
PRZEBIEG ETAPU REKRUTACJI I IDENTYFIKACJI 
W PROCESIE WALIDACJI EFEKTÓW DLA KWALIFIKACJI  

”ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI”

realizowany w ramach projektu 

„Budowa krajowego systemu kwalifikacji–pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania 
informacyjna dotycząca jego funkcjonowania” 

realizowanego w ramach Poddziałania 3.4.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki



Etapy przeprowadzenia pilotażu walidacji efektów uczenia się

PROCES WALIDACJI 
EFEKTÓW UCZENIA 

SIĘ DLA 
KWALIFIKACJI 
„ZARZĄDZANIE 

NIERUCHOMOŚCIAMI”

Etap 1 (a+b)
Działania 

przygotowawcze i 
organizacyjne

Etap 2 
Rekrutacja 

uczestników, 
identyfikacja i 

dokumentowanie 
efektów uczenia się

Etap 3 
Weryfikacja/ocena 
efektów uczenia się 

uzyskanych przez 
uczestników

Etap 4
Przeprowadzenie 
procesu testowej 

certyfikacji 
dla kwalifikacji 

Zarządzanie 
nieruchomościami

Etap 5
Pilotaż wstępnych 

wytycznych 
dotyczących 

współpracy między 
instytucjami 

walidującymi i 
certyfikującymi w 

zakresie przenoszenia 
i akumulowania 

osiągnięć

Etap 6
Analiza 

przeprowadzonego 
procesu walidacji



Kwalifikacja pełna „Zarządzanie nieruchomościami” Poziom 6

 Krótka charakterystyka kwalifikacji

• Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu
czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-
finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania
i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania
nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania
nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz
do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

• Zarządca nieruchomości może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz
prowadzić doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie
ze standardami zawodowymi oraz ze szczególną starannością, właściwą
dla zawodowego charakteru tych czynności. Jest on także zobowiązany
do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje
te czynności.

• Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji
zawodowych



Kwalifikacja pełna „Zarządzanie nieruchomościami” Poziom 6

 Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca tę kwalifikację musi wykazywać się umiejętnym zastosowaniem
wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, ekonomii, budownictwa,
aby rozpoznawać wymagania i oczekiwania właścicieli i użytkowników nieruchomości
oraz wskazywać na optymalne sposoby realizacji zamierzonych celów. Musi też umieć
współpracować z innymi podmiotami, aby jak najlepiej zarządzać nieruchomością.

Dlatego też kwalifikacja wymaga interdyscyplinarnej 
wiedzy, umiejętności i kompetencji z wielu obszarów, tj.: 

• - obszar zarządzania

• - obszar prawny

• - obszar techniczny

• - obszar ekonomiczno-finansowy i marketingowy

Obszar 
zarządzania

Obszar 
prawny

Obszar 
techniczny

Obszar 
ekonomiczno-

finansowy 
i marketingowy



Kwalifikacja pełna „Zarządzanie nieruchomościami” Poziom 6

 Schemat opisu kwalifikacji

OPIS KWALIFIKACJI

I. 

Informacje 
ogólne 

o 
kwalifikacji

II. 

Informacje 
o efektach uczenia się 

wymaganych dla kwalifikacji

II.1. 
Informacje 
ogólne o 
efektach 

uczenia się 
wymaganych 

dla kwalifikacji

II.2. 
Informacje 

szczegółowe o 
zestawach 
efektów 

uczenia się

II.3. 
Informacje 

szczegółowe o 
zestawach 
efektów 

uczenia się

II.4. 
Informacje 

szczegółowe o 
zestawach 
efektów 

uczenia się

II.5. 
Informacje 

szczegółowe o 
zestawach 
efektów 

uczenia się

III. 

