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Zintegrowany System Kwalifikacji

Źródło: IBE
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Zasady, kryteria 
porządkowania 

Charakterystyka 
(temat, rodzaj itp.)

Źródło: IBE



Sektorowe ramy kwalifikacji a PRK

Źródło: IBE

SRK
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Źródło: IBE

Obecnie: Do końca 2020 r. opracowano 16 SRK, w trakcie realizacji jest kolejnych 5
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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

Słownik ZSK:

https://kwalifikacje.edu.pl/baza
-wiedzy/publikacje/publikacje-
slownik/
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Źródło: IBE

Kwalifikacje w ZRK

wspólna 
terminologia

standard 
opisu 
kwalifikacji w 
ZRK

wspólne 
zasady 
systemu 
zapewniania 
jakości

Zintegrowany Rejestr 
Kwalifikacji

kwalifikacja 
3

kwalifikacja 
1

kwalifikacja 
2
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Kwalifikacje w ZSK

KWALIFIKACJEKWALIFIKACJE

NADAWANE W RAMACH 
OŚWIATY I SYSTEMU 

SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

NADAWANE W RAMACH 
OŚWIATY I SYSTEMU 

SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PEŁNEPEŁNE CZĄSTKOWECZĄSTKOWE

NADAWANE POZA 
SYSTEMEM OŚWIATY I 

SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

NADAWANE POZA 
SYSTEMEM OŚWIATY I 

SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

CZĄSTKOWECZĄSTKOWE

UREGULOWANEUREGULOWANE RYNKOWERYNKOWE
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Kwalifikacje w ZRK

Syntetyczna 
charakterystyka 

efektów 
uczenia się

Zestawy 
efektów 

uczenia się

Efekty uczenia 
się

Kryteria 
weryfikacji

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/ind
ex.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12645
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Uporządkowany i szybki rozwój kompetencji w sektorze

Sektorowe 
ramy 

kwalifikacji

Kwalifikacje 
włączone 

do ZSK

Sektorowa 
Mapa 

Kwalifikacji
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Źródło: National Certyfication System of Labor Competencies Standards - ChileValora

Przykład SMK - Chile
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Źródło: https://www.aapathways.com.au/job-pathways/chart/laboratory-operations-msl/c0eb2230-7fe7-
499c-a735-3d672b12f8fe

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

Przykład SMK - Australia
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Przykład SMK – 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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Proces powstawania Sektorowych Map Kwalifikacji

Etap I – Identyfikacja kwalifikacji i potencjalnych kwalifikacji

- Analiza desk research 
(programy kształcenia, kursy, 
szkolenia, badania w zakresie 
kompetencji)
- Badania jakościowe/ilościowe

- Opracowanie listy kwalifikacji 
i potencjalnych kwalifikacji

Etap II – Grupowanie kwalifikacji i identyfikacja wspólnych Etap II – Grupowanie kwalifikacji i identyfikacja wspólnych 
efektów uczenia się 

- Identyfikacja głównych 
obszarów zawodowych 
(wyznaczniki sektorowe)
- Przypisanie kwalifikacji do 
obszarów zawodowych

- Wyodrębnienie tożsamych 
efektów uczenia się lub zestawów 
tych efektów (kompetencje 
kluczowe, uniwersalne, 
transferowalne)

Etap III – Rozmieszczenie Etap III – Rozmieszczenie 
kwalifikacji na mapie

- Analiza wyodrębnionych 
efektów uczenia się lub ich 
zestawów pod kątem poziomu 
SRK
- Analiza powiązań pomiędzy 
kwalifikacjami poprzez efekty 
uczenia się

- Rozmieszczenie kwalifikacji na 
SMK z uwzględnieniem powiązań 
pomiędzy kwalifikacjami 
i poziomu SRK
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Przykłady kwalifikacji i szukanie powiązań między nimi
Uwaga: przykładowe kwalifikacje przyporządkowane są do branży chemicznej, tworząc SMK należy 
wyodrębnić i doprecyzować efekty uczenia się wykorzystywane w branży OMS)

Operator 
urządzeń 
przemysłu 
chemicznego 
(PRKIII)

A.6 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Technik 
technologii 
chemicznej (IV)

