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Formularz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami 

przeprowadzonej na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o ZSK1  

wniosku Fundacji Warszawski Instytut Bankowości  

o włączenie kwalifikacji rynkowej  

„Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych” 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

 

Nazwa kwalifikacji 
„Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez 

pracowników instytucji finansowych” 

Podmiot zgłaszający uwagi Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) 

E-mail biuro@piit.org.pl 

Telefon +48 785 500 949 

Uwagi do wybranych pól wniosku 

Lp. Wybrane pole wniosku Uwaga Uzasadnienie 

1. 

 

Nazwa kwalifikacji  

Skrót nazwy  
  

2. 

Grupy osób, które mogą 

być zainteresowane 

uzyskaniem kwalifikacji 

Uwaga w tym zakresie 

dotyczy niedookreślonych 

pojęć: 

1) „pracownika”,  

2) „instytucji 

finansowej oraz 

infrastruktury finansowej” 

Brak określenia w sposób 

odpowiednio precyzyjny zakresu 

podmiotowego oddziaływania 

przedmiotowej kwalifikacji, co 

tym samym może doprowadzić 

do konieczności każdorazowego 

rozstrzygania czy dana grupa 

osób spełnia/nie spełnia 

 
1 Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 226 
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czy też „firm i instytucji 

infrastruktury sektora 

finansoweo”. 

warunków do posiadania tej 

kwalifikacji. 

Wydaje się, iż zasadnym byłoby 

odwołanie się do 

obowiązujących przepisów (czy 

to poprzez odwołanie do stricte 

polskich czy też unijnych 

uregulowań) zarówno w kwestii 

pojęcia „pracownika”, tj. czy 

chodzi o osobę pozostającą 

wyłącznie w ramach stosunku 

pracy czy również wykonującym 

czynności na podstawie innych 

stosunków prawnych (w tym 

cywilnoprawnych), jak i 

odpowiednio w kwestii 

zastosowanych we wniosku 

pojęć: „instytucji finansowej oraz 

infrastruktury finansowej” czy też 

„firm i instytucji infrastruktury 

sektora finansowego”, tj. w 

rozumieniu jakich przepisów 

dekodować te pojęcia. 

 

 

3. 
Wymagane kwalifikacje 

poprzedzające 

 

 

 

 

 

 

4.  

W razie potrzeby warunki, 

jakie musi spełniać osoba 

przystępująca do walidacji 

 

 

 

 

5.  
Zapotrzebowanie na 

kwalifikację 

 

 

 

 

6. 

Odniesienie do kwalifikacji 

o zbliżonym charakterze 

oraz wskazanie 

kwalifikacji ujętych w ZRK 

zawierających wspólne 

zestawy efektów uczenia 

się 
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7. 
Typowe możliwości 

wykorzystania kwalifikacji 

 

 

 

 

 

 

8. 

Wymagania dotyczące 

walidacji i podmiotów 

przeprowadzających 

walidację 

 

 

 

 

9. 

Opis efektów uczenia się 

obejmujący syntetyczną 

charakterystykę efektów 

uczenia się, zestawy 

efektów uczenia się, 

poszczególne efekty 

uczenia się w zestawach 

wraz z kryteriami 

weryfikacji ich osiągnięcia 

  

Inne uwagi szczegółowe 

BRAK 

Ogólne uwagi na temat kwalifikacji 

BRAK 

Podsumowanie uwag 

Dalsza praca nad kwalifikacją jest uzasadniona – głos aprobujący  TAK 

Dalsza praca nad kwalifikacją jest nieuzasadniona – głos negujący ..... 

Data Warszawa, dnia 13 stycznia 2022 

Podpis osoby reprezentującej 

podmiot zgłaszający uwagi 

Andrzej Dulka  

Prezes PIIT  
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