Informacje 
o 

instytucjach 
nadających 
kwalifikację

IV. 
Pozostałe 

informacje



ETAP 1 DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE I ORGANIZACYJNE

ETAP 1 A  – ETAP PRZYGOTOWAWCZY
ETAP 1 B PRZYGOTOWANIE OPISU KWALIFIKACJI ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 
ZGODNIE ZE „ZMODYFIKOWANYM PROJEKTEM STANDARDU OPISU KWALIFIKACJI 
NADAWANYCH POZA SYSTEMAMI OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Etap 1 (a+b)
Działania 

przygotowawcze i 
organizacyjne



ETAP 1 DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE I ORGANIZACYJNE

Podczas 1 (a+b) etapu Działania przygotowawcze i organizacyjne zrealizowane
zostały zadania:

 zaprojektowanie przebiegu procesu walidacji efektów uczenia się

 przygotowanie procedur i dokumentacji dotyczących procesu walidacji
efektów uczenia się

 opracowanie wymagań kompetencyjnych i wybór personelu do realizacji
planowanych zadań

 prowadzenie wewnętrznych spotkań przygotowujących do realizacji zadań
w pilotażu

 opracowanie kryteriów wyboru osób do pilotażu z terenu

 przygotowanie opisu kwalifikacji Zarządzanie nieruchomościami

 opracowanie kryteriów weryfikacji oraz metod i narzędzi oceny/weryfikacji
zestawów efektów uczenia się proponowanych do zastosowania w pilotażu



Powołane  zespoły do procesu pilotażu

KOORDYNACJA
Koordynator procesu pilotażu

Osoba koordynująca proces pilotażu

ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI I PROMOCJI   
Specjalista ds. rekrutacji 
Specjalista ds. promocji

ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI I EWALUACJI
Ekspert ds. ewaluacji – ewaluator
Asesor

ZESPÓŁ DS. IDENTYFIKOWANIA I DOKUMENTOWANIA 

Specjalista ds. Identyfikowania i dokumentowania Doradca 
zawodowy

ZESPÓŁ DS. DORADZTWA ZAWODOWEGO I 
WERYFIKACJI 
Ekspert ds. oceny-weryfikacji    
Doradca zawodowy

ZESPÓŁ DS. WALIDACJI I CERTYFIKOWANIA      
Ekspert ds. certyfikacji   
Doradca walidacyjny



Dokumenty wykorzystywane w pilotażu walidacji

Pakiet dokumentów 
do pilotażu procesu walidacji

Narzędzia do weryfikacji zestawów efektów 
uczenia się w postaci macierzy wykonanej 

w arkuszu kalkulacyjnym

Narzędzia do porównania oczekiwanych 
efektów dla kwalifikacji „Zarządzanie 

nieruchomością”  z programem kształcenia 
dla WSU w arkuszu kalkulacyjnym



Pakiet dokumentów do realizacji procesu pilotażu:

 Informacja dla kandydata pilotażu
 Regulamin Rekrutacji
 Formularz – Lista Kontrolna

A. Cel Złożenia Aplikacji
B. Formularz aplikacyjny do 
pilotażowego procesu walidacji 
efektów uczenia się
C. Oświadczenie uczestnika projektu o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych
D. Kwestionariusz uczestnika pilotażu
E.1. Ukończone Szkoły
E.2. Kursy, Szkolenia, Uprawnienia
F. Doświadczenie Zawodowe
G. Działalność Pozazawodowa
H.1. Zainteresowania
H.2. Dodatkowe Informacje

 Zaświadczenie „O Zatrudnieniu”
 Karta diagnozy uczestnika 

(identyfikacja efektów uczenia się)
 Karta oceny uczestnika (weryfikacja 

efektów uczenia się)
 Protokół identyfikacji efektów 

uczenia się
 Protokół dokumentowania efektów 

uczenia się
 Protokół oceny efektów uczenia się
 Protokół testowej certyfikacji
 Procedura odwoławcza
 Protokół ze sprawdzenia 

praktycznego 
przygotowania (przeprowadzany 
przez Zespół ds. walidacji i 
certyfikowania)



Dokumenty  wykorzystywane w pilotażu walidacji

Fragment macierzy przyrównującej efekty ujęte w kwalifikacji "Zarządzanie 
nieruchomościami" w zestawieniu z Programem w Wyższej Szkole 
Ubezpieczeń w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość

Efekty ujęte w kwalifikacji 
"Zarządzanie nieruchomościami"

