
 

      

 

 

 

 

Notatka / Raport z wykonanych prac w ramach realizacji projektu „Utworzenie 
sektorowej Rady ds. Kompetencji sektora handlu”, Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 ) o nr 
POWR.02.12.00-00-SR15/18. 

Wykonawca Iwona Ciechan SFDG ekspert ZSK i SRKH 
Zadanie  6.1Monitoring działań realizowanych przez inne podmioty z 

sektora w ramach prac nad ZSK 
Za okres CZERWIEC 2020 

 

1. Rozpoczęły się prace nad opisem kwalifikacji „ Prowadzenie sprzedaży przez 
platformy elektroniczne”. Pomimo faktu, że Sektorowa Rama Kwalifikacji w 
Handlu nie jest jeszcze włączona do ZSK, prowadzący opis analizują 
zgodność z charakterystykami poziomów tej ramy. 

2. Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną  kwalifikację 
rynkową, która dotyczy planowania i prowadzenia  działań komunikacyjnych 
w sytuacjach kryzysu wizerunkowego również w sektorze handlu.  „Osoba 
posiadająca kwalifikację rynkową "Planowanie i prowadzenie działań 
komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego" będzie gotowa do 
samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, 
prowadzeniem i monitorowaniem działań komunikacyjnych w sytuacjach 
kryzysu wizerunkowego, zwanego dalej „kryzysem”. Będzie potrafiła 
analizować organizację pod kątem możliwości wystąpienia kryzysu. 
Posługując się wiedzą na temat rodzajów i symptomów kryzysu, 
przeprowadzać będzie diagnozę sytuacji kryzysowej oraz dobierać i wdrażać 
działania komunikacyjne skierowane zarówno na zewnątrz, jak i do 
wewnątrz organizacji „. 

3. W sejmie znajduje się rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2.  



 

      

 

W projekcie znajduje się propozycja dot. ZSK: 
Art. 49. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, 

stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego ogłoszonych z powodu COVID-19 
minister właściwy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) może wyrazić 
zgodę na przeprowadzanie przez instytucję certyfikującą, na jej wniosek, 
walidacji całości lub części efektów uczenia się wymaganych dla danej 
kwalifikacji rynkowej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, 
wyłączając w tym zakresie wymagania dotyczące walidacji określone w 
obwieszczeniu w sprawie włączenia danej kwalifikacji rynkowej do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wydanym na podstawie art. 25 ust. 1 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

2. Warunkiem wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jest stosowanie 
przez instytucję certyfikującą podczas walidacji systemu teleinformatycznego 
zapewniającego wiarygodne sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie 
kwalifikacji rynkowej osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia 
się wymaganych dla tej kwalifikacji. System teleinformatyczny i metody 
stosowane w walidacji powinny w szczególności umożliwiać identyfikację 
osoby przystępującej do walidacji, samodzielność pracy tej osoby 
i zabezpieczenie przebiegu walidacji przed ingerencją osób trzecich. 
Rozwiązanie to pozwoli na certyfikowanie kwalifikacji rynkowych także w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 
stanu nadzwyczajnego ogłoszonych z powodu COVID-19, przy jednoczesnym 
zachowaniu wiarygodności kwalifikacji rynkowych włączonych do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

 

Projekt ustawy dostępny jest 
tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=C684B92443A
A2086C1258558002D9D50 

 

 

       


