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I. WPROWADZENIE

W obowiązujących w Polsce rozwiązaniach systemowych brak jest możliwości
prawnego uznawania kwalifikacji zawodowych, nabytych w wyniku kształcenia
nieformalnego, samokształcenia oraz doświadczenia w pracy. Niektóre kraje Unii
Europejskiej uporały się z tym problemem lub są w trakcie wprowadzania takich
rozwiązań. W Polsce podjęto również wiele działań zmierzających do wdrożenia
procesu walidacji. Działania te wynikają nie tylko z potrzeb polskiej gospodarki
i rynku pracy, ale również z naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej, jako
państwa członkowskiego. Zobowiązania te szczególnie odnoszą się do odnowionej
Strategii Lizbońskiej oraz powiązanych z nią inicjatyw i dokumentów, takich jak:
Strategia uczenia się przez całe życie, Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji,
Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym –
ECVET,

Europejskie

Ramy

Odniesienia

na

Rzecz

Zapewniania

Jakości

w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym – EQARF, suplement - EUROPASS oraz
walidacja pozaformalnego i nieformalnego uczenia się.
Procesowi

temu

sprzyja

realizacja

wielu

projektów

systemowych

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizację
niektórych z nich Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzyło Krajowemu Ośrodkowi
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Wszystkie te działania powinny być
ze sobą spójne, zwłaszcza z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Zawodowych, Krajowym
Systemem Kwalifikacji oraz Europejskimi Ramami Kwalifikacji Zawodowych.
Pomyślne

rezultaty

projektu

APL-Bud

“Uznawanie

kwalifikacji

pracowników sektora budownictwa w Polsce” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej stwarzają również możliwość opracowania koncepcji instytucji pod
nazwą Krajowy Ośrodek Uznawania Kwalifikacji w Budownictwie, w którym istniałaby
możliwość potwierdzenia kwalifikacji zawodowych nabytych w wyniku edukacji
nieformalnej oraz doświadczenia w pracy.
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W realizacji projektu biorą udział partnerzy polscy: Związek Zawodowy
Budowlani, Edukacja i Praca, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Krajowy
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz partnerzy zagraniczni:
Cam-Prof. (Wielka Brytania), BAQ Research Instituteon Employment Labour
Qualifications (Niemcy), ECAP Consulenze (Włochy), Vocational House of Builders
(Rumunia), Point (Turcja), IFCOS (Wielka Brytania), Kelles Consulting (Belgia).
Współpraca z partnerami zagranicznymi daje możliwość skorzystania
z ich najlepszych doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie walidacji kwalifikacji
zawodowych na etapie projektowania systemu, organizacji i przeprowadzania
egzaminów oraz certyfikacji.
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II. ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Projekt

APL-Bud

“Uznawanie

kwalifikacji

pracowników

sektora

budownictwa w Polsce” realizowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci.
Założenia projektu są całkowicie zbieżne z założeniami narodowego Priorytetu1:
Uznawanie kompetencji i kwalifikacji polskich pracowników na europejskim rynku
pracy. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie umożliwiła rozpoznanie sytuacji
na polskim rynku pracy, zbadanie stopnia zainteresowania potwierdzaniem
kwalifikacji budowlanych oraz przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji
posiadanych przez zainteresowane osoby kwalifikacji. Działania te podejmowane są
w celu wzmocnienia przejrzystości, porównywalności oraz transferu kwalifikacji
i kompetencji zawodowych pomiędzy Polską, a europejskimi systemami i poziomami
kształcenia.
Zasadniczym celem projektu jest opracowanie modelu funkcjonowania
placówki/instytucji zajmującej się w Polsce potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych
nabytych w wyniku edukacji nieformalnej, samokształcenia oraz doświadczenia
w pracy.
Opracowanie tej koncepcji było możliwe po zrealizowaniu zaplanowanych
w projekcie działań, takich jak:
– opracowanie metodologii potwierdzania kwalifikacji zawodowych,
– wyodrębnienie kwalifikacji cząstkowych w zawodach budowlanych: monter
instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, dekarz,
– opracowanie informatora o zasadach potwierdzania kwalifikacji zawodowych
w Polsce w zawodach budowlanych,
– opracowanie

procedury

potwierdzania

kwalifikacji

zawodowych

nabytych

w wyniku edukacji nieformalnej oraz doświadczenia w pracy,
– opracowanie dokumentów związanych z naborem kandydatów, organizacją
i przeprowadzeniem egzaminów pilotażowych oraz wydawaniem certyfikatów,
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– przeprowadzenie

badań

ankietowych,

w

celu

pozyskania

od

polskich

i zagranicznych partnerów informacji na temat istniejących lub planowanych
instytucji, zajmujących się potwierdzaniem i certyfikacją kwalifikacji

nabytych

w wyniku edukacji nieformalnej oraz poprzez doświadczenie w pracy.
Wyniki tych badań posłużą do opracowania polskiego modelu Krajowego
Ośrodka Uznawania Kwalifikacji Zawodowych (zad. 9).
Podczas przygotowywania dokumentacji na potrzeby projektu skorzystano
z bogatych doświadczeń Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej, Edukacji i Pracy oraz Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.
Natomiast narzędzia pomiaru dydaktycznego (zestawy zadań testowych i zadania
typu próba pracy) przygotowane do przeprowadzenia egzaminu pilotażowego
opracowano posiłkując się osiągnięciami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, centrów
kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz szkół zawodowych, w których
odbywają

się

zewnętrzne

egzaminy

zawodowe

organizowane

przez

OKE.

Skorzystano również z bogatych doświadczeń Związku Zawodowego „Budowlani”,
który aktywnie uczestniczy w realizacji wielu projektów z obszaru budownictwa oraz
instytucji zajmujących się w Polsce certyfikacją nabytych umiejętności.
Na uwagę zasługują doświadczenia Wielkiej Brytanii oraz innych państw Unii
Europejskiej szczególnie partnerów bezpośrednio uczestniczących w projekcie,
którzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi
procesu walidacji i certyfikacji kwalifikacji nabytych w wyniku edukacji nieformalnej,
samokształcenia oraz doświadczenia w pracy.
Wszystkie działania podejmowane w projekcie poprzedzone były szczegółową
analizą wielu dokumentów obowiązujących w Polsce1 oraz Unii Europejskiej2,
1

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.26 czerwca 2007r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 124, poz.860),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności dla rynku pracy oraz zakresu jej stosowania,
Polska Norma PN-EN ISO/EC 17024 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek
certyfikujących osoby. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10 marca 2010 r. w
sprawie wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe (Dz.U. nr 103, poz. 652)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
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szczególnie tych, które determinują konieczność opracowania krajowych systemów
zatwierdzania i uznawania kwalifikacji nabytych w wyniku kształcenia nieformalnego,
dostosowania systemów edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy, poprawy
przejrzystości i uznawania kwalifikacji zawodowych, a także europejskich ram
odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym3.
Najistotniejsze z punktu widzenia zadań realizowanych w projekcie APL-Bud
wydają się wspólne europejskie zasady3 dotyczące identyfikacji i potwierdzania
kształcenia

nieformalnego

i

pozaformalnego,

ponieważ

stanowią

podstawę

do projektowania w Polsce systemu uznawania i potwierdzania kwalifikacji
zawodowych nabytych w wyniku kształcenia nieformalnego i doświadczenia w pracy.
Najważniejsze zasady:

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 1046)
Strategia Rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010 - Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu
2

Komisja Europejska, Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council
on the establishment of a European quality assurance reference framework for vocational education
and training (Projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia
europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym),
Bruksela: Komisja Europejska, 2008. (COM(2008) 179 – wersja ostateczna). Dostępny w Internecie:
eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0179:FIN:EN:PDF.
2

Europejskie wskazówki dotyczące walidacji, uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.
Luksemburg: Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009 (European guidelines for
validating non‑formal and informal learning. Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities, 2009)
-

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji
dla uczenia się przez całe życie. Bruksela, 7.09.2006
Projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia europejskich ram
odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym), Bruksela:
Komisja Europejska, 2008. (COM(2008) 179 – wersja ostateczna). Dostępny w Internecie:

eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0179:FIN:EN:PDF
-

-

3

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące ustanowienia
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie), Dziennik Urzędowy Wspólnot
Europejskich, 2008, C 111, str. 1‑7.
„Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu
Krajowych Ram Kwalifikacji”, Priorytet III PO KL, Działanie 3.4, Poddziałanie 3.4.1, realizowanego
w latach 2008-2009

European guidelines for validating prior learning
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– uznawanie i potwierdzanie kształcenia nieformalnego powinno odbywać się
na prośbę zainteresowanej osoby,
– stworzenie jednakowych możliwości potwierdzania kwalifikacji zawodowej,
– zapewnienie

ochrony

danych

osobowych

oraz

prywatności

osób

zainteresowanych potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych,
– zapewnienie potencjalnym klientom doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz
informacji

dotyczących

funkcjonowania

systemu

potwierdzania

kwalifikacji

zawodowych,
– tworzenie systemów walidacji z udziałem interesariuszy,
– dbałość o wysoki poziom kompetencji zawodowych osób uczestniczących
w procesie walidacji.
– proces walidacji powinien być bezstronny, nie stwarzający sytuacji konfliktowych,
– proces, procedury i kryteria walidacji muszą być sprawiedliwe, przejrzyste
i poparte mechanizmami zapewniania jakości,
Ponadto, system potwierdzania kwalifikacji zawodowych powinien być spójny
z Krajowym Systemem Kwalifikacji, a proces oceny efektów uczenia się nie powinien
być łączony z procesem kształcenia.
Na proces walidacji na poziomie krajowym i międzynarodowym mają również
znaczący wpływ zasady zapewniania jakości kształcenia i szkolenia4 zawarte
w zaleceniach Parlamentu Europejskiego. Zasady te są następujące:
– strategie i procedury zapewniania jakości powinny obejmować wszystkie poziomy
systemów edukacji i szkoleń,
– zapewnianie

jakości

powinno

stanowić

integralną

część

wewnętrznego

zarządzania placówkami edukacyjnymi i szkoleniowymi,
– zapewnianie jakości powinno obejmować regularną ocenę placówek lub
programów przez zewnętrzne organy lub agencje monitorujące,
– zewnętrzne organy lub agencje monitorujące, które zajmują się zapewnianiem
jakości, powinny same podlegać regularnej ocenie,

