
 

Specjalista bezpiecze ństwa 
oprogramowania 

(252901) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specjali ści 



2 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum R ozwoju Zasobów Ludzkich 

Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. „Rozwijanie zbioru 
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez 
pracodawców”. Priorytet I PO KL, Działanie 1.1  

 

 

 

Krajowy standard kompetencji zawodowych 
Specjalista bezpiecze ństwa  
oprogramowania (252901) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013  
 
Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane za podaniem źródła 
 
 
 
 
 
 
ISBN  978-83-7951-000-9 (całość) 
ISBN  978-83-7951-074-0 (74) 
 
Nakład 1000 egz. 
 
Publikacja bezpłatna 
 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, tel. (22) 237-00-00, fax (22) 237-00-99  
e-mail: sekretariat@crzl.gov.pl    http://www.crzl.gov.pl 

 
 

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego 
26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (48) 364-42-41, fax (48) 364-47-65 
e-mail: instytut@itee.radom.pl     http://www.itee.radom.pl 

 

 



3 

 

Spis tre ści 

1. Dane identyfikacyjne zawodu  ...................................................  4 
1.1. Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawodu w klasyfika-

cjach .................................................................................  4 
1.2. Notka metodologiczna i autorzy .......................................  4 

2. Opis zawodu  ................................................................................  6 
2.1.  Synteza zawodu  ..............................................................  6 
2.2.  Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary wystę-

powania zawodu  .............................................................  6 
2.3.  Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia 

pracy, zagrożenia, organizacja pracy)  ............................  7 
2.4.  Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym prze-

ciwwskazania do wykonywania zawodu  .........................  7 
2.5.  Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia 

pracy w zawodzie .............................................................  8 
2.6.  Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/wali-

dacji kompetencji .............................................................  8 
2.7.  Zadania zawodowe ..........................................................  8 
2.8.  Wykaz kompetencji zawodowych ....................................  9 
2.9. Relacje między kompetencjami zawodowymi a pozio-

mem kwalifikacji w ERK/PRK ..........................................  9 

3. Opis kompetencji zawodowych ................................................  10 
3.1.  Analizowanie środowiska IT w celu identyfikacji zagro-

żeń i zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania 
Kz1  ..................................................................................  10 

3.2.  Monitorowanie oprogramowania, raportowanie i anali-
zowanie zagrożeń Kz2  ....................................................  11 

3.3.  Kompetencje społeczne KzS  ..........................................  12 

4. Profil kompetencji kluczowych  .................................................  13 

5. Słownik  ........................................................................................  14 

 

 



4 

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): 

252901 Specjalista bezpiecze ństwa oprogramowania 

Grupa wielka 2 – Specjali ści (w Międzynarodowej Klasyfikacji Standar-
dów Edukacyjnych ISCED 2011 – poziom 6).  

Grupa elementarna 2529 – Specjali ści do spraw baz danych i sieci 
komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani (w Międzynarodo-
wym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie 2529 
Database and network professionals not elsewhere classified). 

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): 
Sekcja J. Informacja i komunikacja; Dział 62. Dział alno ść związana 
z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informaty ki oraz 
działalno ść powi ązana. 

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 15 stanowiskach pracy 
w 8 przedsiębiorstwach (duże – 2, średnie – 4, małe − 1, mikro − 1, 
w tym produkcyjne − 2, usługowe − 2, administracyjne − 4) przeprowa-
dzonych w marcu 2013 r. 

Zespół Ekspercki: 
• Bartłomiej Michalak – HELP-MED Outsourcing Medyczny w Sta-

rym Mieście, 
• Bożena Tomczyńska-Dąbek – Centrum Informatyki Statystycz-

nej, Zakład w Radomiu, 
• Marcin Wojtasik – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie, 
• Jarosław Kaczyński – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Ra-

domiu. 
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Ewaluatorzy: 
• Piotr Bereziewicz – Aberit Agencja Interaktywna w Rzeszowie, 
• Danuta Wojtkiewicz – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Ka-

towicach. 

