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Nieadekwatność certyfikatów 
do nowych usług i technologii

Zbyt długi czas na zdobycie 
pożądanych kwalifikacji

Niedopasowanie kompetencji 
kandydatów do pracy do 

aktualnych potrzeb pracodawców

Problemy gospodarki 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego



Możliwość potwierdzania umiejętności

Świadectwo Potwierdzające Kwalifikacje 
Zawodowe wyodrębnione 

w zawodach

Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje 
Zawodowe w zawodzie

Kurs umiejętności zawodowych kończy się 
zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot 

prowadzący kurs*

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 poz. 622)



Brak gwarancji wiarygodności 
uzyskiwanych umiejętności

Niewystarczające kwalifikacje 
w zakresie posiadanych 
uprawnień i certyfikatów

Trudności w przechodzeniu 
z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia

Stworzenie systemu walidacji i certyfikacji umiejętności 
zawodowych z uwzględnieniem udziału pracodawców



Staży

Szkoleń

KUZ

KKZ

Programy

Do nauki 
zawoduE-zasoby

Zadań 
zawodowych

Umiejętności 
zawodowych

Standardy 
egzaminacyjne



Formy wsparcia kształcenia zawodowego 
w obszarze luki kompetencyjnej

243 standardy 
do czynności zawodowych

27 standardów i e-zasobów
do kursów umiejętności 

zawodowych

9 e-zasobów 
do kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych



Certyfikacja kompetencji 
w zakresie zadań zawodowych 

Umożliwia walidację i certyfikację umiejętności 
zawodowych na poziomie zadań zawodowych 
z uwzględnieniem udziału pracodawców 

Uzupełnia system potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych prowadzony przez państwowe komisje 
egzaminacyjne

Umożliwia potwierdzenie czynności i umiejętności 
pożądanych przez pracodawców bez konieczności 
potwierdzania całej kwalifikacji



Geneza regionalnych działań 
na rzecz potwierdzania kwalifikacji 

dla części zawodu

Projekty z cyklu „Pokaż swoje kwalifikacje” realizowane 
we współpracy z rzemiosłem wskazały na potrzebę 
opracowania standardów egzaminacyjnych

Potwierdzenie kwalifikacji dla części zawodu 
kluczowe dla osób powracających na regionalny 
rynek, dla osób niepełnosprawnych lub 50+

Możliwość wejścia na rynek pracy przed ukończeniem 
edukacji dla pełnego zawodu, kluczowa forma 
popularyzacji kształcenia zawodowego



Powiązanie standardu egzaminacyjnego 
dla zadań zawodowych ze standardem OKE

System kształcenia umożliwia potwierdzenie kwalifikacji
dla części zawodu – są to kwalifikacje (KKZ - ok. 900
godzin) lub umiejętności (KUZ – ok. 200 – 450 godzin)

Konsultacje z pracodawcami oraz uczniami wskazują
na konieczność potwierdzania elementarnych części
zawodu jak zadania zawodowe (Staże – 110 godzin)

Standard egzaminacyjny dla zadania zawodowego 
opracowano komplementarnie ze standardem dla 
kwalifikacji (KKZ) w OKE – kumulowanie kompetencji



Powiązanie standardu egzaminacyjnego 
dla zadań zawodowych ze standardem OKE

Układ standardu egzaminacyjnego zadań zawodowych
odpowiada komplementarnie standardowi kwalifikacji –
od standardu zadań zawodowych poprzez KUZ do KKZ

Standard dzieli się na część teoretyczną i praktyczną. 
W części praktycznej uwzględniono czynności, 
urządzenia, technologie wskazane przez DK

W części praktycznej w każdym z 243 standardów 
wskazano około 10 czynności ze zbadanych stanowisk 
pracy, przez co standard uwzględni blisko 3000 czynności 



Opracowane standardy do zadań zawodowych 
w ramach kwalifikacji:

MG.5. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych

MG. 12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych 
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MG. 18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MG.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych



Opracowane standardy do zadań zawodowych 
w ramach kwalifikacji:

TG.7. Sporządzanie potraw i napojów

TG.8. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

TG.10. Wykonywanie usług kelnerskich

TG.12. Planowanie i realizacja usług recepcji

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

MS.1. Świadczenie usług w zakresie masażu



Przykłady zadań zawodowych

Montaż instalacji LPG

Wymiana płynów i materiałów  eksploatacyjnych

Obsługa wtryskarki

Lakierowanie proszkowe powierzchni

Przeprowadzanie remontów maszyn i urządzeń  

Obróbka z wykorzystaniem obrabiarki CNC

Przygotowanie ciast i deserów

Przyjęcie gości do hotelu

Przyjęcie gości do hotelu

Wykonywanie masażu relaksacyjnego



Certyfikacja kompetencji 
w zakresie umiejętności zawodowych 

Umożliwia walidację i certyfikację umiejętności 
zawodowych z udziałem pracodawców 

Uzupełnia system potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych prowadzony przez państwowe 
komisje egzaminacyjne

Umożliwia potwierdzenie umiejętności pożądanych 
przez pracodawców bez konieczności potwierdzania 
całej kwalifikacji



Potrzeby szkół w zakresie opracowania standardów i e-zasobów

Administracyjno-
usługowy

AU.12. 1. 
Wykonywanie prac 

tapicerskich 

AU.12. 2. 
Wykonywanie napraw 
i renowacji wyrobów 

tapicerowanych 

AU.22.1. Realizacja 
procesów 

magazynowych

Elektryczno-
elektroniczny

EE.07.3. Tworzenie książek 
mówionych i obsługa 

elektronicznych urządzeń 
udźwiękowionych

EE.09. 1. Programowanie 
aplikacji

EE.08.4. Naprawa urządzeń 
techniki komputerowej

Turystyczno-
gastronomiczny

TG.12.2. Obsługa gości 
przyjeżdżających 
i wyjeżdżających

TG.12.1. Rezerwacja 
usług hotelarskich



Potrzeby szkół w zakresie opracowania standardów i e-zasobów

Administracyjno-
usługowy

AU.54.1. Projektowanie 
materiałów graficznych

AU.54.2. Opracowanie 
publikacji

AU.54.3. Przygotowanie 
publikacji i prac graficznych do  

drukowania

AU.65.1. Rozliczanie 
wynagrodzeń

AU.65.2. Rozliczanie podatków 
i innych danin publicznych 

AU.65.3. Sporządzanie 
dokumentów dotyczących 

rozliczeń z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych

Mechaniczny 
i górniczo-hutniczy

MG.12.2. Diagnozowanie 
elektrycznych i elektronicznych 

układów pojazdów 
samochodowych 

MG.18.1. Diagnozowanie 
podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych 

MG.19.3. Przygotowywanie 
obrabiarek sterowanych 
numerycznie do obróbki 

MG.19.4. Wykonywanie 
obróbki na obrabiarkach 

sterowanych numerycznie 



Potrzeby 
pracodawców 

BOF
Uzyskiwanie lub 

uzupełnianie 
kwalifikacji 

zawodowych 
w formach 

pozaszkolnych

Powiązany ze 
szkolnictwem 
zawodowym

Elastyczny 
system 

kształcenia



Dziękujemy za uwagę.
Zapraszamy do współpracy 

Elżbieta Leszczyńska
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Marta Juchnicka
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr


