i organizacyjne oraz środki
zaradcze w celu minimalizowania ryzyka związanego z azbestem
Numer
1
2
3
4
5

Numer
1
2
3
4
5
Numer

UMIEJĘTNOŚCI (Jest w stanie…)
Zidentyfikować jakiekolwiek potencjalny problem związany z azbestem
Radzić w zakresie odpowiedzi na problemy w celu minimalizacji zdrowotnych jak i
środowiskowych skutków narażenia na azbest
Radzić odnośnie bezpiecznych praktyk pracy oraz odpowiedniego użycia sprzętu
ochrony zbiorowej i osobistej oraz instalacji
Sugerować i wdrażać innowacyjne, praktyczne oraz ekonomiczne rozwiązania w
celu ułatwienia ich zrozumienia czytelnikom
Konsultować się z pracodawcą, kierownikami poszczególnych działów,
pracownikami oraz przedstawicielami pracowników odnośnie kwestii
organizacyjnych, technicznych oraz środków zaradczych
WIEDZA (Zna i rozumie…)
Zagrożenia i ryzyko występujące w miejscu pracy związane z narażeniem na
azbest
Środki zapobiegawcze związane z azbestem
Metody bezpiecznej pracy, środki techniczne i organizacyjne mające na celu
prewencję i wyeliminowanie ryzyka azbestowego.
Odpowiednie użytkowanie i oczyszczanie sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz
innego sprzętu zarówno ochrony zbiorowej jak i osobistej
Aktualne standardy w zakresie azbestu obowiązujące w danej organizacji

Bardzo
ważne
X

Ważne

Mniej
istotne

X
X
X

X
Bardzo
ważne

Ważne

Mniej
istotne

X
X
X
X
X

KOMPETENCJE (Jest gotów…)
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1
2
3

Reagować i pomagać w rozwiązywaniu pojawiających się potencjalnych
problemów
Proponować innowacyjne, praktyczne i ekonomiczne rozwiązania
Angażować innych członków personelu we wdrażanie rozwiązań

X
X
X
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Kwalifikacja Zawodowa K4 (Z7): Diagnozowanie potrzeb dotyczących szkoleń i świadomości na temat azbestu
Numer
1
2
3
Numer
1
2
3
Numer
1
2

UMIEJĘTNOŚCI (Jest w stanie…)
Zidentyfikować potrzebę szkolenia i braki w umiejętnościach w obrębie firmy
Zorganizować kursy dla pracowników, którzy mogą pracować w narażeniu na
azbest
Ocenić skuteczność szkolenia
WIEDZA (Zna i rozumie…)
Wymogi szkoleniowe dla pracujących w kontakcie z azbestem
Aktualny poziom świadomości pracowników i ich zrozumienie problemu azbestu
Dostępne kursy szkoleniowe

Bardzo
ważne
X

Ważne

Mniej
istotne

X
X
Bardzo
ważne
X
X

Ważne

Mniej
istotne

X

KOMPETENCJE (Jest gotów…)
Zidentyfikować potrzeby szkoleniowe
Efektywnie ocenić szkolenie i naukę

X
X
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Kwalifikacja Zawodowa K5 (Z1, ZS6, Z8 – Z11): Raportowanie i doradztwo w odpowiedzi na wypadki i choroby
azbestozależne
Numer
1
2
3
4
Numer
1
2
3
4
Numer
1
2
3

UMIEJĘTNOŚCI (Jest w stanie…)
Zidentyfikować zdrowotne lub środowiskowe zagrożenia lub incydenty związane z
azbestem w miejscu pracy
Prowadzić odpowiednią dokumentację związaną z azbestem i radzić w zakresie
raportowania wymaganych informacji odpowiednim władzom
Prowadzić dokumentację wszystkich chorób związanych z azbestem i radzić w
zakresie raportowania o tych chorobach odpowiednim władzom
Zorganizować i zaplanować profilaktyczną opiekę medyczną dla pracowników
będących w kontakcie z azbestem
WIEDZA (Zna i rozumie…)
Metodykę dochodzenia w przypadku wypadku/incydentu
Środki kontroli związane z azbestem
Specyficzny nadzór zdrowotny nad pracownikami narażonymi na azbest
Azbestozależne choroby zawodowe

Bardzo
ważne

Ważne

Mniej
istotne

X
X
X
X
Bardzo
ważne
X
X

Ważne

Mniej
istotne

X
X

KOMPETENCJE (Jest gotów…)
Prowadzić dokładną i kompletną dokumentację odnoszącą się do zarządzania
azbestem
Współpracować w odpowiedni sposób w przypadku wypadku/choroby
Planować i interpretować wyniki nadzoru zdrowotnego nad pracownikami
pracującymi w kontakcie z azbestem

X
X
X
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Kwalfikacja Zawodowa K6 (Z4 – Z6): Audyt systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu określenia skuteczności realizacji
Numer
1
2

3
4
5
Numer
1
2
3
Numer
1

UMIEJĘTNOŚCI (Jest w stanie…)
Przeprowadzić kompleksową i dokładną ocenę aktualnych norm dotyczących
azbestu
Zagwarantować skuteczne wdrożenie procedur bezpiecznej pracy z azbestem i
najlepszych praktyk, nawet w tych pracach prowadzonych przez profesjonalne
firmy specjalizujące się w pracy z azbestem
Zidentyfikować niezgodności, obszary wymagające doskonalenia, jak i możliwości
doskonalenia
Monitorować techniki pracy, narzędzia, sprzęt, sprzęt ochrony osobistej, sprzęt
ochrony dróg oddechowych, teren pracy, metody usuwania odpadów
Monitorować poziomy narażenia, planować i organizować monitorowanie powietrza
oraz pomiary indywidualne związane z azbestem
WIEDZA (Zna i rozumie…)
Standardy zdrowia i bezpieczeństwa oraz dobre praktyki w celu zapobiegania oraz
minimalizowania ryzyka związanego z azbestem
Praktyczne zastosowania wyników audytów
Procedury pomiarów i analizy azbestu

Bardzo
ważne

Ważne

Mniej
istotne

X

X

X
X
X
Bardzo
ważne

Ważne

Mniej
istotne

X
X
X

KOMPETENCJE (Jest gotów…)
Przeprowadzać audyty i inspekcje bezpiecznych systemów pracy w celu
upewnienia się, że spełniają one wszystkie prawne wymagania związane z
azbestem

X
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Moduły szkoleniowe do Standardu Kwalifikacji dla Eksperta ds. Azbestu

Numer

1
2
3
4
5
6
7
Ogółem

Moduły szkoleniowe
Główne zagadnienia dotyczące azbestu
Przepisy prawne w Unii Europejskiej odnoszące się do azbestu
Identyfikacja materiałów zawierających azbest
Identyfikacja zagrożenia i ocena ryzyka. Definicje kontroli i planowania
Bezpieczne praktyki pracy
Procedury dotyczące czyszczenia, dekontaminacji i zarządzania odpadami azbestowymi
Szkolenia, potrzeby dotyczące świadomości i komunikacji w sprawach azbestu

Minimalny
wymiar
godzinowy
szkolenia
1
1.5
1
1.25
1.5
1
0.75
8

Jednostki szkolenia do Standardu Kwalifikacji dla Eksperta ds. Azbestu
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
Project No. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

Numer

1

Moduły szkoleniowe
Główne zagadnienia dotyczące azbestu

Jednostki szkolenia
Cechy oraz fizyczne /chemiczne właściwości azbestu
Wykorzystanie i typy azbestu

2
3

4

5

Przepisy prawne w Unii Europejskiej
odnoszące się do azbestu
Identyfikacja materiałów zawierających azbest

Identyfikacja zagrożenia i ocena ryzyka.
Definicje kontroli i planowania.

