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Jak zapewniamy wysoką jakość  
w Międzynarodowym Procesie 

Certyfikacji Trenerów 
Zarządzania MATRIK? 

  
 



Zagadnienia podstawowe 
 Kim jesteśmy? Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów 
Zarządzania MATRIK 

 Czym jest Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania                     
w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju MATRIK? 

 Czym są i jak powstają standardy kwalifikacji? 

 Na czym polega akredytacja? 

 Na czym polega zapewnianie jakości w procesie certyfikacji? 

 Kto jest zaangażowany w proces certyfikacji? 

 Metoda Portfolio – czym jest? 

 Co gwarantuje najwyższą jakość procesu? 

 



 
CZAS WYSTĄPIENIA 

 
15 minut 

 

     



 Skąd przychodzimy?  
 

 

 Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK  
jest organizacją non-profit, która powstała w 1998 roku w ramach 
innowacyjnego ze względu na zakres i skalę polsko -brytyjskiego projektu 
MATRIK (Management Training in Krakow and Regions). 

 Celem projektu był rozwój trenerów i konsultantów zarządzania w Polsce. 

„Skąd przychodzimy? Czym jesteśmy? Dokąd idziemy?” Gauguin, 1897 



 Kim dziś jesteśmy?  
 

Głównym celem Stowarzyszenia MATRIK jest podnoszenie poziomu 
zarządzania w polskich przedsiębiorstwach poprzez wspieranie trenerów, 
konsultantów i coachów pracujących dla przedsiębiorstw oraz stwarzanie  
im warunków do rozwoju osobistego i zawodowego. 

Dlatego Stowarzyszenie MATRIK jest organizacją: 
 zrzeszającą trenerów, konsultantów i coachów 
 certyfikującą, kształcącą i dbającą o ich stały 

i profesjonalny rozwój  
 promującą nowoczesne metody zarządzania 
 będącą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń 

Statystyki: 
 Dziś to organizacja licząca około 100 Członków i ponad 6500 Sympatyków 
 Mająca siedzibę główną w Krakowie i znajdująca się w 11 regionach Polski 

(poprzez Regionalne Kluby Trenerów Zarządzania MATRIK) 
 



 Kim jesteśmy?  
 

Ośrodkiem certyfikującym trenerów zarządzania… 

 Stowarzyszenie MATRIK jest jedyną organizacją w Polsce, która posiada 
akredytację światowego ośrodka PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL 
w zakresie uczenia i certyfikowania trenerów zarządzania.  

 Dzięki akredytacji Stowarzyszenie MATRIK przyznaje Międzynarodowy 
Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i 
rozwoju MATRIK, potwierdzający kwalifikacje zawodowe do wykonywania 
zawodu trenera zarządzania na całym świecie. 



 Kim jesteśmy?  
 

Ośrodkiem kształcącym trenerów zarządzania… 

 Stowarzyszenie MATRIK od 1999 roku prowadzi dwa programy  kształcące 
i rozwijające dla trenerów: 
 Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK  
 Szkołę Trenerów Zarządzania MATRIK                                               
zarówno w ramach projektów otwartych, zamkniętych - dedykowanych 
konkretnym organizacjom i instytucjom oraz dofinansowanych ze środków 
unijnych. 



 Kim jesteśmy?  
 

Organizacją dbającą o stały rozwój zawodowy trenerów zarządzania… 

 Stowarzyszenie MATRIK organizuje comiesięczne spotkania rozwojowe  
dla trenerów, konsultantów i coachów w ramach prowadzonych 
Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK w jedenastu 
miastach Polski:  
 Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi, Katowicach, 
Kielcach, Poznaniu, Zielonej Górze, Rzeszowie i Białymstoku. 

 



 Kim jesteśmy?  
 

Organizacją dbającą o rozwój profesjonalny trenerów zarządzania… 

 Stowarzyszenie MATRIK organizuje ogólnopolskie konferencje i 
seminaria poświęcone tematyce związanej z zawodem trenera 
zarządzania oraz kierunkami jego rozwoju i promujące standardy tego 
zawodu w Polsce. 



Czym jest? 
 

Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, 
uczenia się i rozwoju MATRIK? 