Recenzenci: 
• Rafał Rodziewicz – Technitel w Łodzi, 
• Wiktor Wandachowicz – Politechnika Łódzka w Łodzi. 

Komisja Branżowa (zatwierdzająca): 
• Beata Ostrowska (przewodnicząca) – Polskie Towarzystwo Infor-

matyczne w Łodzi, 
• Krzysztof Chełpiński – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki 

i Telekomunikacji w Warszawie, 
• Andrzej Kwiecień – NSZZ Solidarność w Radomiu, 
• Dariusz Brus – przedstawiciel pracodawców, Lenovo Polska 

w Warszawie. 

Data zatwierdzenia:  
• 07.10.2013 r. 
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2. Opis zawodu 
2.1. Synteza zawodu 

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania identyfikuje zagroże-
nia, definiuje i wdraża procedury zapewniające bezpieczeństwo opro-
gramowania. 

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

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania odpowiada za bez-
pieczne działanie oprogramowania wykorzystywanego w firmie lub 
instytucji. W tym celu realizuje wiele specjalistycznych zadań rozpoczy-
nających się zwykle od zapoznania się z dokumentacją techniczną 
systemów informatycznych. Na tej podstawie oraz na podstawie wyko-
nanych analiz specjalista weryfikuje projekty informatyczne pod kątem 
zgodności ze standardami bezpieczeństwa oraz definiuje zasady two-
rzenia oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa dla zespołów pro-
gramistów. Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania analizuje śro-
dowisko informatyczne w celu wykrycia zagrożeń; instaluje i konfiguruje 
różnego rodzaju programy narzędziowe do wykrywania zagrożeń, kon-
trolowania poprawności działania systemów informatycznych, spraw-
dzania wydajności wykorzystywanych programów; definiuje raporty 
zagrożeń. Do realizacji tych zadań niezbędna jest dobra znajomość 
programów monitorujących, systemów operacyjnych, systemów bazo-
danowych. Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania definiuje 
i wdraża procedury usuwające zagrożenia i poprawiające bezpieczeń-
stwo oprogramowania; wykonuje testy bezpieczeństwa zarówno dla 
tworzonych, jak i eksploatowanych systemów. W zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa oprogramowania współpracuje z administratorem sieci, 
administratorem systemu operacyjnego oraz innymi specjalistami tech-
nologii informatycznych zatrudnionymi w organizacji. 
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny  
i narz ędzia pracy, zagro żenia, organizacja pracy) 

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania zatrudniany jest 
w przedsiębiorstwach i innych organizacjach posiadających rozbudowa-
ne systemy komputerowe i w których bezpieczeństwo oprogramowania 
jest kwestią priorytetową. Pracuje zwykle w dobrze oświetlonym, klimaty-
zowanym pomieszczeniu biurowym. Podstawowym narzędziem pracy 
specjalisty jest terminal/komputer, podłączony do infrastruktury informa-
tycznej organizacji, w której pracuje. Osoba pracująca w tym zawodzie 
większość czasu spędza przy komputerze, wykonując swoje zadania 
w pozycji siedzącej. Z tego powodu narażona jest na dolegliwości bólo-
we w obrębie ramion, pleców i rąk oraz schorzenia kręgosłupa. Godziny 
spędzone przed monitorem mogą powodować uczucie zmęczenia, wady 
wzroku. Pracownik narażony jest także na podwyższony poziom hałasu, 
gdy pracuje w pomieszczeniu, w którym stoi wiele komputerów i druka-
rek. Praca specjalisty, zależnie od firmy, może odbywać się w stałych 
godzinach pracy w dni robocze lub w systemie zmianowym, także 
w niedzielę i dni świąteczne. W sytuacjach awaryjnych od specjalisty 
wymaga się większej dyspozycyjności. Może być także zobligowany do 
pełnienia dyżuru telefonicznego albo wykonywania pewnych zadań, łą-
cząc się z siecią firmy, będąc w domu. Specjalista jest w pełni samo-
dzielny, działa często w sytuacjach problemowych, ponosi odpowiedzial-
ność i ryzyko wynikające z podejmowanych decyzji i działań. 

