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Podstawa prawna - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 

11 stycznia 2017 r., Dz. U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2245) 

 

 

 

 

Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

 

 

30) kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla 

dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, a także 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 

formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny; 

 



Art. 117 ust. 1a. Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach 

pozaszkolnych:  

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy; KKZ 

2) kurs umiejętności zawodowych; KUZ 

3) kurs kompetencji ogólnych;  KKO 

4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;  

5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i 

uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 

11 stycznia 2017 r., Dz. U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2245) 

 

 

Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

 

31) formach pozaszkolnych – należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i 

uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o których mowa  

w art. 117 ust. 1a; 



Podstawa prawna - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 

11 stycznia 2017 r., Dz. U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2245) 

 

Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

 

35) kwalifikacyjnym kursie zawodowym (KKZ) – należy przez to rozumieć kurs, 

którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w 

zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego 

ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej 

kwalifikacji;  

35a) kursie umiejętności zawodowych (KUZ)– należy przez to rozumieć kurs, 

którego program nauczania uwzględnia:  

a) podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w 

zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej 

kwalifikacji albo  

b) efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1;  

 



Art. 46. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia:  

1)ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,  

2)klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, określającą:  

a)branże oraz zawody przyporządkowane do branż,  

b)kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, 

c)poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji wyodrębnionej w 

zawodzie lub kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,  

d)ministra właściwego dla zawodu,  

e)typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w 

zawodzie 

b) efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1;  



Art. 46. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia:  

f) kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, w zakresie których kształcenie 

może być prowadzone na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub kursie 

umiejętności zawodowych,  

g) szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie lub 

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w szczególności związane z formą 

kształcenia lub kształceniem osób niepełnosprawnych, 

3) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,  

4) dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz 

zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie 

oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz 

kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności – z 

uwzględnieniem wniosku ministra właściwego dla zawodu, o którym mowa w 

ust. 2, klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie 

nazwy i symbolu cyfrowego zawodu oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji, 

kierując się potrzebą zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego i 

dostosowania go do potrzeb rynku pracy. (…) 



Realizacja kształcenia branżowego  

zgodnego z potrzebami rynku pracy, potrzebami 
pracodawców i gospodarki narodowej 

 

• Dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych 
zawodów szkolnictwa branżowego 

• Krajowe i regionalne zapotrzebowanie na wybrane zawody 
szkolnictwa branżowego 

 

Promocja szkoły branżowej w środowisku lokalnym 







Zestaw  oczekiwanych  efektów  kształcenia  właściwych  dla  kwalifikacji  

wyodrębnionej  w zawodzie jest podzielony na części efektów kształcenia 

określone w podstawach programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego jako „jednostki efektów kształcenia”, z których  

każda  może  być  nauczana  na kursach  umiejętności  zawodowych, o 

których mowa w art. 4 pkt 35a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, chyba że w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nie 

przewidziano możliwości prowadzenia  kursów  umiejętności  zawodowych   

w  zakresie  kwalifikacji  wyodrębnionej  w zawodzie. 

Podstawy programowe  kształcenia  

w zawodach szkolnictwa branżowego 



KKZ 

KUZ 

KUZ 

KUZ 

KUZ 

KUZ 
Kurs bezpłatny 

Kurs płatny 



Zależności między kwalifikacjami  

w zawodach jednej branży 

 

Promocja szkoły branżowej w środowisku lokalnym 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół branżowych i liceów 

 



 

 

Technik 

informatyk  

 

351203  

V PRK 

 

INF.02. Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i lokalnych 

sieci komputerowych  

 

4 PRK 

INF.03. Tworzenie i administrowanie 

stronami i aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych 

 

5 PRK 

 

 

Technik 

programista 

 

351406 

V PRK 

INF.03. Tworzenie i administrowanie 

stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami danych 

 

5 PRK 

 

 INF.04. Projektowanie, 

programowanie i testowanie aplikacji 

 

5 PRK 

KKZ Dodatkowe kompetencje dla technika z poziomu technika 



 

 

Technik 

ekonomista  

331403  

IV PRK 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w 

jednostce organizacyjnej  

4 PRK 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-

płacowych i gospodarki finansowej 

jednostek organizacyjnych 

4 PRK 

Technik 

rachunkowości  

 

431103  

 

IV PRK 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-

płacowych i gospodarki finansowej 

jednostek organizacyjnych 

4 PRK 

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości  4 PRK 

KKZ 
W trakcie nauki w 5-letnim technikum, można zdobyć dwa 

zawody 

Dodatkowe kompetencje dla technika z poziomu technika 



 

 

SPC.01. 

Produkcja 

wyrobów 

cukierniczych 

Albo 

 

SPC.02. Produkcja 

wyrobów 

spożywczych z 

wykorzystaniem 

maszyn i urządzeń 

Albo 

 

SPC.03. 

Produkcja 

wyrobów 

piekarskich 

Albo 

 

SPC.04. 

Produkcja 

przetworów 

mięsnych i 

tłuszczowych 

 

Albo 

SPC.05. 

Obróbka ryb i 

produkcja 

przetworów 

rybnych 

Technik technologii żywności 

Oraz 

 

SPC.07. Organizacja i 

nadzorowanie produkcji 

wyrobów spożywczych 



 

 

SPC.01. 

Produkcja 

wyrobów 

cukierniczych 

Albo 

 

SPC.02. Produkcja 

wyrobów 

spożywczych z 

wykorzystaniem 

maszyn i urządzeń 

Albo 

 

SPC.03. 

Produkcja 

wyrobów 

piekarskich 

Albo 

 

SPC.04. 

Produkcja 

przetworów 

mięsnych i 

tłuszczowych 

Albo 

SPC.05. 

Obróbka ryb i 

produkcja 

przetworów 

rybnych 

Technik technologii żywności Oraz 

 

SPC.07. 

Organizacja i 

nadzorowanie 

produkcji 

wyrobów 

spożywczych 

 

Albo 

 

SPC.02. Produkcja 

wyrobów 

spożywczych z 

wykorzystaniem 

maszyn i urządzeń 

 

 

Albo 

 

SPC.03. 

Produkcja 

wyrobów 

piekarskich 

 

 

Albo 

SPC.04. 

Produkcja 

przetworów 

mięsnych i 

tłuszczowych 

 

 

 

Albo 

SPC.05. 

Obróbka ryb i 

produkcja 

przetworów 

rybnych 

Kwalifikacje na KKZ / KUZ 

Dodatkowe kompetencje dla technika z poziomu  

branżowej szkoły I stopnia 



 

 

Technik 

hodowca koni  

314203  

 

IV PRK 

 

ROL.06. Organizacja chowu i 

hodowli koni  

 

4 PRK 

ROL.01. Jeździectwo i trening koni  

 

3 PRK 

albo  

 

ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni  

 

4 PRK 

Jeździec 

516408  

III PRK 

ROL.01. Jeździectwo i trening koni  3 PRK 

KKZ Dodatkowe kompetencje dla technika  

z poziomu branżowej szkoły I stopnia 



Analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej  

z dnia 15 lutego 2019 r.  

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia  

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 

 

Promocja szkoły branżowej w środowisku lokalnym 



Dodatkowe kompetencje dla technika z poziomu branżowej szkoły I stopnia 



Dodatkowe kompetencje dla technika z poziomu branżowej szkoły I stopnia 



Korzyści dla szkoły: 

 

Elastyczność na potrzeby środowiska, przemysłu, rynku pracy 

Lepsza oferta edukacyjna 

Zapewnienie jakości kształcenia branżowego (baza, kadra) 

Promowanie „uczenia się przez całe życie” 

Akceptacja Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na wydanie pozytywnej 
opinii na nowy zawód ze względu na kształcenie w zawodzie w szkole 
dziennej i prowadzenie KKZ, KUZ 

Promocja szkoły w środowisku 

 

Promocja szkoły branżowej w środowisku lokalnym 



ECVET w Polsce  

 
Podstawowe założenia systemu ECVET  

zostały w Polsce wdrożone w ramach systemu oświaty, w szczególności poprzez:  

– wyodrębnienie kwalifikacji w zawodach szkolnych;   

– opis kwalifikacji w języku efektów uczenia się, z kryteriami weryfikacji;   

– wprowadzenie egzaminów eksternistycznych;   

– możliwość akumulowania i przenoszenia osiągnięć pomiędzy zawodami   

i kwalifikacjami.  

  
Rozszerzenie zakresu stosowania założeń ECVET na pozaszkolny obszar systemu 

kwalifikacji w Polsce wprowadziła ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  

z 22 grudnia 2015 roku. 



Dziękuję za uwagę 
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