
Spotkanie informacyjne dotyczące 

pilotażu Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji

Budowa krajowego systemu kwalifikacji –

pilotażowe wdrożenie 

krajowego systemu kwalifikacji 

oraz kampania informacyjna dotycząca jego 

funkcjonowania

30 czerwca 2015 r. 



Cele spotkania

1. Prezentacje instytucji zaangażowanych 

w proces walidacji i certyfikacji w ramach 

projektu.

2. Zebranie wytycznych do identyfikowania i 

dokumentowania efektów uczenia się.



10.00 – 10.15 Przywitanie uczestników i otwarcie spotkania.

10.15 – 10.45

Podsumowanie bieżących prac w ramach testowania procedur

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) oraz planowane działania w

pilotażu ZRK i dotyczące jakości kwalifikacji.

Anna Araminowicz, Joanna Łuszczki, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

10.45 – 11.15

Przebieg etapu rekrutacji i identyfikacji w procesie walidacji efektów uczenia

się dla kwalifikacji „zarządzanie nieruchomościami”.

dr Anna Bal, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie

11.15 – 11.45
Przebieg pilotażu walidacji dla kwalifikacji „trener zarządzania”.

Małgorzata Łukawska, Heuresis Sp. z o.o.

11:45 - 12.00 Dyskusja

12.00 – 12.30 Przerwa 

12:30 – 13:45

Warsztat i dyskusja grupowa nt. metody i narzędzia do identyfikowania i 

dokumentowania efektów uczenia, opartej na bilansie kompetencji oraz 

konsultacje wstępnych wytycznych do procesu walidacji.

Ewa Bodzińska–Guzik, Halina Juszczyk, Małgorzata Świętoń, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

13:45 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Program spotkania



Pilotaż procedur 

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji



Schemat procesu wprowadzania kwalifikacji 

do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji  

Zgłoszenie  

pomysłu na 

kwalifikację

Zgłoszenie  projektu kwalifikacji 
(procedura 6)

Ocena 

celowości 

utworzenia

Opis 

kwalifikacji
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Kwalifikacje formalnie zgłoszone przez Partnerów do pilotażu:

Nazwa kwalifikacji zgłoszonej
Nazwa kwalifikacji po ocenie 

celowości 
Nazwa kwalifikacji po opisie Podmiot zgłasząjacy

Operator obrabiarek CNC
Użytkowanie i eksploatacja maszyn 

CNC

Użytkowanie i eksploatacja 

maszyn CNC
Stowarzyszenie  Humaneo

Elektromechanik-chłodnik
Mechatronik chłodnictwa

Mechatronik chłodnictwa ES System K Sp z o.o.

Wyspecjalizowany kierowca 

pojazdów ciężarowych C+E w 

transporcie  krajowym i  

międzynarodowy   

Eksploatacja i kierowanie 

pojazdem ciężarowym w 

transporcie krajowym i 

międzynarodowym

Eksploatacja i kierowanie 

pojazdem ciężarowym w 

transporcie krajowym i 

międzynarodowym

ZET Transport Sp. z o.o.

Wytwarzanie wyrobów 

piekarniczych w jednostkach 

handlowych

Pracownik piekarni w 

wielkopowierzchniowych 

jednostkach handlowych

Prowadzenie wypieków w 

placówkach handl.
TESCO Polska

Kierowanie małymi zespołami w 

usł. utrzymania czystości

Kierowanie małymi zespołami w 

usługach utrzymania czystości

Kierowanie małymi zespołami w 

usługach utrzymania czystości
Aspen Res Sp. z o.o.

Specjalista ds. środowiskowych
Zarządzanie zasobami środ. w 

obiektach nieprzemysłowych

Zarządzanie zasobami środ. w 

obiektach nieprzemysłowych

Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska

Trener zarządzania Trener zarządzania
Trenowanie, uczenie i rozwijanie 

osób dorosłych w organizacji

Centrum Doradztwa 

Strategicznego

Doradca edukacyjny w zakresie 

TIK

Doradzanie w zakresie 
wykorzystania TIK w edukacji

Doradztwo w zakresie 

wykorzystania TIK w edukacji
Eurokreator s.c.

Menedżer gospodarki miejskiej Zarządzanie gospodarką miejską
Zarządzanie gospodarką miejską

Krajowa Izba Gospodarcza

Menedżer projektów 

budowanych

Zarządzanie projektami 

budowlanymi
Zarządzanie projektami 

budowlanymi

Małopolski Związek 

Pracodawców

Administrator nieruchomości Administrowanie nieruchomościami
Administrowanie 

nieruchomościami

Ogólnopolska Izba 

Gospodarki Nieruchomości

Zarządca nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami
Zespół Szkół Budowlanych 

nr 1 w Krakowie

Trener zatrudnienia wspieranego Trener zatrudnienia wspieranego Trener zatrudnienia wspieranego WUP Kraków



RECENZJA – Procedura 3

METODYCZNA MERYTORYCZNA

- Czy kwalifikacja jest opisana zgodnie ze 

Standardem Opisu Kwalifikacji?

- Czy efekty są właściwie pogrupowane w 

zestawy, czy są logicznie powiązane?

- Czy „wielkość” zestawów efektów 

uczenia się jest odpowiednia?

- Czy efekty uczenia się są poprawnie 

sformułowane?

- Czy kryteria weryfikacji są jasne, 

jednoznaczne i spójne?

- Czy kwalifikacja ma poprawnie 

przypisany poziom w PRK?

- Czy kwalifikacja jest celowa i adekwatna 

do potrzeb rynku?

- Czy opis jest poprawny merytorycznie?

- Czy efekty uczenia się są pogrupowane 

w sposób umożliwiający ich 

potwierdzenie?

- Czy efekty są reprezentatywne dla 

kwalifikacji, są spójne i odzwierciedlają 

istotę kwalifikacji?

- Czy kryteria weryfikacji powalają na 

jednoznaczną, obiektywną ocenę, czy są 

adekwatne do efektów uczenia się?

Rekomendacja dot.  wpisania kwalifikacji do ZRK



Scenariusze recenzji w pilotażu

Recenzje niezależne
Kwalifikacje ocenione zostaną przez 2 recenzentów 

(metodyka i branżystę) pracujących niezależnie.

Recenzja instytucjonalna
Kwalifikacje ocenione zostaną niezależnie przez metodyka i instytucję

RECENZJA

METODYCZNA

RECENZJA 

MERYTORYCZNA

Rekomendacja dot.  

wpisania kwalifikacji do ZRK

Rekomendacja dot.  

wpisania kwalifikacji do ZRK



Scenariusze recenzji w pilotażu

Eksploatacja i kierowanie pojazdem ciężarowym w transporcie 

krajowym i międzynarodowym

Wytwarzanie wyrobów piekarniczych w jednostkach handlowych

Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości

Recenzje niezależne
Kwalifikacje oceniane przez 2 recenzentów (metodyka i branżystę) pracujących 

niezależnie.

Zarządzanie zasobami środowiskowymi w obiektach 

nieprzemysłowych

Zarządzanie gospodarką miejską

Zarządzanie projektami budowlanymi

Trener zatrudnienia wspieranego



Scenariusze recenzji w pilotażu

Eksploatacja i kierowanie pojazdem ciężarowym w transporcie 

krajowym i międzynarodowym

Wytwarzanie wyrobów piekarniczych w jednostkach handlowych

Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości

Recenzje niezależne
Kwalifikacje oceniane przez 2 recenzentów (metodyka i branżystę) pracujących 

niezależnie.

Zarządzanie zasobami środowiskowymi w obiektach 

nieprzemysłowych

Zarządzanie gospodarką miejską

Zarządzanie projektami budowlanymi

Trener zatrudnienia wspieranego



Scenariusze recenzji w pilotażu

Eksploatacja i kierowanie pojazdem ciężarowym w transporcie 

krajowym i międzynarodowym

Wytwarzanie wyrobów piekarniczych w jednostkach handlowych

Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości

Recenzje niezależne
Kwalifikacje oceniane przez 2 recenzentów (metodyka i branżystę) pracujących 

niezależnie.

