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Wiarygodność

Walidacja i certyfikacja Zapewnianie jakości

Porównywalność

Ramy kwalifikacji: regionalne, krajowe, sektorowe

Wspólny język komunikacji

Język efektów uczenia się

„Efektywny” system kwalifikacji
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Interesariusze

Administracja publiczna Rynek pracy Instytucje edukacyjne

Elastyczność

Akumulowanie i przenoszenie osiągnięć

„Efektywny” system kwalifikacji
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Globalny kontekst ZSK
Ponad 150 krajów świata wdraża systemy kwalifikacji, których podstawą jest rama 
kwalifikacji i język efektów uczenia się.
Instytucja monitorująca i wspierająca - Instytut UNESCO do spraw Uczenia się przez całe 
życie (UIL), z siedzibą w Hamburgu.
Wg. danych UIL do końca 2019 r. powstało 8 regionalnych ram kwalifikacji:

Rama Odniesienia Kwalifikacji Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej,
Rama Kwalifikacji Wspólnoty Karaibskiej,
System Kwalifikacji Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej,
Europejska Rama Kwalifikacji,
Rama Kwalifikacji Państw Arabskich Zatoki Perskiej,
Pacyficzna Rama Kwalifikacji,
Rama Kwalifikacji Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju,
Ponadnarodowa Rama Kwalifikacji Dla Wirtualnego Uniwersytetu Dla Małych Państw 
Wspólnoty Narodów;

Ale:
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Globalny kontekst ZSK

Badanie porównawcze regionalnych inicjatyw w zakresie kwalifikacji, przeprowadzone 
przez Europejską Fundację Kształcenia (ETF) w 2021 r. zidentyfikowało 17 inicjatyw 
regionalnych w zakresie tworzenia i wdrażania ram kwalifikacji, z uwzględnieniem 
regionalnych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.
Mapa regionalnych ram kwalifikacji: 
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-
05/regional_qualifications_frameworks_en.pdf
Początki systemu kwalifikacji, których podstawą są język efektów uczenia się, ramy 
kwalifikacji, walidacja i certyfikacja – lata 80’te i 90’te XX wieku
Prekursorzy: Australia, Nowa Zelandia, RPA, Seszele, Malediwy
W Europie: Wielka Brytania, Irlandia, Francja

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-05/regional_qualifications_frameworks_en.pdf
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Azja Południowo-
Wschodnia:

8 poziomów (wiedza 
i umiejętności; 
zastosowanie 

i odpowiedzialność

Europa:
8 poziomów 

(wiedza, 
umiejętności, 
autonomia i 

odpowiedzialność

Karaiby:
5 poziomów 

w 5 głównych 
obszarach

P*

P* - Pacyfik, 10 poziomów w kategoriach: wiedza i umiejętności, zastosowanie, 
autonomia

Afryka 
Południowa:
10 poziomów

Przykładowe regionalne ramy kwalifikacji:
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Sojusz na rzecz umiejętności na rzecz symbiozy 
przemysłowej - Europa

Międzysektorowy plan na rzecz zrównoważonego przemysłu procesowego (SPIRE-SAIS)
Osiem sektorów: stal, chemikalia, minerały, metale nieżelazne, woda, inżynieria, 
ceramika i cement
24 partnerów projektu: stowarzyszenia branżowe, platformy technologiczne, podmioty 
edukacyjne i instytuty naukowo-badawcze z 12 krajów, w tym z Polski (Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice)
Erasmus+: dotacje UE w wysokości 3.954.198,00 EUR, realizacja od 01.01.2020 r. do 
31.12.2021 r.
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Sojusz na rzecz umiejętności na rzecz symbiozy 
przemysłowej - Europa

Główne zadania:
Rozwój technologiczny i gospodarczy wraz z prognozą – badania mające na celu 
zdiagnozowanie stanu i trendów w rozwoju technologicznym i gospodarczym sektora, 
wpływających na potrzeby w zakresie umiejętności;
Prognozowanie wymagań dotyczących umiejętności (wiedza, umiejętności, kompetencje 
społeczne; praca 4.0) – badanie podstawowych umiejętności, których potrzebują pracownicy, 
aby sprostać wyzwaniom symbiozy przemysłowej, wraz z opracowaniem ścieżek rozwoju 
umiejętności;
Systemy VET: Prognoza zmian w krajowych systemach VET – określenie obecnego stopnia 
realizacji potrzeb kompetencyjnych w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego, tak na 
szczeblu krajowym i unijnym z uwzględnieniem edukacji pozaformalnej;
Opracowanie Planu europejskiej symbiozy przemysłowej w zakresie proaktywnych 
umiejętności;
Transfer i wdrożenie Planu w przedsiębiorstwach i podmiotach realizujących usługi 
szkoleniowe tak na poziomie UE, jak i w państwach członkowskich;
Rekomendacje w zakresie polityk publicznych i upowszechnianie rezultatów prac.
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Sektorowa Rada ds. umiejętności w branży 
energetycznej i użyteczności publicznej – Wielka 
Brytania