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

Zawód specjalisty bezpieczeństwa oprogramowania wymaga zdol-
ności koncentracji uwagi, systematyczności, spostrzegawczości, umie-
jętności rozwiązywania złożonych problemów. Ponieważ praca na tym 
stanowisku może być monotonna, wskazane jest, żeby osoba wykonu-
jąca zawód była cierpliwa i opanowana. Do pracy w zawodzie wyma-
gane są również takie cechy, jak rzetelność, dokładność, umiejętność 
szybkiego reagowania, samodzielnego podejmowania decyzji. Osoba 
pracująca na tym stanowisku powinna posiadać dobrą pamięć oraz 
umiejętność analitycznego myślenia. Bardzo przydatna w pracy jest 
odporność na stres, zmęczenie, umiejętność samokształcenia oraz 
wysoka motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji. Od osób wyko-
nujących zawód wymagana jest sprawność układu ruchu w obrębie 
kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego. W zawodzie mogą pracować 
osoby niedosłyszące oraz osoby z dysfunkcją kończyn dolnych. 
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2.5. Wykształcenie i uprawnienia niezb ędne do podj ęcia  
pracy w zawodzie   

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania powinien posiadać wyż-
sze wykształcenie techniczne pierwszego stopnia. Preferowani są ab-
solwenci kierunków: informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, 
ekonometria, telekomunikacja oraz kierunków pokrewnych. Do podjęcia 
pracy w zawodzie wskazane jest posiadanie certyfikatów/zaświadczeń 
potwierdzających udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach doty-
czących problemów bezpieczeństwa systemów informatycznych. Wyma-
gana jest znajomość języka angielskiego w zakresie czytania ze zrozu-
mieniem dokumentacji technicznej. 

2.6. Możliwo ści rozwoju zawodowego, potwierdzania/ 
/walidacji kompetencji 

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania pracę rozpoczyna 
zwykle jako 252301 Administrator sieci informatycznej; 252101 Admini-
strator baz danych lub 251202 Specjalisty do spraw rozwoju oprogra-
mowania systemów informatycznych. Osoba pracująca w zawodzie 
specjalista bezpieczeństwa oprogramowania może podnosić swoje 
kwalifikacje poprzez uczestnictwo w warsztatach/konferencjach doty-
czących zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych, zdo-
bywanie certyfikatów na szkoleniach specjalistycznych, studiach pody-
plomowych. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia może awanso-
wać na starszego, a następnie głównego specjalistę bezpieczeństwa 
oprogramowania, kierownika działu odpowiadającego za bezpieczeń-
stwo informatyczne w firmie. 

2.7. Zadania zawodowe 

Z1. Analizowanie środowiska informatycznego pod kątem identyfikacji 
zagrożeń bezpieczeństwa oprogramowania (niezbędne kompeten-
cje: Kz1, KzS). 

Z2. Opracowywanie procedur usuwających zagrożenia i poprawiają-
cych bezpieczeństwo (niezbędne kompetencje: Kz1, KzS). 

Z3. Wdrażanie procedur bezpieczeństwa oprogramowania (niezbęd-
ne kompetencje: Kz1, KzS). 

Z4. Monitorowanie oprogramowania w celu wykrycia zagrożeń (nie-
zbędne kompetencje: Kz2, KzS). 

Z5. Raportowanie i analizowanie zagrożeń (niezbędne kompetencje: 
Kz2, KzS). 
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Z6. Koordynowanie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
oprogramowania (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, KzS). 

Z7. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami 
BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska (niezbędne kompetencje: 
Kz1, Kz2, KzS). 

2.8. Wykaz kompetencji zawodowych  

Kz1 – Analizowanie środowiska IT w celu identyfikacji zagrożeń i za-
pewnienia bezpieczeństwa oprogramowania (potrzebne do wy-
konania zadań: Z1, Z2, Z3, Z6, Z7). 

Kz2 –  Monitorowanie oprogramowania, raportowanie i analizowanie za-
grożeń (potrzebne do wykonania zadań: Z4, Z5, Z6, Z7). 

KzS –  Kompetencje społeczne (potrzebne do wykonania zadań: Z1÷Z7). 

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 6  
właściwym dla wykształcenia wyższego pierwszego stopnia w Europej-
skiej i Polskiej Ramie Kwalifikacji. Poziom ten jest uzasadniony miej-
scem usytuowania zawodu w Klasyfikacji zawodów i specjalności (gru-
pa wielka 2 i jej odpowiednik w ISCED 2011).  

Osoba wykonująca zawód specjalisty bezpieczeństwa oprogramo-
wania: 
1) w zakresie wiedzy: w szerokim zakresie zna, rozumie oraz wdraża 

polityki bezpieczeństwa oprogramowania, identyfikuje, analizuje 
i eliminuje incydenty zagrożenia bezpieczeństwa oprogramowania;  

2) w zakresie umiejętności: posiada wymagane umiejętności do reali-
zacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie za-
awansowanych procedur, metod i programów. Potrafi rozwiązywać 
złożone problemy z wykorzystaniem zaawansowanej technologii 
posiada wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej pozwa-
lające na konstruktywną współpracę z innymi specjalistami branży 
IT. W sposób swobodny i ze zrozumieniem czyta dokumentację 
techniczną w języku angielskim. 
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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, Z6, Z7  wymaga posia-
dania kompetencji zawodowej Kz1. 

3.1. Analizowanie środowiska IT w celu identyfikacji 
zagro żeń i zapewnienia bezpiecze ństwa  
oprogramowania Kz1 

Wiedza – zna w zaawansowanym 
stopniu fakty, teorie, metody oraz 
różnorodne, złożone uwarunkowa-
nia w zakresie analizowania środo-
wiska IT, identyfikacji zagrożeń 
i zapewnienia bezpieczeństwa 
oprogramowania, w szczególności 
zna: 
− zasady i przepisy BHP, ochro-

ny ppoż., ergonomii, ochrony 
środowiska w zakresie anali-
zowania środowiska IT w celu 
identyfikacji zagrożeń i zapew-
nienia bezpieczeństwa opro-
gramowania; 

− międzynarodowe i krajowe nor-
my i standardy określające za-
sady polityki bezpieczeństwa in-
formatycznego; 

− systemy wykrywania i zapobie-
gania włamaniom (IDS, IPS); 

− standardy zarządzania bezpie-
czeństwem oprogramowania; 

− systemy szyfrowania danych; 
− systemy uwierzytelniania i kon-

troli dostępu; 
− programy narzędziowe do za-

rządzania, monitorowania i do-
kumentowania zdarzeń; 

− systemy operacyjne; 
− systemy bazodanowe. 

Umiejętności  – posiada wymagane 
umiejętności do realizacji zadań 
i rozwiązywania problemów zwią-
zanych z analizowaniem środowi-
ska IT, identyfikacją zagrożeń 
i zapewnieniem bezpieczeństwa 
oprogramowania, w szczególności 
potrafi: 
− przestrzegać zasad i przepi-

sów BHP, ochrony ppoż., er-
gonomii, ochrony środowiska 
w zakresie analizowania śro-
dowiska IT w celu identyfikacji 
zagrożeń i zapewnienia bez-
pieczeństwa oprogramowania; 

− stosować międzynarodowe i kra-
jowe normy i standardy polityki 
bezpieczeństwa IT w definiowa-
nych procedurach bezpieczeń-
stwa; 

− zarządzać systemami wykrywa-
nia i zapobiegania włamaniom 
IDS, IPS; 

− monitorować środowisko IT pod 
kątem bezpieczeństwa; 

− identyfikować zagrożenia bez-
pieczeństwa oprogramowania; 

− definiować zasady uwierzytel-
niania i kontroli dostępu; 
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− określać bezpieczne warunki 
pracy oprogramowania; 

− opracowywać procedury mają-
ce na celu zapewnienie bez-
pieczeństwa oprogramowania; 

− wdrażać i nadzorować proce-
dury bezpieczeństwa oprogra-
mowania; 

− konfigurować programy narzę-
dziowe do zarządzania, moni-
torowania i dokumentowania 
zdarzeń, incydentów; 

− współpracować z innymi spe-
cjalistami IT w zakresie wdra-
żania procedur bezpieczeń-
stwa. 

Wykonanie zada ń zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7 wymaga posiadania 
kompetencji zawodowej Kz2. 

3.2. Monitorowanie oprogramowania, raportowanie  
i analizowanie zagro żeń Kz2 

Wiedza  – zna w zaawansowanym 
stopniu, teorie, metody oraz różno-
rodne, złożone uwarunkowania 
prowadzenia monitoringu oprogra-
mowania, raportowania i analizy 
zagrożeń, w szczególności zna: 
− zasady i przepisy BHP, ochro-

ny ppoż., ergonomii, ochrony 
środowiska w zakresie monito-
rowania oprogramowania, ra-
portowania i analizy zagrożeń; 

− narzędzia monitorujące syste-
my informatyczne; 

− zasady działania i konfiguro-
wania narzędzi monitorujących 
systemy informatyczne; 

− techniki zbierania, precyzowania 
i weryfikacji informacji o stanie 
bezpieczeństwa oprogramowa-
nia; 

Umiejętno ści  – posiada wymaga-
ne umiejętności do realizacji zadań 
i rozwiązywania problemów w za-
kresie monitoringu oprogramowa-
nia, raportowania i analizy zagro-
żeń, w szczególności potrafi: 
− przestrzegać zasad i przepi-

sów BHP, ochrony ppoż., er-
gonomii, ochrony środowiska 
w zakresie monitorowania 
oprogramowania, raportowania 
i analizy zagrożeń; 

− instalować i konfigurować na-
rzędzia monitorujące systemy 
informatyczne; 

− stosować narzędzia monitorują-
ce do kontrolowania parame-
trów pracy systemów informa-
tycznych, wykrywania zagro-
żeń; 
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− metody usuwania wykrytych 
przypadków naruszenia bez-
pieczeństwa systemów infor-
matycznych; 

− metody raportowania wykrytych 
przypadków naruszenia bezpie-
czeństwa systemów informa-
tycznych; 

− parametry pracy systemów in-
formatycznych; 

− zasady utrzymania bezpie-
czeństwa oprogramowania; 

− programy antywirusowe; 
− dzienniki zdarzeń, logi funkcjo-

nujące w systemach informa-
tycznych. 

− opracowywać raporty umożli-
wiające analizę monitorowa-
nych incydentów; 

− izolować i usuwać zagrożenia 
bezpieczeństwa oprogramowa-
nia; 

− instalować i konfigurować opro-
gramowanie antywirusowe; 

− analizować dzienniki zdarzeń, 
logi zdefiniowane w systemach 
informatycznych; 

− współdziałać z innymi specjali-
stami IT w zakresie wykrywania 
i usuwania zagrożeń. 

Wykonanie wszystkich zidentyfikowanych w standardzi e zadań 
zawodowych wymaga posiadania kompetencji społecznyc h KzS. 

3.3. Kompetencje społeczne KzS: 

− kultywuje i upowszechnia wzory właściwego postępowania w śro-
dowisku pracy i poza nim, w zakresie kreowania bezpiecznych wa-
runków tworzenia i wykorzystania oprogramowania, 

− samodzielnie podejmuje decyzje mające wpływ na bezpieczeństwo 
oprogramowania w organizacji, 

− dokonuje krytycznych ocen działań własnych oraz osób, z którymi 
współpracuje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oprogramo-
wania, 

− ponosi odpowiedzialność za własne działania w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa oprogramowania. 
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4. Profil kompetencji kluczowych  
Ocenę ważności kompetencji kluczowych dla zawodu specjalisty 

bezpieczeństwa oprogramowania 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 252901 Specjalista  

bezpieczeństwa oprogramowania 
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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. 

 
 