Zarządzanie zasobami środowiskowymi w obiektach 

nieprzemysłowych

Zarządzanie gospodarką miejską

Zarządzanie projektami budowlanymi

Trener zatrudnienia wspieranego



Scenariusze recenzji w pilotażu

Zarządzanie nieruchomościami

Administrowanie nieruchomościami

Recenzja instytucjonalna
Kwalifikacje ocenione zostaną niezależnie przez metodyka i instytucję



Scenariusze recenzji w pilotażu

Recenzja grupowa
Kwalifikacja oceniona zostanie przez grupę ekspertów 

RECENZJA KWALIFIKACJI

Rekomendacja dot.  wpisania kwalifikacji do ZRK
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Scenariusze recenzji w pilotażu

Recenzja grupowa
Kwalifikacje oceniana przez grupę ekspertów 

Mechatronik chłodnictwa

Doradzanie w zakresie wykorzystania TIK w edukacji

Użytkowanie i eksploatacja maszyn CNC



Raport z przeprowadzonej recenzji

Ocena przebiegu procedury
Czas, organizacja pracy, uzyskane informacje, zakres recenzji.

Ocena dokumentów
Wytyczne, regulamin, materiały do opisu, Standard opisu kwalifikacji

Kompetencje ekspertów
Kompetencje ekspertów, skład grupy.

Rekomendacje
Trudności, sposoby zapobiegania, wnioski i rekomendacje.



DZIAŁANIA ZREALIZOWANE:

• Testowanie procedury nr 1 – Zgłoszenie zapotrzebowania utworzenia nowej 

kwalifikacji

• Testowanie procedury nr 2 – Opisanie nowej kwalifikacji

DZIAŁANIA W TRAKCIE REALIZACJU:

• Testowanie procedury nr 3 – Ocena projektu nowej kwalifikacji

DZIAŁANIA PLANOWANE:

• Testowanie procedury nr 6 – Zgłoszenie projektu opisanej kwalifikacji

• Testowanie procedury nr 4 – Wprowadzenie do ZRK informacji o ustanowionej 

kwalifikacji

• Testowanie procedury nr 5 – Dokonywanie zmian we wpisach w ZRK dotyczących 

informacji o kwalifikacji

Pilotaż procedur ZRK – stan realizacji



Walidacja – stan realizacji działań w pilotażu

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE:

• Opracowanie wstępnych wytycznych do identyfikacji i dokumentowania efektów 

uczenia się 

• Opracowanie metody i narzędzia do identyfikacji i dokumentowania efektów 

uczenia się (tzw. bilans kompetencji)

• Opracowanie konspektu warsztatów dla osób prowadzących proces walidacji

• Pilotaż walidacji kwalifikacji „operator obrabiarek CNC” (CKP w Krakowie) Pilotaż 

walidacji kwalifikacji „trener zarządzania” (Heuresis) 

DZIAŁANIA W TRAKCIE REALIZACJU:

• Pilotaż walidacji kwalifikacji „zarządzanie nieruchomościami” (WSU w Krakowie) 

DZIAŁANIA PLANOWANE:

• Pilotaż walidacji kwalifikacji „opiekun osoby starszej” 

• Pilotaż walidacji kwalifikacji „prowadzenie wypieków w jednostkach handlowych” 

• Pilotaż walidacji kwalifikacji „kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania 

czystości” 



DZIAŁANIA ZREALIZOWANE:

• Stworzenie zespołu IZZJ, w tym wypracowanie wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości 

• Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznych (WUP, VCC, PTI),

• Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznych (WUP, VCC, PTI),

• Przeprowadzenie badań o charakterze audytu (WUP, VCC, PTI).

DZIAŁANIA W TRAKCIE REALIZACJU:

• Opracowanie raportu IC (WUP, VCC, PTI)

DZIAŁANIA PLANOWANE:

• Weryfikacja wiarygodności instytucji realizującej pilotaż walidacji kwalifikacji 

„prowadzenie wypieków w jednostkach handlowych” 

• Weryfikacja wiarygodności instytucji realizującej pilotaż walidacji kwalifikacji 

„kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości” 

Pilotaż zasad zapewniania jakości – stan realizacji





„Budowa krajowego systemu kwalifikacji - pilotażowe wdrożenie krajowego 

systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Instytucja Województwa Małopolskiego

Pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków

tel. +48 12 428 78 76, e-mail: rpk@wup-krakow.pl | www.pociagdokariery.pl

NIP: 676-21-29-505, REGON 357114075