4

załącznik 3 w: Parlament Europejski, Rada Wspólnot Europejskich, Recommendation of the
European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European
Qualifications Framework for lifelong learning (Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
kwietnia 2008 r. dotyczące ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie),
Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, 2008, C 111, str. 1-7.
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– zapewnianie jakości powinno uwzględniać kontekst, nakłady, procesy i efekty
uczenia się,
– systemy zapewniania jakości powinny obejmować następujące elementy:
•

jasne i mierzalne cele,

•

standardy jakości,

•

wskazówki dotyczące wdrażania systemu,

•

odpowiednie zasoby,

•

ujednolicone metody oceny,

•

procedury ewaluacji procesu,

– międzynarodowe, krajowe i regionalne inicjatywy w dziedzinie zapewniania
jakości powinny być koordynowane w celu uzyskania całościowego obrazu
systemu oraz zapewnienia jego spójności,
– zapewnianie jakości powinno być procesem opartym na współpracy całego
sektora edukacji, z udziałem wszystkich interesariuszy, w obrębie państw
członkowskich i w całej Wspólnocie,
– wskazówki dotyczące zapewniania jakości na poziomie Wspólnoty mogą stanowić
podstawę

procesu

oceniania

i

wzajemnego

uczenia

się

od

siebie

zaangażowanych osób.
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III.

PROJEKT

OŚRODKA

POLSKIEGO

UZNAWANIA

MODELU

KRAJOWEGO

KWALIFIKACJI

W

BUDOWNICTWIE

Słowniczek pojęć
Dla potrzeb projektu przyjęto następujące znaczenia najczęściej używanych skrótów
i pojęć:
– EQF (European Qualifications Framework) – Europejskie Ramy Kwalifikacji
(ERK) – narzędzie odniesienia w celu porównywania poziomów kwalifikacji w
różnych systemach kwalifikacji oraz wspieranie zarówno uczenia się przez całe
życie, jak i równych szans w społeczeństwie opartym na wiedzy, a także dalszą
integrację europejskiego rynku pracy, w poszanowaniu dla bogactwa
różnorodności krajowych systemów edukacji.5
– ECVET, “system ECVET” (European Credit System for Vocational Education
and Training) – europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu
zawodowym – to techniczne ramy transferu, uznawania oraz – w stosownych
przypadkach – akumulacji efektów uczenia się poszczególnych osób, tak by
mogły one uzyskać określone kwalifikacje. Narzędzia i metody systemu ECVET
obejmują opis kwalifikacji w kategoriach jednostek uczenia się wraz ze
związanymi z nimi punktami, proces transferu i akumulacji oraz dokumenty
uzupełniające, takie jak porozumienia o programie zajęć, indywidualne wykazy
osiągnięć oraz przewodniki dla użytkowników systemu ECVET. System ECVET
ma ułatwić uznawanie efektów uczenia się, zgodnie z krajowym
ustawodawstwem, w ramach mobilności, do celów uzyskiwania kwalifikacji.
Należy odnotować, że system ECVET nie nadaje obywatelom żadnych nowych
uprawnień do tego, aby efekty uczenia się i punkty ECVET były automatycznie
uznawane. Jego zastosowanie do określonych kwalifikacji odbywa się zgodnie z
ustawodawstwem obowiązującym w państwach członkowskich oraz zgodnie z
obowiązującymi w nich przepisami i uregulowaniami.6
– EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational
Education and Training) – europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania
5

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

6

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia
europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym
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jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym – stanowią punkt odniesienia
mający pomóc państwom członkowskim promować i monitorować ciągłe
doskonalenie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego na podstawie
wspólnych europejskich poziomów odniesienia. Ramy odniesienia powinny
pomoc podnieść jakość kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększyć
przejrzystość i spójność działań podejmowanych przez państwa członkowskie w
tej dziedzinie, a przez to promować wzajemne zaufanie, mobilność pracowników i
osób uczących się oraz uczenie się przez całe życie.7
– Kształcenie formalne - Kształcenie w systemie instytucjonalnym, którego
wyróżnikiem jest nie tyle miejsce (np. szkoła lub instytucja szkoląca), co program
umożliwiający zdobycie uznawanych w danym systemie prawnym kwalifikacji
– Kształcenie nieformalne - Kształcenie zamierzone (samodzielne uczenie się) i
niezamierzone (występujące bezwiednie w sytuacjach życia codziennego, także
w pracy poza organizowanymi tam szkoleniami formalnymi i pozaformalnymi).
– Kształcenie pozaformalne - Kształcenie instytucjonalne i sformalizowane
realizowane poza programami umożliwiającymi zdobycie uznawanych w danym
systemie prawnym kwalifikacji (typowym przykładem są szkolenia oparte na
doświadczeniu firm, korporacji, organizacji społecznych).
– Kompetencje (competence) – wszystko to, co dana osoba wie, rozumie i potrafi
wykonać, czyli jej skumulowane efekty uczenia się.
– Kwalifikacja (qualification) – dyplom, świadectwo, certyfikat lub inny dokument,
wydany przez uprawnioną instytucję, stwierdzający że dana osoba osiągnęła
efekty uczenia się zgodne z odpowiednimi wymaganiami.
– Uczenie się formalne (formal learning) – uczenie się poprzez udział w procesie
kształcenia prowadzonym przez instytucję edukacyjną lub szkoleniową.
– Uczenie się pozaformalne (non-formal learning) – uczenie się poza instytucjami
edukacyjnymi i szkoleniowymi, poprzez realizację założonych celów
edukacyjnych.
– Uczenie się nieformalne (informal learning) – uczenie się poza instytucjami
edukacyjnymi i szkoleniowymi, bez określania celów edukacyjnych,
wykorzystujące – także w sposób niezamierzony – doświadczenie zdobywane
w miejscu pracy i życiu codziennym.
– Efekty uczenia się (learning outcomes) – to, co osoba ucząca się wie, rozumie i
potrafi wykonać w wyniku uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji personalnych i społecznych.
– Walidacja efektów uczenia się oznacza proces potwierdzania, że określone,
poddane ocenie efekty uczenia się uzyskane przez uczącego się odpowiadają
konkretnym efektom wymaganym w ramach jednostki lub kwalifikacji.8

7

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia
europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym
8
ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia
europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym
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W Polsce i w wielu krajach Europy brak jest systemowych rozwiązań
pozwalających na walidację kwalifikacji nabytych w wyniku edukacji nieformalnej oraz
poprzez doświadczenie w pracy. Istnieje wiele sytuacji zawodowych sprzyjających
nabywaniu dodatkowych umiejętności na różnych stanowiskach pracy, jednak bez
możliwości ich formalnego uznania i certyfikacji. Wychodząc naprzeciw tym
oczekiwaniom

wydaje

się

konieczne

wdrożenie

systemowych

rozwiązań

umożliwiających walidację nabytych kwalifikacji. Należy jednak pamiętać, że tego
typu rozwiązania powinny mieć solidne umocowanie prawne, dopiero wtedy będą
poważnie traktowane przez edukację, gospodarkę i rynek pracy.
Doświadczenia KOWEZiU nabyte podczas realizacji projektów systemowych,
konsultacje z pracodawcami, szczegółowa analiza dokumentacji programowej
obowiązującej w polskim systemie edukacji formalnej, analiza przepisów prawa
obowiązujących w Polsce, rezultaty projektu APL-Bud “Uznawanie kwalifikacji
pracowników sektora budownictwa w Polsce” oraz wyniki badań ankietowych,
skłaniają do podjęcia próby opracowania modelu centralnej instytucji, która w Polsce
zajmowałaby się potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych.
Dobrym rozwiązaniem zmierzającym do potwierdzania kwalifikacji zawodowych
nabytych drogą pozaformalną lub w procesie pracy, będzie proponowane
rozszerzenie kompetencji i zadań istniejącego systemu potwierdzania kwalifikacji
nabytych w wyniku edukacji formalnej.
W pierwszej kolejności należy umożliwić potwierdzenie kwalifikacji, które już są
przedmiotem egzaminów dla absolwentów systemu formalnego dla zawodów, które
występują w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a następnie stworzenie
możliwości potwierdzania kompetencji uzyskanych w sposób inny niż formalny.
W przypadku szkolnictwa wyższego proponuje się przygotowanie procedury
potwierdzenia przez uczelnie kompetencji uzyskanych w sposób nieformalny lub
pozaformalny (jeśli założone efekty uczenia się dla danego programu studiów
uwzględniają takie kompetencje), jeśli kandydat spełni wymagane warunki.
Ocena

kwalifikacji

zawodowych

zdobytych

dragą

pozaformalną

byłaby

ułatwiona, gdyby w Polsce przyjęto jednolity wykaz kwalifikacji – zawodów i
specjalności. Część z nich pokrywałaby się z zawodami szkolnymi, które w tej chwili
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objęte są Klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Wówczas można
uzupełniać sukcesywnie wykaz Standardów Kwalifikacji Zawodowych, dodając nowe
standardy kwalifikacji do już istniejących w bazie danych Ministerstwa Pracy. Prace
można rozpocząć od badań potrzeb rynku pracy w zakresie najbardziej
poszukiwanych kwalifikacji. Do prac należałoby włączyć instytucje branżowe,
przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców, przedstawicieli rzemiosła i
szkół zawodowych. Wspólnie wypracowane standardy zawierałyby wykaz efektów
pracy i wytyczne do prowadzenia procesu egzaminowania, które można by było
wykorzystać w formalnej i pozaformalnej edukacji w Polsce. Standardy i efekty
uczenia się stanowiłyby pomost i wspólny mianownik dla obu tych stref wychodząc
na przeciw inicjatywom Unii Europejskiej (EQF, ECVET, EQAVET).
Konieczne jest powołanie centralnej instytucji o statusie ponadresortowym,
koordynującej

procesy

egzaminowania/walidacji

oraz

określenie

jej

zadań

i kompetencji. Proponowanym przez projekt wyjściem jest wykorzystanie Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i rozszerzenie jej dotychczasowych obowiązków. W gestii
takiej centralnej instytucji koordynującej (CIK) byłoby:
−

odnoszenie poziomów kwalifikacji w systemie Krajowych Ram Kwalifikacji dla
wszystkich kwalifikacji wydawanych w Polsce,

