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Założenia projektu, opis procesu i przedmiot 
konsultacji w środowisku bran żowym  

 

 

Konsorcjum Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Instytutu Analiz Rynku Pracy Sp. z o. o. 
opracowuje na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji 
Usług Rozwojowych (SRK UR). 

Ramy sektorowe stanowią branżową interpretację Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), która  
z kolei jest głównym elementem integrującym system kwalifikacji wdrażany obecnie w Polsce na 
mocy ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Środowiska branżowe opracowały 
dotąd, w ramach realizowanego przez IBE ze środków UE szerokiego projektu wsparcia 
wdrożenia ZSK, pięć ram sektorowych, dla: IT, bankowości, telekomunikacji, sportu oraz 
turystyki. Obecnie trwają też prace nad ramą kwalifikacji dla sektora budowlanego. Więcej 
informacji o ramach kwalifikacji znajdą Państwo na stronie http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/. 

Ten projekt stał się dla środowiska edukacji pozaformalnej doskonałą okazją do zdefiniowania 
jego tożsamości, syntezy dorobku wyznaczającego standardy usługi rozwojowej i wymagania dla 
profesjonalistów na tym rynku. Dlatego wyjściowym zadaniem było zdefiniowanie, czym  
w istocie jest „sektor”, dla którego istnieją przesłanki zaprojektowania ramy, jakie są jego 
najistotniejsze cechy wyróżniające i jakie aktywności związane z profesjonalnym wspomaganiem 
rozwoju obejmuje?  

Projekt SRK UR został opracowany przez zespół ekspertów sektora usług rozwojowych. 
Zidentyfikował on podstawowe obszary działalności w sektorze usług rozwojowych, dla których 
opracował zestawy kluczowych – a więc najistotniejszych i specyficznych dla sektora 
kompetencji, formułując tzw. wyznaczniki sektorowe  i ich opisy, oraz zaproponował definicj ę 
sektora . To dało podstawę do opracowania zasadniczego rezultatu - wstępnego projektu 
sektorowej ramy kwalifikacji i zaproponowania dla niej nazwy - Sektorowa Rama Kwalifikacji 
Usług Rozwojowych . 

Z dobrze zaprojektowanej ramy sektorowej korzystać mogą wszyscy. To narzędzie do opisywania 
pożądanych kwalifikacji i nadawania im statusu w Zintegrowanym Systemie poprzez przypisanie 
poziomu PRK, źródło wiedzy na temat wymagań kompetencyjnych i standardów jakości, a także 
inspiracji w zakresie planowania biznesowego oraz budowania oferty usług rozwojowych. Udany 
projekt będzie ważnym krokiem na drodze dalszej profesjonalizacji rynku, podnoszenia jakości 
usług rozwojowych i wiarygodności firm i osób które przyjmują rolę wspierania innych w procesie 
uczenia się przez całe życie. 
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Etapy Projektu – kolejne kroki:  

Definicja usługi > definicja sektora > nazwa sektor owej ramy > 
wyznaczniki sektorowe > sektorowa rama kwalifikacji  

 

Zaproponowana definicja służy przede wszystkim zaprezentowaniu podejścia do nakreślenia 
obszaru kwalifikacji, które powinny być objęte charakterystykami w projektowanej ramie, ale jej 
zastosowanie może i powinno być szersze, uniwersalne. Jako punkt wyjścia w poszukiwaniu 
najtrafniejszego zdefiniowania naszego sektora postanowiliśmy wykorzystać definicję usługi 
sformułowanej w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców  
i pracowników do zmian na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju z dnia 28 czerwca 2016 r. 
Definicja ta brzmi: „Usługa rozwojowa – usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost 
wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników,  
w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój.” 

Przytoczona wyżej definicja została opracowana na użytek przedsięwzięć z wykorzystaniem 
środków EFS, stąd jej zawężenie do przedsiębiorców i ich pracowników. W poszukiwaniu bazy 
dla definicji sektora musieliśmy wziąć pod uwagę, że oferowane usługi mogą być kierowane do 
osób, grup, czy całych organizacji (zbiorowości) nie tylko w związku z ich aktywnością na rynku 
pracy. Musieliśmy też uznać, że procesy wspomagania rozwoju mogą mieć cel szerszy, niż 
osiąganie efektów uczenia się. Tak więc ostateczną podstawę stanowi dla nas szersza definicja 
usługi rozwojowej, która oddaje w pełniejszym zakresie zróżnicowaną, ale mającą wspólne 
cechy, naturę aktywności polegających na udzielaniu wsparcia w uczeniu się przez cale życie  
i osiąganiu tą drogą indywidualnych i zbiorowych celów rozwojowych. Proponowana niżej 
definicja obejmuje w pełni definicję usługi rozwojowej Ministerstwa Rozwoju, uwzględniając 
różnorodność usług rozwojowych realizowanych poza obszarem edukacji formalnej. 
Rekomendujemy zatem następującą definicję usługi rozwojowej: 

 

Usługa rozwojowa  to działalność profesjonalna mająca na celu rozwój osób, grup, organizacji 
(zbiorowości) w tym w szczególności poprzez nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, 
umiejętności lub kompetencji społecznych. Istotą usługi rozwojowej jest osiąganie efektów 
uczenia się, prowadzących do zmian i osiągania celów rozwoju na poziomie indywidualnym i 
zbiorowym, w tym organizacyjnym. 