 Jedyny na polskim rynku certyfikat zawodowy dla trenerów zarządzania 
 

 Ocena  dokonywana jest na bazie kompetencji  
kompetencje - osobiste predyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające na 
skuteczne i efektywne realizowanie powierzonych zadań na wymaganym poziomie 
 

 w zakresie sześciu obszarów pracy trenera zarządzania: 
 - Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) 
 - Kontakt z klientem, (CC) 
 - Projektowanie szkoleń (TDS) 
 - Prowadzenie szkoleń (TDL) 
 - Ewaluacja szkoleń (TE) 
 - Rozwój zawodowy trenera (PPD) 
 

  w oparciu o 102 standardy kompetencji (umiejętności i wiedza).  
 



Proces powstawania 
standardów 

 Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, 
uczenia się i rozwoju MATRIK? 

 

 Standardy kompetencji, wykorzystywane w procesie certyfikacji, 
zostały opracowane  w latach 90-tych w wyniku współpracy Stowarzyszenia 
MATRIK i Uniwersytetu Thames Valley z Londynu na podstawie 
brytyjskich standardów zawodowych obowiązujących osoby pracujące w 
sektorze Rozwoju Zasobów Ludzkich w Wielkiej Brytanii .  

 
 Standardy następnie zostały szeroko omówione z praktykami sektora 
Rozwoju Zasobów Ludzkich w Polsce i zmodyfikowane tak, aby pasowały 
do kontekstu zawodowego występującego w naszym kraju.  
 
 Od 1998 roku standardy wymagają spełnienia w procesie ubiegania się 
o Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, 
uczenia się i rozwoju MATRIK.  

 



Dlaczego standardy  
są tak ważne?  

 Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, 
uczenia się i rozwoju MATRIK 

 

1. Dokładność i wiarygodność – standardy leżą u podstaw dokładności treści 
i wiarygodności oceny w oparciu o treść / zawartość. 

 

2.Porównywalność – porównywanie w celu zdefiniowania, co już zostało 
osiągnięte. Możliwe odniesienia: 
 Inne kwalifikacje o tym samym standardzie 
 Standardy zawodowe 
 Kwalifikacje o wyższych i niższych standardach 
 

3.Uczciwość i konsekwencja – wszystkich uczących się należy oceniać 
w oparciu o takie same kryteria niezależnie od tego, kim są i gdzie się znajdują. 
 

Standardy nadają sens kwalifikacjom. Bez standardów, kwalifikacje byłyby 
odizolowane (mogłyby niedokładnie opisywać to, co udało się osiągnąć) i 
nieuczciwe (byłyby całkowicie autonomiczne) i wówczas nie byłyby nic warte. 

 
 



Akredytacja 
 

 Aby przyznawany certyfikat miał znaczenie międzynarodowe  
i był uznawany w Europie i na świecie Stowarzyszenie MATRIK: 

 Pozyskało międzynarodowego partnera, który miał uprawnienia do 
akredytowania ośrodków certyfikujących wybrane zawody. 

W przeszłości Stowarzyszenie MATRIK współpracowało z  
Thames Valley  Univercity z Londynu 

 Obecnie, nieprzerwanie od 2006 roku  Stowarzyszenie MATRIK współpracuje 
z Pearson Edexcel International. 

 

 Dzięki posiadanej akredytacji Stowarzyszenie MATRIK wydaje dziś 
Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, 
uczenia się i rozwoju MATRIK potwierdzony przez Pearson Edexcel 
International, uprawniający trenerów zarządzania do wykonywania swojego 
zawodu w Europie i na świecie w ponad 120 krajach. 
 

 



Standardy  
i zapewnienie jakości  

  W Stowarzyszeniu MATRIK standardy i zapewnienie jakości 
funkcjonuje w oparciu o model brytyjski: 

 
 



Standardy  
i zapewnienie jakości  

  

Kluczowi uczestnicy i ich wkład w proces zapewnienia jakości: 
 Organ regulacyjny – gwarantuje, że każda organizacja uprawniona 
  do nadawania kwalifikacji bierze na siebie odpowiedzialność za jakość,   
  standardy i stosunek jakości do ceny w zakresie kwalifikacji. 

 Sektorowe Rady ds. Umiejętności (SSC)  – dopilnowują, aby na 
rynku  realizowano wysokiej jakości szkolenia pod względem zawartości. 