−

promowanie i stosowanie zasad zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu,
promowanie wykorzystania międzynarodowej normy jakości 17024 w procesie
akredytacji,

−

zapewnianie wytycznych zainteresowanym stronom w zakresie tego, w jaki
sposób kwalifikacje krajowe odnoszą się do EQF poprzez krajowe systemy
kwalifikacji,

−

zapewnianie uczestnictwa wszystkich odpowiednich krajowych zainteresowanych
stron, w tym – zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, instytucji
szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, partnerów społecznych,
sektorów i ekspertów w zakresie porównywania i wykorzystania kwalifikacji na
poziomie europejskim,

−

prowadzenie

i

aktualizowanie

rejestru

występujących

na

rynku

certyfikatów/dyplomów/ świadectw potwierdzających kwalifikacje,
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− promocja kształcenia ustawicznego i przekazywanie informacji o wszystkich
dostępnych możliwościach osiągania kwalifikacji (niezależnie czy jest ona
formalna czy pozaformalna),
− tworzenie struktury otwartej, opartej na istniejących centrach szkoleniowych,
egzaminacyjnych, Urzędach Pracy, instytucji która będzie wspierała osoby
indywidualne w drodze do osiągania kwalifikacji,
− zapewnienie szkoleń dla osób zajmujących się poradnictwem zawodowym, aby
mogły

przygotowywać

kandydatów

do

egzaminu

z

zakresu

określonej

kwalifikacji,
− tworzenie atmosfery równości pomiędzy edukacją formalną, a nieformalną, oraz
przygotowanie kryteria oceny efektów uczenia się zgodnie ze standardami
kwalifikacji zawodowych,
− budowanie pomostu i platformy dialogu pomiędzy ministerstwami i partnerami
społecznymi, angażujących obie strony do pracy nad potwierdzaniem kwalifikacji
i opracowywaniem nowych standardów zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy,
− reprezentowanie interesów Polski na poziomie Europejskim przez instytucję
centralną na forum instytucji odpowiedzialnych za Krajowe Ramy Kwalifikacji
tworzone w odpowiedzi na EQF, będzie to sprzyjać tworzeniu obszarów
wzajemnego zaufania (Zones of Mutual Trust).

Wskazane byłoby opracowanie zasad wprowadzania nowych certyfikatów do
rejestru i zasad usuwania ich z rejestru, oraz określenie:
− jakie podmioty mogą je zgłaszać,
− jakie warunki powinny spełniać te certyfikaty,
− jakie stosuje się procedury prowadzące do uzyskania certyfikatu.

Jednostka

centralna

przeprowadzających

mogłaby

egzaminy

prowadzić

potwierdzające

rejestr
kwalifikacje

instytucji/placówek
i/lub

walidację

kompetencji. Byłaby portalem “pierwszego kontaktu” i byłaby źródłem informacji dla
osób zainteresowanych potwierdzaniem kwalifikacji.
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Jej zadaniem byłoby również monitorowanie instytucji/placówek przeprowadzających
egzaminy potwierdzające kwalifikacje i/lub walidację kompetencji w celu utrzymania
jakości ich usług i jednolitości systemu.
Ważnym jej zadaniem byłoby również udzielanie licencji/akredytacji na
przeprowadzanie

egzaminów

potwierdzających

kwalifikacje

i/lub

walidację

kompetencji (określanie szczegółowych warunków akredytacji oraz okresu, na jaki
będzie udzielana itp.) Akredytacja będzie uzależniona nie tylko od warunków
oferowanych przez centrum egzaminacyjne, ale również od kompetencji kadry
egzaminacyjnej.
Instytucja centralna powinna obejmować wszystkie systemy edukacyjne w
Polsce: formalne, nieformalne i pozaformalne.
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Model instytucji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe w budownictwie
opracował i prezentował wszystkim uczestnikom projektu mgr inż. Waldemar Mazan
reprezentujący Konfederację Budownictwa i Nieruchomości. Model ten został
opracowany na podstawie normy EN ISO/IEC 17024:2003, która w Polsce znana
jest jako PN-EN ISO/ICE 17024:2004 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania
dotyczące jednostek certyfikujących osoby”

Struktura planowanego modelu instytucji przedstawia się następująco:

Kierownik

Jednostki

Certyfikacyjnej

–

powinien

odpowiadać

za funkcjonowanie Jednostki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024.
Szczególnie do zadań Kierownika należeć będzie powoływanie i koordynacja prac
wszystkich zespołów w strukturze oraz wydawanie decyzji odnośnie przyznania
certyfikatu na podstawie opinii Komisji Egzaminacyjnej, Komitetu Technicznego i/lub
Komitetu Odwoławczego.
Biuro Jednostki Certyfikacyjnej – powinni reprezentować

pracownicy

etatowi Jednostki Certyfikującej. Do zadań Biura należeć będzie organizacja
procesów certyfikacji.
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Rada Zarządzająca – w jej skład powinni wchodzić przedstawiciele
zainteresowanych

programem

stron.

Do

zadań

Rady

należeć

będzie

prowadzenie polityki kadrowej oraz przestrzeganie zasad dotyczących zakresu
i metod działania jednostki certyfikującej.
Rada Programowa – w jej skład powinni wchodzić specjaliści branżowi.
Do zadań Rady należeć będzie opracowanie Programów Certyfikacji, Kryteriów
Certyfikacji, Kodeksów Etycznych, banku zadań egzaminacyjnych.
Komisja Egzaminacyjna – w jej skład powinni wchodzić specjaliści branżowi.
Do zadań Komisji należeć będzie prowadzenie egzaminów zgodnie z Programami
Certyfikacji i wydawanie opinii dotyczących stopnia opanowania umiejętności
zawodowych.
Komitet Techniczny – w jego skład powinni wchodzić specjaliści branżowi.
Komitet powinien zajmować się monitorowaniem i ewaluacją

procesu certyfikacji

oraz wydawaniem opinii.
Komitet Odwoławczy – w jego skład powinni wchodzić specjaliści branżowi
nie zaangażowani w proces certyfikacji. Do zadań Komitetu należeć będzie
rozpatrywanie skarg i zażaleń od wszystkich stron procesu certyfikacji.

Na potrzeby projektu zastosowano model uproszczony. Przedstawia się
on następująco:
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Kierownik

Jednostki

Certyfikacyjnej

–

odpowiadać

powinien

za funkcjonowanie Jednostki zgodnie z programem przedstawionym w niniejszym
opracowaniu. Szczególnie do zadań Kierownika należeć będzie koordynacja prac
wszystkich zespołów w strukturze, w tym powoływanie Komisji Egzaminacyjnych.
W

skład

Komisji

powinni

wchodzić

specjaliści

branżowi

powołani

przez

Przewodniczącego Rady Programowej, który pełni funkcję Kierownika Jednostki
w okresie trwania pilotażu. Do zadań Kierownika należy również zatwierdzenie
zestawu zadań egzaminacyjnych (na egzamin teoretyczny i praktyczny) wydawanie
decyzji odnośnie przyznania certyfikatu na podstawie opinii Komisji Egzaminacyjnej,
i/lub Komitetu Odwoławczego.
Rada Programowa – w jej skład powinni wchodzić specjaliści branżowi
powoływani
opracowanie

przez

Kierownika

programów

Jednostki.

certyfikacji,

Do

zadań

kryteriów

Rady

należeć

będzie

certyfikacji,

zestawu

zadań

egzaminacyjnych.
Biuro Jednostki Certyfikacyjnej – w jego skład powinni wchodzić
pracownicy etatowi Jednostki Certyfikującej. Do zadań Biura należeć będzie
organizacja

procesów

certyfikacji

zgodnie

z

programem

przedstawionym

w niniejszym opracowaniu.
Komisja Egzaminacyjna – w jej skład powinni wchodzić specjaliści branżowi
powoływani przez Kierownika Jednostki. Do zadań Komisji należeć będzie
powadzenie egzaminów zgodnie z programami certyfikacji i wydawanie opinii
dotyczących stopnia opanowania umiejętności zawodowych.
Komitet Odwoławczy – w jego skład powinni wchodzić specjaliści branżowi
nie zaangażowani w proces certyfikacji powoływani przez Kierownika Jednostki.
Do zadań Komitetu należeć będzie rozpatrywanie skarg i zażaleń od wszystkich
stron procesu certyfikacji.
Na potrzeby wdrożenia systemu w formie pilotażu nie powołano nowej
jednostki certyfikującej personel, lecz skorzystano z już istniejącej i akredytowanej
w Polskim Centrum Akredytacji jednostki certyfikacyjnej ZETOM-CERT

Sp. z o.o,

która otrzymała zgodę od Polskiego Centrum Akredytacji na udział w pilotażu.
Instytucja ta ściśle współpracuje z Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości.
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IV. WNIOSKI

W ostatnich latach w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej obserwuje się
duże zainteresowanie potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych, nie tylko przez
indywidualne jednostki, ale także przez pracodawców oraz instytucje. Oficjalne
potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, motywuje pracownika do samokształcenia
i aktywności zawodowej oraz daje większą szansę na zatrudnienie lub awans
zawodowy.
Wdrożenie systemu potwierdzania i certyfikacji kwalifikacji zawodowych
wpłynie na wzrost wydajności pracy,

podnoszenie kwalifikacji zawodowych

pracowników sektora budowlanego oraz poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ponieważ system ten jest zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej, to kwalifikacje
polskich

pracowników

powinny

być

uznawane

również

w

całej

Europie.