Bezpieczne praktyki pracy

Skutki zdrowotne i choroby azbestozależne
Główne wymagania prawne UE w odniesieniu do azbestu
Narodowe / krajowe prawo dotyczące azbestu i główne wymogi
Czynności / zadania podczas których może wystąpić narażenie na
azbest
Obiekty / produkty w których można znaleźć azbest
Formy materiałów zawierających azbest według ich potencjalnego
uwalniania włókien azbestowych do powietrza: miękkie i twarde
materiały
Etapy diagnozowania obecności azbestu w budynkach
Identyfikacja zagrożeń i ocean ryzyka. Wartości graniczne dla
narażenia na azbest
Planowanie pracy i procedury prac
Wymogi badań lekarskich. Programy nadzoru medycznego dla
pracowników i rejestry
Plan zarządzania w przypadku wypadku/incydentu. Powiadamianie
odpowiednich organów
Przygotowanie miejsca pracy w kontakcie z azbestem
Praktyki robocze. Sprzęt i narzędzia do demontażu materiałów
zawierających azbest

Minimalny
wymiar
godzinowy
szkolenia
0.25
0.25
0.50
0.75
0.75
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.25
0.50
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6

Procedury dotyczące czyszczenia,
dekontaminacji i zarządzania odpadami
azbestowymi

7

Szkolenia, potrzeby dotyczące świadomości i
komunikacji w sprawach azbestu

Ogółem

Sprzęt Ochrony Osobistej (PPE)

0.50

Środki organizacyjne i środki higieny. Monitoring i środki kontroli
Procedury czyszczenia i odkażania dla personelu i miejsca pracy
Środki monitoringu po zakończeniu prac
Zarządzanie, transport i ostateczny wywóz odpadów zawierających
azbest
Szkolenie/ świadomość pracowników pracujących w kontakcie z
azbestem: cele, strategie i techniki
Komunikacja z pracownikami, ich aktywność i konsultacje
Komunikacja z zainteresowanymi podmiotami spoza firmy.
Psychologiczne aspekty związane ze świadomością ryzyka na temat
azbestu

0.25
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.25

8
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Załącznik
Deskryptory definiujące poziomy Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF)
Poziom 4
Wiedza (dana osoba wie i
rozumie…)
Faktograficzna
i teoretyczna wiedza
w szerszym kontekście
danej dziedziny
pracy lub nauki

Umiejętności (dana osoba jest
w stanie…)
Zakres umiejętności
kognitywnych i praktycznych
potrzebnych do generowania
rozwiązań określonych
problemów w danej dziedzinie
pracy lub nauki

Kompetencje (dana osoba
jest gotowa…)
Samodzielna organizacja
w ramach wytycznych
dotyczących kontekstów
związanych z pracą lub nauką,
zazwyczaj przewidywalnych,
ale podlegających zmianom.
Nadzorowanie rutynowej
pracy innych,
ponoszenie pewnej
odpowiedzialności za ocenę
i doskonalenie działań
związanych z pracą lub nauką

Definicje:
Wiedza - oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk związanych z dziedziną
pracy lub nauki. W kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji, wiedza opisywana jest jako teoretyczna i/lub faktograficzna;
Umiejętności - oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonania zadania i rozwiązywania problemów. W
kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji, umiejętności opisywane są jako poznawcze (angażujące użycie logicznego, intuicyjnego i
kreatywnego myślenia) oraz praktyczne (angażująca sprawność ręczną i wykorzystanie metod, materiałów, narzędzi i instrumentów);
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Kompetencje - oznaczają dowiedzioną umiejętność korzystania z wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych i/lub
metodologicznych w pracy lub nauce, oraz w rozwoju zawodowym i osobistym. W kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji, kompetencje
określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii.
Kompetencje społeczne - zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu
zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.
Kompetencje zawodowe - wszystko co pracownik wie, rozumie i potrafi wykonać, adekwatnie do sytuacji w miejscu pracy. Kompetencje
zawodowe opisywane są za pomocą trzech zestawów: wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne.
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