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DOKUMENTY POWIĄZANE
1. Formularz zgłoszenia dostawcy szkoleń do procesu udzielenia akredytacji (dla osób fizycznych)
[formularz elektroniczny] Formularz zgłoszenia dostawcy szkoleń do procesu udzielenia akredytacji
(osoby fizyczne)
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób fizycznych) Procesy akredytacji i opłaty - SJSI
3. Formularz zgłoszenia dostawcy szkoleń do procesu udzielenia akredytacji (dla osób prawnych)
[formularz elektroniczny] Formularz zgłoszenia dostawcy szkoleń do procesu udzielenia akredytacji
(osoby prawne)
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób prawnych) [dokument] Procesy akredytacji i
opłaty - SJSI
5. Cennik akredytacji ISTQB® [dokument] Procesy akredytacji i opłaty - SJSI
6. Accreditation price list [dokument] Procesy akredytacji i opłaty - SJSI
7. Poziomy certyfikacji (produkty ISTQB®) [dokument] Regulamin egzaminowania - SJSI
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HISTORIA ZMIAN
Wersja

Data

Uwagi

6.0.

14.11.2022 r. 1. Dostosowanie dokumentu do standardu dokumentacji SJSI (dokumentacja
Systemu Zarządzania Jakością).
2. Wprowadzenie zmian:
a) dodanie sekcji „Historia zmian”,
b) dodanie sekcji „Dokumenty powiązane”,
c) dodanie sekcji „Spis treści”,
d) dodanie terminów „cel nauczania” oraz „sylabus” do słownika.
3. Wyróżnienie w dokumencie i uzupełnienie opisów podprocesów:
a) udzielenie akredytacji dostawcy szkoleń – wytyczne,
b) postępowanie w przypadku zmiany wersji sylabusa,
c) rozszerzenie zakresu akredytacji,
d) cofnięcie udzielonej dostawcy szkoleń akredytacji.

5.0.1

06.06.2022 r. Dodanie informacji o:
a) terminie obowiązywania certyfikatu,
b) wersji językowej certyfikatu,
c) zasadach rozszerzenia zakresu akredytacji.
1.
Nowa,
uproszczona wersja procesu.
01.04.2022 r.
2. Zastąpienie dokumentów papierowych elektronicznym formularzem.
3. Nowe wersje zgód RODO i zgód marketingowych.
4. Rezygnacja z:
a) określania daty ważności certyfikatu (certyfikat obowiązuje do czasu
opublikowania w j. polskim nowej wersji sylabusa),
b) obowiązku dostarczenia dokumentu „Opis profilu działalności firmy”,
c) obowiązku dostarczenia przez dostawcę szkoleń ankiet zawierających ocenę
firmy szkoleniowej,
d) obowiązku dostarczenia dokumentu „Opis infrastruktury szkoleniowej
i kontaktu z uczestnikami szkolenia (w przypadku szkoleń online)”,
e) ze sprawdzania poziomu zadowolenia uczestników szkoleń.

5.0

4.1

19.02.2020 r. Dodanie do schematu certyfikacji ISTQB® - CERTIFIED TESTER, ADVANCED LEVEL TEST AUTOMATION ENGINEER.
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4.0

20.01.2019 r.

Modyfikacja – uszczegółowienie warunków wstępnych.

3.0

18.09.2017 r.

Wydzielenie procesu. Uzupełnienie o wymagania w zakresie IREB®.
Uproszczenie formularza zgłoszenia. Nowy sposób opisu procesu.

2.0

14.03.2012 r.

Aktualizacja pierwszej wersji procesu wynikająca z usprawnienia procesu.
Uzupełnienie o szkolenia online. Zmiana wysokości opłat. Dokument
zatwierdzony przez Zarząd SJSI (na spotkaniu Zarządu w marcu 2012).