Z zaplanowanego systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych będą mogli
również skorzystać obcokrajowcy, którzy byliby zatrudniani na tych samych zasadach
i warunkach

jak polscy pracownicy. Będzie to również szansa na zwiększenie

dopływu wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej do Polski.
Walidacja

kwalifikacji

zawodowych

wpłynie

na

podniesienie

roli

i zaangażowania partnerów społecznych w zakresie kształcenia i doskonalenia
zawodowego,

ułatwi

rozwiązywanie

kwalifikacji migrantów na obszarze UE,

problemów

związanych

z

uznawaniem

umożliwi dostosowywanie posiadanych

kwalifikacji zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy.
Wyniki projektu mogą być wykorzystane do planowania działań związanych
z przepływem usług i pracowników pomiędzy krajami członkowskimi, nie tylko
w budownictwie, ale także w innych sektorach, co przyczyni się do zdynamizowania
rozwoju społeczno-gospodarczego w całej UE.
Proces wdrażania systemu powinien być poprzedzony wprowadzeniem
przepisów prawa dotyczących uznawania kwalifikacji i kompetencji uzyskiwanych
w procesie edukacji nieformalnej. Trwałe umocowanie tego procesu w systemie
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prawnym zapewni poważne traktowanie przez pracodawców i rynek pracy
dokumentów

potwierdzających

kwalifikacje

zawodowe

oraz

stworzy

szansę

dla zainteresowanych osób na dalszy rozwój i doskonalenie ustawiczne kwalifikacji
zawodowych.
Wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji jest procesem

długotrwałym

i kosztownym, wymagającym nie tylko zmian w przepisach prawa, ale także
odpowiedniego wyposażenia placówek edukacyjnych i ich akredytacji, zapewnienia
odpowiednich warunków egzaminowania, przygotowywania egzaminatorów oraz
certyfikowania kwalifikacji.
W ostatnich latach powstało wiele inicjatyw na poziomie lokalnym, krajowym
i europejskim mających na celu zbadanie przydatności różnych form uznawania
osiągnięć nabytych w toku edukacji nieformalnej. Mamy nadzieję, że doświadczenia
polskich i zagranicznych partnerów w zakresie potwierdzania efektów kształcenia
nieformalnego, pozytywne wyniki procesu egzaminowania, a także zastosowane
procedury certyfikacji zostaną wykorzystane do budowania polskiego systemu
potwierdzania kwalifikacji zawodowych.
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RAPORT Z BADAN PRZY POMOCY KWESTIONARIUSZA

Warszawa, wrzesień 2010 r.
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I. WSTĘP

Niniejszy raport sporządzony został

na podstawie

wyników badań

prowadzonych w ramach projektu APL- Bud „Uznawanie kwalifikacji pracowników
sektora budownictwa w Polsce”9 Badanie miało na celu zgromadzenie informacji
na temat placówek zajmujących się w różnych krajach potwierdzaniem i certyfikacją
umiejętności nabytych w wyniku edukacji nieformalnej oraz poprzez doświadczenie
w pracy. Ze względu na to, że nie wszystkie kraje mają wdrożone systemowe
rozwiązania

w

zakresie

walidacji

kwalifikacji,

respondenci

proszeni

byli

o przedstawienie kompetencji takiej instytucji, która zajmowałyby się potwierdzaniem
kwalifikacji zawodowych.

II. SPOSÓB REALIZACJI BADANIA

Badanie

zostało

przeprowadzone

z

wykorzystaniem

elektronicznego

kwestionariusza ankiety przeznaczonego do samodzielnego wypełnienia przez
respondentów. Kwestionariusz ankiety, opracowany został w języku polskim
i przetłumaczony na język angielski. Informacja z prośbą o wypełnienie ankiety
została wysłana e-mailem do wszystkich partnerów biorących udział w projekcie:
Związek Zawodowy „Budowlani”, Edukacja i Praca, Konfederacja Budownictwa
i

Nieruchomości,

Cam-Prof.

(Wielka

Brytania),

BAQ

Research

Instituteon

Employment Labour Qualifications (Niemcy), ECAP Consulenze (Włochy), Vocational
House of Builders (Rumunia), Point (Turcja), IFCOS (Wielka Brytania), Kelles
Consulting (Belgia).
Ankieta składała się z dwóch części. W pierwszej części zamieszczone zostały
informacje

dotyczące celu badania, natomiast w drugiej 13 pytań o charakterze

diagnostycznym (2 pytania zamknięte i 11 otwartych). Pytania dotyczyły instytucji
zajmujących się uznawaniem kwalifikacji zawodowych w krajach, z których pochodzą
9

Projekt „Uznawanie kwalifikacji pracowników sektora budownictwa w Polsce” realizowany jest
w ramach programu Leonardo da Vinci, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
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partnerzy biorący udział w projekcie. Ankieta wysłana została do wszystkich
partnerów w projekcie w wersji elektronicznej. Kwestionariusz ankiety wypełniło
7 instytucji.

III. ANALIZA WYNIKÓW BADANIA

W

tej

części

raportu

zamieszczono

najistotniejsze,

niepowtarzające

się wypowiedzi respondentów, wyselekcjonowane na podstawie szczegółowej lektury
nadesłanych ankiet. Ze względu na to, że większość

pytań zamieszczonych

w ankiecie miała charakter pytań otwartych, trudno było otrzymane wyniki opracować
w formie zestawień

statystycznych lub formie graficznej. W związku z tym pod

każdym zadanym pytaniem zgromadzono najistotniejsze z punktu widzenia projektu
odpowiedzi. Poszczególne wypowiedzi zostały odpowiednio ponumerowane.
Polscy partnerzy udzielali odpowiedzi w języku polskim, natomiast wszyscy
zagraniczni partnerzy udzielili odpowiedzi w języku angielskim, które następnie były
tłumaczone na język polski. Odpowiedzi na przygotowane pytania były wyczerpujące,
respondenci bardzo poważnie potraktowali to zadanie.
Na pytanie 1.

Czy

w Państwa kraju funkcjonuje centralna placówka

upoważniona do uznawania (walidacji) kwalifikacji zawodowych uzyskanych
w systemie pozaszkolnym ? 5 respondentów opowiedziało, że w ich kraju
nie istnieją takie placówki.
Jeden z respondentów przedstawił rozwiązania zastosowane w Wielkiej
Brytanii, informując, że w Anglii i Irlandii Północnej instytucje akredytujące, mają
zwykle charakter komercyjny, mogą mieć również charakter charytatywny. Ofqual
(Urząd Kwalifikacji i Kontroli Egzaminów) www.ofqual.gov.uk/ jest odpowiedzialny
za kontrole Instytucji Akredytujących, szczególnie za procesy

egzaminowania

i oceny (w ramach Qualifications & Credit Framework (QCF), czy jej poprzedniczki,
National Qualifications Framework, z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych).
Ofqual był częścią Qualifications and Curriculum Authority (QCA) był odpowiedzialny
za wszystkie nieakademickie kwalifikacje (głownie szkoły zawodowe, krajowe
podstawy programowe dla szkół i NVQs) aż do roku 2008, kiedy doszło
do wyodrębnienia Ofqual i przejęcia kontroli nad procesem oceny.
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QCA zachował pozostałe funkcje (szczególnie rozwoju QCF, Krajowych
Standardów Zawodowych i systemu NVQ - Krajowych Kwalifikacji Zawodowych) pod
nazwą Agencja Rozwoju Programu Nauczania i Kwalifikacji (QCDA).
W 2010 QCDA została rozwiązana przez nowy rząd. Podobnie SQA (Scotish
Qualifications Authority) www.sqa.org.uk jest odpowiedzialne za te same funkcje
w ramach Scotish Credit & Qualifications Framework (Szkockich Ram Kredytów
I Kwalifikacji), a także za rozwój i uznawanie kwalifikacji jako Instytucja Akredytacyjna
dla Szkocji.
W Walii odpowiedzialność za edukację i kształtowanie umiejętności ponosi
Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills (DCELLS) [Wydział
do Spraw Dzieci, Edukacji, Kształcenia Ustawicznego I Umiejętności] w ramach
autonomicznej jednostki rządzącej w Walii.
Kwalifikacje zawodowe w UK są zazwyczaj ustalone na poziomie EQF 2-4
i regulowane jak opisano powyżej.
Kwalifikacje profesjonalne są na poziomie EQF 5-8.
Zawody te reprezentują wysoki status i są zarządzane przez niezależne
profesjonalne instytucje. Wyznaczają one wysokie standardy zawodowe na poziomie
profesjonalnym, organizują szkolenia i egzaminy, zapewniają wysoką jakość
dyplomów uniwersyteckich i nadają tytuły związane z określoną profesją.
Członkowstwo większości profesjonalnych instytucji jest dobrowolne. QAA (Quality
Assurance Agency for Higher Education [Agencja do Spraw Jakości Kształcenia
w Szkolnictwie Wyższym]) www.qaa.ac.uk reguluje tryb uzyskania dyplomów uczelni
wyższych w UK i wytycza standardy, nadzoruje i kontroluje uniwersytety
i kolegia.
Natomiast inny respondent wyjaśnił, że w Jego kraju nie ma takiej instytucji na
szczeblu krajowym, są tylko na poziomie sektorów i regionów.
Na pytanie 2. Jaka jest (powinna być) struktura organizacyjna centralnej
placówki upoważnionej do uznawania kwalifikacji zawodowych i komu powinna
podlegać ? udzielono następujących odpowiedzi:
1) Placówka taka musi być ustanowiona przez przedstawicieli pracodawców sektora
budowlanego, ponieważ oni wiedzą najlepiej, jakie są potrzeby w ich obszarze.
Musi być to organizacja niezależna i nie podlegać żadnej innej. Powinna
to być raczej organizacja sektorowa/branżowa.
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2) Powinna to być instytucja centralna, odpowiedzialna za regulacje zawodowych i
profesjonalnych kwalifikacji, powinna być ona niezależna, jednocząca rożnych
partnerów,