Efekty kształcenia  z programu   Wyższej Szkoły 
Ubezpieczeń w Krakowie  (Finanse i rachunkowość)



Dokumenty  wykorzystywane w pilotażu walidacji

Arkusz porównujący oczekiwane efekty dla kwalifikacji  
„Zarządzanie nieruchomością” z programem kształcenia w WSU

Efekty kształcenia  z programu   Wyższej Szkoły 
Ubezpieczeń w Krakowie  (Finanse i rachunkowość)

Efekty ujęte w kwalifikacji 
"Zarządzanie nieruchomościami"

Informacja o  
efektach nie 

zrealizowanych



Rekomendacja - dostosowanie istniejącego programu kształcenia w WSU na kierunku 
Finanse i rachunkowość do realizacji wymagań kwalifikacji „Zarządzanie nieruchomościami”

W wyniku przeprowadzonej analizy programu kształcenia dla specjalizacji 
Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami prowadzonego w Wyższej 
Szkole Ubezpieczeń, na kierunku Finanse i Rachunkowość stwierdzono, iż nie 
jest w pełni zgodny z wymaganiami do uzyskania kwalifikacji „Zarządzanie 
nieruchomościami”. Zwrócono uwagę, że przy określonych nakładach jest 
możliwość takiego dostosowania programu kształcenia na tej specjalności by 
spełnić wymagania kwalifikacyjne dla analizowanej kwalifikacji Zarządzanie 
nieruchomościami.

Zaproponowano by w programie specjalizacji 

 umieścić dodatkowo 2 przedmioty realizujące zestawy efektów kształcenia 
z obszaru technicznego w wymiarze 45 godz. (w tym 15 godz. wykładów i 
30 godz. zajęć projektowych /na studiach stacjonarnych/)

 Niezbędne jest też wprowadzenie do programu kształcenia obowiązkowej 
praktyki zawodowej w wymiarze ok. 140 - 160 godz. (4-6 tygodni). 



Zadania do realizacji w trakcie praktyki oraz przypisane im efekty uczenia się

Zadanie do realizacji
Przypisane efekty wraz z symbolami stosowanymi w kwalifikacji 

Zarządzanie nieruchomościami

Ocena stanu technicznego nieruchomości,

TU1 Opisuje i ocenia stanu technicznego budowli

TK3 Powołuje i uczestniczy w komisji do spraw oceny stanu technicznego

nieruchomości.

TU3 Ocenia prawidłowość użytkowania obiektu budowlanego.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego, TU2 Prowadzi książki obiektu budowlanego.

Obsługa programów informatycznych 

wspomagających pracę zarządcy,

ZW 3 Wymienia podstawowe programy komputerowe wspierające pracę

zarządcy

ZU 6 Obsługuje profesjonalne programy informatyczne.

Charakterystyka procedur bankowych,
EW2 Identyfikuje i wybiera procedury bankowe w obsłudze nieruchomości.

EU 4  Współpracuje z bankami.

Sporządzenie kosztorysu,
TW4 Zna podstawowe zasady kosztorysowania.

TU 5 Analizuje i ocenia kosztorysy

Analiza i wybór oferty ubezpieczenia 

nieruchomości, 

EW 5 Charakteryzuje możliwości ubezpieczeń nieruchomości od zdarzeń 

losowych

Prowadzenie windykacji należności, EW 6 Określa zasady windykacji należności

Kontakt z najemcami i właścicielami 

nieruchomości. 

PK 2 Aranżuje współpraca z właścicielem a także innymi podmiotami, 

którym przysługują określone prawa do nieruchomości w celu 

ukształtowania i kontynuowania pozytywnych relacji zachodzących między 

nimi



Koszty dostosowania istniejącego programu kształcenia do realizacji wymagań 
opisu kwalifikacji „Zarządzanie nieruchomościami”

