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Narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  
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Opis 
kwalifikacji  

Sektorowe 
Ramy 

Kwalifikacji 



Opis kwalifikacji rynkowej  
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Jeden, powszechnie uznany standard, określający jakie elementy musi 

zawierać każdy opis kwalifikacji funkcjonującej w systemie (art. 15.1). 

Kwalifikacja rynkowa może zostać włączona 
do ZSK na wniosek podmiotów prowadzących 
zorganizowaną działalność w obszarze: 
gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń. 
Na przykład może to być: firma handlowa, 
organizacja skupiająca przedsiębiorców z 
branży budowlanej, zrzeszenie producentów 
obuwia itp. 



Elementy opisu kwalifikacji rynkowej 
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Zapotrzebowanie na 
kwalifikację  

Odniesienie do 
kwalifikacji  
o zbliżonym 
charakterze  

Grupy adresatów 
Warunki 

przystąpienia do 
walidacji 

Typowe możliwości 
wykorzystania 

kwalifikacji  

Uprawnienia 
związane  

z posiadaniem 
kwalifikacji  

Nazwa kwalifikacji 
i jej krótka 

charakterystyka 

Nazwa dokumentu 
potwierdzającego 

nadanie kwalifikacji 

Orientacyjny nakład 
pracy, potrzebny do 

uzyskania kwalifikacji 

Wymagania  
dotyczące walidacji  

i podmiotów ją 
przeprowadzających 

Efekty uczenia się 

Propozycja dot. 
przypisania poziomu 
PRK i odniesienia do 

poziomu SRK 



Efekty uczenia się 
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Zestaw efektów 

uczenia się 

•01. Przygotowanie realizacji imprezy turystycznej 

•02. Prowadzenie imprezy turystycznej  

Efekt uczenia się 

•Kontroluje i nadzoruje przebieg imprezy 
turystycznej 

•Sprawuje opiekę nad uczestnikami imprezy 
turystycznej  

Kryteria 
weryfikacji  

•Wymienia zasady bezpiecznej realizacji imprezy 
turystycznej 

• Instruuje grupę w zakresie przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w czasie realizacji imprezy 
turystycznej 

•Wymienia sposoby reagowania w sytuacjach 
zdarzeń losowych 

 

Przykład z kwalifikacji: Pilotowanie imprez turystycznych 



Język umiejętności 
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wyrażone w  

JĘZYKU UMIEJĘTNOŚCI 

WIEDZA 

UMIEJĘTNOŚCI 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 



Wymagania dla walidacji w opisie kwalifikacji 

7 

METODY STOSOWANE PODCZAS WALIDACJI  

• Na etapie weryfikacji dopuszczalne są wyłącznie następujące metody 
weryfikacji: test teoretyczny i obserwacja w warunkach symulowanych.  

ZASOBY KADROWE  

• W skład komisji weryfikacyjnej wchodzą min. 3 osoby: a) przewodniczący 
komisji musi posiadać: 5-letnie doświadczenie w pracy …., wykształcenie 
wyższe, umiejętność weryfikacji nabytych kompetencji kandydatów na 
stanowiska …. b) każdy z pozostałych członków komisji musi posiadać: 3-
letnie doświadczenie w pracy na stanowisku …, wykształcenie min. średnie  

WARUNKI ORGANIZACYJNE I MATERIALNE  

• Instytucja Certyfikująca zapewnia: - …, - …., - …, - …. . 



Wymagania dla walidacji w opisie kwalifikacji 
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 gwarancja porównywalności wyników walidacji przeprowadzonych 

przez różne IC 

 podstawa do oceny możliwości certyfikowania przez daną IC 

podczas procesu uzyskiwania uprawnień do certyfikowania  

 nie powinny stanowić szczegółowego opisu przebiegu walidacji  

 podstawa do stworzenia własnego, szczegółowego scenariusza 

walidacji 

 



Dalsze etapy „życia” kwalifikacji rynkowej  
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Opisanie i złożenie wniosku o włączenie 
kwalifikacji rynkowej do ZRK 

Włączanie kwalifikacji rynkowej 

Nadawanie uprawnień IC 

Wyłonienie PZZJ 

Przegląd i aktualizacja kwalifikacji rynkowej  



SKĄD CZERPAĆ  
POMYSŁY NA 

KWALIFIKACJE 
RYNKOWE? 
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Sektorowe ramy kwalifikacji  
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Opis poziomów kwalifikacji 
funkcjonujących w danym 
sektorze lub branży. 
Poziomy sektorowych ram 
kwalifikacji odpowiadają 
odpowiednim poziomom 
Polskiej Ramy Kwalifikacji.  
 
              (art. 2, pkt 19 ustawy o ZSK) 



Sektorowe ramy kwalifikacji  
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Elementy składowe i struktura projektu SRK 
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-Zidentyfikowane potrzeby sektora w zakresie 
uporządkowania kompetencji i kwalifikacji w sektorze 

-Określenie definicji sektora 

-Określenie zakresu sektora 



Elementy składowe i struktura projektu SRK 
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 Zakres (definicja) 
 Charakterystyki poziomów 
 Opis wyznaczników 

sektorowych 
 Słownik pojęć 



Proces powstawania projektu SRK 
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ZESPOŁY 
EKSPERCKIE 

ANALIZA 
KOMPETENCJI 

WYZNACZNIKI 
SEKTOROWE 

CHARAKTERY-
STYKI 

POZIOMÓW 

WSTĘPNY 
PROJEKT SRK 

KONSULTACJE 
BRANŻOWE 

PROJEKT SRK 



W jaki sposób oba  
narzędzia wspierają  
promocję i rozwój 

kompetencji 
pracowników sektora? 
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SRK jako inspiracja dla nowych kwalifikacji rynkowych 

17 

Działania dokonane w sektorach telekomunikacji, finansów, budownictwa, przemysłu 
mody i turystyki, wskazują, iż możliwe jest wykorzystanie języka ram sektorowych 
łączącego język efektów uczenia się z terminologią branżową w szczególności do 
opisu stanowisk pracy oraz innych działań potrzebnych  firmom sektorowym – analizy 
potrzeb szkoleniowych, wewnętrznej certyfikacji, wykorzystania SRK do wsparcia 
praktyk i staży zawodowych czy w ramach rekrutacji i selekcji kandydatów. 
Głównym celem wszystkich tych działań jest wsparcie pracowników danej branży. 
Ramy sektorowe oraz ogólnie ZSK mają ułatwić dopasowanie kompetencji 
posiadanych przez pracowników do potrzeb rynku pracy, umożliwić potwierdzenie ich 
rzeczywistych umiejętności, w szczególności jeśli zostały one uzyskane poza edukacją 
formalną. Patrząc z perspektywy zwykłego pracownika może to przyczynić się do 
szybszego znalezienia pracy, jej utrzymania lub zmiany, a także sprzyja awansowi 
zawodowemu. 
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