
Zintegrowany System Kwalifikacji 

11 kwietnia 2019 r w Warszawie odbyło się seminarium dla kadr ministerstw w zakresie 

współpracy z interesariuszami nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Organizatorem 

seminarium, na które zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego 

z całego kraju, było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Badań Edukacyjnych. 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach reprezentowały 

Pani Izabela Świgoń oraz Pani Jolanta Gapys z działu MDW. 

Podczas spotkania, które podzielone zostało na sześć paneli tematycznych wykłady 

poprowadzili: Pan Robert Jakubik Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Oświaty 

Rolniczej MRiRW, Pani Anna Wolska, Zastępca Dyrektora ds. ZSK Instytut Badań 

Edukacyjnych oraz pracownicy IBE: Pan Stanisław Sławiński, Pani Daria Stankiewicz,             

Pani Katarzyna Królik, Pani Gabriela Ziewiec i Pan Piotr Bordzoł.  

Tematyka poruszana podczas wykładów to zasady funkcjonowania Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji; Walidacja w ZSK; Rola instytucji certyfikujących w ZSK; Znaczenie 

konsultacji środowiskowych, rola specjalistów podczas rozpatrywania wniosku o włączenie 

kwalifikacji rynkowej do ZSK; Przypisywanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji                             

do kwalifikacji; Rola zespołu ekspertów podczas rozpatrywania wniosku o włączenie 

kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz Opisywanie efektów uczenia się. 

15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji. Na wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) 

czekało wiele osób: pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede 

wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdzający                  

do pracy w krajach Unii Europejskiej.  

Niezbędnym warunkiem współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego opartego               

na informacji jest ciągłe rozwijanie oraz dostosowywanie umiejętności pracowników                                

do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany 

System Kwalifikacji, to właśnie odpowiedź na te zmiany.  

Kwalifikacje to nie tylko świadectwo ukończenia szkoły czy tytuł magistra.                             

Wiedzę i umiejętności zdobywamy także poza szkołą. Zintegrowany System Kwalifikacji 

umożliwia potwierdzanie kompetencji nabytych poza systemem oświaty i szkolnictwem 

wyższym, przede wszystkim po ukończeniu różnych kursów czy szkoleń.                                     

Kwalifikacje nadawane po kursach i  szkoleniach mogą być włączone do ZSK, jeśli spełniają 

określone w ustawie wymogi dotyczące jakości. 

Prace nad nowym systemem prowadzone były pod kierunkiem Ministra Edukacji 

Narodowej, który nadzorował i koordynował cały obszar zmian w systemie kwalifikacji oraz 

w stałej współpracy z partnerami społecznymi. Byli to przedstawiciele pracodawców, 

związków zawodowych, organizacji branżowych, organizacji pozarządowych, instytucji 

edukacyjnych i naukowo-badawczych, firm szkoleniowych.  

Jednym z  głównych narzędzi ZSK jest Polska Rama Kwalifikacji (PRK). W PRK, 

podobnie jak w Europejskiej Ramie Kwalifikacji (ERK), wyróżnia się osiem poziomów 

kwalifikacji. Każdy z poziomów PRK został scharakteryzowany za pomocą ogólnych 

stwierdzeń dotyczących efektów uczenia się, wymaganych dla kwalifikacji danego poziomu.  



Charakterystyki poziomów PRK odnoszą się do pełnego spektrum wymaganych dla 

kwalifikacji efektów uczenia się, to znaczy do wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych. Charakterystyki kolejnych poziomów PRK odzwierciedlają coraz wyższe 

wymagania w tych zakresach. 

Zintegrowany System Kwalifikacji umożliwia gromadzenie i  porządkowanie 

rozmaitych kwalifikacji istniejących w naszym kraju. Do tej pory, jako że kwalifikacje 

nadawano w ramach różnych struktur, instytucji i organizacji, na podstawie odmiennych 

regulacji i ustaw, trudno było je zestawiać według jednolitych kryteriów. Szczególnie cenna 

jest możliwość włączenia do systemu kwalifikacji funkcjonujących na wolnym rynku, opisanie 

ich w języku efektów uczenia się i objęcie gwarantowanymi przez państwo (poprzez ogólne 

zasady włączania i  funkcjonowania kwalifikacji w  systemie) zasadami walidacji 

i  zapewniania jakości. Funkcjonowanie ZSK powinno więc zintensyfikować procesy związane 

z polityką uczenia się przez całe życie w Polsce, w tym ułatwić rozwój kompetencji zgodnych 

z własnymi zainteresowaniami lub pożądanych na rynku pracy.  

Zgodnie z art. 11 ustawy o ZSK zapisy polskiej ramy można rozwijać poprzez 

tworzenie sektorowych ram kwalifikacji (SRK). Rama sektorowa jest zdefiniowana w ustawie 

o ZSK jako opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży.                      

SRK są tworzone dla tych dziedzin działalności, w których 6 Sektorowa Rama Kwalifikacji 

Usług Rozwojowych (SRK UR) pojawia się takie zapotrzebowanie. Mogą stanowić 

rozwinięcie zarówno charakterystyk pierwszego, jak i drugiego stopnia PRK. 

Główną ideą przyjętą przy opracowaniu ram sektorowych jest ich tworzenie przez 

branżę dla branży. Oznacza to, że w proces powstawania ramy zaangażowane jest możliwie jak 

najszersze grono interesariuszy reprezentujących różnorodne kwalifikacje – firmy działające 

w  tym sektorze, izby i  organizacje branżowe, przedstawiciele szkolnictwa wyższego 

i zawodowego, przedstawiciele instytucji regulacyjnych. Tworzenie ramy inicjuje dyskusję 

o kwalifikacjach i standardach w  danym sektorze, umożliwia wymianę informacji między 

reprezentantami tej gałęzi gospodarki i  podejmowanie rozstrzygnięć w  sprawach spornych. 

Interesariusze branżowi są zatem zarówno twórcami, jak i adresatami rozwiązań zawartych 

w ramie sektorowej. 

Oprócz tzw. pełnych kwalifikacji uzyskanych w systemie edukacji formalnej istnieją 

także kwalifikacje cząstkowe, dzielimy na uregulowane (za którymi stoją przepisy prawa) oraz 

rynkowe. Kwalifikacje rynkowe mogą zgłaszać do systemu ci, którzy widzą w tym konkretną 

korzyść, np. przedstawiciele branż, organizacje społeczne lub zawodowe, firmy szkoleniowe, 

zrzeszenia pracodawców, organizacje pozarządowe. Znakiem jakości zrozumiałym dla 

pracodawcy i pracownika będzie poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na dokumencie 

potwierdzającym kwalifikację: dyplomie, świadectwie czy certyfikacie, wydawanym przez 

podmiot, który uzyskał odpowiednie uprawnienia. 

Zintegrowany system kwalifikacji dotyczy zatem tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać 

przez całe życie, a także pokoleń, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy.                                        

W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli 

to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać 

w życiu zawodowym i społecznym. 



Fot. 1. Zintegrowany System Kwalifikacji – idea uczenia się przez całe życie 



 
Fot. 2. Informator dla podmiotów współpracujących z ministerstwami w zakresie 

konsultacji środowiskowych 



 
Fot. 3. Ulotka informująca czym jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji 



 
Fot. 4. Poradnik przedstawiający propozycje procedur związanych z włączaniem 

kwalifikacji rynkowych do ZSK 



 
Fot. 5. Poradnik wspomagający nazywanie, opisywanie i adresowanie kwalifikacji 



 
Fot. 5. Podręcznik przedstawiający proces walidacji wraz z warunkami przeprowadzania 

i  zapewnienia jakości w świetle ustawy o ZSK  oraz w świetle dokumentów i materiałów UE 



  
Fot. 6. Podręcznik omawiający kwestie włączania kwalifikacji pełnych, cząstkowych, 

rynkowych, uregulowanych i rzemieślniczych do systemu ZSK. 

 


