
Wniosek o włączenie kwalifikacji „Monitorowanie przestrzegania 
przepisów w zakresie ochrony danych u podmiotów, które przetwarzają 

dane osobowe” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
 

Opis kwalifikacji rynkowej (nazwa kwalifikacji) 

Monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych u podmiotów, 
które przetwarzają dane osobowe 

 

Typ wniosku 

Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK 

Nazwa kwalifikacji (300 znaków) 

Monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych u podmiotów, które 
przetwarzają dane osobowe 

Skrót nazwy (150 znaków) 

Inspektor Ochrony Danych - poziom podstawowy 

Rodzaj kwalifikacji 

kwalifikacja cząstkowa 

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 

PRK 5  

Krótka charakterystyka kwalifikacji oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu 
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji (4000 znaków) 

Osoba posiadająca kwalifikację weryfikuje działania administratora i podmiotu 
przetwarzającego pod kątem zgodności z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej 
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Identyfikuje naruszenia i nieprawidłowości w 
odniesieniu do wymagań rozliczalności. Analizuje politykę bezpieczeństwa, wewnętrzne 
zasady i zaproponowane zabezpieczenia przez administratora lub podmiotu 
przetwarzającego. Ocenia poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych u 
administratora i podmiotu przetwarzającego. Identyfikuje potrzeby szkoleniowe pracowników 
w zakresie ochrony danych osobowych. 

Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie w podmiotach, które mają 
obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które wyznaczają 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych pomimo braku takiego obowiązku. 

Orientacyjny koszt: 700 zł. 

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.] 

180 godzin 

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji (2000 znaków) 

Kwalifikacją mogą być szczególnie zainteresowani: 



- pracownicy działów administracyjnych, 
- pracownicy z działów zajmujących się bezpieczeństwem, 
- zarządzający małymi firmami, 
- absolwenci kierunków studiów takich jak: audyt, bezpieczeństwo, prawo gospodarcze,  
- prowadzący doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych. 

Kwalifikacja jest adresowana do osób wyznaczonych do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony 
Danych lub osób, które świadczą usługi związane z ochroną danych osobowych dla 
podmiotów przetwarzających takie dane - szczególnie jako outsourcingowy Inspektor Ochrony 
Danych. 

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.) 

🔲 Kwalifikacja może być przydatna dla uczniów szkół branżowych lub techników 

kształcących się w określonych zawodach                Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 
2019 r. 

Wskazanie zawodów szkolnictwa zawodowego, z którymi związana jest kwalifikacja 

Nie dotyczy 

Wymagane kwalifikacje poprzedzające (2000 znaków) 

Wykształcenie średnie lub średnie branżowe  

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji (2000 
znaków) 

Wykształcenie średnie lub średnie branżowe 

Zapotrzebowanie na kwalifikację (10000 znaków) 

Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz art. 46 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości Inspektor Ochrony Danych jest wskazywany na podstawie kwalifikacji 

zawodowych. Zatem osoba, która zostanie wyznaczona, powinna przedstawić potwierdzenie 

posiadanych kwalifikacji. Wskazanie Inspektora Ochrony Danych jest dla wielu podmiotów 

obowiązkowe. Inne podmioty wyznaczenie Inspektor Ochrony Danych traktują często jako 

dobrą praktykę. Ustawa przewiduje możliwość wyznaczenia jednego inspektora dla kilku 

podmiotów, zatem zapotrzebowanie na osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe jest obecnie bardzo duże. Biorąc pod uwagę konieczność stosowania przepisów 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych kwalifikacja może być wykorzystywana do 

świadczenia usług jako Inspektor Ochrony Danych lub doradca w zakresie świadczenia usług 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

W 2018 roku koordynator krajowy reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie 

Cyfryzacji określił, że w skali kraju zapotrzebowania na inspektorów wynosi ok. 40-50 tys., a 

jak pokazują obserwacje rynku – zainteresowanie firm ekspertami w tej dziedzinie nie maleje. 