Planowane nakłady Uszczegółowienie nakładów Koszty

Koszty dostosowania/ opracowania 

programów o efekty uczenia się dla 

kwalifikacji Zarządzanie Nieruchomościami, 

które nie są obecnie realizowane 

Przedmiot 1

Przedmiot 2

Program praktyki zawodowej

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

Razem opracowanie programów kształcenia 9 000 zł

Koszt przeprowadzenia zajeć przez 

wykładowców  

Przedmiot 1

Przedmiot 2

3 600 zł

3 600 zł

Razem koszty dydaktyki 7 200 zł

Koszty wynajmu pomieszczeń, pracy 

sprzętu, materiałów niezbędnych do 

realizacji zajęć

Do realizacji dwóch przedmiotów 3 600 zł

Koszt obsługi merytorycznej i nadzoru nad 

realizacją praktyki

Obsługa merytoryczna nadzór nad realizacją oraz 

pozyskanie miejsc do odbycia praktyk

7 000 zł

Koszty egzaminów sprawdzających wiedzę  720 zł

Koszt obsługi administracyjnej 

dodatkowych zajęć  

1000 zł

Koszt obsługi administracyjnej praktyk 2 000 zł

Razem pozostałe koszty 14 320

KOSZTY OGÓŁEM 30 520 zł



ETAP 2 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW I PRZEPROWADZENIE IDENTYFIKACJI I 
DOKUMENTOWANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ UCZESTNIKÓW

ETAP 2
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW I PRZEPROWADZENIE IDENTYFIKACJI I DOKUMENTOWANIA
EFEKTÓW UCZENIA SIĘ UCZESTNIKÓW

Etap 2 
Rekrutacja 

uczestników, 
identyfikacja i 

dokumentowanie 
efektów uczenia się



Działania promocyjne wykorzystywane w pilotażu

marketing bezpośredni

akcja plakatowa

ulotki

strona www uczelni

media społecznościowe

seminaria

upowszechnianie w mediach



Działania promocyjne wykorzystywane w pilotażu

Tradycyjne metody promocji poprzez

• wydruk i przeprowadzenie akcji plakatowej na terenie 
wybranych szkół miasta Krakowa

• druk i rozpowszechnianie ulotek 
informacyjno-promujących

• internet poprzez:

strona Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie 

• http://www.wsu.pl/aktualnosci

portal społecznościowy Facebook
https://www.facebook.com/studiaWSU/photos/a.342203452477854.83218.33611
5013086698/979087108789482/?type=1&theater

• marketing bezpośredni w zakresie bezpośredniego kontaktu osób 
uczestniczących w realizacji projektu ze środowiskiem szkół wyższych, średnich 
oraz 

• przedstawianie stopnia zaawansowania prac i efektów pilotażu na spotkaniach 
i konferencjach organizowanych przez WUP

http://www.wsu.pl/aktualnosci
https://www.facebook.com/studiaWSU/photos/a.342203452477854.83218.336115013086698/979087108789482/?type=1&theater


Działania promocyjne wykorzystywane w pilotażu

Ulotka promująca 

walidację 

efektów uczenia się

dla kwalifikacji 
„Zarządzanie nieruchomościami”



Działania promocyjne wykorzystywane w pilotażu

Portal facebook

i strona 

Wyższej Szkoły 
Ubezpieczeń



Działania promocyjne wykorzystywane w pilotażu
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Uwagi i rekomendacje

 W trakcie przeprowadzania akcji promocyjnej i rekrutacyjnej zauważono, 
że w Opisie kryteriów wyboru osób do pilotażu walidacji efektów uczenia się 
dla kwalifikacji „Zarządzanie nieruchomościami” zbyt rygorystycznie 
określono okresy minimalnego doświadczenia zawodowego

 W rzeczywistym procesie walidacji rekomendujemy : okresy minimalnego 
doświadczenia zawodowego powinny być skrócone, oraz by nie stanowiły 
kryterium koniecznego przy tym procesie, lecz wspomagające

 Najbardziej skuteczną formą promocji podczas pilotażu okazał się marketing 
bezpośredni

 Czas przeznaczony na akcję promocyjną był zbyt krótki. 