 Organizacje uprawnione do nadawania kwalifikacji – 
zapewniają jakość przyznawanych kwalifikacji  
 Pearson Edexcel International 
 Dostawcy / podmioty edukacyjne– gwarantują, że dostarczanie 
kwalifikacji ma właściwą jakość i podlega starannym ocenom  
 Stowarzyszenie MATRIK 

 

 
 



      Organizacje uprawnione 
    do nadawania kwalifikacji   

  
Opis roli Pearson Edexcel w standardach i zapewnieniu jakości 
 

A. 
Zatwierdzenie 
• Zatwierdzenie 

centrum MATRIK i 
całego programu 
procesu 
certyfikacji z góry 

B. Weryfikacja 
wewnętrzna 
• Ciągłe 

zapewnienie 
jakości oceny 

C. Certyfikacja 
• Kontrole i audyty 

w całym procesie 
certyfikacji 



      Organizacje uprawnione 
    do nadawania kwalifikacji   

  
A. Proces zatwierdzania 

Formularze wniosków: 
Zatwierdzenie centrum 

Stowarzyszenie MATRIK 
Zatwierdzenie procesu 

certyfikacji  

Wizytacja: 
2,5-dniowa wizytacja 

Raport nt. jakości 
Szkolenie 

Udzielenie 
zatwierdzenia 

Ograniczone czasowo 
na proces certyfikacji 



      Organizacje uprawnione 
    do nadawania kwalifikacji   

  
B. Wewnętrzny proces weryfikacji 

Zewnętrzny 
weryfikator 
standardów 

Wewnętrzny 
weryfikator 

Wewnętrzny 
specjalista ds. 

oceny 

Wewnętrzny 
specjalista ds. 

oceny 

PEARSON EDEXCEL 
Organizacje uprawniona  

do nadawania kwalifikacji 
Stowarzyszenie MATRIK 

Centrum 



      Organizacje uprawnione 
    do nadawania kwalifikacji   

  
C. Proces akredytacji centrum / procesu certyfikacji 

 Audyty dokumentacji procesów  
 Kontrole wniosków audytowych w odniesieniu do    
    wystawionych świadectw/certyfikatów 
 Kontrole terminowości wniosków 
 Kontrole liczby wniosków 
 Kontrole oceny 
 Kontrole w zakresie utrzymania  
     poziomu i osiągnięć 



Podmioty edukacyjne  
- Stowarzyszenie MATRIK 

Istota Międzynarodowego Procesu Certyfikacji MATRIK 
 
 

KROK 1 Złożenie wniosku o zatwierdzenie  przygotowanego i opisanego 
procesu certyfikacji trenerów zarządzania MATRIK wg 102 standardów 
kwalifikacji w zakresie 6 obszarów pracy trenera (IATN, TDS, TDL, TE, PPD). 
 
 

KROK 2 Przejście kilkudniowej kontroli / wizytacji zewnętrznej dokonanej 
przez  przedstawicieli Pearson Edexcel International i otrzymanie raportu nt. 
jakości procesu i przygotowania centrum do prowadzenie procesu certyfikacji. 
 
 

KROK 3 Otrzymanie akredytacji na proces certyfikacji trenerów zarządzania 
MATRIK na określony czas (3 lata). 
 
 
KROK 4 Zostanie Centrum Pearsona Edexcel International w zakresie 
kształcenia i certyfikowania trenerów zarządzania w Polsce. 
 
 

 
 



Podmioty edukacyjne  
- Stowarzyszenie MATRIK 

Istota procesu certyfikacji MATRIK (cdn) 
 

KROK 5 Dzięki posiadanej akredytacji rozpoczęcie prowadzenia 
Międzynarodowego Procesu Certyfikacji Trenerów Zarządzania MATRIK 
potwierdzonego przez Pearson Edexcel International …  
 
 
KROK 6 Regularne 1-2 razy do roku wizyty weryfikatora (Specjalisty ds. 
jakości procesu kształcenia) z zewnętrznego z Centrum Pearsona Edexcel 
International w celu weryfikacji procesu certyfikacji i utrzymania najwyższych 
standardów jakości jego realizacji. 
 
 
KROK 7 Raz na 2-3 lata wizyta weryfikacyjna w celu  zweryfikowania 
procedur funkcjonujących w procesie certyfikacji i przedłużenia bądź nie 
akredytacji na realizację procesu certyfikacji na kolejne lata. 
 
