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WSTĘPNE INFORMACJE O ZSK. 

Zintegrowany System Kwalifikacji  (ZSK) to wprowadzony ustawą zbiór zasad, 

standardów, nowych funkcji i ról oraz procedur regulujących sposób działania 

różnych podmiotów (osób i instytucji) związanych z nadawaniem kwalifikacji oraz 

zapewnianiem ich jakości.  

 

 

Jak zatem odnosi się wprowadzenie ZSK do założeń systemu ECVET? 



ZAPISY USTAWY O ZSK  A  ECVET. 

-Art. 4. Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia: 

-jakość nadawanych kwalifikacji; 

-możliwość uznawania efektów uczenia się uzyskanych w edukacji pozaformalnej i 

poprzez uczenie się nieformalne; 

-możliwość etapowego gromadzenia osiągnięć oraz uznawania osiągnięć; 

-dostęp do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

-możliwość porównania kwalifikacji uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 

kwalifikacjami nadawanymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej 



JAK WYGLĄDA STAN WPISU KWALIFIKACJI DO ZRK. 

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ 



OBECNE PRACE W RAMACH KWALIFIKACJI RYNKOWYCH 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło procedurę włączenia kwalifikacji 
rynkowych: 

- „Zarządzanie nieruchomościami” 

- „Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości” 

- „Gospodarowanie nieruchomościami” 

- „Montaż stolarki budowlanej” 

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne rozpoczęło procedurę włączenia kwalifikacji: 

- „Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy” 

 

Stowarzyszenie księgowych rozpoczyna pracę nad kwalifikacją „księgowy” we współpracy 
z IBE. 



W CZYM ZSK/ZRK MOŻE WSPOMÓC SYSTEM EDUKACJI W KRAJU 

Problemy z jakimi zmagają się dziś obecnie wszystkie szkoły w 

kraju to niż demograficzny. 

Możliwości przeciwdziałania negatywnym wpływom niżu na 

funkcjonowanie szkół: 

- Włączenie szkół w obszarze kształcenia ustawicznego 

(pozaformalnego):  

- w obszarze kwalifikacji w systemie oświaty (KKZ), 

- w obszarze kwalifikacji cząstkowych w ramach ZRK – 

kwalifikacje rynkowe. 

 



RODZAJE KWALIFIKACJI 

Kwalifikacje szkolne 
i akademickie  

Są to kwalifikacje pełne oraz 
cząstkowe. 

Wchodzą do ZSK z mocy 
ustawy. Nadawane na 

podstawie ustaw 
regulujących sys. oświaty i 

szkolnictwa wyższego 

Kwalifikacje 
uregulowane 

Są to wyłącznie kwalifikacje 
cząstkowe 

Nadawane na podstawie 
innych przepisów. ZSK 

przewiduje przegląd tych 
kwalifikacji, celem ich 
włączenia do rejestru. 

Kwalifikacje 
rynkowe 

Są to wyłącznie kwalifikacje 
cząstkowe. 

Nadawane bez powszechnie 
obowiązującej podstawy 
prawnej. Włączane do 
rejestru na wniosek 

zainteresowanego podmiotu. 

Opracowano na podstawie projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie". 



CZYM SĄ KWALIFIKACJE PEŁNE I CZĄSTKOWE: 

Kwalifikacje pełne 

Świadectwa i dyplomy nadawane wyłącznie w ramach 
systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego na zakończenie 
określonych etapów kształcenia. Kwalifikacje pełne wskazują 
na poziom wykształcenia. 

Przykłady: 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

- świadectwo dojrzałości (matura) 

- dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego 

licencjata (licencjat) 

Kwalifikacje cząstkowe 

Wszystkie inne kwalifikacje są kwalifikacjami cząstkowymi. 
Najczęściej poświadczają one posiadanie wiedzy i 
umiejętności potrzebnych  do wykonywania konkretnych 
zadań. 