 

Następnym krokiem było zdefiniowanie obszaru działań, który związany jest z tworzeniem 
warunków do możliwie najefektywniejszego uczenia się i rozwijania się zarówno jednostek, jak 
też ich zbiorowości. Definiując branżę można rozważać spojrzenie z punktu widzenia celów 
gospodarczych, jako obszar objęty określonymi regulacjami, czy wreszcie jako obszar 
definiowany specyficznymi dla niego aktywnościami i rolami zawodowymi oraz realizowanego 
celu, jako efektu uczenia się. To ostatnie podejście uznaliśmy za najbardziej użyteczne. Warto 
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bowiem zauważyć, że w istocie „branżą”, „sektorem” jest edukacja, dzielona najczęściej  
z punktu widzenia stopnia sformalizowania – na edukację formalną, pozaformalną i nieformalne 
uczenie się. Podział ten traci obecnie na znaczeniu, a wynika to m.in. z faktu, że interesujące nas 
działania są współcześnie realizowane nie tylko przez podmioty rynkowe i organizacje tzw. 
trzeciego sektora, ale także przez podmioty edukacji formalnej, w tym placówki oświatowe  
i uczelnie. Ponadto, tak rozumiana branża nie uwzględniałaby usług doradczych, mieszczących 
się w definicji usług rozwojowych, służących osiąganiu kwalifikacji, a które wykraczają poza 
typowy zakres działań edukacyjnych. Elementem łączącym jest tutaj współczesny paradygmat 
uczenia się, który w centrum stawia osobę uczącą się w bardzo różnych formach i trybie, która 
ma do dyspozycji bezpośrednie i pośrednie formy wspomagające ją w tym procesie rozwojowym. 

Formułując definicj ę sektora i wyznaczniki  sektorowe określiliśmy zarazem, że tworzymy ramę 
dla kwalifikacji typowych i pożądanych dla wszystkich organizatorów i bezpośrednich realizatorów 
takiego wsparcia, niezależnie od innych, zróżnicowanych kwalifikacji jakie posiadają i które 
stanowią szczególny tytuł do uczestnictwa w procesie uczenia się innych. Spełnienie wymogów 
profesjonalizmu i wysokich standardów jakości zależy także od aktywności związanych z 
przygotowaniem i organizacją procesów uczenia się. Biorąc zatem pod uwagę znaczenie 
wszystkich elementów usługi rozwojowej, rama obejmować powinna również charakterystyki 
związane z kwalifikacjami osób (menedżerów, ekspertów i specjalistów, także metodyków, 
określonych ogólnie mianem organizatorów), które realizują niektóre, zazwyczaj 
niebezpośrednio, elementy procesu wsparcia uczenia się osób, ale mają istotny wpływ na jego 
przebieg i efekty. 

Reasumując, intencją projektujących było zaproponowanie ramy, która będzie narzędziem 
istotnym dla kwalifikacji osób realizujących bezpośrednie wsparcie w procesie rozwoju zarówno 
jednostek, jak i zbiorowości, a także osób które w tym procesie odgrywają kluczowe role 
organizacyjne i wspomagające. Ramę, która czerpie głównie z doświadczeń, dorobku i dobrych 
praktyk rynku usług rozwojowych (Standard Usług Rozwojowych PIFS SUS 2.0 – w tym wypadku 
wykorzystany jako mapa efektów działań do budowy charakterystyk efektów uczenia się), jest 
odzwierciedleniem kwalifikacji jakie można zidentyfikować w działaniach wspierających uczenie 
się w trybie pozaformalnym i narzędziem opisywania nowych kwalifikacji odpowiadających 
współczesnym procesom uczenia się. Tak rozumiana rama może być interesująca, ważna i 
użyteczna dla podmiotów i osób, dla których pierwotnym obszarem aktywności jest sfera edukacji 
formalnej, a szczególnie wtedy, gdy realizują działania wykraczające poza tą, pierwotną dla nich 
sferą. 

Bazą źródłową dla wyodrębnienia kluczowych kompetencji w tak zdefiniowanym sektorze były 
wybrane programy kształcenia na poziomie akademickim w obszarze nauk pedagogicznych, 
standardy egzaminacyjne i opisy klasyfikacji zawodów i specjalności, liczne opisy stanowisk 
pracy i treści ogłoszeń o pracę, dostępne opisy standardów i certyfikacji w sektorze.  