Większość organizacji preferuje zatrudnienie inspektora niż zlecenie zadań w tym zakresie 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991


zewnętrznemu podmiotowi. [Źródło: https://odoserwis.pl/a/1234/jakie-kwalifikacje-powinien-

posiadac-inspektor-ochrony-danych] 

Ponadto, w 2019 roku została opublikowana lista najbardziej pożądanych zawodów, 

przygotowana przez Hays Poland, która potwierdziła, iż Inspektor Ochrony Danych znalazł się 

w pierwszej 10-ce najbardziej poszukiwanych zawodów w 2019 roku. [Źródło: 

https://odoserwis.pl/a/1234/jakie-kwalifikacje-powinien-posiadac-inspektor-ochrony-danych] 

Kwalifikacja może być uzyskana przez osoby posiadające kwalifikacje pełną z IV poziomem 

PRK (wykształcenie średnie), w związku z powyższym skierowana jest do szerokiej grupy 

osób zainteresowanych.   

Możliwość uzyskania kwalifikacji przez taką grupę zapewni większą dostępność osób z 

odpowiednimi kwalifikacjami potrzebnymi na rynku. 

Włączenie kwalifikacji rynkowej przyniesie następujące korzyści: 

● ułatwienie pozyskania osób z odpowiednimi kwalifikacjami do pełnienia funkcji 

Inspektora Ochrony Danych lub osób osób odpowiedzialnych za ochronę danych dla 

podmiotów, które muszą stosować przepisy RODO, 

● zwiększenie dostępności uzyskania kwalifikacji przez osoby, które są zainteresowane 

jej uzyskaniem, 

● podniesienie poziomu kompetencji kadry zajmującej się ochroną danych osobowych. 

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji 

ujętych w ZRK zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się (3000 znaków) 

Część efektów uczenia się zawartych we wszystkich zestawach może być osiągana w toku 

studiów podyplomowych na kierunkach związanych z ochroną danych osobowych i 

zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Jednak osiąganie efektów uczenia się 

zdefiniowanych dla powyższej kwalifikacji w toku studiów uwarunkowane jest doborem treści 

kształcenia przez poszczególne uczelnie oraz poziomem przygotowania praktycznego 

absolwentów. 

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.) 

🔲 TAK Kwalifikacja zawiera wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z 

„dodatkowymi umiejętnościami zawodowymi” w zakresie wybranych zawodów 

szkolnictwa branżowego 

Dodatkowe umiejętności zawodowe 

Wskazanie „dodatkowych umiejętności zawodowych” w zakresie wybranych zawodów 

szkolnictwa branżowego zawierających wspólne lub zbliżone zestawy efektów 

kształcenia 

(Branża – Zawód – Umiejętność) 

Nie dotyczy 

http://gamma.infor.pl/zalaczniki/dzu/2019/102/dzu.2019.102.991.0033.pdf


Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji (4000 znaków) 

Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie w instytucjach przetwarzających 

dane osobowych, szczególnie w tych, które są zobowiązane do wyznaczenia Inspektora 

Danych Osobowych np. administracja publiczna, szczególnie samorządowa; placówki 

oświatowe; placówki służby zdrowia oraz w pozostałych podmiotach jako osoby 

odpowiedzialne za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.  

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację (10000 

znaków) 

1. Etap weryfikacji 

1.1. Metody 
Na etapie weryfikacji jedyną dopuszczalną metodą jest test teoretyczny (z elementami studium 
przypadku). 
 

1.2. Zasoby kadrowe 

Wymagania dla komisji projektującej narzędzia walidacji.  

W skład komisji projektujące narzędzia walidacji wchodzi min. 4 osoby. 

Jeden członek komisji posiada kwalifikację pełną z poziomem VII PRK wraz z uprawnieniami 

do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata oraz min. 3-letnią udokumentowaną 

praktyką zawodową w dziedzinie ochrony danych osobowych. 

Drugi członek komisji posiada min. 10-letnie doświadczenie na stanowisku Inspektora Ochrony 

Danych lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ustawą z 1997 roku o 

ochronie danych osobowych oraz kwalifikację pełną z poziomem VII PRK. 