Przykłady: 

- prawo jazdy 

- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
wydane przez okręgowa komisje egzaminacyjna 

- certyfikat „księgowy” 

- zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje „biegły 
rewident” 

Opracowano na podstawie projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie". 



DLACZEGO SZKOŁY POWINNY WŁĄCZYĆ SIĘ W PRACE WOKÓŁ ZRK. 

Jak odpowiadać na potrzeby rynku pracy? 

 
Zgłasza się do Państwa miasta, gminy lub powiatu  

potencjalny inwestor! 

 



DLACZEGO SZKOŁY POWINNY WŁĄCZYĆ SIĘ W PRACE WOKÓŁ ZRK. 

Jak odpowiadać na potrzeby rynku pracy? 

 
Informuje Państwa, iż w ciągu 1 roku zamierza wybudować  

nową fabrykę oraz zatrudni od dnia dzisiejszego za  

dokładnie rok ok. 300 osób. 

 



DLACZEGO SZKOŁY POWINNY WŁĄCZYĆ SIĘ W PRACE WOKÓŁ ZRK. 

Jak odpowiadać na potrzeby rynku pracy? 

 
Wszyscy mieszkańcy Państwa okolicy są w euforii. 

Nowy inwestor stawia tylko jeden warunek … ??? 

Za rok potrzebuje 300 wykwalifikowanych pracowników! 

 



DLACZEGO SZKOŁY POWINNY WŁĄCZYĆ SIĘ W PRACE WOKÓŁ ZRK. 
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DLACZEGO SZKOŁY POWINNY WŁĄCZYĆ SIĘ W PRACE WOKÓŁ ZRK. 

Jak odpowiadać na potrzeby rynku pracy? 

 



JAK W INNYCH KRAJACH UE ODPOWIADA SIĘ NA POTRZEBY RYNKU 

Francuski przemysł motoryzacyjny w ramach 

rejestru kwalifikacji rynkowych posiada ponad  

6 000 kwalifikacji, które obejmują cały cykl życia 

produktu – od momentu koncepcji i prototypowania 

do recyklingu i wycofania produktu z rynku. 

Kwalifikacje rynkowe wspierają  

system edukacji oświatowej. 

 



ZALETY Z WPROWADZENIA ZSK ZAWIERAJĄCEGO ZAŁOŻENIA ECVET 

Dla każdego z nas: 

- 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 jego kompetencji zdobytych w ramach edukacji 
pozaformalnej i poprzez nieformalne uczenie się (np. w toku pracy zawodowej), 

- zwiększy możliwości uczenia się w różny sposób, 

- ułatwi zdobywanie nowych zawodów oraz przechodzenie pomiędzy różnymi branżami, 

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

Opracowano na podstawie projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie". 



ZALETY Z WPROWADZENIA ZSK ZAWIERAJĄCEGO ZAŁOŻENIA ECVET 

Dla pracodawcy: 

- umożliwi lepsza identyfikację kwalifikacji ważnych z punktu widzenia prowadzonej 

działalności, 

- ułatwi właściwy dobór wykwalikowanych kadr oraz pomoże w ocenie rzeczywistych 

kompetencji kandydatów do pracy, tym samym ograniczy błędy w rekrutacji, 

- ułatwi wspieranie rozwoju zawodowego pracowników, ograniczy liczbę nietrafnych 

decyzji w tej dziedzinie (dzięki dostępności szczegółowych informacji o tym, jakie 

kompetencje wiążą się z uzyskaniem przez pracownika nowej kwalifikacji), 

- zwiększy szanse zdobywania zamówień na europejskim rynku poprzez możliwość 

wykazania kwalifikacji posiadanych kadr. 

 Opracowano na podstawie projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie". 



ECVET W POLSCE  

Dziękuje za uwagę 

Krzysztof Świerk - Ekspert ECVET, ZSR CKP Kaczki Średnie 