Formułując w ostatecznej fazie propozycje charakterystyk na poszczególnych poziomach Ramy 
sektorowej, dążyliśmy, aby spełniały one następujące wymagania:  

� odzwierciedlają kluczowe procesy i odnoszą się do kluczowych profili zawodowych sektora; 

� obejmują kluczowe potrzeby kwalifikacji sektora i uwzględniają potrzebę ich okresowej 
aktualizacji; 

� stanowią użyteczne, branżowe rozwinięcie uniwersalnych charakterystyk PRK, w tym 
składników opisów poziomów (deskryptorów) kształcenia i szkolenia zawodowego; 



 

 

 

 

 

4 

� są zebrane w składniki opisów poziomów tak, aby zapewnić równowagę pomiędzy 
odpowiednim poziomem szczegółowości dla uchwycenia tego, co dla sektora specyficzne, 
a jednocześnie adekwatnym poziomem uogólnienia; uwzględniając różnorodność 
kwalifikacji, z jakimi możemy mieć do czynienia w ZSK, mają one umożliwiać identyfikację 
podobieństw, porównywanie i porządkowanie kwalifikacji. 

Poniżej prezentujemy poszczególne rezultaty projektu: definicję sektora, wyznaczniki sektorowe 
i ich opisy oraz projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych. 
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Definicja sektora 

 

Sektor profesjonalnych usług rozwojowych  realizowanych poza edukacj ą formaln ą, 
rozumian ą zgodnie z tre ścią art.2 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zin tegrowanym 
Systemie Kwalifikacji  

Przez sektor rozumiemy wszystkich profesjonalistów i podmioty profesjonalnie tworzące, 
organizujące i realizujące usługi wsparcia rozwoju poprzez uczenie się osób, grup, organizacji 
(zbiorowości). 

Istotą usługi rozwoju jest działanie prowadzące do osiągnięcia efektów uczenia się  
i wprowadzanie zmian, prowadzących do osiągania celów rozwoju interesariuszy. Składają się 
na nią działania związane z diagnozą i ustalaniem potrzeb i wyznaczaniem celów rozwoju, 
projektowaniem i realizacją działań wspomagających rozwój oraz projektowaniem i realizacją 
działań służących wdrożeniu i ewaluacji efektów. 

Kluczowe dla definicji sektora jest uznanie, że rozwój ludzi, grup i organizacji zachodzi  
w środowisku wspomagającym uczenie się, któremu szczególnie służy dopasowany proces, 
formy, metody, techniki i narzędzia rozwojowe. 
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Wyznaczniki sektorowe 

 

Wyznaczniki sektorowe zostały opracowane jako narzędzie istotne dla opracowania 
charakterystyk ramy sektorowej, ale ich użyteczność wykracza poza tę doraźną funkcję. Wraz  
z definicją sektora opisują obszary aktywności, które posiadają wspólne cechy pozwalające 
określać je wspólnie jako „sektor” posiadający wyraźną tożsamość. 

Wyznaczniki sektorowe: 

- zarysowują specyficzne i kluczowe dla sektora obszary kompetencji, charakteryzujące 
kwalifikacje sektora i odróżniające je od kwalifikacji innych sektorów; 

- są wyodrębnione ze względu na specyfikę i znaczenie obszaru; 

- razem są reprezentatywne dla całości efektów uczenia się zawartych w kwalifikacjach 
sektora; 

- wraz z ich opisami stanowią narzędzie pomocnicze w tworzeniu i wykorzystaniu SRK UR – 
pozwalają na ocenę stopnia uprządkowania, adekwatności struktury i kompletności opisu; 

- powinny być analizowane i wykorzystywane razem, a kompletność opisu można oceniać dla 
zestawu wyznaczników;  

 

Wyznaczniki sektorowe: 

1. Orientacja na klienta, jego potrzeby i cele rozw oju 

Oznacza całość aktywności prowadzących do rozpoznania potrzeb rozwoju osób, grup  
i organizacji (zbiorowości). Potrzeba rozwojowa będzie wyrażona w postaci aspiracji, celu zmiany 
i celu uczenia się. Elementem tego wyznacznika będzie również tzw. kontrakt, czyli wyznaczenie, 
przyjęcie, uzgodnienie celów rozwoju. Zawiera min.: 

a) budowanie relacji z klientem, pozwalającej zainicjować proces wsparcia  

b) diagnozowanie potrzeb  

c) wyznaczanie celów działania wspomagającego rozwój, 

d) definiowanie efektów uczenia się, 

e) ustalanie ról, odpowiedzialności, zasad wspomagania, reguł współpracy i komunikacji 

 

2. Orientacja na tworzenie usługi wspomagania rozwo ju  

Oznacza całość aktywności związanych z zaprojektowaniem, przygotowaniem  
i zorganizowaniem adekwatnych do potrzeb i celów: środowiska uczenia się, sytuacji 
edukacyjnych, treści, metod, środków i osób wspomagających rozwój, a w szczególności: 

a) przekładanie potrzeb i celów na proces, 

b) przekładanie efektów uczenia się na treści, wymagania kwalifikacyjne i walidacyjne, 

c) wybór i dopasowanie metod, form, technik i narzędzi, 
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d) wybór technologii, 

e) projektowanie/planowanie szczegółowych działań wspomagających, 

f) przygotowanie wykonawców usługi do realizacji wsparcia, 

g) przygotowanie odbiorców indywidualnych, grup, społeczności do procesu rozwoju, 

h) przewidywanie zmian i zagrożeń oraz modyfikowanie środowiska i procesu. 

