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Uczymy się przez całe życie…

Edukacja 
pozaformalna

Edukacja 
formalna

Uczenie się

nieformalne
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…a ZSK akceptuje różne sposoby uczenia się

Źródło: Prezentacja z dnia 06.02.2020, Wojciech Stęchły, IBE
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PRK – progresja kompetencji

POZIOM 1: potrafi wykonywać 
bardzo proste zadania według 
szczegółowych wskazówek

POZIOM 3: potrafi 
wykonywać niezbyt 
złożone zadania według 
ogólnej instrukcji

POZIOM 5: 
potrafi wykonywać 
zadania bez instrukcji

POZIOM 6: 
potrafi innowacyjnie 
wykonywać zadania
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PRK – progresja kompetencji

POZIOM 1: 
jest gotów do 
działania pod 
bezpośrednim 
nadzorem

POZIOM 2: jest 
gotów do 
działania i 
współdziałania 
pod kierunkiem

POZIOM 3: 
jest gotów do 
częściowo 
samodzielnego 
działania oraz 
współdziałania

POZIOM 5: 
jest gotów do 
samodzielnego 
działania oraz 
współdziałania
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Kwalifikacje w ZSK

KWALIFIKACJE

NADAWANE W RAMACH 
OŚWIATY I SYSTEMU 

SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PEŁNE CZĄSTKOWE

NADAWANE POZA 
SYSTEMEM OŚWIATY I 

SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

CZĄSTKOWE

UREGULOWANE RYNKOWE
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Kwalifikacje w ZSK
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Aktualne Przegląd nie rzadziej niż 10 lat

Wspierają uczenie się 
przez całe życie

Akceptacja różnych form uczenia się

Kształcenie formalne Egzaminy zawodowe eksternistyczne

Wiarygodne
Walidacja przez podmioty certyfikujące, 

porównywalna dzięki kryteriom zawartym w opisie 
kwalifikacji

Rozpoznawalne Poziom PRK/SRK -> ERK

Nie są uregulowanymi Mogą być ich podstawą

Nie są zawodem lub 
stanowiskiem

Umiejętności potrzebne do wykonywania danych 
czynności zawodowych; powiązane z jednym 

stanowiskiem/zawodem lub z wieloma 
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Kwalifikacje a kompetencje
Rekomendacja dot. usług szkoleniowo-doradczych

Przez kwalifikację należy rozumieć opis efektów uczenia się, dla których można 
zidentyfikować proces potwierdzania, że osoba posiada opisane efekty uczenia się. Proces 
powinien być niezależny od procesu edukacji i obejmować identyfikację, weryfikację i 
dokumentację posiadanych efektów uczenia się – jest to tzw. walidacja. Walidacja powinna 
być trafna (weryfikowane są te efekty uczenia się, które dotyczą kwalifikacji) oraz rzetelna
(wynik walidacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających 
walidację). Walidacja kończy się wydaniem decyzji, które efekty uczenia się zostały 
osiągnięte, a które nie. Jest podstawą wydania dokumentu stwierdzającego, że osoba 
posiada kwalifikację – czyli wydania certyfikatu w procesie certyfikacji. Kwalifikacją będą m. 
in. opisy efektów uczenia się, zawarte w kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji (ZSK), a także zestawy efektów uczenia się wyodrębnione w 
kwalifikacjach włączonych do ZSK.
Kompetencją będą takie opisy efektów uczenia się, dla których procesów walidacji i 
certyfikacji nie można zidentyfikować.
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Kwalifikacja

• Efekty uczenia się

• Walidacja

• Certyfikacja

Kompetencje

• Zdolność podejmowania 
działań

• Efekty uczenia się

• Własne doświadczenia

Zawód

• Stanowisko

• Funkcja

• Rola zawodowa

• Czynności/zadania zawodowe
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Kwalifikacja 
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).

Przykład: ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
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Efekty uczenia się (     kształcenia) 
wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się.
(art. 2, pkt 4 ustawy o ZSK).
Przykład: rozróżnia części urządzeń i układów automatyki przemysłowej

Wiedza - zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk, przyswojonych w 
procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej. 
(art. 2, pkt 23 ustawy o ZSK).

Umiejętności - przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i 
rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności 
zawodowej. (art. 2, pkt 21 ustawy o ZSK).

Kompetencje społeczne - rozwinięta w toku uczenia się zdolność do kształtowania 
własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu 
zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego 
postępowania. (art. 2, pkt 7 ustawy o ZSK).
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Kompetencje 
W najogólniejszym ujęciu termin kompetencje oznacza szeroko rozumianą zdolność
podejmowania określonych działań i wykonywania zadań z wykorzystaniem efektów
uczenia się i własnych doświadczeń. Dlatego kompetencji nie można utożsamiać z efektami
uczenia się.

Termin kompetencje – w zależności od kontekstu – może oznaczać m.in.: zakres działania,
zakres uprawnień do podejmowania decyzji, merytoryczne przygotowanie do wykonania
określonego zadania (źródło: Sławiński S., Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 
Warszawa, IBE 2017)

Efekty uczenia się = kompetencje, ale kompetencje ≠ efekty uczenia się
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Zawód 
zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, 
wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby (w tym 
pracodawców lub w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) i wymagających 
odpowiednich kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) zdobytych w 
toku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów (źródło: 
Gruza M., Hordyjewicz T., Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, 
Warszawa, MPiPS 2014)

Przykład: automatyk, technik automatyk

Kwalifikacja ≠ Zawód
Kwalifikacja służy prawidłowemu wykonywaniu czynności/zadań zawodowych 
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Usługa rozwojowa 
usługa szkoleniowa lub doradcza lub inna usługa o charakterze doradczym lub 
szkoleniowym wspierająca rozwój przedsiębiorcy mająca na celu nabycie, potwierdzenie 
lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich 
pracowników, w tym mającą na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 
Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2018 r. poz. 
2153 tj. z późn. zm.), lub pozwalającą na ich rozwój.

Szkolenia lub doradztwo lub inne usługi o charakterze doradczym lub szkoleniowym -
wszelkie działania, które pozwalają na rozwój osób/przedsiębiorstw/instytucji w nich 
uczestniczących, tj. szkolenia, szkolenia zawodowe, e-learning, studia podyplomowe, 
doradztwo, mentoring, coaching. Działania te obejmują również walidacje lub walidacje 
połączoną z certyfikowaniem (…)
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Kwalifikacje w ZRK

wspólna 
terminologia

standard 
opisu 
kwalifikacji w 
ZRK

wspólne 
zasady 
systemu 
zapewniania 
jakośc

Zintegrowany Rejestr 
Kwalifikacji

kwalifikacja 
3

kwalifikacja 
1

kwalifikacja 
2

Źródło: IBE
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Kwalifikacje w ZRK - przykłady

Nazwa kwalifikacji Minister właściwy Poziom PRK

Montowanie stolarki budowlanej MIiR 3

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D MC 3

Pilotowanie imprez turystycznych MSiT 4

Serwis napojów mieszanych i alkoholi MSiT 4

Tworzenie witryn internetowych MC 4

Tworzenie oferty, planowanie 
i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów 
biznesowych – handlowiec 

MPiT 5

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w 
sprawach gospodarczych

MS 6

Źródło: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/, IBE

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
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ZSK – przydatne linki

http://kwalifikacje.edu.pl/ - portal IBE o ZSK, praktyczne informacje, 

wydarzenia, narzędzia, w tym baza wiedzy

https://www.kwalifikacje.gov.pl/ - portal ZSK, informacje o celach ZSK, 

obowiązujących aktach prawnych

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ - Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, 

gromadzący informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do ZSK 

http://mojeportfolio.ibe.edu.pl/ - Moje portfolio

http://kwalifikacje.edu.pl/
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
http://mojeportfolio.ibe.edu.pl/
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Dziękuję za uwagę

Anna Czechowska

Ekspert ds. Badań i ZSK

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

mob.: 695 373 544
e-mail: anna.czechowska@ios.edu.pl
www.srk-odzysk.kig.pl 