odpowiedzialna

bezpośrednio

przed

parlamentem,

niezależna

od jakiegokolwiek ministra, związana z Ministerstwem Edukacji i Ministerstwem
Pracy. Powinna przygotowywać ekspertyzy dotyczące profesjonalnej/zawodowej
edukacji, szkoleń, standardów i kwalifikacji zawodowych. Powinna ściśle
współpracować z organami reprezentującymi partnerów sektora społecznego,
włączając sponsorowane przez ministerstwa profesjonalne i badawcze instytucje.
W wewnętrznej strukturze powinny znaleźć się trzy rodzaje departamentów
nawiązujących długoterminowe stosunki z partnerami:
•

departamenty specjalne, jako centra prowadzące ekspertyzy na potrzeby
rożnych aspektów kwalifikacji i edukacji.

•

departamenty sektorowe obejmujące główne sektory ekonomiczne.

•

departamenty pomocnicze np. administracja, kadry, finanse, informatyka,
marketing, specjaliści od kreowania wizerunku firmy, QA,

stosunki

międzynarodowe.
3) Organizacja

mogłaby

mieć

strukturę

“trójstronną”,

niezależną,

z możliwością oceny indywidualnych osiągnięć kandydatów, być otwartą na
potrzeby społeczeństwa, ale mieć również ścisły związek z instytucjami
szkoleniowymi, tak aby kandydat mógł uzupełnić

wymaganą wiedzę.

Organizacja taka powinna spełniać również rolę doradczą
pośredniczącą

i pełnić funkcję

pomiędzy

kandydatami

i instytucjami szkoleniowymi.
4) Nie jest łatwo udzielić odpowiedzi patrząc z “zewnątrz”, ponieważ odpowiedz
powinna odzwierciedlać sytuację w Polsce. Generalnie instytucja taka powinna
być łatwo dostępna dla każdego oraz niezależna.
5) Struktura organizacyjna placówki powinna być parytetarna (z udziałem
przedstawicieli instytucji rządowych, pracodawców i związków zawodowych oraz
ekspertów) umocowana bądź przy PCA (norma, którą się posługujemy), bądź w
jakiś sposób kontrolowana przez CKE (struktura egzaminu zewnętrznego). Ta
druga opcja jest chyba trudniejsza i gorsza z punktu widzenia potrzeb sektora i
charakteru certyfikacji. W strukturze placówki/instytucji należałoby wziąć pod
uwagę konieczność zapewnienia spójności systemu egzaminu zewnętrznego,
potwierdzającego

kwalifikacje

będącego

efektem
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i

nieformalnego.

Docelowo

powinien

to

być

ten

sam

dokument:

świadectwo/certyfikat Organizacyjnie placówka powinna składać się z organu
zatwierdzającego podstawowe dokumenty i decydującego o akredytacji lub jej
pozbawieniu (Rady) tworzonego przez reprezentantów stron, organu doradczego
(eksperci) oraz obsługi placówki.
6) Wymagania
Ogólne

określa norma PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodności.

wymagania

Uszczegółowienie

dotyczące

wykonania

jednostek

postanowień

ww.

certyfikujących
normy

osoby.

znajduje

się

w

dokumencie interpretacyjnym International Accreditation Forum, Ine o nazwie
„Wytyczne IAF dotyczące stosowania ISO/IEC 17024:2003. Wydanie 2, wersja.
Data

wdrożenia

1 luty 2010.
7) Placówka/instytucja taka powinna mieć charakter branżowy i być usytuowana
wśród pracodawców. W każdej branży powinna być instytucja odpowiedzialna i
mająca uprawnienia do uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych drogą
formalną jak i nieformalną, w tym uzyskanych poprzez pracę. Wszystkie
instytucje branżowe powinny być skupione w jednej organizacji Centralnej
nadzorującej pracę tych instytucji. Centralna instytucja powinna być powołana
ustawą i podlegać Radzie Ministrów.
Na pytanie 3.

Jakie zadania realizują (powinny realizować) takie

placówki ? udzielono następujących odpowiedzi:
1) Zadania

placówki

powinny

być

określone

na

podstawie

planowanych

przedsięwzięć związanych z procesem walidacji kwalifikacji.
2) Główne zadania placówki to:
•

tworzenie, walidacja i akredytacja kwalifikacji oraz okresowa ich weryfikacja,

•

zapewnienie jakości i dopuszczanie do udziału w procesie walidacji instytucji
edukacyjnych i szkoleniowych, poprawne przygotowanie osób do egzaminu,

•

organizacja, pomoc i przeprowadzanie oraz kontrola jakości egzaminu dla
osób ubiegających sie o potwierdzenie kwalifikacji,

•

wydawanie certyfikatów,

•

raportowanie sytuacji w zakresie edukacji, szkoleń, standardów zawodowych
i kwalifikacji, zarządzania jakością oraz zarządzania jako takiego,
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•

udzielanie informacji i porad partnerom społecznym na temat edukacji,
szkoleń, tworzenia standardów, poprawy jakości, promowania rozwoju
zawodowego,

•

przeprowadzanie badań oraz

doradztwo dotyczące kierunków polityki

edukacyjnej.
2) Rola placówki/instytucji właściwie powinna sprowadzać się do wydania ważnego
i legalnego/formalnego certyfikatu potwierdzającego poziom kompetencji osób,
które przeszły proces egzaminowania i oceny nabytych umiejętności. Byłoby
dobrze gdyby był on

spójny z Europejskimi standardami systemu ECVET

(chodzi o wyznaczenie liczby punktów kredytowych).
3) Należy rozważyć, czy centralna placówka/instytucja nie powinna ograniczyć się
do
i

akredytacji

jednostek

certyfikujących,

wydawania

świadectw

prowadzenia rejestru wydanych certyfikatów a także kontroli/okresowej

oceny/weryfikacji funkcjonowania jednostek, które otrzymały akredytację.
4) Głównym

zadaniem

jednostki

centralnej

byłoby

jednocześnie

dbanie

o spójność systemu, zatwierdzanie standardów wymagań i podstawowych
dokumentów egzaminacyjnych,

dbanie o jakościowe standardy procesu

certyfikacji nabywanych w systemie pozaszkolnym.
5) Placówka/

instytucja

powinna

także

nadzorować

proces

kształcenia

egzaminatorów/asesorów (do rozważenia i rozstrzygnięcia jest, czy asesorzy
powinni mieć jednocześnie uprawnienia egzaminatora w systemie CKE) i
prowadzić rejestr uprawnionych do przeprowadzania egzaminu w tym systemie.
Powinna także wspierać w przedsiębiorstwach proces przygotowania kandydata
do certyfikacji.
6) Należy określać standardy kwalifikacji zawodowych, ustalać:
Zadania instytucji Centralnej:
•

określanie formy standardów kwalifikacji zawodowych,

•

określanie akredytacji jednostkom branżowym,

•

ustalanie współpracy z głównymi partnerami zagranicznymi: UE, EQF i inne,

•

kontrola.

Zadania specjalistycznej instytucji branżowej:
•

badania zawodoznawcze,

•

doradztwo zawodowe,

•

opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych,
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•

zatwierdzanie standardów kwalifikacji zawodowych (również opracowanych
przez inne instytucje), w tym kwalifikacji cząstkowych (ale to we współpracy
z MEN oraz MPiPS),

•

przeprowadzanie egzaminów, z uwzględnieniem zasad normy ISO 17024,

•

wydawanie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,

•

dokumentowanie działalności.

Na pytanie 4. Jakie zadania realizują (powinny pełnić)

placówki podległe

placówce centralnej? udzielono następujących odpowiedzi:
1) Bardzo

ważne

jest,

aby

biurokraci

zmuszeni

byli

do

współpracy

z partnerami społecznymi, aby zmaksymalizować wartość dodatkową procesu
i “kontakt z rzeczywistością”. Dlatego wydziały reprezentujące sektory, takie jak:
rybołówstwo, przemysł stoczniowy czy węglowy powinny być zlokalizowane
w regionach, gdzie ten sektor występuje.
2) W przypadku, gdy występują ważne różnice pomiędzy regionami (językowe,
etniczne, historyczne, które mają odzwierciedlenie w prawnej, instytucjonalnej
czy finansowej autonomii) nie ma zbyt wiele przesłanek przemawiających za
powielaniem kosztów administracyjnych przez rozczłonkowanie systemu na
podsystemy

regionalne.

Nie

mieliśmy

okazji

zaobserwowania

podziału

i autonomii regionalnej w Polsce, ale w innych krajach istnieje taki podział np.
w Hiszpanii. Zróżnicowanie instytucjonalne na poziomie regionalnym stworzy
poważne dodatkowe przeszkody w koordynacji i kompatybilności, nie polecałbym
takiego rozwiązania.
3) Byłoby lepiej jeśli nie będzie żadnej “podległości” pomiędzy instytucjami,
przynajmniej

na

poziomie

funkcjonalnym.

Może

być

na

poziomie

administracyjnym ale nie w zadaniach czy funkcjach.
4) Instytucje – przedstawicielstwa nie powinny być podlegle instytucji centralnej.
Byłby to największy błąd jaki można zrobić, ponieważ przedstawicielstwa będą
miały wgląd i wiedzę jakiej nie będzie mogła zdobyć żadna instytucja centralna.
5) Placówki podległe, to jednostki posiadające akredytację na prowadzenie
egzaminu. Niecelowe jest tworzenie odrębnych jednostek. Placówkami takimi
mogą być szkoły, publiczne i niepubliczne ośrodki szkoleniowe, CKU i CKP
spełniające wymogi określone przez centralną jednostkę i posiadające
akredytację
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6) W każdym państwie jest tylko jedna placówka. W Polsce jest to Polskie Centrum
Akredytacji, 01-382 Warszawa ul Szczotkarska 42 Dyrektorem PCA jest Pan dr
inż. Eugeniusz Rogulski, tel. 22 355-70-00, e mali: sekretariat@pca.gov.pl;
7) Zadania specjalistycznej instytucji branżowej:
•

badania zawodoznawcze,

•

doradztwo zawodowe,

•

opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych,

•

zatwierdzanie standardów kwalifikacji zawodowych (również opracowanych
przez inne instytucje), w tym kwalifikacji cząstkowych (ale to we współpracy
z MEN i MPiPS),

•

przeprowadzanie egzaminów, z uwzględnieniem normy ISO 17024,

•

wydawanie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach dokumentowanie
działalności.

Na pytanie 5.

Kto udziela (powinien udzielać) akredytacji podległym

placówkom regionalnym lub branżowym ? udzielono następujących odpowiedzi:
1) Niezależni akredytorzy (ewaluatorzy) zatrudnieni przez instytucje centralną.
2) Jeśli są ważne różnice pomiędzy regionami, aby uzasadnić autonomię, pewnie
już istnieją odpowiednie instytucje w takich regionach i one powinny mieć władzę
nad nowymi placówkami/przedstawicielstwami (może sie zdarzyć że będą chciały
je

zrestrukturyzować,

prowadząc

do

zatrudnienia

struktura

podobna

w

koordynacji

i kompatybilności).
3) Pomoc,

walidacja

i

współpraca,

do

sieci

instytucji

o podobnej strukturze i zadaniach, ale nie podległość.
4) Nie

polecam

żadnej

akredytacji,

proponuję

porady

na

temat

metod

i nowości.
5) Centralna Placówka (decyzje powinny być podejmowane przez Radę).
6) Nikt inny w Polsce nie może tylko PCA. Jest natomiast ważna notyfikacja przez
resort odpowiedzialny za dany dział gospodarki narodowej, w obrębie którego
certyfikowane są kwalifikacje lub zawód interdyscyplinarny. Jest specjalny
Departament w PCA, który zajmuje się jednostkami certyfikującymi personel.
7) Jednostka Centralna.
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Na pytanie 6. Jakie wymagania powinna spełniać placówka ubiegająca się o
akredytację? udzielono następujących odpowiedzi:
1) Wymagane są odpowiednie kompetencje do przeprowadzenia egzaminów i
oceny pracowników sektora budowlanego.
2) Oczywiście

powinna

ona

uwzględnić:

system

zarządzania

jakością

i procedury odwoławcze, odpowiednie zasoby (również ludzkie), a także
utrzymywać kontakty z osobami, które mogą pełnić rolę asesorów i ewaluatorów,
monitorować zapotrzebowanie na określone kwalifikacje, dbać o trwałość
instytucji (planowanie finansowej przyszłości instytucji również w postaci
przygotowanego biznes planu) oraz odpowiednie relacje z innymi partnerami w
procesie akredytacji (partnerami społecznym) ISO 17024 zawiera również listę
warunków do spełnienia.
3) Powinna

mieć

odpowiednią

strukturę

organizacyjną,

doświadczenie,

kompetencje i niezależność.
4) 1. Kompetencje 2. Kompetencje 3. Kompetencje.
5) Przede wszystkim musi dysponować zapleczem logistyczno – organizacyjnym
pozwalającym
i

teoretycznego

na
pod

przeprowadzenie
odpowiednim

egzaminu

nadzorem.

Musi

praktycznego

także

korzystać

z egzaminatorów/asesorów znajdujących się na liście asesorów APL centralnej
placówki. Proces certyfikacji jest kontrolowany przez centralną placówkę
a akredytacja ma charakter czasowy.
6) Określa wymiona w pkt. 2 norma oraz wytyczne IAF.
7) To duży obszar ale sądzę, że normy stosowane w polskiej edukacji
są dobre. Należy na bieżąco oceniać poziom kwalifikacji osób indywidualnych w
celu: dostosowania ich stanowiska pracy do ich umiejętności oraz określenia
zakresu obowiązków w obecnej pracy i w firmie. Zdiagnozować ich potencjalne,
przyszłościowe potrzeby w zakresie szkolenia i doszkalania, aby zwiększyć
zatrudnialność pracowników – osób indywidualnych.
Na pytanie 7. Czy w procesie akredytacji, w Państwa kraju respektowana jest
norma ISO17024 (certyfikacja personelu)? udzielono 4 odpowiedzi „nie wiem”,
natomiast pozostałe to:
1) Zależy to od instytucji, ale nie znam sytuacji na poziomie krajowym.
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2) Tak, aby było to możliwe wymieniona norma musi być wprowadzona
do obiegu prawnego w Ministerstwie Infrastruktury od 2002 r. dotyczy to ustawy
o ruchu drogowym, gdzie

ustanowiono, że rzeczoznawcy ruchu drogowego

podlegają certyfikacji. Dla tego obszaru został powołany Komitet ds. certyfikacji.
Jest on wspólnym dziełem PCA i Ministerstwa Infrastruktury ponieważ jest kilka
jednostek uprawnionych do certyfikacji rzeczoznawców ruchu drogowego i nie
wskazanym byłoby, aby każda jednostka oddzielnie go tworzyła
3) W edukacji formalnej nie jest stosowana.
Na

pytanie

8.

Jaka

jest

procedura

uznawania

(walidacji)

kwalifikacji

zawodowych? udzielono następujących odpowiedzi:
1) Referencje wydane w uprzednich miejscach pracy. Pisemne rekomendacje,
potwierdzenie kwalifikacji przez poprzedniego pracodawcę (który zatrudniał
danego pracownika przez okres powyżej 6 miesięcy).
2) Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Najodpowiedniejszymi
procedurami są chyba te zastosowane przez QCA i QAA.
3) Egzamin powinien być taki

sam dla osób, które zdobyły kwalifikacje

w wyniku kształcenia formalnego, oraz dla tych którzy mogą zaprezentować
kompetencje nabyte na drodze nieformalnej.
4) Kandydaci

bez

formalnego

kształcenia

i

szkolenia

zawodowego

(lub praktyk zawodowych) mogą podejść do egzaminu, który jest taki sam jak dla
osób które kształcenie formalne mają za sobą.
5) Należy

przyjąć

procedurę

pozwalającą

na

zapewnienie

równoważności

kwalifikacji nabytych w drodze kształcenia formalnego i nieformalnego. Proces
certyfikacji „nieformalnych” powinien być oparty o model wypracowany w
projekcie APL-Bud.
6) Jak w pkt.2 oraz postanowienia Komitetu danej jednostki certyfikacyjnej
lub wspólnego Komitetu przy PCA. Może to być nie

Komitet a Rada

Programowa. Tak jak to zostało przyjęte w pilotażu przeprowadzonym w ramach
projektu
APL-BUD.
7) Ustalenia są zawarte w wydawnictwie Biura Uznawania wykształcenia.
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Uznawanie kwalifikacji jest często określone specjalistycznymi normami dotyczącymi
uprawnień zawodowych elektrycznych, czy do spawania itp. Jednolitej procedury
chyba nie ma w Polsce.
Na pytanie 9. Jakie dokumenty należy składać w celu uznania (walidacji)
kwalifikacji zawodowych? udzielono następujących odpowiedzi:
1) Dokumenty, które są zwykle wymagane przy zatrudnieniu.
2) Same dokumenty nie wystarczają: zazwyczaj wymagana jest rozmowa
kwalifikacyjna

z

równoczesna

demonstracja

praktycznych

umiejętności,

popartych rzeczywistym osiągnięciem w miejscu pracy.
3) Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Procedury SQA i QAA
są prawdopodobnie najbardziej odpowiednie.
4) Od kandydata oczekuje się przedłożenia dokumentów potwierdzających nabycie
określonych umiejętności (zazwyczaj nazywanych kompetencjami), zasobu
doświadczeń

zawodowych,

potwierdzonych

kompetencji

kandydata

uwzględniających odpowiednią postawę, wiedzę i umiejętności, a także
przykładowych wytworów pracy oraz kluczowych umiejętności.
5) Test kompetencji, kwestionariusz samooceny, kwestionariusz ewaluacyjny, na
koniec egzaminu portfolio z zapisem uzyskanych kompetencji.
6) Portfolio

opisujące

dotychczasową

karierę

zawodową

(zadania

i środowisko pracy). Test kompetencji (taki jak został stworzony przez BAQ.
7) Procedura przyjęta w pilotażu polskim.
Na pytanie 10. Czy procesy kształcenia i egzaminowania w tego typu placówce
są ( powinny być) względem siebie autonomiczne? 2 respondentów udzieliło
odpowiedzi: „nie”, natomiast pozostali wyrażają następujące opinie:
1) Jeżeli oceny do zatwierdzenia umiejętności dokonują osoby, które uczą
i szkolą praktycznie, najczęściej dochodzi do konfliktu interesów. Dlatego ISO
17024 optuje za niezależnymi ocenami. Jednakże nie jest konieczne i pożądane
przydzielenie tego odrębnym organizacjom, ani też ograniczanie roli osób
zaangażowanych w proces do pełnienia jednej tylko roli. Jest akceptowalne jeżeli
uczeń/kandydat

nie

jest

oceniany

przez

własnego

nauczyciela.