Niezależna organizacja kierowana przez pracodawców
Wsparcie – Federacja ds. Umiejętności i Standardów Sektora Przemysłowego
Finansowanie – fundusze rządowe (granty), składki członkowskie, świadczenie usług 
biznesowych
Główne zadania:

Analizowanie umiejętności i kwalifikacji, poszukiwanych zarówno przez pracodawców, jak 
i pracowników;
Ustalanie treści kwalifikacji;
Prognozowanie przyszłych umiejętności wymaganych w sektorze;
Przyczynianie się do rozwoju Krajowych Standardów Zawodowych;
Projektowanie i zatwierdzanie ram praktyk zawodowych.
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Sektorowa Rada ds. umiejętności w branży 
energetycznej i użyteczności publicznej – Wielka 
Brytania

Główne usługi:
Prowadzenie audytów w zakresie standardów zapewniania jakości,
Tworzenie i prowadzenie Rejestru umiejętności energetycznych i użyteczności publicznej 
(SPUE), który służy do weryfikacji szkoleń, kwalifikacji i uprawnień pracowników w branży,
Opracowywanie schematów i programów szkoleń wraz ze schematami walidacji i certyfikacji,
Tworzenie strategii planowania i rozwoju kompetencji pracowników dla przedsiębiorstw,
Realizacja usług rekrutacyjnych,
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń na zamówienie.
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Rada Umiejętności ds. Zielonych Zawodów - Indie

Organizacja non-profit, kierowana przez pracodawców, utworzona w 2015 r.
Początkowe finansowanie – Narodowa Korporacja Rozwoju Umiejętności, spółka PPP
Działa dla potrzeb branż:

energii odnawialnej: słonecznej, wiatrowej, wodnej, magazynowaniem energii, biomasy, 
zrównoważonego rozwoju w zakresie eko-budownictwa i eko-transportu, 
środowiska, lasów i zmian klimatycznych: gospodarowania odpadami, gospodarki wodnej, 
gospodarki odpadami elektronicznymi, zalesiania, biopaliw i biogazu.

Główne zadania:
Zbieranie i analizowanie informacji o potrzebach kompetencyjnych rynku pracy 
poszczególnych branż, 
Opracowywanie pakietów kwalifikacji, programów nauczania, modułów szkoleniowych
i podręczników, mechanizmów realizacji szkoleń, 
Przygotowywanie trenerów realizujących szkolenia,

Zapewnienie osobom przeszkolonym i wykwalifikowanym zgodnie z ustalonymi normami 
zatrudnienia za godziwe wynagrodzenie.

Źródło: https://sscgj.in

https://sscgj.in/
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Rada Umiejętności ds. Zielonych Zawodów - Indie
Kwalifikacja: Technik oczyszczalni ścieków

Źródło: https://sscgj.in

https://sscgj.in/
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Źródło: https://www.aapathways.com.au/job-pathways/chart/national-water-industry-nwp/d80825aa-ff92-
495a-b4d9-08bbbe0b9ce8

Sektorowa Mapa Kwalifikacji dla Krajowego Przemysłu 
Wodnego- Australia

https://www.aapathways.com.au/job-pathways/chart/national-water-industry-nwp/d80825aa-ff92-495a-b4d9-08bbbe0b9ce8
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Źródło: https://www.aapathways.com.au/job-pathways/chart/national-water-industry-nwp/d80825aa-ff92-
495a-b4d9-08bbbe0b9ce8