 

3. Orientacja na proces rozwoju 

Oznacza aktywność związaną z realizacją procesu rozwoju osób, grup i organizacji (zbiorowości) 
a zwłaszcza: 

a) prowadzenie zajęć, spotkań, sesji, całych programów, egzaminów itp., 

b) wspomaganie procesu rozwoju, 

c) komunikowanie wspomagające uczących się w osiąganiu celów, w tym dawanie informacji 
zwrotnej, 

d) kierowanie procesem pracy osób i grupy, 

e) zarządzanie środowiskiem rozwoju. 

 

4. Orientacja na zarz ądzanie efektami rozwoju 

Oznacza całość aktywności związanych z ewaluacją, walidacją i wykorzystaniem efektów 
rozwoju, a zwłaszcza: 

a) transfer efektów do praktyki, 

b) walidacja efektów uczenia się, 

c) potwierdzanie efektów uczenia się w tym w formie kwalifikacji 

d) monitorowanie oraz ocenianie efektywności i jakości procesów wsparcia, potwierdzanie 
zgodności procesu z przyjętymi celami, 

e) doskonalenie procesu, 

f) zarządzanie programami rozwoju. 
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Charakterystyki poziomów Sektorowej Ramy Kwalifikac ji Usług 
Rozwojowych  

 

Charakterystyki zostały opracowane dla poziomów odpowiadających poziomom 4-7 Polskiej 
Ramy Kwalifikacji (PRK). Na tym etapie projektowania uznaliśmy, że na tych poziomach 
branżowa interpretacja PRK jest bez wątpienia użyteczna. Tym samym uznaliśmy, że na 
pozostałych poziomach PRK (1-3 oraz 8) nie występuje specyfika branżowa uzasadniająca 
uwzględnienie w SRK UR, a do opisu kwalifikacji na tych poziomach uniwersalne charakterystyki 
PRK są wystarczające.  

Należy również zaznaczyć, że SRK UR zawiera szeroki i uniwersalny dla sektora usług 
rozwojowych zakres efektów uczenia się na poszczególnych poziomach, które powinny umożliwić 
opis i przypisanie poziomu konkretnej kwalifikacji funkcjonującej w sektorze. Charakterystyki 
poziomów nie stanowią opisu konkretnej kwalifikacji, a jedynie pomagają w formułowaniu opisu i 
przypisaniu poziomu różnych kwalifikacji sektora. 

Poszczególne efekty uczenia się zdefiniowane w SRK UR układają się w „wiązki”, czyli ciąg 
jednorodnych, narastających pod względem złożoności i głębokości, efektów uczenia się. Daną 
„wiązkę” można odnaleźć, śledzić i analizować, poszukując na poszczególnych poziomach 
jednorodnych efektów uczenia się, posiłkując się oznaczeniami kodowymi (identyczne dwa 
ostatnie elementy kodu – litera i liczba) Każda „wiązka” została bowiem oznaczona dla ułatwienia 
symbolami graficznymi oraz kodem. 

Wyjaśnienie symboli graficznych: 

→ najniższy poziom, od którego rozwijana jest dana wiązka 

□ dany składnik zdefiniowany jest tylko na jednym poziomie (sytuacja dotyczy tylko kompetencji 
społecznych), a więc wiązka składa się tylko z pojedynczego efektu uczenia się 

■ najwyższy poziom, do którego rozwijana jest dana wiązka 

 

Wyjaśnienie kodowania: 

P… poziom PRK (od 4 do 7), na którym występuje dany składnik 

UR Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych 

W wiedza 

U umiejętności 

K kompetencje społeczne 

Liczba na końcu kodu: kolejna wiązka w ramach kategorii wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych 

 

Za każdym razem, gdy w charakterystykach użyty jest termin „usługa”, należy go rozumieć jako 
„usługa rozwojowa”. 

Za każdym razem, gdy w charakterystykach użyty jest termin „rozwój”, należy go rozumieć jako 
„rozwój poprzez uczenie się”. 
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4 Wiedza Umiejętno ści Kompetencje społeczne 

 zna i rozumie praktyczne aspekty rozwoju oraz 
najważniejsze czynniki wpływające na ten proces 
[P4UR_W3] → 

zna i rozumie najczęściej stosowane formy, metody, 
technologie, techniki i narzędzia wspierania rozwoju 
[P4UR_W5] → 

zna i rozumie podstawy organizacji i administracji 
usługą [P4UR_W7] → 

zna i rozumie podstawy walidacji i raportowania 
rezultatów usługi [P4UR_W10] → 

dostosowuje swoje działania do typowego środowiska, w którym 
realizowana jest usługa [P4UR_U1] → 

współpracuje z osobami zaangażowanymi w wykonanie usługi w 
rożnych jej fazach [P4UR_U2] → 

zgodnie z instrukcjami przygotowuje dla osób uczących się 
środki, pomoce i materiały wspierające osiągnięcie celów 
rozwoju [P4UR_U6] → 

uzgadnia z klientem warunki przygotowania osób uczących się 
do realizacji usługi [P4UR_U7] → 

organizuje i realizuje zadania wspierające związane z usługą 
uwzględniając jej cele i wymagania jakościowe [P4UR_U8] → 

realizuje proste i wystandaryzowane działania wspierające 
rozwój jednostki, stosując proste formy, metody, technologie, 
techniki i narzędzia [P4UR_U9] → 

pod nadzorem i adekwatnie do przyjętych celów tworzy 
niezbędne warunki sprzyjające rozwojowi osób i zespołów 
[P4UR_U10] → 

modyfikuje rozwiązania organizacyjne usługi opierając się na 
danych pochodzących z ewaluacji i informacji od klienta 
[P4UR_U12] → 

na podstawie otrzymanych danych i wniosków przeprowadza 
walidację usługi [P4UR_U15] → 

prowadzi dokumentację usługi, w tym sporządza 
wystandaryzowane sprawozdania, rozliczenia i raporty 
[P4UR_U16] → 

planuje własny rozwój zawodowy z uwzględnieniem typowych 
form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju 
[P4UR_U17] → 

przestrzega zasady uczciwości, rzetelności, 
poufności oraz zapobiegania konfliktom 
interesów w realizacji usługi [P4UR_K1] → 

przestrzega ustalonych reguł współpracy z 
interesariuszami usługi [P4UR_K2] → 

przyjmuje odpowiedzialność za skutki 
własnych działań w kontekście osiągnięcia 
celów rozwoju i zaspokojenia innych potrzeb 
uczących się [P4UR_K6] → 

jest gotowy do przyjmowania informacji 
zwrotnej od klienta i wykorzystywania jej w 
swojej pracy [P4UR_K10] → 

poddaje refleksji i koryguje własne postawy i 
zachowania w relacji z klientem [P4UR_K11] 
→ 
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5 Wiedza Umiejętno ści Kompetencje społeczne 

 identyfikuje aspekty gospodarcze i społeczne ważne 
dla rozwoju jednostki i zespołów [P5UR_W1] → 

zna i rozumie najczęściej spotykane w praktyce 
systemy organizacji i zarządzania, w tym modele 
kultury organizacyjnej [P5UR_W2] → 

charakteryzuje zasady i praktyki dotyczące rozwoju, 
z uwzględnieniem kontekstu zawodowego i 
organizacyjnego oraz różnic pomiędzy rozwojem 
indywidualnym i zespołowym [P5UR_W3] 

zna i rozumie podstawowe metody rozpoznawania i 
analizowania potrzeb rozwojowych jednostek i grup 
oraz przekładania ich na cele rozwoju [P5UR_W4] → 

charakteryzuje formy, metody, technologie, techniki i 
narzędzia wspierania rozwoju indywidualnego i 
zespołów oraz ich zróżnicowane zastosowania w 
zależności od rodzaju usługi [P5UR_W5] 

zna i rozumie zasady tworzenia i stosowania różnych 
typów środków, pomocy i materiałów wspierających 
rozwój [P5UR_W6] → 

opisuje praktyki zarządzania usługą, w tym w 
zakresie zapewniania jakości [P5UR_W7] 

zna i rozumie zasady i najczęściej stosowane metody 
zapewnienia wdrożenia rezultatów usługi w 
środowisku klienta [P5UR_W8] → 

zna i rozumie metody i techniki walidacji efektów 
uczenia się oraz metody kwalifikowania [P5UR_W9] 
→ 

rozpoznaje i uwzględnia specyfikę i preferencje uczenia się oraz 
komunikacji osób i zespołów, z którymi / dla których pracuje 
[P5UR_U1] 

tworzy i utrzymuje relacje z klientami służące zrozumieniu, 
akceptacji i realizacji celów rozwoju, wzajemnych zobowiązań 
oraz budowie zaangażowania w poszczególne etapy usługi 
[P5UR_U2] 

za pomocą wystandaryzowanych i prostych narzędzi oraz metod 
przeprowadza ocenę sytuacji jednostki lub zespołu w celu 
identyfikacji potrzeb rozwojowych [P5UR_U3] → 

definiuje i uzgadnia z klientami usługi cele i zakres działań / 
wsparcia, spodziewanych rezultatów i priorytetów oraz 
odpowiedzialności w ramach usługi [P5UR_U4] → 

projektuje usługę dobierając adekwatne do diagnozy i uzgodnień 
formy, metody, technologie, techniki i narzędzia wsparcia 
[P5UR_U5] → 

przygotowuje dla osób uczących się typowe środki, pomoce i 
materiały wspierające osiągnięcie celów rozwoju dobierając ich 
treści, formę oraz technologię [P5UR_U6] 

przygotowuje osoby uczące się i wykonawców usługi do 
świadomego i zgodnego z celami uczestnictwa w usłudze 
[P5UR_U7] 

organizuje i administruje realizacją uzgodnionej usługi, 
uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne, jakościowe oraz 
ryzyko P5UR_U8] 

realizuje zaplanowane działania wspierające rozwój osób i grup, 
stosując typowe formy, metody, technologie, techniki i narzędzia 
[P5UR_U9] 

odwołując się do zasobów klientów tworzy warunki służące 
rozwojowi [P5UR_U10] 