Trzeci członek komisji posiada kwalifikację pełną z poziomem VII PRK, min. 3-letnią praktykę 

w charakterze doradcy w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz certyfikat Certified 

Information Systems Auditor (CISA) lub Certified Information Systems Security Professional 

(CISSP) lub Certified Internal Auditor (CIA). 

Czwarty członek komisji posiada kwalifikacje pełną z poziomem VII PRK na kierunku 

psychologia oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu narzędzi 

psychometrycznych. 

 

Wymagania dla komisji walidacyjnej.   

Komisja walidacyjna składa się z 3 osób. Członkowie komisji wybierają spośród siebie 

przewodniczącego komisji walidacyjnej. Członkowie komisji walidacyjnej posiadają 

następujące kompetencje: 

Jeden członek komisji posiada kwalifikację pełną z poziomem VII PRK wraz z uprawnieniami 

do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata oraz min. 3-letnią udokumentowaną 

praktyką zawodową  w dziedzinie ochrony danych osobowych. 

Drugi członek komisji posiada min. 10-letnie doświadczenie na stanowisku Inspektora Ochrony 

Danych lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ustawą z 1997 roku o 

ochronie danych osobowych oraz kwalifikację pełną z poziomem VII PRK. 



Trzeci członek komisji posiada kwalifikację pełną z poziomem VII PRK, min. 3-letnią praktykę 

w charakterze doradcy w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz certyfikat Certified 

Information Systems Auditor (CISA) lub Certified Information Systems Security Professional 

(CISSP) lub Certified Internal Auditor (CIA). 

 

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne 

Tworzenie oraz ocena testów i praktyk testowania muszą spełniać kryteria zawarte w 

Standardach dla Testowania w Celach Edukacyjnych i Psychologicznych (“Standards for 

Educational and Psychological Testing”) wydanych przez: American Educational Research 

Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in 

Education, w aktualnej wersji. 

 

Instytucja Certyfikująca musi zapewnić: 

- system informatyczny do przeprowadzania egzaminów zapewniający następujące 

funkcjonalności: rejestrowanie obrazu wizyjnego w trakcie całego procesu weryfikacji 

dla każdej osoby przystępującej do walidacji, bazę danych zawierającą określoną ilość 

pytań w poszczególnych dziedzinach zabezpieczoną przed ujawnieniem, możliwość 

wymiany pytań w określonych odstępach czasu, losowy wybór pytań dla każdej osoby 

przechodzącej walidację w momencie uruchomienia sesji weryfikacyjnej, 

dokumentowanie odpowiedzi na poszczególne pytania dla każdej osoby 

przechodzącej walidację, porównanie odpowiedzi udzielonych przez osobę 

walidowaną z prawidłowymi odpowiedziami; zabezpieczenia w zakresie ochrony 

danych osobowych osób przechodzących walidację w tym pseudonimizację; 

przechowywanie wyników   walidacji przez okres określony w regulaminie;  

zabezpieczenia przed utratą dostępu do danych, utratą poufności, nieuprawnioną 

modyfikacją;  dostęp do wyników walidacji bez możliwości modyfikacji; 

- osobę nadzorującą podczas etapu weryfikacji. 

2. Etap identyfikowania i dokumentowania 

Nie określa się wymagań dla tego etapu. 

Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy) (1000 

znaków) 

Nie dotyczy 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się (2000 znaków) 

Osoba posiadająca kwalifikację weryfikuje działania administratora i podmiotu 
przetwarzającego pod kątem zgodności z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej 
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Identyfikuje naruszenia i nieprawidłowości w 
odniesieniu do wymagań rozliczalności. Analizuje politykę bezpieczeństwa, wewnętrzne 
zasady i zaproponowane zabezpieczenia przez administratora lub podmiotu 
przetwarzającego. Ocenia poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych u 



administratora i podmiotu przetwarzającego. Identyfikuje potrzeby szkoleniowe pracowników 
w zakresie ochrony danych osobowych. 

Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się 

1. Weryfikowanie działań administratora pod kątem stosowania przepisów o ochronie danych 
osobowych obowiązujących w UE (5 PRK, 126h) 

2. Prowadzenie działań z zakresu ochrony danych osobowych u administratora (5 PRK, 54h) 

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach 

Zestaw efektów 

uczenia się: 

01. Weryfikowanie działań administratora pod kątem stosowania 

przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w UE 

Umiejętności Kryteria weryfikacji 

1. Analizuje 

działania 

administratora i 

podmiotu 

przetwarzająceg

o, pod kątem 

stosowania 

ogólnego 

rozporządzenia 

o ochronie 

danych (RODO)  

1.1. Analizuje sytuację pod kątem naruszenia zasad przetwarzania 
danych osobowych; 
1.2. Identyfikuje podstawę prawną przetwarzania danych osobowych 
w konkretnej sytuacji; 
1.3. Ocenia spełnienie obowiązku informacyjnego pod kątem 
kompletności danych, wobec osób których dane dotyczą; 
1.4. Ocenia realizację przez administratora żądań osób których dane 
dotyczą; 
1.5. Ocenia stosowanie przez administratora i podmiotu 
przetwarzającego przepisów dotyczących powierzenia przetwarzania 
danych osobowych; 
1.6. Ocenia prawidłowość wyboru podmiotu przetwarzającego oraz 
nadzoru nad nim; 
1.7. Ocenia zgodność wysyłania danych osobowych do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). 

2. Analizuje 

spełnienie 

wymagań 

rozliczalności 

przez 

administratora  

2.1. Wskazuje nieprawidłowości w raporcie z analizy skutków dla 
ochrony danych (DPIA); 
2.2. Analizuje postępowanie z naruszeniami ochrony danych pod 
kątem zgodności z RODO; 
2.3. Ocenia zgodność prowadzonego rejestru czynności 
przetwarzania i rejestru kategorii przetwarzania z wymaganiami 
RODO; 
2.4. Ocenia zakres udokumentowanej informacji dla podjętych 
czynności pod kątem spełnienia wymagań rozliczalności. 

Zestaw efektów 

uczenia się: 

02.  Prowadzenie działań z zakresu ochrony danych osobowych u 

administratora  

Umiejętności Kryteria weryfikacji 

3. Ocenia 

poziom 

bezpieczeństwa 

przetwarzania 

danych 

3.1. Analizuje politykę i wewnętrzne zasady ochrony danych z 
uwzględnieniem czynników ekonomicznych, wiedzy technicznej i 
ryzyk; 
3.2. Omawia zasadność zabezpieczeń w fazie projektowania (by 
design) i domyślnej ochrony danych (by default); 



osobowych u 

administratora i 

podmiotu 

przetwarzająceg

o 

3.3. Analizuje zastosowane zabezpieczenia i poziom bezpieczeństwa 
z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, wiedzy technicznej i 
ryzyk. 

4. Monitoruje 

przestrzeganie 

przepisów 

ochrony danych 

osobowych u 

administratora 

4.1. Wskazuje obszary ryzyk wobec których powinny zostać podjęte 
działania zabezpieczające; 
4.2. Omawia kryteria oceny jakości audytu ochrony danych; 
4.3. Określa zakres tematyczny szkoleń dla osób przetwarzających 
dane u administratora i podmiotu przetwarzającego w zakresie 
ochrony danych osobowych; 
4.4. Omawia rolę i zakres działań inspektora danych osobowych, 
administratora danych osobowych i organu nadzorczego oraz relacje 
między nimi. 

Wnioskodawca 

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa 

Minister właściwy 

Minister Cyfryzacji  

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki 
przedłużenia jego ważności (2000 znaków) 

Certyfikat ważny jest 3 lata. 

W celu przedłużenia okresu ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji osoba 

posiadająca certyfikat przed upływem terminu jego ważności przedstawia dokumenty, które 

potwierdzają aktywność min. 12 miesięcy łącznie w okresie ostatnich 3 lat w obszarze efektów 

uczenia się opisanych w kwalifikacji. 

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji 

Certyfikat 

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji (2500 znaków) 

Nie dotyczy 

Kod dziedziny kształcenia 

861 

Kod PKD 

PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania 

 