 
 
 
  



Osoby zapewniające wysoką 
jakość procesu Certyfikacji 

W proces Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania MATRIK 
zaangażowane są następujące osoby: 
 

Certyfikowani specjaliści w dziedzinie oceny i rozwoju na bazie kompetencji 
posiadający określone doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. 
  Wyłonieni przez Stowarzyszenie MATRIK (określone wysokie wymagania) 
  Zaakceptowani i zatwierdzeni przez Pearson Edexcel International 
  Weryfikowani  okresowo w zakresie jakości wykonywanej pracy 

 

Role organizacyjne w Procesie Certyfikacji: 
 

 Lider Procesu Certyfikacji w roli menedżera procesu 
     Osoba zarządzająca procesem 
 

 Pracownik administracyjny procesu 
     Osoba obsługująca proces od strony administracyjnej 
 

 Zarząd w roli inicjatora strategicznych zmian 
     Inicjowanie zmian strategicznych i zmian w przebiegu procesu certyfikacji   

 
 

 
  
  



Osoby zapewniające wysoką 
jakość procesu Certyfikacji 

Role merytoryczne w Procesie Certyfikacji: 
 

Asesor w roli osobistego doradcy dla Kandydata  
Zaangażowany na etapach: warsztat certyfikacyjny, budowa indywidualnego portfolio 
 

Asesor I – w roli oceniającego portfolio 
Zaangażowany na etapach: ocena portfolio i rozmowa końcowa. 
 

Weryfikator Wewnętrzny - z ramienia Stowarzyszenia MATRIK 
– w roli weryfikującego ocenę portfolio przez Asesora I 
Zaangażowany na etapach: powtórna ocena portfolio i rozmowa końcowa 
 

Weryfikator Zewnętrzny - z ramienia Pearson Edexcel  
– w roli weryfikującego portfolio (w okresie do 6 miesięcy od ich złożenia) 
Zaangażowany na etapach: co 6 - 12 miesięcy weryfikacja wszystkich zakończonych 
procesów certyfikacji (na podstawie  sprawdzania portfolio) 
 
 
 

 
  
  



Zapewnianie jakości  
w procesie Certyfikacji 

Proces Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania w zakresie 
treningu, uczenia się i rozwoju MATRIK 

 

1. Wniosek / Zgłoszenie się Kandydata 
Wymogi wobec osób chcących przystąpić do Procesu Certyfikacji: 
 wyższe wykształcenie II stopnia (Mgr, Mgr. inż., Lek. Med.) 
 min.2 -letnie doświadczenie zawodowe w pracy szkoleniowej                      

(tj. min.100 dni szkoleniowych przeprowadzonych w ostatnich 2-3 latach) 
 Sprawdzane na podstawie:  

Formularza zgłoszeniowego, CV,  Listu motywacyjnego,  
dossier trenerskiego, referencji  i innych dokumentów.  

 Dodatkowe dokumenty: 
Oświadczenie o niekaralności, regulamin procesu  
 

2. Wstępna ocena gotowości Kandydata do procesu 
Ocena spełnienia wymogów przez Weryfikatora Wewnętrznego lub Lidera 
Procesu Certyfikacji i decyzja o dopuszczeniu do udziału w procesie / bądź 
jeszcze nie ze wskazaniem ewentualnego czasu / doświadczenia jakie jest  
potrzebne do uzyskania  gotowości aby przystąpić do procesu.  
 
 
  
  



Zapewnianie jakości  
w procesie Certyfikacji 

Proces Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania w zakresie 
treningu, uczenia się i rozwoju MATRIK 

 

Jeśli decyzja jest pozytywna… 
3. Rejestracja Kandydata 
 Publiczne powiadomienie o przystąpieniu osoby do procesu certyfikacji z 
możliwością wypowiedzenia się przez okres 2 tygodni nt. Kandydata  
 wywiad środowiskowy nt. Kandydata 
 Podpisanie umowy i regulaminu procesu certyfikacji z kandydatem 
 Rejestracja Kandydata w Pearson Edexcel International 

 

 4. Warsztat Certyfikacyjny 
Warsztaty uczące Kandydata w jaki sposób dowodzić swoich kompetencji w  
zakresie wiedzy i umiejętności w 6 obszarach pracy trenera zarządzania   
 

5. Budowanie indywidualnego protfolio  
Wraz z Asesorem w roli osobistego doradcy budowanie indywidualnego portfolio  
zawierającego dowody kompetencji na 102 standardy (po 1 dowodzie na każdy   
standard z zakresu wiedzy, po 2 dowody na każdy standard w zakresie umiejętności).  



