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…………………………………….………………………………… 
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Recenzent:  

.................................................................................... 

Imię, nazwisko, stopnie, tytuły naukowe i zawodowe  

.................................................................................... 

Miejsce pracy (nazwa instytucji, adres, kod pocztowy) 

.................................................................................... 

 
Sposób wypełnienia formularza:  
1. Recenzent zapoznaje się z dołączonym do formularza recenzji projektem informacji o zawodzie: 
……………………………………………………………………………………..….……… (nazwa i kod zawodu). 
2. Recenzja ma formę kwestionariusza składającego się z dwóch części:  

A. Uwagi do informacji o zawodzie. 
B. Inne uwagi. 

3. Recenzent dokonuje oceny przez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kolumnie: TAK, NIE, TRUDNO 
POWIEDZIEĆ i pisze komentarz w wierszu „Uwagi”. 
Uwaga! Nie należy pozostawiać oceny negatywnej „NIE” bez komentarza. 
 
WAŻNE: Zespół ekspercki ma prawo nie zgodzić się ze stanowiskiem Recenzenta – wtedy lider zespołu 
eksperckiego przygotuje odrębny dokument „Odpowiedź zespołu eksperckiego na uwagi recenzentów projektu 
informacji o zawodzie”, w którym uzasadnia stanowisko. 

A Uwagi do informacji o zawodzie TAK NIE 
Trudno 

powiedzieć 

1 Dane identyfikacyjne zawodu 

1.1 Czy właściwie podano nazwę i kod zawodu według Klasyfikacji zawodów 
i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r.?    

Uwagi: 

1.2 Czy poprawnie podano nazwy zwyczajowe zawodu?    

Uwagi: 

1.3 Czy zawód właściwie usytuowano w klasyfikacjach: ISCO, PKD?    

Uwagi: 

1.4 Czy notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący zostali przedstawieni 
prawidłowo?    

Uwagi: 

2 Opis zawodu 

2.1 Czy synteza zawodu jest właściwa?    

Uwagi: 

2.2 Czy opis pracy i sposobu jej wykonywania jest prawidłowy?    

Uwagi: 

2.3 Czy środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, 
organizacja pracy) opisano poprawnie?    

Uwagi: 

2.4 Czy wymagania psychofizyczne i zdrowotne sformułowano prawidłowo?    

Uwagi: 

2.5 Czy wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia 
niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie sformułowano poprawnie?    

Uwagi: 

2.6 Czy możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji opisano 
wystarczająco?    
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Uwagi: 

2.7 Czy zawody pokrewne wymieniono prawidłowo?    

Uwagi: 

3 Zadania zawodowe i wymagane kompetencje 

3.1 Czy prawidłowo wydzielono i nazwano zadania zawodowe?     

Uwagi: 

3.2 Czy właściwie nazwano kompetencję zawodową Kz1 oraz prawidłowo określono 
należące do niej zadania zawodowe oraz zbiory wiedzy i umiejętności?    

Uwagi: 

3.3 Czy właściwie nazwano kompetencję zawodową Kz2 oraz prawidłowo określono 
należące do niej zadania zawodowe oraz zbiory wiedzy i umiejętności?    

Uwagi: 

3.4 Czy właściwie nazwano kompetencję zawodową Kzn oraz prawidłowo określono 
należące do niej zadania zawodowe oraz zbiory wiedzy i umiejętności?    

Uwagi: 

3.5 Czy właściwie przypisano kompetencje społeczne dla zawodu?    

Uwagi: 

3.6 Czy właściwie określono profil kompetencji kluczowych?    

Uwagi: 

3.7 Czy właściwie określono odniesienie kompetencji zawodowych do poziomów 
kwalifikacji w Polskiej Ramie Kwalifikacji/Sektorowej Ramie Kwalifikacji    

Uwagi: 

 

4 Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego 

4.1 Czy wystarczająco określono możliwości podjęcia pracy w zawodzie?    

Uwagi: 

4.2 Czy poprawnie zdefiniowano instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub 
potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu?    

Uwagi: 

4.3 Czy właściwie określono zarobki osób wykonujących zawód/grupę zawodów?    

Uwagi: 

4.4 Czy właściwie i wystarczająco określono możliwości zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w zawodzie?    

Uwagi: 

5. Czy prawidłowo sformułowano odniesienie do Europejskiej klasyfikacji 
umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO)?    

Uwagi: 

6. Czy poprawnie i wyczerpująco podano źródła dodatkowych informacji o zawodzie?    

Uwagi: 

7. Czy definicje przyjęte w słowniku branżowym są zrozumiałe i wystarczające?    

Uwagi: 

 

Inne komentarze: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

B. Inne uwagi TAK NIE 
Trudno 

powiedzieć 

1 Czy język informacji o zawodzie będzie zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców?     

Uwagi: 

2 Czy informacja o zawodzie odzwierciedla potrzeby informacyjne pracodawców?     

Uwagi: 

3 Czy informacja o zawodzie odzwierciedla potrzeby informacyjne osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy?    

Uwagi: 

4 Czy informacja o zawodzie odzwierciedla potrzeby informacyjne doradców 
zawodowych i pozostałych pracowników instytucji rynku pracy?    

Uwagi: 

5 Czy informacja o zawodzie odzwierciedla potrzeby informacyjne uczącej się 
młodzieży?    

Uwagi: 
 

 
Dodatkowe komentarze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Recenzję opracował:  
 
................................................................................................................................................................  

(czytelny podpis) 
 
Miejsce i data: ……………………………. 
 
 

 

Załącznik: Projekt informacji o zawodzie: ………………………………………………………………..…… (nazwa i kod zawodu) 

 
 


