
Sektorowa Rama Kwalifikacji 
dla sektora 

gospodarki wodno-ściekowej 
i rekultywacji

Klara Ramm





3

Po co nam SRK?
§ uporządkowanie zestawu kwalifikacji 

– budowanie zespołów,
§ jednolity i miarodajny sposób oceny 

potencjału pracowników 
(porównywalność), 

§ weryfikacja kompetencji kandydatów 
do pracy,

§ łatwość współpracy na rynku 
europejskim,

§ detekcja potrzeb w systemie 
kształcenia,

§ standardy zatrudnienia – bez 
potrzeby regulacji.
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Prace nad SRK
Zespół:

§ przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
§ podmiotów prowadzących rekultywację, remediację,
§ podmiotów oferujących usługi specjalistyczne (technologie, 

urządzenia, prace, laboratoria itd.),
§ organizacji działających w otoczeniu i na rzecz sektora,
§ instytucji zajmujących się kształceniem formalnym,
§ instytucji zajmujących się kształceniem pozaformalnym,

Osoby wykazujące się wiedzą ekspercką i doświadczeniem w 
pracach związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji.
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Prace nad SRK

Etap 0 (Etap przygotowawczy).
Etap 1: Opracowanie wstępnego projektu SRK GWŚIR przez
zespół ekspertów.
Etap 2: Konsultacje wstępnego projektu SRK GWŚIR w
środowisku sektora (wśród przedstawicieli dominujących i
kluczowych podmiotów oraz interesariuszy sektora) oraz jego
weryfikacja.
Etap 3: Opracowanie wytycznych w zakresie wdrażania i
wykorzystania SRK GWŚIR dla różnych grup interesariuszy
oraz materiałów dodatkowych.
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Definicja
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora 
Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji i Remediacji
(SRK GWŚRIR) obejmuje opis kompetencji niezbędnych do 
planowania, organizowania, realizowania i nadzorowania 
procesów w ramach gospodarki wodno-ściekowej oraz 
rekultywacji i remediacji, w szczególności w zakresie:

● ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody,
● odbierania, transportu i oczyszczania ścieków, w tym

odprowadzania ścieków do wód i do ziemi,
● oceny stanu ekosystemów oraz projektowania i wdrażania

działań naprawczych w procesach rekultywacji i remediacji,



● projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej,

● prowadzenia pomiarów, obserwacji, badań
laboratoryjnych i terenowych na potrzeby procesów
gospodarki wodno-ściekowej, rekultywacji i remediacji,

● gospodarowania zasobami wody, w tym
minimalizowania zużycia wody, jej ponownego
wykorzystywania oraz gospodarowania wodami
opadowymi i roztopowymi,

● gospodarowania odpadami, w tym osadami,
powstającymi w procesach gospodarki wodno-
ściekowej, rekultywacji i remediacji zgodnie z ideą
zrównoważonego rozwoju oraz zasadami gospodarki o
obiegu zamkniętym.

Działania edukacyjne!
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Wiedza – zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk, 
przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny 
uczenia się lub działalności zawodowej. 

Umiejętności – przyswojona w procesie uczenia się zdolność 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla 
dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej. 

Kompetencje społeczne – zdolność autonomicznego 
i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym 
oraz kształtowania własnego rozwoju, z uwzględnieniem etycznego 
kontekstu własnego postępowania. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ
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Wiedza
Umiejętności
Kompetencje społeczne
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Poziomy od 3 do 8
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Poziomy od 3 do 8
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SRK GWŚRR
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SRK GWŚRR
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SRK GWŚRR
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• wsparcie w procesie opisywania stanowisk pracy,

• wsparcie pracodawców w procesach rekrutacji i selekcji pracowników,

• wsparcie w procesach wewnętrznej oceny pracowników,

• ułatwienie wartościowania stanowisk pracy i tworzenia siatki wynagrodzeń,

• ułatwienie tworzenia i modyfikowania systemu awansowania i

wynagradzania pracowników, planowania ścieżki rozwoju zawodowego

pracowników.

Korzyści:


