
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Założenia projektu, opis procesu i przedmiot 

konsultacji w środowisku branżowym 

 

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 definicję 
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 sektorowej ramy > 
wyznaczniki sektorowe > sektorowa rama kwalifikacji 

 

Zaproponowana definicja służy przede wszystkim zaprezentowaniu podejścia do nakreślenia 
obszaru kwalifikacji jakie powinny być objęte charakterystykami w projektowanej ramie, ale jej 
zastosowanie może i powinno być szersze, uniwersalne. Za  punkt wyjścia w poszukiwaniu 
najtrafniejszego zdefiniowania naszego sektora postanowiliśmy przyjąć i 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.” 

 

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 
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 definicję 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 i uczenia 
się dorosłych, 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, sferę. 

 

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; 

 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. 

 

 

Rekomendowane linki: 

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/sektorowe-ramy-kwalifikacji  

http://www.kwalifikacje.gov.pl 

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/publikacje  

 

Zespół Merytoryczny projektu, Warszawa, 22 marca 2017 r. 
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