Zapewnianie jakości  
w procesie Certyfikacji 

Proces Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania w zakresie 
treningu, uczenia się i rozwoju MATRIK 

 
 

6. Przedłożenie protfolio do oceny  
Złożenie do oceny kompletnego portfolio . 
 

7. Ocena portfolio przez Asesora 
 Ocena portfolio przez niezależnego Asesora – specjalisty ds. oceny.  
 

8. Ocena portfolio przez Weryfikatora wewnętrznego 
 Weryfikacja oceny Asesora przez Weryfikatora wewnętrznego procesu. 
 

9. Rozmowa końcowa z Kandydatem 
1-2 godzina rozmowa weryfikacyjna z Kandydatem  (Asesor i Weryfikator wew.) 
 

10. Przyznanie certyfikatu 
Wystąpienie do Pearson Edexcel International o pozytywne zakończenie  
procesu i wystawienie certyfikatu. 
 

11. Uroczyste wręczenie certyfikatu 
 
 
  



Na czym polega  
METODA PORTFOLIO? 

W Procesie Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania 
MATRIK metodą pracy jest METODA PORTFOLIO 
 

Portfolio zawiera: 
 Matryca / Matryce materiałów dowodowych 
 CV zawodowe (rozwojowe) i dossier trenerskie 
 PDP (plan rozwoju zawodowego) 
 Dziennik Podkładowy 
 Dzienniki Uczenia się 
 Materiały dowodowe 
 Ciekawe dokumenty, projekty, etc. 

Jak powstaje portfolio:  
 Analiza osobista: ABC i decyzja o kolejności pracy 
 Decyzja co do źródeł materiałów dowodowych 
 Plan zbierania materiałów dowodowych 
 Zbieranie materiału dowodowego 
 Konstruowanie modułów i portfolio 
 



Co zapewnia  
najwyższą jakość procesu? 

W Procesie Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania MATRIK 
jakość zapewniają: 
 

1. Opisane role osób pracujących w procesie 
 Opisy kompetencji poszczególnych osób pracujących w procesie (Asesor, 

Asesor I, Weryfikator wewnętrzny, Lider Procesu Certyfikacji, Administrator etc.) 
 Ścieżka  kształcenia i rozwoju w/w osób  
 Ścieżka  rekrutacji osób na w/w stanowiska i role pełnione w procesie 
 Weryfikacja okresowa kompetencji w/w osób 
 Regulamin wewnętrzny procesu certyfikacji i określonych funkcji pełnionych 

przez poszczególne osoby w procesie 
 

2. Procedury przebiegu procesu 
 Procedura rekrutacji do procesu, wywiadu środowiskowego, odwołań etc. 
 Procedury określające czas trwania poszczególnych etapów procesu i ich 

zakresu merytorycznego oraz odpowiedzialności poszczególnych osób  
 

3. Podręczniki 
 Podręcznik Kandydata w procesie Certyfikacji 
 Podręcznik Asesora w procesie Certyfikacji 



Co zapewnia  
najwyższą jakość procesu? 

W Procesie Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania MATRIK 
jakość zapewniają: 
 

4. Pracownik oddelegowany do pracy administracyjnej 
związanej z procesem 
 Bieżący kontakt z Kandydatami, Potencjalnymi Kandydatami 
 Kontakt z Pearson Edexcel International 
 Kontakt z Przedstawicielem Pearson Edexcel International w Polsce 

 

5. Dokumenty 
 Umowa z Kandydatem, Asesorem i Asesorem I, Weryfikatorem wewnętrznym 
 Zasady i umowa reaktywacji procesu 

 

6. Wystandaryzowane pomoce dla Kandydatów 
 Materiały dodatkowe, formularze, formatki w wersji papierowej i elektronicznej 
 Standardy w procesie certyfikacji opisane szczegółowo 

 

7. Wystandaryzowane pomoce dla osób pracujących w procesie 
 Arkusz obserwacji, arkusz informacji zwrotnej na temat pracy trenerskiej 
 Arkusz przebiegu rozmowy końcowej 
 Arkusz oceny portfolio, Arkusz weryfikacji portfolio  



Co zapewnia  
najwyższą jakość procesu? 

W Procesie Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania MATRIK 
jakość zapewniają: 

 

8. Ewaluacja procesu certyfikacji 
 Scenariusz, prezentacja i materiały dodatkowe dot. warsztatu certyfikacyjnego 

(zatwierdzane i okresowo weryfikowane i modyfikowane) 
 Opiekun merytoryczny warsztatu certyfikacyjnego 
 Ankieta oceny przeprowadzenia warsztatu certyfikacyjnego  

i raport po przeprowadzonym warsztacie 
 Ankieta ewaluacyjna dot. oceny przebiegu procesu 
 Ankieta ewaluacyjna dot. pracy Asesora w roli osobistego doradcy 
 Ankieta ewaluacyjna dot. oceny przebiegu rozmowy końcowej z Kandydatem 

 

9. Ocena portfolio 
 Dokonana zawsze przez losowo wybranego i niezależnego Asesora I 
 Zmienność pełnionych funkcji (Asesor, Asesor I i Weryfikator wew.) 
 Zawsze dokonana przez 4 niezależnych specjalistów:  

1. Asesor w roli osobistego doradcy – ocena bieżąca przygotowywanego portfolio 
2. Asesor I w roli oceniającego portfolio 
3. Weryfikator wewnętrzny w roli weryfikującego ocenę Asesora I 
4. Weryfikator zewnętrzny w roli weryfikującego całe zakończone procesy certyfikacji. 
 



Co zapewnia  
najwyższą jakość procesu? 

W Procesie Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania MATRIK 
jakość zapewniają: 
10.Weryfikacja wewnętrzna procesu 

 Regularne spotkania osób pracujących w procesie  (raz na 3-6 miesięcy) 
 Dodatkowo spotkania strategiczne z członkami Zarządu SKiTZ MATRIK  

(1 z członków Zarządu ma w swoim zakresie kompetencji Proces Certyfikacji) 
 Warsztaty strategiczne raz na 1-2 lata dotyczące rozwoju, zmian i propozycji 

udoskonaleń Procesu Certyfikacji 
 Bieżące omawianie wyjątkowych sytuacji, trudności w Procesie Certyfikacji 

Asesorów z Weryfikatorem Wew. w formie konsultacji 
 Regularne dyżury Weryfikatora wew. Iikonsultacje z Asesorami 
 

11.Weryfikacja zewnętrzna centrum (MATRIK) 
 1 na 6 miesięcy wizyta weryfikatora zewnętrznego i audyt prowadzonych, a 

przede wszystkim zakończonych procesów certyfikacji  
 1 na 6 miesięcy otrzymywanie rekomendacji co do bieżących udoskonaleń i 

innych  zmian dotyczących procesu , przekazywanych w trakcie bieżących wizyt  
weryfikatora zew. i weryfikowanie ich wprowadzenia podczas kolejnych spotkań 

 1 na 3 lata kontrola centrum  MATRIK pod katem utrzymania akredytacji na 
kolejne lata. 

 



ISTOTA PROCESU CERTYFIKACJI 
Trener  kompetentny  
czy jeszcze nie kompetentny? 



Dziękuję Państwu za uwagę  
 
 

KONTAKT: 
 

Aleksandra Kuźniak 
Prezes SKiTZ MATRIK 
 

Tel. + 48 606 265 165 
Mail: aleksandra.kuzniak@matrik.pl 



 W prezentacji wykorzystano 
- materiały Stowarzyszenia MATRIK 
- materiały z Procesu Międzynarodowej Certyfikacji MATRIK 
(przygotowane przez P. Dagmarę Bieńkowską  - Asesora) 
 - materiały Pearson Edexcel International  
 (za zgodą P. Francesci Woodward i P. Andrzeja Butry) 

Warszawa, 19 czerwca 2012r. 



Projekt systemowy „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych 
wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji  
dla uczenia się przez całe życie” 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
 
Instytut Badań Edukacyjnych 
Biuro Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji 
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa 
tel.: (22) 241 71 70, e-mail: krkbiuro@ibe.edu.pl 
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