Ocena

przeprowadzana niezależnie od procesu nauczania (np. APL) będzie coraz
powszechniejsza. Liczba kandydatów ubiegających się o uznanie kwalifikacji
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zdobytych nieformalnie będzie wzrastać, może się również zdarzyć, że w innych
krajach z uwagi na dłuższe i bardziej zróżnicowane kariery, przemieszczanie się
siły roboczej od pracodawcy do pracodawcy, z kraju do kraju i z sektora do
sektora będzie bardziej popularne.
2) Powinien być proces tutoringu, lub/i szkoleń uzupełniających wiedzę teoretyczną.
Egzamin powinien być egzaminem zewnętrznym (tak jak w systemie CKE).
3) Tak. To wymaga i określa norma jak i wytyczne IAF jako bezwzględna
konieczność.
4) Tak, powinny być autonomiczne.
5) Kto szkoli ten nie może egzaminować. To trzeba oddzielić.
Na pytanie 11. Kto finansuje proces uznawania (walidacji)

kwalifikacji

zawodowych? udzielono następujących odpowiedzi:
1) W

UK

kandydat

zwykle

ponosi

wszystkie

koszty

związane

z

oceną

i akredytacją, a instytucja organizująca proces ponosi pewne opłaty do instytucji
regulującej cały proces. W praktyce, zwykle opłaty egzaminacyjne są
subsydiowane

przez

rożne

instytucje

rządowe,

aby

wspomagać

grupy

nieuprzywilejowane lub priorytetowe. Pracodawcy często pokrywają sami koszty
swoich pracowników, ale ponieważ obecne tendencje wskazują wzrost
pracowników zatrudnionych na części etatu lub okresowo, zmienia to
zaangażowanie pracodawcy i przenosi ją jeszcze bardziej na barki kandydata.
2) Chyba lepiej jest jeśli fundusze pochodzą z rożnych źródeł: publiczne,
od pracodawców oraz od samych kandydatów co zmotywuje ich do poprawnego
przygotowania sie do egzaminu.
3) Sam kandydat albo pracodawca.
4) Fundusz Pracy (ew, Fundusz szkoleniowy), pracodawca, sam kandydat.
5) Finansowanie powinno być oparte o częściową odpłatność zainteresowanych
wspieraną

albo

przez

pracodawcę,

albo

przez

system

dotacji

z funduszy publicznych (dostępnych w resorcie pracy i urzędach pracy –
w

odniesieniu

do

bezrobotnych).

Można

tez

pomyśleć

o

częściowym

finansowaniu z funduszy europejskich. Zawsze jednak powinien być (choćby
niewielki) komponent wkładu własnego kandydata.
6) Osoby

zainteresowane

potwierdzeniem

Przykładem może być spawacz, który zabiega

posiadanych
o

kwalifikacji.

potwierdzenie kwalifikacji,
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ze względu na to, że np. Norwegii oraz krajach UE wymagane są dokumenty
potwierdzające faktyczne umiejętności np. przy budowie elektrowni atomowych.
7) Zainteresowany, ale może być wspierany przez pracodawcę lub inne instytucje,
w tym instytucje publiczne (a więc państwo).
Na pytanie 12. Jaką rolę w procesie uznawania (walidacji) kwalifikacji pełnią
pracodawcy? udzielono następujących odpowiedzi:
1) Jest to znacznie zróżnicowane w poszczególnych zawodach. Zarówno
zawodowe jak i profesjonalne kwalifikacje wymagają praktyki, wiec jest to
naturalne, że pracodawca umożliwia i zabezpiecza naukę zawodu. Zdarza się
również tak, że podpisywanie są umowy na praktykę zawodową z agencją
finansującą lub z instytucją przyznającą kwalifikacje lub instytucją wysokiej klasy
profesjonalistów. W tym celu angażuje się osobę nadzorującą lub mentora, który
jest niezależny od bezpośredniego przełożonego, wnosi opłaty członkowskie w
instytucjach zawodowych, zapewnia szkolenie i ocenę, przygotowuje zadania
praktyczne oraz organizuje szkolenia. Zazwyczaj wymaga się potwierdzenia
autentyczności, doświadczenia zawodowego kandydata przez pracodawców,
przełożonych oraz kolegów.
2) Przedstawiciele pracodawców (także przedstawiciele związków zawodowych,
instytucji

profesjonalnych,

odpowiednich

wydziałów

w

ministerstwach,

organizatorów szkoleń, a czasami nawet odbiorców usług) są zazwyczaj
reprezentowani w jednostkach zarządzających instytucjami akredytującymi
i przyznającymi kwalifikacje zawodowe .
3) Pracodawcy motywują pracowników do certyfikacji posiadanych kwalifikacji,
zabiegają

o

faktyczną

ocenę

pracowników,

partycypują

w

kosztach

i w procesie przygotowania egzaminów (ważne, aby pracodawca wykazywał
aktywność w procesie uznawania kwalifikacji, a nie był stroną bierną). W pracach
nad projektowaniem systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych powinni
uczestniczyć

przedstawiciele:

związków

zawodowych,

pracodawców

i

kompetentnej instytucji publicznej.
4) W

niektórych

przypadkach

(nie

we

wszystkich)

pracodawcy

motywują

i zachęcają swoich pracowników do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych,
często pokrywają koszty takiego egzaminu.
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5) Pracodawcy

powinni

brać

udział

w

opiniowaniu

standardów

wymagań

egzaminacyjnych w procesie ich tworzenia, zgłaszać zapotrzebowanie na
pożądane kwalifikacje (także nowe – pozastandardowe), wspierać tutoringu w
firmie (przygotowania do egzaminu), współfinansować egzaminy.
6) W Polsce jest to nowe zjawisko, ale przykład polskich firm budowlanych,
uczestniczących w budowie elektrowni atomowej w Finlandii świadczy o tym, że
zainteresowanie potwierdzaniem kwalifikacji będzie coraz większe.
7) To zależy od pracodawcy. Popieram ideę wprowadzenia obowiązkowego
funduszu szkoleniowego w każdym przedsiębiorstwie w wysokości np. 0,7%
funduszu płac. Pracodawca musi wydać fundusz w ciągu roku na doskonalenie
pracowników. Niewykorzystane środki trafiają na centralny fundusz szkoleniowy
(regionalny, a jak ten nie zostanie wykorzystany to na centralny fundusz
szkoleniowy).
Na pytanie 13. Jaką rolę w procesie uznawania(walidacji) kwalifikacji pełnią
inni partnerzy społeczni? udzielono następujących odpowiedzi:
1) Wszystkie Izby związane z budownictwem prowadza kursy i szkolenia,
są one niezależne i nie ma centralnego systemu certyfikacji. Mimo wszystko
certyfikaty wydawane przez nie osobom indywidualnym są zwykle respektowane
i uznawane.
2) W UK Izby Rzemieślnicze działają na zasadzie wolontariatu, zrzeszają niewielką
ilość

członków

i

nie

mają

większej

władzy

(odnosi

się

to

również

w mniejszym zakresie do związków zawodowych). Państwowe instytucje
uznające kwalifikacje oraz większość instytucji przyznających kwalifikacje
kierowane

są

zazwyczaj

przez

przedstawicieli

partnerów

społecznych

(pracodawców, związków zawodowych, instytucji profesjonalnych, odpowiednich
departamentów rządowych, organizatorów szkoleń, a nawet klientów).
Pracownik jest zazwyczaj reprezentowany przez instytucje profesjonalnie, a nie
przez związki zawodowe. Zadania instytucji zawodowych:
•

Określanie

standardów

zawodowych

opartych

na

kompetencjach

i definiowanie zakresu wiedzy wymaganej dla określonej pracy w zawodzie.
•

Powoływanie i nadzorowanie instytucji szkoleniowych (włączając wydziały
uniwersyteckie).
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•

Określanie i kontrolowanie dopuszczonych programów szkoleniowych
dla absolwentów szkół, wprowadzanych w życie przez pracodawców.

•

Organizowanie i prowadzenie szkoleń (szczególnie kursów internetowych
dla początkujących i krótkich kursów doskonalących) jak również innych
możliwości edukacyjnych w formie spotkań, konferencji, prasy fachowej,
bibliotek i stron internetowych.

•

Określanie

standardów,

przygotowanie

asesorów

i

ewaluatorów,

przeprowadzanie procedury oceny (rozmowy, egzaminy, cześć praktyczna,
ocena wyników pracy, odwołania), zapewnienie jakości, prowadzenie rejestru
kadry wykwalifikowanej.
•

Zapewnienie ciągłości doskonalenia zawodowego poprzez określanie
i nadzorowanie wymagań kształcenia ustawicznego(CPD), a także okresowe
egzekwowanie potwierdzenia odbycia wymaganych kursów niezbędnych
do kontynuowania ciągłości kalifikacji.

•

Zapewnienie systemu w rodzaju APL dla osób dorosłych.