postępuje zgodnie ze standardami 
zawodowymi i normami etycznymi związanymi 
z projektowaniem, przygotowaniem i realizacją 
usługi, uwzględniając w swoich działaniach 
kulturę współpracy i poszanowanie konkurencji 
[P5UR_K1] 

szanuje różnorodność i jest otwarty na dialog 
na temat wartości, przekonań, wizji i reguł 
współpracy z i pomiędzy interesariuszami 
usługi [P5UR_K2] 

przestrzega normy etyczne i profesjonalne 
związane z diagnozowaniem potrzeb i 
uzgadnianiem celów [P5UR_K3] → 

koncentruje się na praktycznych rezultatach 
rozwojowych jednostek i zespołów z którymi / 
dla których pracuje [P5UR_K4] → 

przyjmuje współodpowiedzialność za usługę w 
kontekście osiągnięcia celów rozwoju i 
zaspokojenia innych potrzeb uczących się 
[P5UR_K6] ■ 

prezentuje poziom empatii i asertywności 
adekwatny do pełnionej roli zawodowej i relacji 
z klientem [P5UR_K8] → 

dystansuje się do własnych przyzwyczajeń i 
schematów działania oraz jest nastawiony na 
wykraczanie poza własny punkt widzenia 
[P5UR_K9] □ 

konsekwentnie zabiega o informację zwrotną 
od klienta, przyjmuje ją i wykorzystuje w swojej 
pracy [P5UR_K10] 
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5 Wiedza Umiejętno ści Kompetencje społeczne 

 charakteryzuje metody i techniki ewaluacji usługi, w 
tym ewaluacji rezultatów osiąganych przez klienta, 
ewaluacji procesów rozwoju indywidualnego oraz 
zespołów, a także zasady raportowania rezultatów i 
formułowania rekomendacji rozwojowych 
[P5UR_W10] 

rozpoznaje i uwzględnia procesy zachodzące pomiędzy 
wykonawcami usługi a osobami uczącymi się w celu lepszej 
realizacji usługi [P5UR_U11] → 

modyfikuje usługę opierając się na danych pochodzących z 
ewaluacji i informacji pochodzących od klienta i osób uczących 
się [P5UR_U12] 

stosuje i monitoruje działania służące transferowi oraz 
implementacji rezultatów usługi [P5UR_U13] → 

przeprowadza walidację efektów uczenia się z wykorzystaniem 
wystandaryzowanych narzędzi [P5UR_U14] → 

przeprowadza standardową ewaluację usługi z wykorzystaniem 
celowo dobranych metod i narzędzi umożliwiających pomiar 
rezultatów na poziomie indywidualnym i zespołowym 
[P5UR_U15] 

prowadzi merytoryczną dokumentację usługi, w tym sporządza 
dostosowane indywidualnie do usługi analizy i raporty 
[P5UR_U16] ■ 

planuje i realizuje ciągłe uczenie się w celu aktualizowania 
własnego profesjonalnego przygotowania do wspierania rozwoju 
innych osób, w tym w zakresie wykorzystywanych form, metod, 
technologii, technik i narzędzi [P5UR_U17] 

poddaje refleksji i koryguje własne postawy i 
zachowania podczas projektowania, 
przygotowania i realizacji usługi [P5UR_K11] 
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6 Wiedza Umiejętno ści Kompetencje społeczne 

 interpretuje mechanizmy zjawisk gospodarczych i 
społecznych, ważnych dla rozwoju jednostki, 
zespołów i organizacji (zbiorowości) [P6UR_W1] ■ 

opisuje najważniejsze teorie organizacji i 
zarządzania, w tym modele kultury organizacyjnej 
[P6UR_W2] 

wyjaśnia teorie i praktyki dotyczące rozwoju, z 
uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego 
oraz różnic pomiędzy rozwojem indywidualnym, 
zespołowym i organizacyjnym [P6UR_W3] 

rozumie właściwości, zastosowanie, oraz kryteria 
doboru metod rozpoznawania i analizowania potrzeb 
rozwojowych jednostek, grup i organizacji 
(zbiorowości) oraz przekładania ich na cele rozwoju 
[P6UR_W4] 

wyjaśnia zaawansowane i złożone podejścia, 
praktyki i technologie stosowane do wspierania 
rozwoju indywidualnego, zespołów oraz organizacji 
(zbiorowości) [P6UR_W5] 

charakteryzuje teoretyczne i praktyczne aspekty 
tworzenia oraz stosowania różnych typów złożonych 
środków, pomocy i materiałów wspierających rozwój 
[P6UR_W6] ■ 