 Promocja powinna trwać minimum 2-3 miesiące

 Podczas akcji promocyjnej informacja o pilotażowym charakterze 
przedsięwzięcia i konieczności poddania się całej procedurze bez możliwości 
uzyskania rzeczywistej certyfikacji powodowała, że osoby otrzymujące tę 
informację nie wyrażały dalszego zainteresowania procesem

 w rzeczywistym procesie walidacji prawdopodobnie ta przyczyna nie będzie 
występować, ze względu na zmianę motywacji i możliwość osiągnięcia celu jakim 
jest możliwość zwalidowania i uzyskania kwalifikacji



Przeprowadzenie rekrutacji uczestników

Charakterystyka uczestników pilotażu
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Przeprowadzenie rekrutacji uczestników

..

Osoba Płeć Miejsce 

zamieszkania

Ścieżka nabycia 

kompetencji

Staż pracy Wiek

Osoba 1 Kobieta zam. wieś 

powiat brzeski, 

woj. małopolskie

Formalna

i pozaformalna

Student

3

22

Osoba 2 Kobieta Miasto Kraków, 

woj. małopolskie

Formalna student

3

21

Osoba 3 Kobieta Miasto Kraków, 

woj. małopolskie

Formalna student

3

22

Osoba 4 Kobieta Miasto Kraków, 

woj. małopolskie

Pozaformalna

i nieformalna

6 28

Osoba 5 Kobieta Miasto Kraków, 

woj. małopolskie

Pozaformalna

i nieformalna

33 51

Osoba 6 Mężczyzna Miasto Kraków, 

woj. małopolskie

Pozaformalna

i nieformalna

15 40



Przebieg oceny weryfikacji efektów uczenia się

Faza I
• analiza kwalifikacji  Zarządzanie nieruchomościami i identyfikacja kluczowych zadań / czynności zawodowych 

opisanych jako zestawy efektów uczenia się w formie efektów uczenia się   

Faza 
II

• identyfikacja zestawów (jednostek) efektów uczenia się wyodrębnionych  z kompetencji Zarządzanie 
nieruchomościami (w tej fazie opracowano opisy zestawów efektów uczenia się oraz przypisano kluczowym 
zadaniom / czynnościom zawodowym właściwych dla nich jednostek efektów uczenia się);

Faza 
III

• analiza warunków uznawania efektów uczenia się uzyskiwanych w ramach formalnego uczenia się;

Faza 
IV

• analiza warunków uznawania efektów uczenia się uzyskiwanych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia 
się;

Faza V
• Przyjęcie form weryfikacji wiedzy i systemu oceny (punktacji)



Przeprowadzenie identyfikacji efektów uczenia się uzyskanych przez uczestników
i udokumentowanie kompetencji nabytych w toku wcześniejszego uczenia się

Specjaliści ds. identyfikowania i dokumentowania – doradcy zawodowi
z Zespołu ds. identyfikowania i dokumentowania w miesiącu maju rozpoczęli
przeprowadzanie indywidualnych spotkań z zakwalifikowanymi uczestnikami
pilotażu, podczas których zapoznano uczestników ze szczegółowymi
informacjami o zasadach przeprowadzanego pilotażu.
Podpisano też umowy z wszystkimi 6 zrekrutowanymi uczestnikami.

Początkowo planowano zorganizować wspólne spotkanie informacyjne dla
wszystkich uczestników pilotażu. Działanie to okazało się jednak trudne do
zrealizowania (ze względu nieregularne godziny pracy i studiów uczestników
pilotażu) W związku z tym postanowiono by spotkania doradców
z uczestnikami odbywały się w indywidualnie uzgodnionych terminach.
Podczas spotkań sporządzono wymaganą dokumentację



Przeprowadzenie identyfikacji efektów uczenia się uzyskanych przez uczestników
i udokumentowanie kompetencji nabytych w toku wcześniejszego uczenia się

Specjaliści ds. identyfikowania i dokumentowania – doradcy zawodowi
z Zespołu ds. identyfikowania i dokumentowania przeprowadzili spotkania
indywidualne z uczestnikami pilotażu.

Dokonali identyfikacji efektów uczenia się uzyskanych przez uczestników
w wyniku wcześniejszego uczenia się podczas kształcenia formalnego,
pozaformalnego lub uczenie się nieformalnego.