•

Zawarcie

obustronnych

porozumień

odnośnie

uznawania

kwalifikacji

(szczególnie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i krajów anglojęzycznych).
3) Partnerzy społeczni powinni być aktywni w całym procesie tworzenia systemu
potwierdzania kwalifikacji zawodowych, instytucjonalizowania go, a także
uczestniczyć w ewaluacji procesu. Izby rzemieślnicze powinni również pełnić
ważną role w procesie egzaminowania.
4) Izby

są

wystarczająco

kompetentnymi

instytucjami,

aby

podjąć

się

egzaminowania (prawdopodobnie chodzi tu o Izby Rzemiosła). Warto również
docenić

rolę

związków

zawodowych,

stowarzyszeń

zawodowych,

izb

rzemieślniczych, a także wiedzę i doświadczenie nauczycieli kształcenia
zawodowego.
5) Tworzenie

centralnej

placówki

(i

jej

Rady)

powinno

odbywać

się z udziałem związków zawodowych, pracodawców, odpowiednich jednostek
administracji publicznej (MEN, MPiPS, MI). Do opracowania standardów należy
zaprosić ekspertów w zawodzie – nauczycieli kształcenia zawodowego,
instruktorów, przedstawicielami pracodawców i pracobiorców.
6) W Polsce znikomą, ale to będzie ulegało zmianie, tak jak np. w Wielkiej Brytanii.
Uznawanie kwalifikacji zawodowych w oparciu o przepisy międzynarodowe jest
ważniejsze od wprowadzenia EURO. To jest swoisty instrument rozwoju
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gospodarczego, nie wykorzystywany w Polsce oraz podobnych do nas krajach.
Można go przyrównać do wprowadzenia miary metrycznej, która stała się
podstawą powszechnej unifikacji wielu obszarów życia. Na pewno jest to nie
wykorzystany czynnik dynamizowania rozwoju dostosowujący ludzi do rynku
pracy, a nie rynku pracy do posianych przez ludzi kwalifikacji, z tego względu
zachodzi również potrzeba uczenia się przez całe życie itd.
7) To

ważni

partnerzy,

zwłaszcza

pracodawcy,

izby

rzemieślnicze

i nauczyciele. Natomiast związki zawodowe, jak pokazuje praktyka nie
są zainteresowane edukacją zawodową (na komisji trójstronnej kwestie edukacji
są omawiane bardzo rzadko, a związki koncentrują się na kwestiach
roszczeniowo-płacowych).

IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Analizując wypowiedzi respondentów można stwierdzić, że wszyscy są zgodni
co do potrzeby istnienia placówki/instytucji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe
osób, które nabyły określone umiejętności w wyniku kształcenia nieformalnego oraz
doświadczenia w pracy. Certyfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji prowadzi
do oficjalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez indywidualne osoby oraz
stanowi wiarygodną informację dla pracodawców o faktycznych kompetencjach
zawodowych

pracownika.

Respondenci

na

postawione

pytania

udzielali

wyczerpujących odpowiedzi, dzieląc się również swoimi doświadczeniami w tym
zakresie.
Na pytanie dotyczące
do

uznawania

(walidacji)

funkcjonowania centralnej placówki upoważnionej
kwalifikacji

zawodowych

uzyskanych

pozaszkolnym, 5 respondentów udzieliło odpowiedzi, że w ich kraju

w

systemie

nie ma takiej

instytucji na szczeblu krajowym, są one tylko na poziomie sektorów i regionów.
Natomiast szczegółowo zostały wyjaśnione dość skomplikowane rozwiązania
w Wielkiej Brytanii.
Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną centralnej placówki upoważnionej
do uznawania kwalifikacji zawodowych i jej podległość, respondenci wyrażają opinię,
że powinna być ona ustanowiona przez przedstawicieli pracodawców sektora
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budowlanego, ponieważ oni najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby na rynku pracy.
Powinna to być organizacja niezależna i nie podlegając żadnej innej, sektorowa lub
branżowa.

W

placówce

takiej

powinno

się

prowadzić:

szkolenia

egzaminatorów/asesorów, rejestr osób uprawnionych do przeprowadzania egzaminu,
zatwierdzać

procedury

potwierdzania

kwalifikacji

(z

uwzględnieniem

normy

ISO17024), kontrolować proces egzaminowania oraz jego ewaluację, a także
prowadzić

badania

zawodoznawcze,

poradnictwo

zawodowe,

opracować

(we współpracy z MEN oraz MPiPS) standardy kwalifikacji zawodowych, a także
wydawać

certyfikaty

o

posiadanych

kwalifikacjach.

Placówka

powinna

współpracować w tym zakresie z polskimi i zagranicznymi partnerami, np: UE, EQF.
Respondenci mają podzielone zdania na temat akredytacji placówek. Jeden
z respondentów uważa, że nie ma potrzeby akredytacji, wskazane są natomiast
porady i doradztwo zawodowe, natomiast pozostali uważają, że akredytacją powinna
zajmować się placówka/instytucja centralna.
Na pytanie: Czy w procesie akredytacji, w Państwa kraju respektowana jest
norma ISO17024 (certyfikacja personelu)?,

3 partnerów zagranicznych udzieliło

odpowiedzi „nie wiem”
Respondenci nie udzielili również jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: jaka
powinna być procedura uznawania (walidacji) kwalifikacji zawodowych?, uznali,
że najodpowiedniejszymi procedurami są te, zastosowane przez QCA i QAA,
sugerowali

również, że należy przyjąć procedurę pozwalającą na zapewnienie

równoważności

kwalifikacji

nabytych

w

drodze

kształcenia

formalnego

i nieformalnego. Proces potwierdzania i certyfikacji kwalifikacji „nieformalnych”
powinien być oparty na modelu wypracowanym w projekcie APL-Bud, a także
na podstawie referencji wydanych w poprzednich miejscach pracy.
Ciekawe były również wypowiedzi dotyczące dokumentów, które byłyby
wymagane

w

celu

uznania

(walidacji)

kwalifikacji

zawodowych.

Niektórzy

respondenci uważali, że należy przygotować dokumenty, które są zwykle wymagane
przy zatrudnieniu, inni, że same dokumenty nie wystarczają, zazwyczaj wymagana
jest jeszcze rozmową kwalifikacyjna, także prezentacja praktycznych umiejętności
w rzeczywistych warunkach pracy.
O tym, czy procesy kształcenia i egzaminowania w jednej placówce powinny
być względem siebie autonomiczne, 4 respondentów uznało, że nie, natomiast
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pozostali byli zdania, że instytucja, która prowadzi szkolenia nie może również
zajmować się egzaminowaniem, że te procesy koniecznie należy oddzielić od siebie.
Jeśli chodzi o finansowanie procesu walidacji, to praktycznie wszyscy
respondenci wyrazili opinię, że to przede wszystkim zainteresowana osoba powinna
ponosić koszty związane z walidacją kwalifikacji, natomiast wskazane jest, aby
pracodawcy lub inne instytucje, w tym instytucje publiczne również uczestniczyli w
tym procesie. Często pracodawcy motywują i zachęcają swoich pracowników do
podwyższania kwalifikacji zawodowych, aby mieć profesjonalnie przygotowany
zespół i utrzymać ich na określonych stanowiskach pracy.
Okazuje się, że respondenci bardzo dużą rolę w procesie walidacji przypisują
pracodawcom, podkreślając możliwość kształtowania określonych umiejętności
zawodowych i specjalistycznych

na różnych stanowiskach pracy, a także udział

przedstawicieli pracodawców w organizacji różnych przedsięwzięć np. organizacji
szkoleń, finansowaniu niektórych działań zawodowych.
Równie duże znaczenie pełnią partnerzy społeczni – związki zawodowe,
stowarzyszenia

zawodowe,

a

także

instruktorzy,

nauczyciele

kształcenia

zawodowego. Szczególnie ważną rolę przypisuje się izbom rzemieślniczym, które
zdaniem respondentów mają

wystarczająco duże doświadczenie i odpowiednie

kompetencje, aby podjąć się egzaminowania. Jeden z respondentów podkreśla
konieczność

„aktywnego zaangażowania się w proces walidacji partnerów

społecznych, wtedy będą oni mieli świadomość do czego proces zmierza, będą mogli
być jego współtwórcami i mieć wpływ na jego kształt i wyniki. Opowiada się również
za tym, aby instytucje regionalne ze sobą

współpracowały i miały jednakowe

zadania i obowiązki, zależne jedynie od kompetencji osób związanych z instytucją
i

potrzeb danego regionu. Podkreśla również potrzebę prowadzenia przez takie

placówki

poradnictwa

zawodowego

oraz

udzielania

pomocy

kandydatom

przygotowującym się do egzaminu.
Doświadczenia respondentów wskazują na to, że partnerzy społeczni,
a

przede

wszystkim

pracodawcy,

izby

rzemieślnicze

chętnie

zaangażują

się w tworzenie systemu potwierdzania kwalifikacji. Ważną rolę w tym procesie mogą
również

odegrać

uczelnie

wyższe,

szkoły

zawodowe

publiczne

i niepubliczne, ośrodki egzaminacyjne.
Przeprowadzone analizy dowodzą, że nie wszystkie kraje uporały
się z problemem walidacji kwalifikacji nabytych w wyniku kształcenia
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nieformalnego, samokształcenia

oraz doświadczenia w pracy.

Jednak

wprowadzone

systemowe

stopień

w

tych

krajach

rozwiązania

oraz

zaawansowania w proces walidacji w stosunku do Polski jest znacznie
większy.

Doświadczenia partnerów wykazują, że walidacja kompetencji

zawodowych

w

Polsce

staje

się

koniecznością.

Wynika

ona

z potrzeby dostosowania umiejętności zawodowych pracowników do realiów
gospodarki i potrzeb rynku pracy, z
i

technologicznego,

rozwoju

dynamicznego postępu technicznego

gospodarki,

zmian

w

organizacji

pracy,

pogłębiania się konkurencyjności na krajowym i lokalnym rynku pracy, a także
zobowiązań Polski, jako państwa członkowskiego wobec Unii Europejskiej.
Walidacja kompetencji nabytych w wyniku edukacji nieformalnej oraz
doświadczenia w pracy będzie miała pozytywny wpływ na mobilność
zawodową

pracowników,

planowanie

kariery

zawodowej,

poprawę

wiarygodności, motywację do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ułatwi
również podejmowanie decyzji zawodowych.
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