SŁOWNIK POJĘĆ
Termin

Definicja

akredytacja

potwierdzenie, że określony podmiot jest kompetentny do wykonywania
określonych zadań

cel nauczania

opis kierunku i zamierzenia dotyczącego przyswajania przez kandydatów wiedzy
oraz umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce; cele nauczania wspomagają
osiąganie celów biznesowych i stanowią wytyczne do tworzenia egzaminów
certyfikacyjnych dla testerów

certyfikat

dokument potwierdzający uzyskanie akredytacji

crossakredytacja /
lokalizacja akredytacji

potwierdzenie obowiązywania akredytacji w innym kraju niż ten, w którym
uzyskano akredytację

dostawca szkoleń

firma świadcząca usługi szkoleniowe, zatrudniająca trenerów

produkt

konkretny certyfikat oferowany przez ISTQB®

przedstawiciel dostawcy
szkoleń

osoba upoważniona przez dostawcę szkoleń do składania i podpisywania
dokumentów w procesie ubiegania się o udzielenie akredytacji dostawcy szkoleń
przez SJSI

Rada Krajowa

członek ISTQB® będący uprawnioną jednostką świadczącą usługi powiązane
z ISTQB® w danym kraju lub obszarze
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rozszerzenie zakresu
akredytacji

uzyskanie akredytacji na kolejne produkty

sylabus

dokument zawierający opis programu nauczania obowiązującego dla danego
poziomu certyfikacji ISTQB®, wraz z celami nauczania oraz poziomami
poznawczymi (poziomami K) dla danego celu nauczania

trener

osoba świadcząca usługi szkoleniowe

wersja sylabusa

wersja sylabusa wyrażana jest przy pomocy zapisu "x.y.", gdzie "x." to major
(duża wersja), a "y." to minor (mała wersja oznaczająca drobne poprawki, nie
wpływająca na ważność akredytacji)

właściciel materiałów

autor materiałów szkoleniowych lub podmiot, któremu zostały przekazane prawa
autorskie do tych materiałów lub któremu została na nie udzielona licencja

WSTĘP: AKREDYTACJA DOSTAWCÓW SZKOLEŃ
Niniejsza instrukcja opisuje proces akredytacji dostawcy szkoleń zgodnie z wytycznymi ISTQB® oraz SJSI w tym
zakresie.
Celem akredytacji jest potwierdzenie, że dostawca szkoleń spełnia wymagania SJSI w zakresie możliwości
realizacji akredytowanych szkoleń ISTQB®.
Akredytowane szkolenia z zakresu wybranej certyfikacji testerskiej opracowanej przez ISTQB® mogą być
prowadzone wyłącznie przez akredytowanych dostawców szkoleń, współpracujących z akredytowanymi
trenerami, na bazie akredytowanych materiałów szkoleniowych. Znak ISTQB® jest znakiem zastrzeżonym dla
International Software Testing Qualifications Board i może być wykorzystywany wyłącznie w przypadku szkoleń
przygotowujących do certyfikacji testerskiej ISTQB®, które posiadają akredytację SJSI. Wszelkie nadużycia
w używaniu znaku zastrzeżonego ISTQB® będą zgłaszane do ISTQB® celem podjęcia odpowiednich kroków
prawnych.
Niniejszy dokument opisuje przebieg procesu udzielenia akredytacji zarówno dostawcom szkoleń - osobom
fizycznym, jak i dostawcom szkoleń - osobom prawnym/ułomnym osobom prawnym, a także powiązane z nim
procesy wymienione poniżej.
Instrukcja opisuje następujące procesy:
1. Udzielenie akredytacji dostawcy szkoleń - wytyczne
2. Postępowanie w przypadku zmiany wersji sylabusa
Proces akredytacji dostawców szkoleń - wersja 6.0 (2022)
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3. Rozszerzenie zakresu akredytacji
4. Cofnięcie udzielonej dostawcy szkoleń akredytacji.

PROCES UDZIELENIA AKREDYTACJI DOSTAWCY SZKOLEŃ - WYTYCZNE
Akredytacja udzielana jest na konkretny poziom certyfikacji ISTQB®. Lista produktów ISTQB® opublikowana jest
w dokumencie Poziomy certyfikacji (produkty ISTQB®).
Udzielenie akredytacji jest potwierdzone wydaniem certyfikatu akredytacyjnego dla konkretnego poziomu
certyfikacji i wersji językowej oraz dla konkretnej wersji materiałów. Certyfikat jest ważny do czasu
obowiązywania danej wersji sylabusa, na bazie którego przygotowano materiały.
Dostawca szkoleń na wniosku elektronicznym składa:
1. deklarację posiadania akredytowanych materiałów szkoleniowych (w zakresie wnioskowanego
produktu),
2. deklarację nawiązania współpracy z akredytowanym trenerem (w zakresie wnioskowanego produktu).
Na żądanie SJSI dostawca szkoleń jest zobowiązany do potwierdzenia:
1. posiadania akredytowanych materiałów szkoleniowych (w zakresie poziomu certyfikacji
odpowiadającego udzielonej akredytacji),
2. współpracy z akredytowanym trenerem (w zakresie poziomu certyfikacji odpowiadającego udzielonej
akredytacji).