W wyniku tych działań skompletowano dowody poświadczające kompetencje
i przeprowadzono analizę dostarczonych dokumentów



Przeprowadzenie identyfikacji efektów uczenia się uzyskanych przez uczestników 
i udokumentowanie kompetencji nabytych w toku wcześniejszego uczenia się

Każda z osób została scharakteryzowana została wg poniższej struktury:

OSOBA nr x Charakterystyka - Opis

Ścieżka nabycia kompetencji

Dane

Wiek/ stan cywilny

Miejsce zamieszkania

Wykształcenie:

Kursy, szkolenia, uprawnienia:

Doświadczenie zawodowe: 

Działalność pozazawodowa:

Zainteresowania:

Języki obce:

Umiejętności komputerowe:

Umiejętności osobowe:

Inne spostrzeżenia



Przeprowadzenie identyfikacji efektów uczenia się uzyskanych przez uczestników
i udokumentowanie kompetencji nabytych w toku wcześniejszego uczenia się

Kolejnym etapem była identyfikacja efektów uczenia się wykonywana przez
doradcę zawodowego/walidacyjnego – branżowego.

Podczas 2-3 spotkań z każdym z uczestników pilotażu, doradcy przeprowadzili
analizę efektów uczenia się uzyskane przez uczestników pilotażu. Dokonano
identyfikacji efektów uczenia się uzyskanych przez uczestników w wyniku
wcześniejszego uczenia się podczas kształcenie formalnego.

Przyrównano je z efektami wymaganymi w kwalifikacji „Zarządzanie
nieruchomościami”.

Dla każdego uczestnika sporządzono:

• Kartę diagnozy uczestnika (identyfikacja efektów uczenia się), 

• „Protokół identyfikacji efektów uczenia się”

• „Protokół dokumentowania efektów uczenia się”



Dokumentowanie kompetencji nabytych w toku wcześniejszego uczenia się
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EZ

ZW1. Wymienia podstawowe zasady zarządzania nieruchomościami. +

ZW2. Zna zasady sporządzania planów zarządzania nieruchomości +

ZW3. Wymienia podstawowe programy komputerowe wspierające 

pracę zarządcy.
-

ZW4. Zna zasady zarządzania operacyjnego. +

ZW5. Zna zasady bezpiecznego użytkowania nieruchomości. +

ZW6. Ma wiedzę z zakresu psychologii i nauk społecznych. +

ZW7. Ma wiedzę menedżerską w zakresie zarządzania personelem. +

ZW8. Ma wiedzę na temat programów unijnych w zakresie 

modernizacji nieruchomości.
-

ZU1. Posiada umiejętności organizatorskie negocjacyjne, szybkiego 

podejmowania trudnych i trafnych decyzji,
+

ZU2.Ma potrzebę pogłębiania i ugruntowywania swojej wiedzy i

umiejętności.
+

ZU3.Posiada umiejętność organizacji pracy i kierowaniem zespołem. +

ZU4. Przygotowuje plany zarządzania. +

ZU5. Zatwierdza działania podmiotów wykonujących czynności na 

rzecz zarządzanej nieruchomości.
+

ZU6. Obsługuje profesjonalne programy informatyczne. +

ZU7.Wykonuje opracowań i ekspertyz z zakresu doradztwa

nieruchomości
+

ZU8. Zarządza ryzykiem zawodowym +

ZK1. Cechuje się właściwą postawą moralną ( uczciwość, rzetelność, 

lojalność, odpowiedzialność )
+

ZK2. Ma potrzebę samorealizacji, entuzjazm i poświęcenie w pracy +

ZK3. Stosuje zasady etyki zawodowej +

Suma zidentyfikowanych efektów uczenia się
17 / 
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EP

PW1. Wskazuje  podstawowe źródła prawa materialnego  cywilnego, i 

administracyjnego  normujące  stosunki prawne, których przedmiotem 

są   nieruchomości oraz opisuje podstawowe ich instytucje.

