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DLACZEGO ZSK

 Rewolucja przemysłowa

 Gospodarka oparta na wiedzy

 Doskonalenie sposobów 

funkcjonowania i zarządzania

 Zdolność pracowników do 

uczenia się = przewaga 

konkurencyjna przedsiębiorstwa

 Zarządzanie przemysłem 4.0



KWALIFIKACJA TO…

…ZESTAW EFEKTÓW UCZENIA SIĘ w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej
kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez
uprawniony podmiot certyfikujący;

- Art. 2 pkt. 8 Ustawy o ZSK

KWALIFIKACJE RYNKOWE – kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na
zasadzie swobody działalności gospodarczej;

KWALIFIKACJE UREGULOWANE to kwalifikacje, które są nadawane na podstawie innych przepisów prawa (poza
formalną edukacją). Są to wyłącznie kwalifikacje cząstkowe. Ustawa nałożyła na wszystkich ministrów obowiązek
dokonania przeglądu kwalifikacji uregulowanych należących do ich działów administracji rządowej, w celu
ustalenia, które z nich powinny być włączone do zintegrowanego systemu;

KWALIFIKACJE PEŁNE to kwalifikacje w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym - nadawane na podstawie ustaw
regulujących działania systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego. Będą to kwalifikacje pełne oraz
kwalifikacje cząstkowe (kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnych). Ten rodzaj kwalifikacji jest włączony do
ZSK z mocy ustawy;



POLSKA RAMA KWALIFIKACJI



ERK JAKO RAMA ODNIESIENIA DLA RAM KRAJOWYCH





ELEMENTY OPISU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ WEDŁUG USTAWY O 

ZSK

1. Nazwa kwalifikacji

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, a także okres jego ważności i w razie potrzeby 

warunki przedłużenia ważności

3. Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji

4. Krótka charakterystyka kwalifikacji

5. Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji

6. Informacja na temat grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, w szczególności wymagany poziom 

wykształcenia

8. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

9. Zapotrzebowanie na kwalifikację

10. Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji

11. Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze

12. Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

13. Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się 

14. Poszczególne efekty uczenia się w zestawach

15. Propozycje dotyczące przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do danej kwalifikacji i odniesienia do 

poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeśli ustanowiono.



Art. 9. 1. Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisuje się do

kwalifikacji cząstkowych, jeżeli efekty uczenia się wymagane dla

danej kwalifikacji zostały opisane w sposób zawierający:

a)syntetyczną charakterystykę efektów uczenia się,

b)wyodrębnione zestawy efektów uczenia się,

c)poszczególne efekty uczenia się w zestawach oraz kryteria

weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się;

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI







W SUMIE DO ZSK ZGŁOSZONYCH ZOSTAŁO 79 KWALIFIKACJI (IBE wspierał 
65)

Zgłoszonych Włączonych

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU (PRZED REORGANIZACJĄ MINISTERSTWO 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA) 5 1

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU 8 0

MINISTERSTWO CYFRYZACJI 7 0

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 13 1

MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 25 0

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 2 0

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2 0

MINISTERSTWO FINANSÓW 7 0

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 1 0

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 0

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 1 0

ZSK – CZERWIEC 2018



OPISYWANIE KWALIFIKACJI RYNKOWEJ

Uzasadnienie celowości 

włączenia do ZSK

Opis wymaganych 

efektów uczenia się 

Określenie wymagań 

dotyczących  walidacji

Weryfikacja kompletności 

spójności opisu efektów uczenia 

się

Praca nad pozostałymi 

elementami



W sumie:

518 spotkań roboczych i 

konsultacyjnych;

15 spotkań 

informacyjnych





Opis kwalifikacji 

(metodologia)

Kwalifikacje rynkowe



JEDNOZNACZNE REALNE

SPÓJNE ZROZUMIAŁE

JAKIE MUSZĄ BYĆ EFEKTY UCZENIA SIĘ



KONCEPCJA SMART

SKONKRETYZOWANY (ang. Specific) – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu,

sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację,

MIERZALNY (ang. Measurable) – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić

stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego realizacji,

OSIĄGALNY (ang. Achievable) – cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym

samym motywację do jego realizacji,

ISTOTNY (ang. Relevant) – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi

stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,

OKREŚLONY W CZASIE (ang. Time-bound) – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont

czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

JAKIE MUSZĄ BYĆ EFEKTY UCZENIA SIĘ



EFEKTY UCZENIA SIĘ (PRZYKŁADY)

Oblicza łączny koszt i cenę jednostkową imprezy i usługi turystycznej 

Dobiera technologię druku 3D do wytworzenia obiektu

ale również:

oblicza łączny koszt imprezy/usługi turystycznej, uwzględniając koszty 

świadczeń, marżę i podatek od towarów i usług

sprawdza stan kaset materiałowych oraz zgodność typu materiału z 

parametrami nastaw parametrów modelu;



Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Umiejętności

•kryteria 
weryfikacji

Umiejętności

•kryteria 
weryfikacji

Umiejętności

•kryteria 
weryfikacji

Zestaw efektów 
uczenia się 1

Zestaw efektów 
uczenia się 2

Zestaw efektów 
uczenia się 3

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYMAGANYCH DLA KWALIFIKACJI



OKREŚLENIA NIEOPERACYJNE CZASOWNIKI OPERACYJNE (PRZYKŁADY)

wie jak zbudowana jest drukarka;

potrafi uruchomić komputer; zna

właściwe narzędzia; uczy się na

błędach; podejmuje wyzwania

Rozróżnia, omawia, objaśnia

(np. uwarunkowania), uruchamia, oblicza, mocuje,

montuje, izoluje, opracowuje, organizuje, mierzy,

kalkuluje, analizuje, redaguje, projektuje

(np. narzędzie badawcze), mocuje, planuje,

organizuje, konstruuje, koordynuje itd.

JĘZYK EFEKTÓW UCZENIA





PRZYKŁADOWA 
UMIEJĘTNOŚĆ 

przygotowuje miejsce do 
aktywności na świeżym 
powietrzu

PRZYKŁADOWA NAZWA ZESTAWU

organizowanie przestrzeni dla dzieci

PRZYKŁADOWA NAZWA KWALIFIKACJI

prowadzenie opieki dziennej w żłobku 
dziecięcym

PRZYKŁADOWE 
KRYTERIA WERYFIKACJI

omawia znaczenie aktywności 
fizycznej dla rozwoju dzieci; 

przedstawia zasady zabaw 
ruchowych na świeżym 
powietrzu.



METODYKA OPISU KWALIFIKACJI RYNKOWYCH W PRAKTYCE

ZESTAW EFEKTÓW UCZENIA SIĘ: Przygotowanie realizacji imprezy turystycznej

EFEKTY UCZENIA SIĘ KRYTERIA WERYFIKACJI

KOMPLETUJE INFORMACJE

ORGANIZACYJNE

I KRAJOZNAWCZE 

DOTYCZĄCE

IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 weryfikuje informacje krajoznawcze pochodzące z różnych

źródeł wiedzy adekwatne do rodzaju imprezy turystycznej i

uczestników;

 gromadzi materiały (np. mapy i plany miast, zdjęcia, ryciny,

nagrania audio i wideo);

 opracowuje materiały pomocnicze potrzebne do realizacji

imprezy turystycznej



METODYKA OPISU KWALIFIKACJI RYNKOWYCH W PRAKTYCE

ZESTAW EFEKTÓW UCZENIA SIĘ: Prowadzenie imprezy turystycznej

EFEKTY UCZENIA SIĘ KRYTERIA WERYFIKACJI

REALIZUJE PROGRAM 

IMPREZY

TURYSTYCZNEJ 

 prezentuje informacje organizacyjne i krajoznawcze adekwatne
do programu i planu imprezy turystycznej zgodnie ze sztuką
prezentacji i wystąpień publicznych;

 prowadzi trasę imprezy turystycznej, stosując techniki pracy
dostosowane do uczestników oraz warunków otoczenia;

 korzysta z materiałów kartograficznych, urządzeń do nawigacji i
systemów nagłośnienia;

 komunikuje się z dostawcami usług świadczonych dla
organizatora imprezy (np. kierowcami, lokalnymi przewodnikami,
pracownikami obiektów noclegowych);

 przekazuje dokumenty zgodnie z procedurami organizatora
imprezy turystycznej



OPIS KWALIFIKACJI RYNKOWEJ:

 Wyraźnie wskazuje, komu i dlaczego kwalifikacja jest potrzebna;

 Zawiera efekty uczenia się. Stosowane są czasowniki operacyjne. Sformułowania są

precyzyjne i jednoznacznie wskazują na możliwe do zastosowania sposoby walidacji;

 Jest spójny. Opisy w poszczególnych polach nie wykluczają się. Stosowana jest jednolita

terminologia;

 Zawiera realne wymagania, zapewniające jakość wykonywanych działań oraz dostosowane

do rynku pracy.

PODSUMOWANIE



„Wspieranie realizacji II etapu wdrażania 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na
poziomie administracji centralnej oraz instytucji 
nadających kwalifikacje i zapewniających jakość 
nadawania kwalifikacji.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytut Badań Edukacyjnych
Biuro Projektu ZSK
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
tel.: (22) 241 71 00, e-mail: zsk@ibe.edu.pl


