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Historia

Kamienie Milowe

Projekty EFS

28.04.2008 – zalecenie Parlamentu i Rady ws.
ERK
10.2008-01.2010 – ekspercki projekt MEN
17.02.2010 – powołanie
Zespołu ds. LLL

Międzyresortowego

15.05.2013 – przyjęcie Raportu Referencyjnego

07.2010-06.2015 – opracowanie koncepcji ZSK
– projekt IBE

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

12.2013 – 11.2015 – Pilotaż ZSK i przygotowanie
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – 2 projekty
IBE
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Zintegrowany System Kwalifikacji

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.
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MEN – minister koordynator ZSK
Art. 89 ust. 1 ustawy o ZSK: Do zadań ministra koordynatora Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji należy:
1) projektowanie
szczegółowych
rozwiązań
organizacyjno-technicznych
w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, z uwzględnieniem kierunków
rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
2) wspomaganie ustalania właściwości ministrów do rozpatrzenia wniosków,
o których mowa w art. 14 ust. 1, w zakresie poszczególnych kwalifikacji
rynkowych;
3) monitorowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym
badanie karier zawodowych osób posiadających kwalifikacje nadawane
w ramach systemu oświaty;

4) opracowywanie na wniosek Rady
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

Ministrów

raportów

dotyczących

5) zapewnianie obsługi Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
6) upowszechnianie wiedzy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
7) prowadzenie portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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Instytut Badań Edukacyjnych
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).
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Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
W skład Międzyresortowego Zespołu ds. uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
wchodzą ministrowie: Cyfryzacji, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kultury i
Narodowego, Nauki i

Dziedzictwa

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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Rada Interesariuszy ZSK
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
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.

i

porównywalności
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Włączanie kwalifikacji rynkowych do ZSK
Przeprowadza
konsultacje z
zainteresowanym
środowiskiem.

Minister
właściwy

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

Ocenia i podejmuje rozstrzygnięcie o
celowości włączenia kwalifikacji

TAK

Pozyskuje
rekomendację
zespołu ekspertów
dot. poziomu PRK.

NIE
Odmawia
włączenia
kwalifikacji do ZSK.

Prośba o
uzupełnienie
wniosku (30 dni)

Podmiot
wnioskujący o
włączenie
kwalifikacji do
ZSK

Pozyskuje
ponowną
rekomendację
zespołu ekspertów
dot. poziomu PRK

Informuje podmiot
wnioskujący o
odmowie podając
uzasadnienie.

Ogłasza na portalu
ZSK możliwość
ubiegania się o
uprawnienia do
nadawania
kwalifikacji.

Przekazuje
informacje o
włączonej
kwalifikacji do ZSK
i rozpoczęciu jej
funkcjonowania.

Podmiot
prowadzący
ZRK

Wnosi opłatę za
złożenie
wniosku.

TAK

NIE

Nadaje poziom PRK i
włącza kwalifikację
do ZSK w drodze
obwieszczenia.

Ocena formalna
wniosku (14 dni)

Składa wniosek o
włączenie
kwalifikacji do
ZSK (portal)

Przekazuje
rekomendację
ekspertów do opinii
Radzie
Interesariuszy .

Nadaje
uprawnienia do
pełnienia funkcji
IC, w decyzji
administracyjnej.

Wskazuje PZZJ i
powierza mu
funkcję w drodze
umowy.

Może złożyć
wniosek o
zostanie IC

PZZJ

IC

Zapewnianie jakości kwalifikacji rynkowych w ZSK

Minister
koordynator
ZSK

Minister
właściwy

Kwalifikacja

Instytucja
Certyfikująca

Podmiot
Zewnętrznego
Zapewniania
Jakości
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Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji
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ZSK w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjęta przez Radę Ministrów
14 lutego 2017 roku, jest kluczowym dokumentem państwa w obszarze średnioi 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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Podejście międzyresortowe - umiejętności
Three phases of wholeof-government approach
to skills in Poland

Skills Strategy

LLL Strategy

Integrated
Qualifications
System (based
on EQF/NQF)

Learning
outcomes

New tasks for
ministries

Strategy
integration

MNE – coordinator

(2008-2013)

Goals: quality
certificates, effective
investing in skills
(2014-2016)

Looking for effective
governance for skills
policies
Enabling LLL and IQS
to make real
difference
(2017-

)

Od PLLL do ZSU
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ZSU część ogólna i szczegółowa
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ZSU – obszary wskazane w Umowie Partnerstwa

uczenie się przez całe życie

szkolnictwo wyższe
i nauka
MNiSW

wszystkie resorty

Zintegrowana Strategia
Umiejętności
edukacja zawodowa
(ZSU)
edukacja ogólna
1) reforma struktury
szkolnictwa zawodowego

1) reforma struktury
szkolnictwa

2) reforma programowa

2) reforma programowa
3) dalsze kroki

MEN

3) dalsze kroki

ZSK

MEN
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ZSU – elementy wskazane w Umowie Partnerstwa
Dostosowanie do
potrzeb rynku
pracy i
gospodarki

Model rozwoju
społecznogospodarczego z
SOR

Rozwój
kompetencji i
kwalifikacji

Metody
przewidywania
zapotrzebowania
na kompetencje i
kwalifikacje

Zapotrzebowanie na
kompetencje i
kwalifikacje (strona
popytowa)

OECD
Efektywne zastosowanie
kompetencji i kwalifikacji

Zintegrowana
Strategia
Umiejętności
(ZSU)

Dostępność kompetencji
i kwalifikacji (strona
podażowa)

Zarządzanie i
koordynacja
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Project elements and timelines

Scoping activities

Diagnostic phase

(Q4 2018)

(Q1 2019)

Mission 1: Skills
Strategy Seminar
• Introduce skills
strategy
• Discuss reforms
and priorities

Operational Plan
• Sending
detailed
project plan
(priorities,
timing and
outputs)

Mission 2:
Diagnosis
• Workshop
• Focus groups
• Bilateral
meetings

Report Outline
• OECD sends
report outline
for review
• Project Team
provides
comments

Diagnostic phase
(Q2 2019)

Diagnostic phase
(Q3 2019)

Finalisation & launch
(Q4 2019)

Mission 3:
Recommendations
• Workshop
• Focus groups
• Bilateral
meetings

Draft Report
• OECD draft
report for
review
• Project Team
provides
comments

Final report
• Review full draft
• Approve final
version

Report Drafting
• OECD
drafting
period

Mission 4: Public
launch
• Launch Report
• Raise awareness
• Develop support
for action
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Priorytety w 2018 i 2019 r.
– Nowelizacja ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
– Upowszechnianie ZSK
– Wspieranie ministrów właściwych w procesie włączania do ZSK:
– kwalifikacji rynkowych,
– kwalifikacji uregulowanych.
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