PRZEBIEG PROCESU UDZIELENIA AKREDYTACJI DOSTAWCY SZKOLEŃ
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Rozszerzenie zakresu akredytacji
Aby rozszerzyć zakres akredytacji dostawca szkoleń powinien wystąpić z wnioskiem o rozszerzenie zakresu
udzielonej akredytacji. W tym celu wypełnia przesyła elektroniczny formularz, na którym zaznacza poziom
certyfikacji, o który ma zostać rozszerzona aktualna akredytacja.
Dostawca szkoleń na wniosku elektronicznym składa deklarację:
1. posiadania akredytowanych materiałów szkoleniowych (w zakresie wnioskowanego produktu),
2. nawiązania współpracy z akredytowanym trenerem (w zakresie wnioskowanego produktu).

Postępowanie w przypadku zmiany wersji sylabusa
W przypadku zmiany wersji sylabusa (kolejna duża wersja - major) należy przeprowadzić pełny proces udzielenia
akredytacji dostawcy szkoleń, po uzyskaniu przez niego dostępu do zaktualizowanych i akredytowanych
materiałów szkoleniowych.
W przypadku drobnych zmian sylabusa (zmiana numeru wersji po kropce – minor) nie jest wymagane ponowne
przystąpienie do procesu udzielenia akredytacji dostawcy szkoleń. Dostawca szkoleń jest zobowiązany do
uzyskania zaktualizowanej wersji materiałów szkoleniowych, o ile chce zachować ważność certyfikatu
akredytacyjnego.

Certyfikat akredytacyjny
Po uzyskaniu akredytacji dostawca szkoleń otrzymuje certyfikat akredytacyjny. Certyfikat akredytacyjny
wydawany jest dla konkretnego poziomu(-ów) certyfikacji oraz wersji językowej.
Certyfikat jest ważny:

•
•

dla wersji angielskiej: rok po opublikowaniu przez ISTQB® wersji major sylabusa,
dla wersji polskiej: 1,5 roku po opublikowaniu polskiej wersji major sylabusa.

Po upływie wyżej określonych terminów certyfikat akredytacyjny automatycznie traci ważność.
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Informacja o akredytowanym dostawcy szkoleń zostaje opublikowana na stronie
https://sjsi.org/akredytacje/akredytowani-dostawcy-szkolen/, o ile dostawca szkoleń wyrazi na to zgodę
zaznaczając na formularzu elektronicznym “wyrażam zgodę” przy zgodzie marketingowej.

Cofnięcie udzielonej dostawcy szkoleń akredytacji
SJSI zastrzega sobie prawo do cofnięcia udzielonej dostawcy szkoleń akredytacji.
Dostawcy szkoleń może zostać cofnięta akredytacja w sytuacji, gdy:
1. W sposób nieuprawniony używa znaku towarowego ISTQB®
2. Akredytowane szkolenia są prowadzone przez nieakredytowanych trenerów
3. Akredytowane szkolenia są prowadzone z wykorzystaniem nieakredytowanych materiałów
szkoleniowych.
Po cofnięciu akredytacji dostawca szkoleń nie może ubiegać się o ponowne udzielenie akredytacji przez jeden
rok.
Komisja Akredytacyjna SJSI stara się rozwiązywać wszelkie kwestie sporne w sposób polubowny.
SJSI rozumie dynamikę rynku, a celem stowarzyszenia jest wspieranie społeczności zarówno trenerskiej, jak
i testerskiej. SJSI ma świadomość, że zadaniem stowarzyszenia jest również przyjęcie na siebie roli arbitra oraz
dbanie o zdrową konkurencję i współpracę na rynku usług szkoleniowych w Polsce.

kontakt: akredytacje@sjsi.org
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