Wdrażanie Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji

Warszawa, 28 listopada 2016 r.

Punkt Koordynacyjny ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji
a Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce

Od 1 października zadania Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej Ramy
Kwalifikacji pełni Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
a) odnoszenie poziomów kwalifikacji w ramach krajowych systemów
kwalifikacji do poziomów europejskich ram kwalifikacji,
b) zapewnienie stosowania przejrzystej metodyki ustalania odniesień między
krajowymi poziomami kwalifikacji a europejskimi ramami kwalifikacji,
c) zapewnianie zainteresowanym stronom dostępu do informacji oraz
wytycznych w zakresie tego, w jaki sposób kwalifikacje krajowe odnoszą
się do europejskich ram kwalifikacji poprzez krajowe systemy kwalifikacji,
d) wspieranie uczestnictwa wszelkich zainteresowanych stron, w tym,
zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, instytucji szkolnictwa
wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, partnerów
społecznych, sektorów i ekspertów w zakresie porównywania
i wykorzystania kwalifikacji na poziomie europejskim.

Podsumowanie pierwszych miesięcy wdrażania
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

 15 lipca br. zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
rozpoczęły funkcjonowanie:
− Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji prowadzony przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości - https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
− Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji prowadzony przez
Instytut Badań Edukacyjnych - http://www.kwalifikacje.gov.pl/
 Od tej daty możliwe jest:
− składanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK
− składanie wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania
kwalifikacji rynkowych i uregulowanych włączonych do ZSK
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• Do dnia dzisiejszego złożono następujące wnioski o włączenie kwalifikacji
rynkowych do ZSK:

 Montaż stolarki budowlanej – zakończyły się konsultacje publiczne
 Gospodarowanie nieruchomościami - skierowany do ministra właściwego
 Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości - skierowany do ministra
właściwego
 Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy – skierowany do
ministra właściwego

 Zarządzanie nieruchomościami- skierowany do ministra właściwego
Minister Sportu i Turystyki wnioski o włączenie
 Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sportu
 Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Turystyki
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Do 14 października weszły w życie następujące rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:
1) w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji - 12 kwietnia 2016 r.
2) w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o
charakterze zawodowym – poziomy 1–8 - 13 kwietnia 2016 r.

3) w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o
charakterze ogólnym – poziomy 1–4 - 13 kwietnia 2016 r.
4) w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji
przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji - 13 lipca 2016 r.
5) w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach
nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych - 3 sierpnia 2016 r.
6) w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji
uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 5 - 17 czerwca 2016 r.

7) w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu
powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla
kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji - 19 sierpnia 2016 r.
8) w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do
pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono
funkcję zewnętrznego zapewniania jakości oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu
tej umowy - 14 października 2016 r.
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oraz rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego:
9) w sprawie charakterystyk drugiego stopnia
poziomów 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych
w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 26 września 2016 r.
Do końca roku wydane zostaną rozporządzenia:
1) w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych, o
których mowa w art. 8 pkt 1–7 i pkt 9–11 ustawy o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji, nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.
2) w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
3) w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

4) w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu
sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb
rzemieślniczych

Zapewnianie jakości kwalifikacji w ZSK

 Mechanizmy wprowadzone w ustawie mają zapewnić, że kwalifikacje
włączone do ZSK będą odpowiadały na potrzeby rynku pracy (m. in.
konsultacje społeczne, w ramach których zainteresowane grupy, w tym
pracodawcy i organizacje gospodarcze będą mogły się wypowiedzieć co do
celowości włączenia kwalifikacji do ZSK z punktu widzenia potrzeb rynku
pracy)
 Kwalifikację włączoną do ZSK można nadać na podstawie pozytywnego
wyniku walidacji (sprawdzenia czy wymagane efekty uczenia się są
osiągnięte)
 Kwalifikacje włączone do ZSK mogą nadawać wyłącznie instytucje
certyfikujące uprawnione przez właściwego ministra, lub w przepisach
prawa
 Każda instytucja certyfikująca jest objęta wewnętrznym i zewnętrznym
zapewnianiem jakości na zasadach określonych w ustawie o ZSK
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 Zewnętrzne zapewnianie jakości kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK
zapewniają podmioty zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wpisane na listę
prowadzoną przez ministra koordynatora ZSK.
 Zadania PZZJ określa art. 66 ustawy o ZSK:
 monitorowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości stosowanego w
IC,
 monitorowanie spełniania przez IC wymagań,
 ewaluacja zewnętrzna walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez IC
oraz funkcjonowania jej wewnętrznego systemu zapewniania jakości
 14 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 13 października 2016 r. (Dz. U., poz. 1687) w sprawie
regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów
uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru
umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania
jakości oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy
 14 listopada br. ogłoszono nabór na listę podmiotów zewnętrznego
zapewniania jakości - termin do 12 grudnia

Współpraca w rozwoju ZSK

 Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
powołana przy Ministrze Edukacji Narodowej, który koordynuje
wdrażanie systemu. W skład Rady wchodzą przedstawiciele
związków zawodowych, organizacji pracodawców, środowiska
akademickiego, firm szkoleniowych, samorządów, CKE. 3
października br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady
 Rządowym narzędziem koordynowania polityki LLL i wdrażania
ZSK jest Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe
życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Od 19.01.2016 r. IBE realizuje projekt PO WER
obejmujący działania wspierające wdrożenie ZSK:
 1. Przygotowanie kadr ministerstw do wdrożenia rozwiązań ustawy o ZSK
(ministra-koordynatora, PARP oraz ministrów do wdrożenia rozwiązań
systemowych).

 2. Wsparcie podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji nadawanych
poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK, w tym kwalifikacji
rynkowych (kwalifikacje do opisania wybrano m.in. kierując się zapotrzebowaniem
zgłaszanym przez pracodawców przekazanym przez jednostki samorządu
terytorialnego i publiczne służby zatrudnienia).
 3. Przygotowanie instytucji certyfikujących do wdrażania rozwiązań w zakresie
nadawania kwalifikacji i zapewniania ich jakości
 4. Przygotowanie rozwiązań i metod w zakresie identyfikacji i dokumentacji
kompetencji osób ubiegających się o kwalifikacje (walidacja).

 5. Przygotowanie systemu wsparcia dla podmiotów zewnętrznego zapewniania
jakości do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznych.
 6. Wspieranie podmiotów zainteresowanych opracowywaniem sektorowych ram
kwalifikacji.

 7. Monitorowanie funkcjonowania ZSK.
 8. Upowszechnianie wiedzy o ZSK.