Sektorowa Mapa Kwalifikacji dla Krajowego Przemysłu 
Wodnego- Australia

Certyfikat II

• Asystent operatora 
sieci

• Operator pola 
wiertniczego

• Operator pola 
nawadniającego

• Operator systemu 
zbierania ścieków

• Asystent Operatora 
Utrzymania Wody

Certyfikat III

• Kierownik zlewni

• Kierownik polowy 
ds. nawadniania

• Operator sieci

• Kierownik 
oczyszczalni 
ścieków

• Specjalista ds. 
usług wodnych

Certyfikat IV

• Koordynator ds. 
Operacji Zapory

• Kierownik 
hydrometryczny

• Inspektor ds. wody 
nawadniającej

• Inspektor sieci 
wodociągowych

• Specjalista ds. 
zgodności 
odpadów 
handlowych

• Technik 
uzdatniania wody

Dyplom

• Inspektor ds. 
Odpadów 
Handlowych

• Starszy Hydrograf

• Kierownik ds. 
nawadniania 
przemysłu 
wodnego

https://www.aapathways.com.au/job-pathways/chart/national-water-industry-nwp/d80825aa-ff92-495a-b4d9-08bbbe0b9ce8
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Źródło: https://www.aapathways.com.au/job-pathways/job/nwp40120-certificate-iv-in-water-industry-
operations-water-treatment-technician/4a70a2fc-3a88-43ab-98ec-26fed2d94696?parent=d80825aa-ff92-

495a-b4d9-08bbbe0b9ce8&stream=ec27dda5-c901-478e-a097-215d731f0022

Technik uzdatniania wody - Krajowy Przemysł Wodny, 
Australia
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Przykład Sektorowej Mapy Kwalifikacji – Polska (Sektor 
Sportu)

Źródło: Czechowska A., Kauc-Żelichowska A., Marek P., Projekt Sektorowej Mapy Kwalifikacji dla sektora sportu. Raport końcowy. 
(2020). Warszawa: Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
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Przykład SMK – Polska (Sektor IT)

Źródło: Ostrowska B., Czechowska A., Morańska D., Kulisiewicz T., Ostrowski R., Sektorowa Mapa Kwalifikacji oparta na Sektorowej 
Ramie Kwalifikacji dla sektora informatycznego. Raport końcowy. (2020). Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne  
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GWŚiR w polskim ZSK

Rama kwalifikacji

Opracowana Sektorowa Rama 
Kwalifikacji dla GWŚiR

Opis kwalifikacji
1. Szkolnictwo branżowe – brak 
wyodrębnienia branży

• Kwalifikacje w ramach 8 innych branż, 
w tym technik inżynierii środowiska i 
melioracji oraz technik ochrony 
środowiska

2. Szkolnictwo wyższe – konieczna 
weryfikacja i uporządkowanie

3. Kwalifikacje rynkowe – w trakcie 
opracowania „Utrzymanie i 
eksploatacja małej stacji wodociągowej 
o wydajności 1500m3/d, ujmującej 
wody podziemne”

Ścieżki rozwoju
Konieczne uporządkowanie 
obecnych kwalifikacji.

Opis kwalifikacji w odpowiedzi na 
zdiagnozowane luki kompetencyjne.

Opis potencjalnych przyszłych 
kwalifikacji w odpowiedzi na 
zdiagnozowane trendy w branży.

Wyodrębnienie branży i kwalifikacje 
cząstkowe (specjalistyczne) 
uzupełniające kwalifikacje spoza 
branży.
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Dane źródłowe:

Global inventory of regional and national qualifications frameworks (2017 i 2019) ,The European Centre for Development of 

Vocational Training (Cedefop), the European Training Foundation (ETF), the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organisation (UNESCO), and the UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/612429-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-SSA-B

https://www.aspire2050.eu/sais

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/support-instrument/sector-skills-councils; 

https://nsdcindia.org/sector-skill-councils

https://asean.org/our-communities/economic-community/services/aqrf

https://www.aapathways.com.au/job-pathways/chart/national-water-industry-nwp/d80825aa-ff92-495a-b4d9-

08bbbe0b9ce8

Czechowska A., Kauc-Żelichowska A., Marek P., Projekt Sektorowej Mapy Kwalifikacji dla sektora sportu. Raport końcowy. (2020). 

Warszawa: Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

Ostrowska B., Czechowska A., Morańska D., Kulisiewicz T., Ostrowski R., Sektorowa Mapa Kwalifikacji oparta na Sektorowej Ramie 

Kwalifikacji dla sektora informatycznego. Raport końcowy. (2020). Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ - Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, gromadzący informacje o wszystkich kwalifikacjach 

włączonych do ZSK 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/612429-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-SSA-B
https://www.aspire2050.eu/sais
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/support-instrument/sector-skills-councils
https://nsdcindia.org/sector-skill-councils
https://asean.org/our-communities/economic-community/services/aqrf
https://www.aapathways.com.au/job-pathways/chart/national-water-industry-nwp/d80825aa-ff92-495a-b4d9-08bbbe0b9ce8
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
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Dziękuję za uwagę

Anna Czechowska

Ekspert ds. ZSK

Fundacja Rozwoju Kompetencji Społecznych (w organizacji)
mob.: 695 373 544
e-mail: czechowska.anna.m@gmail.com


