
Zintegrowany System Kwalifikacji

Warszawa, 9 października 2018 r.



Uczestnictwo dorosłych (25-64 lat) w edukacji w okresie 4 tygodni przed badaniem w % (Eurostat)
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Dlaczego?
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Historia

Kamienie Milowe

28.04.2008 – zalecenie Parlamentu i Rady ws.

ERK

17.02.2010 – powołanie Międzyresortowego

Zespołu ds. LLL

15.05.2013 – przyjęcie Raportu Referencyjnego

10.09.2013 – przyjęcie „Perspektywy uczenia się

przez całe życie”

31.03.2015 – przyjęcie założeń do ustawy o ZSK

22.12.2015 – uchwalenie ustawy o ZSK

Projekty EFS

10.2008-01.2010 – ekspercki projekt MEN

07.2010-06.2015 – opracowanie koncepcji ZSK 

– projekt IBE

12.2013 – 11.2015 – Pilotaż ZSK i przygotowanie 

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – 2 projekty 

IBE



Zintegrowany System Kwalifikacji
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Korzyści z wdrożenia ZSK

Dla obywatela:

• pozwoli porównywać i oceniać z osobistej 
perspektywy możliwe do zdobycia certyfikaty 
i dyplomy, tym samym lepiej planować 
podnoszenie swoich kwalifikacji i rozwój kariery 
zawodowej,

• ułatwi wybór szkoły i uczelni oraz wyszukiwanie 
odpowiednich szkoleń,

• znacznie uprości uznawanie kompetencji 
zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej
i poprzez nieformalne uczenie się (np. w toku 
pracy zawodowej),

• zwiększy możliwości kształcenia się w różny 
sposób osobom bezrobotnym i zagrożonym 
bezrobociem,

• ułatwi zdobywanie nowych zawodów 
i przechodzenie pomiędzy różnymi branżami,

• umożliwi prezentowanie swoich kwalifikacji 
w sposób bardziej komunikatywny dla 
pracodawców na polskim i europejskim rynku 
pracy.

Dla pracodawcy:

• umożliwi lepsza identyfikację kwalifikacji ważnych 
z punktu widzenia prowadzonej działalności,

• ułatwi właściwy z punktu widzenia prowadzonej 
działalności dobór wykwalifikowanych kadr oraz 
pomoże w ocenie rzeczywistych kompetencji 
kandydatów do pracy, tym samym ograniczy 
kosztowne błędy w rekrutacji,

• ułatwi prowadzenie właściwej polityki w zakresie 
wspierania podnoszenia kwalifikacji przez 
pracowników i ograniczy nietrafne decyzje w tej 
dziedzinie (dzięki dostępności do szczegółowych 
informacji o wymaganiach dla kwalifikacji w 
zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych),

• zwiększy szanse zdobywania zamówień na 
europejskim rynku poprzez możliwość wykazania 
kwalifikacji posiadanych kadr.



Działania legislacyjne:

• charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji,

• wzory znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji,

• zakres informacji gromadzonych w ZRK o kwalifikacjach podyplomowych,

• procedura porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami
poziomów PRK, warunki, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów oraz
tryb ich powoływania,

• regulamin pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę PZZJ, wzór umowy z PZZJ,

• Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze turystyka,

• Sektorową Ramę Kwalifikacji w sektorze sport.

15 lipca 2016 r. – uruchomienie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (rejestru publicznego
ewidencjonujący kwalifikacje włączone do ZSK i umożliwiającego składanie wniosków dot. ZSK) oraz
Portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (www.kwalifikacje.gov.pl).

Do końca 2016 r. do ZRK wpisana została większość kwalifikacji pełnych, które są nadawane
wyłącznie w ramach systemu oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz kwalifikacji
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym).

31.12.2016 - osiągnięcie pełnej funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i wypełnienie
zobowiązania dotyczącego warunku ex ante dla Priorytetu Inwestycyjnego 10.3 PO WER
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Wdrażanie ZSK 2016-2017



Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjęta przez Radę Ministrów

14 lutego 2017 roku, jest kluczowym dokumentem państwa w obszarze średnio-

i długofalowej polityki gospodarczej.

W ramach SOR realizowany jest projekt strategiczny obejmujący wdrożenie

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który podniesie poziom i jakość kapitału

ludzkiego w Polsce poprzez wzrost liczby osób uczących się i zwiększenie efektywności

inwestycji w kapitał ludzki.
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ZSK w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju



Zintegrowany System Kwalifikacji - wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w

ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady

włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a

także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

kwalifikacja - zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji

formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji

wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot

certyfikujący;

certyfikowanie - proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnego

wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej kwalifikacji;

minister właściwy - ministra określonego w przepisach ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.

U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.);

Polska Rama Kwalifikacji - opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim

poziomom europejskich ram kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na

poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;

poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - zakres i stopień złożoności wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji danego

poziomu, sformułowanych za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się;
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Podstawowe pojęcia



• Osiem poziomów

• Każdy poziom odniesiony do 

Europejskiej Ramy Kwalifikacji

• Dwustopniowa struktura (ustawa + 

rozporządzenia)

• Ramy Sektorowe jako trzeci poziom 

opisu

• Opis efektów uczenia się z 

podziałem na wiedzę, umiejętności i 

kompetencje społeczne

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)
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Włączanie kwalifikacji do ZSK

Rodzaj kwalifikacji Tryb włączania do ZSK 

Kwalifikacje pełne Z mocy ustawy (tworzone przez uczelnie i 

Ministra Edukacji Narodowej)

Kwalifikacje w zawodach z 

obszaru oświaty

Z mocy ustawy

Kwalifikacje uregulowane Właściwy minister z własnej inicjatywy

Kwalifikacje rynkowe Właściwy minister na wniosek 

zainteresowanego podmiotu

Kwalifikacje nadawane po 

ukończeniu studiów 

podyplomowych

Uczelnia, instytut naukowy PAN, instytut 

badawczy podejmuje decyzję o włączeniu, 

Rada Interesariuszy opiniuje poziom

Kwalifikacje nadawane przez 

uczelnie, instytuty naukowe 

PAN, instytuty badawcze po 

ukończeniu kursów 

doszkalających, szkoleń i innych 

form kształcenia

Właściwy minister na wniosek instytucji 

prowadzącej daną formę kształcenia, na 

zasadach przewidzianych dla kwalifikacji 

rynkowych

Kwalifikacje mistrza i czeladnika Właściwy minister na wniosek Związku 

Rzemiosła Polskiego, na zasadach 

przewidzianych dla kwalifikacji rynkowych 
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Włączane do ZSK przez ministra właściwego dla danego działu administracji na wniosek podmiotu

prowadzącego zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń.

Nadawane przez instytucje certyfikujące, którym uprawnienie nadał minister właściwy.

• wiarygodne → objęte systemem zapewniania jakości

• przydatne → utworzone we współpracy ministra z interesariuszami branżowymi

• czytelne → opisane zgodnie z jednolitym standardem

→ umieszczone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

14

Kwalifikacje rynkowe w ZSK



NIE

TAK

NIE

IC

Minister 
właściwy 

PZZJ

Ocena formalna 
wniosku (14 dni) 

Prośba o 
uzupełnienie 

wniosku (30 dni)

Ocenia  i podejmuje rozstrzygnięcie o 
celowości włączenia kwalifikacji

Przeprowadza 
konsultacje z 

zainteresowanym 
środowiskiem. 

Nadaje poziom PRK i
włącza kwalifikację 

do ZSK w drodze 
obwieszczenia.

Ogłasza na portalu 
ZSK  możliwość 
ubiegania się o 
uprawnienia do 

nadawania 
kwalifikacji.

Przekazuje 
informacje o 

włączonej 
kwalifikacji do ZSK 
i rozpoczęciu jej 
funkcjonowania.

Przekazuje 
rekomendację 

ekspertów do opinii 
Radzie 

Interesariuszy . 

Odmawia 
włączenia 

kwalifikacji do ZSK.

Składa wniosek o 
włączenie  

kwalifikacji do 
ZSK (portal)

Wnosi opłatę za 
złożenie 
wniosku. 

Nadaje 
uprawnienia do 
pełnienia funkcji 

IC, w decyzji 
administracyjnej.

Podmiot 
prowadzący 

ZRK

Informuje podmiot 
wnioskujący o 

odmowie podając 
uzasadnienie.

Włączanie kwalifikacji rynkowych do ZSK

Podmiot 
wnioskujący o 

włączenie 
kwalifikacji do 

ZSK

Może złożyć 
wniosek o  
zostanie IC

Występuje o opinię 
specjalistów ws.  potrzeby 
włączenia kw. do ZSK. 

Pozyskuje 
rekomendację 

zespołu ekspertów 
dot. poziomu PRK.

Pozyskuje 
ponowną 

rekomendację 
zespołu ekspertów 
dot. poziomu PRK

TAK

Wskazuje PZZJ i 
powierza mu 

funkcję w drodze 
umowy.



Do dnia dzisiejszego do ZSK włączonych zostało 10 kwalifikacji:

• Montowanie stolarki budowlanej

• Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy

• Fryzjer - dyplom mistrzowski

• Kosmetyczka - dyplom mistrzowski

• Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze

• Wizażystka/stylistka - dyplom mistrzowski

• Wizażystka/stylistka - świadectwo czeladnicze

• Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD

• Pilotowanie imprez turystycznych

• Glazurnik - świadectwo czeladnicze

5 kolejnych oczekuje na obwieszczenie.
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Kwalifikacje rynkowe włączone do  ZSK



W sumie do dnia dzisiejszego złożono 118 wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK, np.:

• wykonywanie czynności magazynowych (Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego),

• obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym (Francusko-Polska Izba Gospodarcza),

• przygotowanie napojów mieszanych na bazie alkoholu i bezalkoholowych oraz przekąsek

(Centrum Szkolenia Barmanów),

• wytwarzanie odzieży miarowej damskiej (CHIC Warsaw Sp. z o.o.),

• zarządzanie pracą restauracji (Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik).

• wspomaganie obsługi procesów księgowych (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce),

• opieka nad turystą zdrowotnym (Izba Gospodarcza Krąg Turystyki Zdrowotnej),

• praca z dzieckiem metodą Marii Montessori (Fundacja Królowej Świętej Jadwigi),

• prowadzenie procesu treningu personalnego (Polski Związek Trenerów Personalnych),
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Wnioski o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK:



• przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia (Fundacja

VCC),

• przeprowadzanie zajęć z nordic walkingu (Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking),

• organizowanie pobytu i działań edukacyjno-krajoznawczych na terenach wiejskich (Fundacja

VCC),

• naprawa konserwacja i modernizacja rowerów (Lovebike sp. z o.o.)

• prowadzenie obsługi biura (Fundacja VCC),

• podstawowa obsługa komputera w zakresie posługiwania się przeglądarką internetową, pocztą

elektroniczną i edytorem tekstów (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

"Przystanek”),

• programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (Fundacja VCC),
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Wnioski o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK:



Zapewnianie jakości kwalifikacji rynkowych w ZSK

Minister 

właściwy

Kwalifikacja

Instytucja 

Certyfikująca

Podmiot 

Zewnętrznego 

Zapewniania 

Jakości

Minister 

koordynator 

ZSK



 Jakość kwalifikacji 

rynkowych - podmioty 

zewnętrznego 

zapewniania jakości 

(PZZJ) wpisane na listę 

prowadzoną przez ministra 

koordynatora ZSK.

 15 września 2017 r. -

opublikowano listę 

podmiotów uprawnionych 

do pełnienia funkcji 

zewnętrznego 

zapewniania jakości 

wobec instytucji 

certyfikujących. 

Zapewnianie jakości kwalifikacji rynkowych w ZSK
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Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o ZSK 19 stycznia 2016 r. minister koordynator ZSK upoważnił Instytut

Badań Edukacyjnych w Warszawie do wykonywania niektórych z należących do niego zadań

dotyczących ZSK (projektowanie szczegółowych rozwiązań organizacyjno-technicznych z

uwzględnieniem kierunków rozwoju ZSK, monitorowanie funkcjonowania ZSK, opracowywanie

raportów, upowszechnianie wiedzy o ZSK, prowadzenie portalu ZSK).

Od 1 stycznia 2018 r. IBE przejęło od PARP funkcję podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr

Kwalifikacji.

Wsparcie IBE realizowane jest w ramach projektów pozakonkursowych PO WER.
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Instytut Badań Edukacyjnych

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ZSK 1 ZSK 3 ZSK 5

ZSK 2 ZSK 4

Wiązka 1

Wiązka 2

• Wiązka 1: projekty wspierające obszary wdrażania ZSK

• Wiązka 2: projekty interwencyjne



I. Projekt Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK)

modernizacja systemu informatycznego ZRK, w tym utworzenie połączeń ZRK z wynikami badań

Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA),

przygotowanie narzędzi informatycznych dla korzystających z ZRK, w tym

aplikacji wspomagającej wybór dróg rozwoju wykorzystujących rozwiązania dotyczące

grupowania kwalifikacji (kompas),

aplikacji pokazującej powiązania pomiędzy kwalifikacjami (ścieżki rozwoju),

aplikacji wspomagającej wybór dróg rozwoju skierowanej do osób zainteresowanych

szkolnictwem branżowym i kwalifikacjami zawodowymi (szkolnictwo branżowe);

studium wykonalności narzędzia wspomagającego zarówno doradztwo zawodowe jak

i wspomagającego osoby w planowaniu uczenia się przez całe życie za pomocą rozwiązań sztucznej

inteligencji.

II. Projekt Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego

Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie Interesariusze

systemu na poziomie krajowym i regionalnym (ZSK 2).

Opracowanie rekomendacji dotyczących powiązania systemu doradztwa zawodowego z ZSK, w tym

możliwości włączenia istniejących sieci doradztwa zawodowego i edukacyjno-zawodowego.

Rekomendacje będą miały na celu określenie możliwych kierunków rozwoju ZSK jako systemu

wspierającego realizację polityki na rzecz uczenia się przez całe życie ze szczególnym

uwzględnieniem rozwiązań z zakresu walidacji efektów uczenia się.

22

Instytut Badań Edukacyjnych - działania planowane



Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2016 r. powołana została Rada Interesariuszy

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – organ opiniodawczo-doradczy Ministra Edukacji Narodowej

składający się z przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców, reprezentantów

szkolnictwa wyższego, środowisk związanych z edukacją oraz rynkiem szkoleń, samorządu

terytorialnego. Zadania Rady obejmują m.in:

• wspieranie ministra koordynatora ZSK w zapewnianiu spójności i porównywalności

funkcjonujących rozwiązań oraz w ukierunkowywaniu rozwoju ZSK;

• monitorowanie funkcjonowania ZSK oraz analiza i wymiana doświadczeń w tym zakresie;

• opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w obszarze ZSK;

• wyrażanie opinii, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 6 i art. 21 ust. 4.
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Rada Interesariuszy ZSK



W skład Międzyresortowego Zespołu ds. uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

wchodzą ministrowie: Cyfryzacji, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Obrony Narodowej, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Inwestycji i Rozwoju, Sportu i Turystyki, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zdrowia oraz minister

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zespołowi przewodniczy Minister Edukacji Narodowej. Zadania

Zespołu obejmują:

• monitorowanie procesu wdrażania oraz funkcjonowania ZSK, w spójności z europejskimi ramami

kwalifikacji;

• monitorowanie wdrażania rozwiązań na rzecz uczenia się przez całe życie…;

• przygotowywanie projektów modyfikacji dokumentu rządowego dotyczącego kierunków działań na rzecz

uczenia się przez całe życie;

• współpraca z partnerami i instytucjami istotnymi dla rozwoju uczenia się przez całe życie, w tym z Radą

Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

• monitorowanie prac prowadzonych w Unii Europejskiej w zakresie uczenia się przez całe życie, w tym

europejskich ram kwalifikacji.
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Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
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Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji



ZSK – główni interesariusze i podstawowe elementy systemu
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Minister Koordynator ZSK ( wsparcie – IBE)

Europejska Rama Kwalifikacji

Kwalifikacje uregulowane i rynkowe
(ministrowie właściwi)

Kwalifikacje 
cząstkowe 

uregulowane 
odrębnymi 
przepisami

Kwalifikacje 
cząstkowe 
rynkowe

Partnerzy społeczni
eksperci, specjaliści, środowiska branżowe

Rada 
Interesariuszy 

ZSK

System szkolnictwa wyższego
(MNiSW)

System oświaty
(MEN)

Kwalifikacje pełne:
• dyplom ukończenia studiów 

pierwszego stopnia
• dyplom ukończenia studiów 

drugiego stopnia lub 
jednolitych magisterskich

• dyplom doktorski
Kwalifikacje cząstkowe:
• dyplom ukończenia studiów 

podyplomowych

Kwalifikacje pełne, m.in.:
• świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej
• świadectwo ukończenia 

gimnazjum
• świadectwo dojrzałości
• dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje cząstkowe:
• świadectwo potwierdzające 

kwalifikacje w zawodzie

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji

Wiarygodność kwalifikacji
• standard opisu kwalifikacji
• standard przypisywania 

poziomu PRK
• standardy certyfikowania 
• standardy zapewniania jakości 

kwalifikacji

Przypisywanie 
poziomu PRK Konsultacje, opinie

• charakterystyki II stopnia

• charakterystyki uniwersalne



– Nowelizacja ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

– Upowszechnianie ZSK

– Wspieranie ministrów właściwych w procesie włączania do ZSK:

– kwalifikacji rynkowych,

– kwalifikacji uregulowanych.
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Priorytety w 2018 i 2019 r. 