+

PW2. Definiuje rodzaje nieruchomości  ze względu na sposób ich 

wykorzystania  i formę własności oraz rozpoznaje  prawną specyfikę 

zarządzania  nieruchomościami mieszkalnymi i  nieruchomościami o 

innym przeznaczeniu a także wskazuje zależności występujące  

pomiędzy poszczególnymi gałęziami i działami prawa  oraz rozpoznaje 

skutki prawne ich zastosowania

+

PW3. Wskazuje źródła  prawa cywilnego i administracyjnego  regulujące 

zasady  i tryby postepowania przed Sądami powszechnymi i Organami 

Administracji Publicznej w sprawach nieruchomości.

+

PW4. Dobiera zasady przeprowadzania wykładni norm prawnych 

regulujących stosunki prawne do nieruchomości oraz rozpoznaje źródła 

wykładni  legalnej  dla rozwiązania rzeczywistych problemów prawnych. 

+

PU1. Przeprowadza interpretację przepisów materialnego i formalnego   

prawa cywilnego i administracyjnego normujących stosunki prawne do 

nieruchomości, oraz rozwiązuje problemy prawne wynikłe  z ich 

stosowania.

+

PU2.Korzysta  że źródeł informacji o nieruchomościach oraz opracowuje 

analizy  stanu Prawnego i stanu faktycznego nieruchomości, 
+

PU3.Sporządza  podstawowe rodzaje pism procesowych w sprawach 

cywilnych, karnych  i w postępowaniu przed Organami Administracji 

Publicznej  których przedmiotem są nieruchomości

-

PU4.Sporządza podstawowe rodzaje umów, których przedmiotem są 

nieruchomości a także interpretuje treść oświadczeń woli złożonych w 

zawartych stosunkach prawnych

-

PK1. Ma Świadomość  konieczności stałego uzupełniania wiedzy (stałe 

podnoszenie i uzupełnianie wiedzy)
+

PK2. Współpracuje z właścicielem a także innymi podmiotami, którym 

przysługują określone prawa do nieruchomości w celu ukształtowania   

i  kontynuowania pozytywnych relacji zachodzących między nimi,

+

PK3. Przestrzega zasad etyki zawodowej, +

Suma zidentyfikowanych efektów uczenia się
9 / 

11
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Dokumentowanie kompetencji nabytych w toku wcześniejszego uczenia się
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EF

EW1. Określa i przedstawia podstawowe zasady księgowości i 

rachunkowości.

+

EW2. identyfikuje i  wybiera procedury bankowe w obsłudze 

nieruchomości.

+

EW3.Wymienia wskaźniki niezbędne do analizy sytuacji ekonomicznej 

nieruchomości.

+

EW4.Rozróżnia elementy biznes planu nieruchomości. +

EW5.Charakteryzuje możliwości ubezpieczeń nieruchomości od zdarzeń 

losowych

+

EW6.Określae zasady windykacji należności. +

EW7.Rozróżnia narzędzia promocji i marketingu. +

EW8.Zna zasady pozyskiwania kredytów na inwestycje-remonty 

nieruchomości

+

EU1. Adaptuje zasady/procedury zarządzania finansami do potrzeb 

gospodarki nieruchomościami.

+

EU2. Analizuje sytuację finansową nieruchomości. +

EU3.Ustala przychody generowane przez nieruchomość. +

EU4.Współpracuje z bankami. +

EU5.Planuje budżet nieruchomości. +

EU6.Dobiera sposoby inwestowania środków zarządzanej 

nieruchomości.

+

EU7.Określa ryzyko finansowe funkcjonowania nieruchomości. +

EK1.Dba o dobrą kondycję ekonomiczną zarządzanej nieruchomości. +

EK2.Podejmuje ryzyko inwestycyjne. +

EK3.Dba o bezpieczeństwo finansów klientów. +

Suma zidentyfikowanych efektów uczenia się 18 / 
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TW1.Zna i prowadzi zawartość dokumentacji technicznej 

nieruchomości, wyjaśnia treść zawartych tam opisów.
+

TW2.Ma wiedzę o pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. -

TW3.Określa podstawy technologii budowlanych. -

TW4.Zna podstawowych zasad kosztorysowania. +

TW5.Zna, omawia i klasyfikuje procesy budowlane i remontowe oraz 

prezentuje obowiązki uczestników w powyższych procesach 
+

TW6.Ma wiedzę z zakresu znajomości utrzymania i eksploatacji 

obiektów budowlanych i BHP.
+

TU1. Ocenia stan techniczny budowli. +

TU2.Prowadzi książki obiektu budowlanego. -

TU3.Ocenia prawidłowość użytkowania obiektu budowlanego. +

TU4.Analizuje racjonalność wprowadzania energooszczędnych 

rozwiązań.
+

TU5.Analizuje i ocenia kosztorysy +

TU6. Przewiduje i przedstawia mogące wystąpić zagrożeń dla 

nieruchomości.
+

TK1. Wykorzystuje kompetencje specjalistów z dziedzin dotyczących 

technicznej obsługi nieruchomości.
+

TK2.Współpracuje z jednostkami administracji państwowej – min. 

nadzór budowlany,
+

TK3. Powołuje i uczestniczy w komisji do spraw oceny stanu 

technicznego nieruchomości.
+

Suma zidentyfikowanych efektów uczenia się
12 / 

15

OSOBA nr 1



Dokumentowanie kompetencji nabytych w toku wcześniejszego uczenia się

Zbiorcze wyniki identyfikacji efektów kształcenia wg obszarów kwalifikacji
„Zarządzanie nieruchomościami”

Obszar kwalifikacji „Zarządzanie nieruchomościami”

Uczestnik procesu pilotażowego Zarzadzania

EZ

Podstawy 

prawne

EP

Techniczny

ET

Obszar 

ekonomiczno-

finansowy EF

Liczba efektów w obszarze 19 11 15 18

Osoba nr 1 17 9 12 18

Osoba nr 2 15 4 11 5

Osoba nr 3 12 5 13 13

Osoba nr 4 18 10 14 18

Osoba nr 5 18 10 5 13

Osoba nr 6 19 7 13 5



Uwagi i rekomendacje

 Występują trudności w znalezieniu osób chętnych i spełniających założone
przez Zamawiającego kryteria

 należy rozważyć możliwość bardziej elastycznego podejścia przy ustalaniu
warunków wstępnych

 Zbyt krótki czas został przeznaczony na działania rekrutacyjne,

 w rzeczywistym procesie powinny być wydłużone by umożliwić dotarcie
do większej grupy potencjalnych odbiorców

 W grupie osób, do których skierowane było zaproszenie do udziału
w pilotażu zauważalny jest brak wiedzy i świadomości na tematy związane
z kwalifikacjami i Polskimi Ramami Kwalifikacji.

 W rzeczywistym procesie potrzebna będzie wstępna informacja o idei ram
kwalifikacyjnych i ich znaczeniu w procesie walidacji

 Ograniczony jest krąg osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji
„Zarządzanie nieruchomościami”

 Podjęcie działań propagujący tę kwalifikacje np. wspólne działanie urzędu pracy,
stowarzyszeń zarządców nieruchomościami oraz szkół i uczelni



Uwagi i rekomendacje

 Uczestnicy podczas dokumentowania sygnalizowali trudności w:

 samodzielnym określeniu posiadanych efektów kształcenia i uczenia się

 skompletowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych w procesie walidacji co
wymaga wydatnej pomocy doradcy zawodowego .

 Proces dokumentowania i identyfikacji wymaga przynajmniej 3 spotkań
i dużego wsparcia przez doradców zawodowych walidacyjnych uczestników
procesu walidacyjnego

 Ważną rolę w procesie pilotażu odgrywa dostępna baza

 W warunkach rzeczywistego procesu tak jak w pilotażu należy szczególnie zadbać
o właściwe pomieszczenia do spotkań grupowych oraz indywidualnych spotkań
doradców zawodowych/walidacyjnych.

 Niezbędne jest wyposażenie w sprzęt komputerowy z drukarką i skanerem oraz
z łączem internetowym co ułatwi dokumentowanie procesu walidacji



Dziękuję za uwagę