Opisuje zasady i zaawansowane i metody 
zarządzania usługą, w tym w zakresie zarządzania 
jakością i ryzykiem w zmiennym środowisku 
[P6UR_W7] 

identyfikuje zasady i złożone metody zapewnienia 
efektywnego wdrożenia rezultatów usługi w 
środowisku klienta [P6UR_W8] 

rozpoznaje i uwzględnia specyfikę i preferencje uczenia się 
organizacji (zbiorowości), z którymi / dla których pracuje 
[P6UR_U1] ■ 

zarządza relacjami z i pomiędzy interesariuszami usługi służące 
poznaniu, zrozumieniu i akceptacji potrzeb i celów rozwoju, 
wzajemnych zobowiązań oraz budowie zaangażowania w 
poszczególne etapy usługi [P6UR_U2] ■ 

za pomocą indywidualnie dopasowanych i zaawansowanych 
narzędzi oraz metod przeprowadza ocenę sytuacji jednostki, 
zespołu lub organizacji (zbiorowości) w celu identyfikacji potrzeb 
rozwojowych [P6UR_U3] 

definiuje i uzgadnia z interesariuszami usługi cele zmian na 
poziomie organizacji (zbiorowości) w powiązaniu z 
poszczególnymi celami działań / wsparcia [P6UR_U4] ■ 

projektuje usługę adekwatnie do potrzeb, z zastosowaniem 
zaawansowanych form, metod, technologii, technik i narzędzi 
wsparcia oraz stosownie do okoliczności modyfikuje ją 
[P6UR_U5] 

opracowuje dla osób uczących się złożone środki, pomoce i 
materiały wspierające osiągnięcie celów rozwoju dobierając ich 
treści, formę oraz nowe technologie [P6UR_U6] 

zarządza przygotowaniem interesariuszy usługi do świadomego 
i zgodnego z celami i rolami uczestnictwa w usłudze [P6UR_U7] 
■ 

zarządza realizacją usługi uwzględniając wszystkie 
uwarunkowania osiągnięcia zamierzonych rezultatów 
[P6UR_U8] 

promuje standardy zawodowe i normy etyczne 
w zespole i we współpracujących 
organizacjach [P6UR_K1] 

promuje różnorodność i otwartość na dialog na 
temat wartości, przekonań, wizji i reguł 
współpracy z i pomiędzy interesariuszami 
usługi [P6UR_K2] ■ 

promuje i wymaga od innych przestrzegania 
norm etycznych i profesjonalnych związanych 
z diagnozowaniem potrzeb i uzgadnianiem 
celów [P6UR_K3] 

promuje w środowisku zawodowym 
nastawienie na generowanie praktycznych 
rezultatów rozwojowych jednostek, zespołów i 
organizacji (zbiorowości) [P6UR_K4] ■ 

jest otwarty na poznawanie i wdrażanie zmian i 
innowacji w obszarze nowych form, metod, 
technologii, technik i narzędzi wspierania 
rozwoju [P6UR_K7] → 

prezentuje poziom empatii i asertywności 
pozwalający na wspieranie rozwoju innych 
osób zaangażowanych w projektowanie, 
przygotowanie i realizację usługi [P6UR_K8] ■ 

promuje kulturę otwartości opartą na 
przyjmowaniu i dawaniu informacji zwrotnej i 
jej wykorzystywaniu do własnego rozwoju 
zawodowego [P6UR_K10] ■ 

koryguje postawy i zachowania osób 
zaangażowanych w projektowanie, 
przygotowanie i realizację usługi [P6UR_K11] 
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6 Wiedza Umiejętno ści Kompetencje społeczne 

 identyfikuje złożone metody i techniki walidacji 
efektów uczenia się [P6UR_W9] 

wyjaśnia złożone metody i techniki ewaluacji usługi, 
w tym ewaluacji rezultatów osiąganych przez klienta, 
ewaluacji procesów rozwoju indywidualnego, 
zespołów i organizacji (zbiorowości) [P6UR_W10] 

realizuje działania wspierające rozwój osób, grup i organizacji 
(zbiorowości), stosując, modyfikując i projektując różnorodne i 
zaawansowane formy, metody, nowe technologie, techniki i 
narzędzia [P6UR_U9] 

odwołując się do zasobów interesariuszy wraz z nimi kreuje 
środowisko sprzyjające rozwojowi uwzględniając kontekst 
otoczenia [P6UR_U10] 

rozpoznaje i uwzględniania złożone procesy zachodzące z i 
pomiędzy wykonawcami a interesariuszami w celu lepszej 
realizacji usługi [P6UR_U11] ■ 

rozwija usługę opierając się na danych pochodzących z 
ewaluacji, od interesariuszy usługi oraz z dobrych praktyk 
rynkowych [P6UR_U12] 

projektuje, stosuje i zarządza działaniami służącymi transferowi 
oraz implementacji rezultatów usługi [P6UR_U13] 

projektuje walidację efektów uczenia się, w tym projektuje 
narzędzia do przeprowadzenia walidacji i / lub uznawania 
kwalifikacji [P6UR_U14] 

projektuje i przeprowadza zaawansowaną ewaluację 
uwzględniającą uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne 
usługi, umożliwiającą pomiar rezultatów na poziomie 
indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym [P6UR_U15] 

współpracuje z innymi w celu wykorzystania ich potencjału i 
uzyskania informacji zwrotnej do aktualizowania własnego 
przygotowania profesjonalnego [P6UR_U17] 
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7 Wiedza Umiejętno ści Kompetencje społeczne 