A.6 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w 
przemyśle chemicznym
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Progresja kompetencji – SRK OMS (technologia)

POZIOM 3: potrafi wykonywać proste 
działania związane z obsługą urządzeń 
wykorzystywanych w procesach 
gospodarowania odpadami 
(przygotowanie do pracy, uruchomienie, 
regulowanie, ustawienie parametrów 
zgodnie z instrukcją, wyłączenie, 
zabezpieczenie maszyny/urządzenia po 
skończonej pracy)

POZIOM 4: potrafi monitorować 
przebieg, oceniać poprawność 
procesów gospodarowania odpadami

Źródło: IBE, wersja z dnia 25 maja 2022 r
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Przykłady kwalifikacji i szukanie powiązań między nimi
Kwalifikacja Zestaw efektów uczenia się Efekty uczenia się

Organizowanie 
gospodarki 
odpadami 
medycznymi w 
miejscach ich 
wytwarzania 
(PRK5)

1. Opracowanie i doskonalenie/aktualizacja 
procedur postępowania z odpadami 
medycznymi w miejscu ich wytwarzania

Identyfikuje źródła powstawania i rodzaje odpadów 
medycznych w placówce

Przygotowuje procedury postępowania z odpadami 
medycznymi

2. Organizowanie sposobu postępowania z 
odpadami medycznymi w miejscu 
powstawania

Prowadzi selektywną zbiórkę odpadów medycznych 
w miejscu ich wytwarzania

Organizuje transport wewnętrzny i magazynowanie 
odpadów medycznych w miejscu wytwarzania

R.8. Planowanie 
i realizacja zadań 
związanych 
z ochroną 
środowiska 
(Technik ochrony 
środowiska; PRKIV)

3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki 
odpadami oraz prac dotyczących ochrony 
gleb

klasyfikuje odpady według określonych kryteriów

określa warunki i metody unieszkodliwiania 
odpadów;

organizuje zbiórkę i wywóz odpadów

przestrzega zasad składowania i magazynowania 
odpadów;
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Progresja kompetencji – SRK OMS (technologia)

POZIOM 4: potrafi organizować 
jednorazowe działania związane ze 
zbiórką, odbiorem, wysyłką lub 
transportem odpadów, w tym planować 
terminy, zasoby, trasy oraz dobierać środki 
transportu

POZIOM 5: potrafi planować i 
optymalizować stałe/cykliczne działania 
związane ze zbiórką, odbiorem, 
wysyłką lub transportem odpadów, w 
tym planować terminy, zasoby, trasy, 
dobierać środki transportu, ustalać 
harmonogramy odbioru odpadów

Źródło: IBE, wersja z dnia 25 maja 2022 r
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Tworzenie Sektorowej Mapy Kwalifikacji*

*Przykład prezentowania powiązań między kwalifikacjami

8/VIII SRK

7/VII SRK

6/VI SRK

5/V SRK

4/IV SRK

3/III SRK

2/II SRK

Operator 
urządzeń 

przemysłu 
chemicznego 

(PRKIII)

A.6 Obsługa 
maszyn i 
urządzeń 

przemysłu 
chemicznego

Technik 
technologii 
chemicznej 

(IV)

A.56 Organizacja 
i kontrolowanie 

procesów 
technologicznyc
h w przemyśle 
chemicznym

A.6 Obsługa 
maszyn i 
urządzeń 

przemysłu 
chemicznego
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Wykorzystanie SMK w rozwoju kompetencji i kwalifikacji

Identyfikacja kwalifikacji potrzebnych do wykonywania konkretnych zadań zawodowych

Identyfikacja luk kompetencyjnych i sposobów ich uzupełnienia

Wybór optymalnej ścieżki edukacyjnej i etapowej jej realizacji

Możliwość potwierdzenia posiadanych już umiejętności przez walidację/certyfikację

Identyfikacja kompetencji transferowalnych i wykorzystania ich w innych obszarach zawodowych

Konstruowanie programów kształcenia w odpowiedzi na zidentyfikowane luki kompetencyjne
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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
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Dziękuję za uwagę

Anna Czechowska
Ekspert ds. badań i ZSK

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego
Surowców
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
mob.: 695 373 544
e-mail: anna.czechowska@ios.edu.pl


