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1. Dane identyfikacyjne zawodu  

1.1. Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawodu  
w klasyfikacjach  

Według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS 
2010): 

721206 Spawacz metod ą TIG 

Grupa wielka 7 – Robotnicy przemysłowi i rzemie ślnicy  (w Międzyna-
rodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 – poziom 2). 

Grupa elementarna 7212 – Spawacze i pokrewni (w Międzynarodo-
wym Standardzie Kwalifikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie 7212 
Welders and Flamecutters). 

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): 
Sekcja C. Przetwórstwo przemysłowe, Dział 25. Produ kcja metalo-
wych wyrobów gotowych z wył ączeniem maszyn i urz ądzeń, Gru-
pa 25.1. Produkcja metalowych elementów konstrukcyj nych, 25.2. 
Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowy ch, 25.9. 
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych.  

1.2. Notka metodologiczna i autorzy 

Opis standardu kompetencji zawodowych wykonano na podstawie: 
analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) 
oraz głównie wyników badań analitycznych na 22 stanowiskach pracy 
w 8 przedsiębiorstwach (średnie – 4, małe − 4, w tym produkcyjne − 5, 
usługowe – 3), przeprowadzonych w marcu 2013 r. 

Zespół Ekspercki: 
• Jerzy Mizerski – ekspert niezależny, współpracownik Instytutu 

Spawalnictwa w Gliwicach,  
• Piotr Cymanowski – Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,  
• Tadeusz Suska – były pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Instalacyjnego w Warszawie, 
• Marcin Wieczorek – Wojskowa Akademia Techniczna w War-

szawie. 
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Ewaluatorzy: 
• Kazimierz Trejber – ekspert niezależny, były pracownik Hydro-

budowa 6 w Warszawie, 
• Monika Mazur – Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Ra-

domiu. 

Recenzenci: 
• Jacek Słania – Politechnika Częstochowska, 
• Daniel Kuc – TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w Chorzowie. 

Komisja Branżowa (zatwierdzająca): 
• Jan Plewniak (przewodniczący) – Zarząd Główny Sekcji Spawal-

niczej SIMP w Częstochowie, 
• Jacek Buława – przedstawiciel pracodawców, Linde Gaz Polska 

Sp. z o.o. w Krakowie, 
• Aleksander Niedziela – Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

w Gdańsku, 
• Romuald Wojtkowiak – Federacja Związków Zawodowych Meta-

lowcy w Warszawie. 

Data zatwierdzenia:  
• 08.10.2013 r. 
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2. Opis zawodu  

2.1. Synteza zawodu 

Spawacz metodą TIG łączy elementy metalowe w osłonie gazów 
obojętnych, wykorzystując ciepło łuku elektrycznego.  

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania,  
obszary wyst ępowania zawodu 

Spawacz metodą TIG jest zawodem technicznym o charakterze 
produkcyjnym. Wykonuje łączenie metalowych elementów konstrukcji 
i instalacji technologicznych. Organizuje i obsługuje stanowisko pracy 
dobierając: urządzenia, sprzęt i osprzęt spawalniczy, narzędzia ślusar-
skie i wyposażenie przeciwpożarowe. Czyta i stosuje dokumentację 
techniczną (instrukcje technologiczne spawania). Stosuje przewidziane 
w dokumentacji spawalniczej materiały podstawowe i dodatkowe. Przy-
gotowuje elementy do spawania przez oczyszczenie obszaru spawania 
oraz ich dopasowanie i sczepianie. Utrzymuje parametry procesu spa-
wania. Zachowuje właściwą kolejność spawania elementów konstrukcji 
i spawania w toku montażu. Ocenia jakość wykonanych spoin i usuwa 
niezgodności spawalnicze. Odpowiada za jakość wykonanych złączy 
spawanych oraz prawidłową i bezpieczną obsługę stanowiska spawal-
niczego, organizowanego w różnych warunkach pracy. 

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny  
i narz ędzia pracy, zagro żenia, organizacja pracy) 

Spawacz metodą TIG obsługuje urządzenia spawalnicze wyposa-
żone w uchwyt prowadzony ręcznie, butle z gazami technicznymi 
(osłonowymi) i zamontowanym na nich osprzętem oraz użytkuje narzę-
dzi ślusarskie. Stanowiska pracy spawacza metodą TIG znajdują się 
w spawalniach, halach produkcyjnych i remontowych, zapleczach tech-
nicznych remontowych i konserwacyjnych zakładów produkcyjnych 
oraz budynkach usługowych, mieszkalnych, obiektach publicznych, na 
terenach budów oraz na budowach instalacji zewnętrznych. W czasie 
pracy występują zagrożenia spowodowane: prądem elektrycznym, 
promieniowaniem nadfioletowym promieniowaniem widzialnym i ter-
micznym łuku spawalniczego, polem elektromagnetycznym, pyłami 
i dymami spawalniczymi, gazami spawalniczymi oraz zagrożenia poża-
rowe i zagrożenia związane z warunkami atmosferycznymi. Nieprawi-
dłowe zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowiska pracy i niewłaści-
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wa obsługa sprzętu spawalniczego stwarzają zagrożenie pożarowe. 
Prace spawalnicze (z wyjątkiem remontów i dużych inwestycji) są pro-
wadzone na jedną lub dwie zmiany. Spawacz metodą TIG bezpośred-
nio odpowiada za prawidłowe i bezpieczne wykonywanie powierzonych 
zadań. 

2.4. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne,  
w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu 

Do pracy w zawodzie spawacza metodą TIG kwalifikują się osoby 
zdrowe i sprawne ruchowo. Specyfika zawodu wymaga uzdolnień tech-
nicznych. Wykonywanie zawodu wymaga również predyspozycji do 
czynności manualnych, polegających na długotrwałym i dokładnym 
powtarzaniu takich samych ruchów uchwytem spawalniczym, z zacho-
waniem w tym czasie odpowiedniej pozycji ręki. Bardzo ważna jest 
zdolność koncentracji na wykonywanych czynnościach. Wykonywanie 
pracy w tzw. pozycjach wymuszonych wymaga bardzo dużego wysiłku 
fizycznego. W zawodzie  spawacza metodą TIG wymagany jest dobry 
wzrok, odróżnianie barw oraz dobry słuch. Spawacz powinien być od-
powiedzialny, dokładny i rzetelny. Przeciwwskazaniem do wykonywania 
zawodu są skłonności do alergii, wady wzroku nie podlegające korekcji, 
zaburzenia równowagi, schorzenia układu oddechowego. 

2.5. Wykształcenie i uprawnienia niezb ędne do podj ęcia 
pracy w zawodzie  

Zawód spawacza metodą TIG można uzyskać w pozaszkolnych for-
mach kształcenia – na kursach zawodowych. Wymagane minimalne 
wykształcenie gimnazjalne i ukończone 18 lat. Zalecane jest wykształce-
nie zawodowe o kierunku mechanicznym. Spawacz powinien uczestni-
czyć w kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki szkoleniowe 
uznane w tym zakresie w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. 
Ukończone kursy spawania są wpisywane do Książki spawacza. Doku-
mentem, który potwierdza uprawnienia spawacza do wykonywania tego 
zawodu jest Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wysta-
wiane po egzaminie kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez ww. insty-
tucje krajowe lub jednostki zagraniczne działające w tym zakresie na 
terenie Polski. 
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2.6. Możliwo ści rozwoju zawodowego, potwierdzania/ 
/walidacji kompetencji  

Szkolenia spawaczy metodą TIG wg europejskiego systemu kształ-
cenia spawaczy są realizowane na trzech poziomach: poziom 1 – Spa-
wacz metodą TIG blach i rur spoinami pachwinowymi. poziom 2 – Spa-
wacz metodą TIG blach spoinami czołowymi. poziom 3 – Spawacz me-
todą TIG rur spoinami czołowymi. Po ukończeniu kursu na poziomie 1 
i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, uzyskuje się uprawnienia do spawa-
nia metodą TIG, spoinami pachwinowymi blach i rur z gatunków materia-
łów należących do określonych w uprawnieniach grup materiałów pod-
stawowych. Po ukończeniu kursu na poziomie 2 i zdaniu egzaminu kwali-
fikacyjnego, uzyskuje się uprawnienia do spawania metodą TIG, spo-
inami czołowymi blach z gatunków materiałów należących do określo-
nych grup materiałów podstawowych. Po ukończeniu kursu na poziomie 
3 i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, uzyskuje się uprawnienia do spa-
wania metodą TIG spoinami czołowymi rur z gatunków materiałów nale-
żących do określonych grup materiałowych. Pracodawcy najchętniej 
zatrudniają spawaczy metodą TIG z uprawnieniami do spawania rur ze 
stali wysokostopowych. Spawacze metodą TIG mogą awansować na 
stanowiska nadzoru spawalniczego po uzyskaniu wykształcenia średnie-
go technicznego i ukończeniu szkoleń branżowych w dziedzinie spawal-
nictwa.  

2.7. Zadania zawodowe 

Z1.  Organizowanie stanowiska pracy spawacza zgodnie z zasadami 
BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymaganiami er-
gonomii (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, Kz3, KzS). 

Z2.  Dobieranie materiałów podstawowych i dodatkowych do spawa-
nia (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, Kz3, KzS). 

Z3.  Przygotowywanie elementów do spawania zgodnie z dokumen-
tacją techniczną (Instrukcjami technologicznymi spawania), (nie-
zbędne kompetencje: Kz1, Kz2, Kz3, KzS). 

Z4.  Obsługiwanie urządzeń wentylacyjnych i służących ochronie 
środowiska pracy (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, Kz3, KzS). 

Z5.  Wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych upraw-
nień według dokumentacji technicznej (instrukcji technologicz-
nych spawania), (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, Kz3, KzS). 
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2.8. Wykaz kompetencji zawodowych  

Kz1 – Przygotowywanie i spawanie spoinami pachwinowymi elementów 
wykonanych z blach i rur (potrzebne do wykonania zadań: Z1, Z2, 
Z3, Z4, Z5).  

Kz2 – Przygotowywanie i spawanie spoinami czołowymi elementów wy-
konanych z blach (potrzebne do wykonania zadań: Z1, Z2, Z3, Z4, 
Z5).  

Kz3 – Przygotowywanie i spawanie spoinami czołowymi elementów wy-
konanych z rur (potrzebne do wykonania zadań: Z1, Z2, Z3, Z4, 
Z5). 

KzS –  Kompetencje społeczne (potrzebne do wykonywania zadań: 
Z1÷Z5). 

2.9. Relacje mi ędzy kompetencjami zawodowymi  
a poziomem kwalifikacji w ERK/PRK 

Kompetencje zawodowe potrzebne do wykonywania zadań w za-
wodzie sugeruje się wykorzystać do opisu kwalifikacji na poziomie 2  
właściwym dla wykształcenia gimnazjalnego w Europejskiej i Polskiej 
Ramie Kwalifikacji. Poziom ten jest uzasadniony miejscem usytuowania 
zawodu w Klasyfikacji zawodów i specjalności (grupa wielka 7 i jej od-
powiednik w ISCED 2011). 

Osoba wykonująca zawód spawacza metodą TIG: 
1) w zakresie wiedzy: zna fakty, zasady, procesy i pojęcia ogólne 

w zawodzie spawacza metodą TIG; zna i rozumie poszerzony zbiór 
elementarnych faktów, prostych pojęć oraz zależności między wy-
branymi zjawiskami w zawodzie; 

2) w zakresie umiejętności: posiada umiejętności wymagane do reali-
zacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie pod-
stawowych narzędzi, materiałów i informacji związanych ze spawa-
niem metodą TIG; potrafi wykonywać proste zadania według ogólnej 
instrukcji, najczęściej w typowych warunkach; umie rozwiązywać 
proste typowe problemy najczęściej w standardowych warunkach; 
odbierać i formułować proste wypowiedzi, także najprostsze wypo-
wiedzi w języku obcym. 
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3. Opis kompetencji zawodowych  

Opis kompetencji dotyczy tylko kompetencji zawodowych zdefinio-
wanych w badaniach na stanowiskach pracy.  

Wykonanie zada ń zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 wymaga posia-
dania kompetencji zawodowej Kz1. 

3.1. Przygotowywanie i spawanie spoinami  
pachwinowymi elementów wykonanych z blach 
i rur Kz1 

Wiedza  – zna i rozumie poszerzony 
zbiór elementarnych faktów, pro-
stych pojęć oraz zależności zwią-
zanych z przygotowaniem i spawa-
niem elementów spoinami pachwi-
nowymi metodą TIG, w szczegól-
ności zna:  
− zasady i przepisy BHP oraz 

ochrony ppoż., ergonomii 
i ochrony środowiska w zakresie 
spawania spoinami pachwino-
wymi metodą TIG;  

− budowę i zasady obsługi sprzętu 
i osprzętu spawalniczego;  

− materiały podstawowe i dodat-
kowe stosowane w procesach 
spawania metodą TIG;  

− zasady i sposoby przygotowania 
elementów metalowych wyko-
nanych z blach i rur do spawa-
nia spoinami pachwinowymi; 

− procesy technologiczne i techni-
ki spawania spoinami pachwi-
nowymi elementów wykonanych 
z blach i rur, w różnych pozy-
cjach spawania; 

− zasady i metody oceny wizual-
nej złączy spawanych spoina-
mi pachwinowymi. 

Umiejętności  – wykonuje proste 
zadania związane z przygotowa-
niem i spawaniem elementów spo-
inami pachwinowymi metodą TIG, 
w szczególności potrafi:  
− przestrzegać przepisów i zasad 

BHP oraz ochrony ppoż., ergo-
nomii i ochrony środowiska 
w zakresie spawania spoinami 
pachwinowymi metoda TIG; 

− obsługiwać urządzenia, sprzęt 
i osprzęt spawalniczy;  

− dobierać materiały podstawowe 
i dodatkowe stosowane w pro-
cesach spawania metodą TIG;  

− przygotować elementy wykona-
ne z blach i rur do spawania 
przez oczyszczenie obszaru 
spawania, dopasowanie i scze-
pianie ich;  

− wykonywać złącza spawane 
spoinami pachwinowymi, w róż-
nych pozycjach spawania; 

− oceniać wizualnie wykonane 
złącza spawane. 
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Wykonanie zada ń zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 wymaga posia-
dania kompetencji zawodowej Kz2. 

3.2. Przygotowywanie i spawanie spoinami czołowymi 
elementów wykonanych z blach Kz2  

Wiedza  – zna i rozumie poszerzony 
zbiór elementarnych faktów, pro-
stych pojęć oraz zależności zwią-
zanych z przygotowaniem i spawa-
niem elementów spoinami czoło-
wymi elementów wykonanych 
z blach metodą TIG, w szczególno-
ści zna:  
− zasady i przepisy BHP oraz 

ochrony ppoż., ergonomii 
i ochrony środowiska w zakresie 
spawania spoinami czołowymi 
elementów wykonanych z blach 
metodą TIG; 

− budowę i zasady obsługi urzą-
dzeń, sprzętu i osprzętu spa-
walniczego; 

− materiały podstawowe i dodat-
kowe stosowane w procesach 
spawania metodą TIG; 

− sposoby przygotowania elemen-
tów metalowych wykonanych 
z blach do spawania spoinami 
czołowymi; 

− parametry procesów technolo-
gicznych i techniki spawania 
spoinami czołowymi elementów 
wykonanych z blach, w różnych 
pozycjach spawania;  

− zasady i sposoby oceny wizual-
nej złączy doczołowych blach. 

Umiejętności  – wykonuje proste 
zadania związane z przygotowa-
niem i spawaniem elementów spo-
inami czołowymi elementów wyko-
nanych z blach metodą TIG, 
w szczególności potrafi: 
− przestrzegać przepisów i zasad 

BHP oraz ochrony ppoż., ergo-
nomii i ochrony środowiska 
w zakresie spawania spoinami 
czołowymi elementów wykona-
nych z blach metodą TIG; 

− obsługiwać urządzenia, sprzęt 
i osprzęt spawalniczy; 

− dobierać materiały podstawowe 
i dodatkowe stosowane w pro-
cesach spawania metodą TIG; 

− przygotować elementy wykona-
ne z blach do spawania przez 
oczyszczenie obszaru spawa-
nia, ich dopasowanie i sczepia-
nie; 

− wykonywać złącza doczołowe 
blach w różnych pozycjach 
spawania; 

− oceniać wizualnie wykonane 
złącza spawane. 

 



12 

Wykonanie zada ń zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 wymaga posia-
dania kompetencji zawodowej Kz3. 

3.3. Przygotowywanie i spawanie spoinami czołowymi 
elementów wykonanych z rur Kz3 

Wiedza  – zna i rozumie posze-
rzony zbiór elementarnych faktów, 
prostych pojęć oraz zależności 
związanych z przygotowaniem 
i spawaniem spoinami czołowymi 
elementów wykonanych z rur me-
todą TIG, w szczególności zna:  
− zasady i przepisy BHP oraz 

ochrony ppoż., ergonomii 
i ochrony środowiska w zakresie 
spawania spoinami czołowymi 
elementów wykonanych z rur 
metodą TIG; 

− budowę i zasady obsługi urzą-
dzeń, sprzętu i osprzętu spa-
walniczego; 

− materiały podstawowe i dodat-
kowe stosowane w procesach 
spawania metodą TIG; 

− zasady i sposoby przygotowania 
elementów wykonanych z rur do 
spawania spoinami czołowymi ; 

− parametry procesów technolo-
gicznych i techniki spawania rur 
spoinami czołowymi, w różnych 
pozycjach spawania;  

− zasady i metody oceny wizual-
nej złączy doczołowych rur. 

Umiejętno ści  – wykonuje proste 
zadania związane z przygotowa-
niem i spawaniem spoinami czo-
łowymi elementów wykonanych 
z rur metodą TIG, w szczególno-
ści potrafi: 
− przestrzegać przepisów i zasad 

BHP oraz ochrony ppoż., ergo-
nomii i ochrony środowiska 
w zakresie spawania spoinami 
czołowymi elementów wykona-
nych z rur metodą TIG; 

− obsługiwać urządzenia, sprzęt 
i osprzęt spawalniczy; 

− dobierać zgodnie z dokumenta-
cją techniczną materiały pod-
stawowe i dodatkowe stosowa-
ne w procesach spawania me-
todą TIG; 

− przygotowywać elementy wyko-
nane z rur do spawania przez 
oczyszczenie obszaru spawa-
nia, ich dopasowanie i sczepia-
nie; 

− wykonywać złącza doczołowe 
rur w różnych pozycjach spawa-
nia; 

− dokonywać oceny wizualnej 
wykonanych złączy spawanych. 
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Wykonanie wszystkich zidentyfikowanych w standardzi e zadań 
zawodowych wymaga posiadania kompetencji społecznyc h KzS. 

3.4. Kompetencje społeczne KzS: 

− wykonuje ustalone zadania w zakresie prac spawalniczych,  
− pracuje i współpracuje w zorganizowanych warunkach pod kierun-

kiem innych osób, 
− ocenia swoje działania w zakresie spawania palnikiem gazowym 

oraz ponosi odpowiedzialność za ich skutki. 
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4. Profil kompetencji kluczowych  
Ocenę ważności kompetencji kluczowych dla zawodu spawacza 

metodą TIG przedstawia rys. 1. 
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu 

stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Doro-
słych − projekt PIAAC (OECD). 

 

1 2 3 4 5

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu

Umiejętności matematyczne

Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania

Sprawność motoryczna

Planowanie i organizowanie pracy

Wywieranie wpływu/przywództwo

Komunikacja ustna

Współpraca w zespole

Rozwiązywanie problemów

Serie1

Zbędne Mało ważne WażneIstotne Bardzo ważne

 

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu 721206 Spawacz 
metodą TIG 
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5. Słownik 
Zawód  − zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecz-

nego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami 
przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji 
i kompetencji (wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) 
zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu 
stanowi źródło dochodów. 

Specjalno ść − jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część 
czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną 
funkcją lub przedmiotem pracy) wymagających pogłębionej lub do-
datkowej wiedzy i umiejętności zdobytych w wyniku dodatkowego 
szkolenia lub praktyki. 

Zadanie  
zawodowe 

− logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie okre-
ślonym początku i końcu, wyodrębniony ze względu na rodzaj lub 
sposób wykonywania czynności zawodowych powiązanych jednym 
celem, kończący się produktem, usługą lub decyzją.  

Kompetencje 
zawodowe 

− wszystko to, co pracownik wie, rozumie i potrafi wykonać, odpowied-
nio do sytuacji w miejscu pracy. Opisywane są trzema zbiorami: wie-
dzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

Wiedza − zbiór opisów faktów, zasad, teorii i praktyk przyswojonych w procesie 
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalno-
ści zawodowej. 

Umiejętności − zdolność wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właści-
wych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej. 

Kompetencje 
społeczne 

− zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu 
zawodowym i społecznym oraz kształtowania własnego rozwoju, 
z uwzględnieniem kontekstu etycznego.  

Kompetencje 
kluczowe 

− wiedza, umiejętności i postawy odpowiednie do sytuacji, niezbędne 
do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, 
integracji społecznej i zatrudnienia. 

Standard 
kompetencji 
zawodowych 

− norma opisująca kompetencje zawodowe konieczne do wykonywania 
zadań zawodowych wchodzących w skład zawodu, akceptowana 
przez przedstawicieli organizacji zawodowych i branżowych, praco-
dawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych. 

Kwalifikacja  
 

− zestaw efektów uczenia się (zasób wiedzy, umiejętności oraz kompe-
tencji społecznych), których osiągnięcie zostało formalnie potwier-
dzone przez uprawnioną instytucję.  

Europejska 
Rama  
Kwalifikacji  

− przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji, 
umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych 
krajach. W Europejskiej Ramie Kwalifikacji wyróżniono 8 poziomów 
kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się; stanowią 
one układ odniesienia krajowych ram kwalifikacji. 

Polska Rama 
Kwalifikacji 

− opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisywanych do zintegrowane-
go rejestru kwalifikacji w Polsce. 

Krajowy 
System 
Kwalifikacji 

− ogół rozwiązań służących ustanawianiu i nadawaniu kwalifikacji 
(potwierdzaniu efektów uczenia się) oraz zapewnianiu ich jakości. 

 
 