 wyjaśnia i interpretuje najnowsze teorie organizacji i 
zarządzania oraz ich zastosowania [P7UR_W2] ■  

interpretuje i objaśnia pełne spektrum teorii i praktyki 
dotyczące rozwoju [P7UR_W3] ■ 

syntetyzuje wywodzące się z różnych dziedzin nauki 
teorie w zakresie rozpoznawania i analizowania 
potrzeb rozwojowych oraz przekładania ich na cele 
rozwoju uwzględniające potrzeby interesariuszy 
[P7UR_W4] ■ 

interpretuje wywodzące się z różnych obszarów 
nauki i praktyki innowacyjne technologie stosowane 
do wspierania rozwoju indywidualnego, zespołów 
oraz organizacji (zbiorowości) [P7UR_W5] ■ 

identyfikuje i analizuje postęp wiedzy i innowacyjne 
podejścia w zakresie zarządzania w powiązaniu z 
usługami rozwojowymi, w tym dotyczące zarządzania 
jakością i ryzykiem w zmiennym i nie dającym się 
przewidzieć środowisku [P7UR_W7] ■ 

interpretuje i objaśnia zdobycze wiedzy i innowacyjne 
praktyki w zakresie wdrożeń rezultatów usługi w 
środowisku klienta [P7UR_W8] ■ 

wyjaśnia na gruncie teorii i praktyki istotne aspekty 
przeprowadzania walidacji efektów uczenia się 
[P7UR_W9] ■ 

interpretuje wywodzące się z różnych obszarów 
nauki i praktyki podejścia i innowacje w zakresie 
metodologii ewaluacji usługi i wykorzystaniu jej 
rezultatów [P7UR_W10] ■ 

za pomocą indywidualnie opracowanych narzędzi i metod 
identyfikuje i ocenia potrzeby rozwojowe [P7UR_U3] ■ 

opracowuje strategię rozwoju, stosując adekwatne do diagnozy i 
uzgodnień zaawansowane podejścia do wspierania rozwoju 
[P7UR_U5] ■ 

dostosowuje założenia metodyczne i adaptuje nowe technologie 
pod kątem opracowywania dla osób uczących się środków, 
pomocy i materiałów wspierających osiągnięcie celów rozwoju 
[P7UR_U6] ■ 

zarządza nowatorskimi / zaawansowanymi, złożonymi i / lub 
długofalowymi projektami rozwojowymi [P7UR_U8] ■ 

tworzy nowatorskie formy, metody, techniki i narzędzia 
wspierające rozwój osób, grup i organizacji (zbiorowości), 
adaptując i dostosowując do tego celu nowe technologie 
[P7UR_U9] ■ 

wdraża nowatorskie podejścia, metody i narzędzia tworzenia 
środowiska sprzyjającego rozwojowi osób, zespołów i 
organizacji (zbiorowości) [P7UR_U10] ■ 

kreuje nowe usługi opierając się na danych pochodzących z 
ewaluacji i od interesariuszy usługi, opierając się na istniejących 
trendach, podejściach i innowacjach [P7UR_U12] ■ 

rozwija i wdraża nowatorskie metody i narzędzia transferu, 
implementacji i zarządzania rezultatami usługi [P7UR_U13] ■ 

rozwija i wdraża nowoczesne podejścia i systemy walidacji 
efektów uczenia się, w tym uznawania kwalifikacji [P7UR_U14] 
■ 

rozwija i wdraża innowacje w zakresie metod i narzędzi 
ewaluacji prowadzących do zwiększania adekwatności, jakości i 
efektywności usług [P7UR_U15] ■ 

tworzy wzorce i buduje kulturę organizacyjną 
nastawioną na przestrzeganie standardów 
zawodowych i norm etycznych [P7UR_K1] ■ 

kreuje normy etyczne i profesjonalne związane 
z diagnozowaniem potrzeb i uzgadnianiem 
celów [P7UR_K3] ■ 

współpracuje ze środowiskiem zawodowym w 
celu tworzenia, promowania i wymiany 
dobrych praktyk oraz rozwoju potencjału 
merytorycznego sektora [P7UR_K5] □ 

popularyzuje zmiany i innowacje w obszarze 
nowych form, metod, technologii, technik i 
narzędzi wspierania rozwoju [P7UR_K7] ■ 

tworzy i promuje wzorce postaw i zachowań 
osób zaangażowanych w projektowanie, 
przygotowanie i realizację usługi [P7UR_K11] 
■ 
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7 Wiedza Umiejętno ści Kompetencje społeczne 

  korzysta z interdyscyplinarnych źródeł wspierania rozwoju, 
twórczo adaptując je do własnej praktyki zawodowej 
[P7UR_U17] ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendowane linki: 

kwalifikacje.edu.pl/pl/sektorowe-ramy-kwalifikacji – krótka animacja pokazująca główne cele i funkcje ram sektorowych oraz korzyści, jakie mogą 
płynąć z ich zastosowania 

kwalifikacje.gov.pl – portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

kwalifikacje.edu.pl/pl/publikacje – publikacje informacyjne i metodyczne Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczące Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji 

rama.pifs.org.pl – strona www projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych


