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WŁĄCZ SIĘ
W ROZWÓJ
SWOJEJ BRANŻY!

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) bazuje przede wszystkim na doświadczeniach krajowych środowisk branżowych, a równocześnie umożliwia
funkcjonowanie polskich kwalifikacji w kontekście europejskim.
Od 2016 roku w Polsce wdrażany jest Zintegrowany System Kwalifikacji, który łączy
polskie kwalifikacje z rozwiązaniami europejskimi. ZSK przyniesie wiele pozytywnych zmian na krajowym rynku pracy: pracownikom ułatwi budowanie portfolio
oraz pomoże w planowaniu kariery, a pracodawcom da skuteczniejsze narzędzia,
upraszczające procesy rekrutacyjne i budowanie zespołu.
Opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji, w tym rynkowych
w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze (Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
− ZRK) będzie sprzyjać podniesieniu poziomu kapitału ludzkiego w Polsce.

Z wprowadzeniem ZSK wiąże się wiele korzyści dla polskiej gospodarki:
możliwość tworzenia i zdobywania nowych kwalifikacji „szytych na miarę”, czyli
dostosowanych do potrzeb branży lub danego rynku pracy;
łatwiejsza ocena kompetencji kandydatów w procesie rekrutacyjnym, dzięki
nowym standardom opisu kwalifikacji;
sprawniejsze planowanie długoterminowych inwestycji i kierunków rozwoju
firm – wsparcie w budowaniu zespołu pracowników i ich kompetencyjnego rozwoju.
Angażując się w proces wdrażania ZSK, zyskujesz wpływ na kształt oferty polskich
kwalifikacji, a tym samym uczestniczysz w wytyczaniu drogi rozwoju swojej branży,
np. poprzez opisywanie kwalifikacji rynkowych. Możesz wesprzeć ministra w procesie włączania kwalifikacji do ZSK, czyli:
zgłosić swoje uwagi w konsultacjach środowiskowych;

Możesz włączyć się w proces wdrażania systemu i uzyskać realny wpływ
na jakość polskich kwalifikacji!
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wypowiadać się jako specjalista opiniujący kwalifikację;
zostać członkiem zespołu ekspertów powołanego w celu przypisania poziomu
Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do kwalifikacji.
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KONSULTACJE ŚRODOWISKOWE

W

TWOJE UWAGI SĄ WAŻNE!

Polsce połowę czasu prac y poświęcamy
na cz ynności, które mogłyby być wyk o nywane automat ycznie. To dowód na to,
że w nasz ych firmach wciąż brakuje technologii,
które oszczędzałyby czas i nak ład prac y, i t ym samym usprawniały funk cjonowanie biznesu.
Nal e ż y zacząć in aczej myśleć o efe kt y wno ści
w prac y. K o n ieczne jest zastosowa ni e now yc h
te chnol ogii oraz jak najsz ybsza z mi a na o b o wiąz u jące g o m odelu kształcenia. Po t r ze b uj e my
k w al ifik acji r yn k ow ych odz wierciedl a j ą c ych r ze cz y w is te w y magan ia pracodawców.

Konsultacje środowiskowe w ramach ZSK

NELL PRZYBYLSKA
PR & COMMUNICATIONS MANAGER

To pierwszy z etapów rozpatrywania wniosku przez ministra o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK. Konsultacje służą zebraniu ważnych komentarzy, uwag i sugestii, dzięki czemu minister może podjąć decyzję opartą na doświadczeniu wielu
osób z branży. Informacje o organizowanych konsultacjach środowiskowych znaleźć można pod adresem: www.kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia.

FUNDACJA DIGITAL POLAND

Badania pok azują, że współczesna gospodark a potr zebuje mariażu
dysc yplin społecznych i technologicznych. Udział c yfrowych liderów
w k onsultacjach środowisk owych w ramach ZSK jest niez wyk le ważny
dla roz woju k walifik acji we wsz ystk ich sektorach gospodark i. Nasz ym
wspólnym celem jest wypracowanie tak ich roz wiązań, systemowych
i dot ycząc ych kształcenia, które zapewnią jak najlepsze pr z ygotowanie
do wyk onywanej prac y.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?
W konsultacjach może wziąć udział każdy, jednak najważniejsze jest zaangażowanie zainteresowanego środowiska branżowego. Przeprowadzenie konsultacji środowiskowych reguluje art. 19 ustawy o ZSK.

Czy jest dobrze
opisana?

KONSULTACJE
ŚRODOWISKOWE

Czy jest
potrzebna
na rynku?
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OPINIA
SPECJALISTÓW

Jaki ma poziom
trudności?

REKOMENDACJA
ZESPOŁU EKSPERTÓW

Minister decyduje
o jej włączeniu
do ZSK

KWALIFIKACJA OPISANA
PRZEZ LUDZI Z BRANŻY

ZINTEGROWANY REJESTR
KWALIFIKACJI (ZRK)

Kwalifikacja, którą możemy
zdobywać w dowolny
sposób i na różnych
etapach życia, opisana
z uwzględnieniem potrzeb
rynku pracy.

Publiczny rejestr
gromadzący informacje
o kwalifikacjach włączonych
do ZSK, które mają
przypisany poziom
Polskiej Ramy
Kwalifikacji (PRK).
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KONSULTACJE ŚRODOWISKOWE

W jaki sposób można zgłosić uwagi w ramach konsultacji?
Na stronie https://www.kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia znajduje się lista „Konsultacje wniosków o włączanie kwalifikacji do ZSK”. Należy na niej znaleźć wniosek,
który chcemy konsultować i zapoznać się z szczegółowym trybem konsultacji
określonym przez ministerstwo właściwe dla rozpatrywania wniosku. Ogłoszenie
o konsultacjach wskazuje zazwyczaj okres ich trwania, adres e-mailowy do przesyłania uwag i komentarzy, wprowadzenie do tematyki ZSK (pismo przewodnie),
treść wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz formularz konsultacji
z zainteresowanymi środowiskami.

KONSULTACJE ŚRODOWISKOWE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ
W KONSULTACJACH ŚRODOWISKOWYCH
W RAMACH ZSK?
Masz wpływ na rozwój branży
i funkcjonowanie kwalifikacji
potrzebnych w danym sektorze.

Ogłoszenia mogą zawierać również informacje o spotkaniach roboczych w ramach
konsultacji danego wniosku, o ile dane ministerstwo organizuje takie spotkania
dla zainteresowanych środowisk.

Formularz konsultacji pozwala na przekazanie przez zainteresowane środowiska
uwag do zapisów w wybranych polach wniosku o włączenie kwalifikacji, jak również innych uwag szczegółowych i ogólnych dotyczących kwalifikacji. Zainteresowane środowiska mogą także wyrazić swoje stanowisko dotyczące zasadności dalszego rozpatrywania wniosku przez ministra.
Minister rozpatrujący wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK po upływie
terminu na konsultacje z zainteresowanymi środowiskami przygotowuje zestawienie wyników konsultacji na potrzeby dalszych etapów prac, w szczególności dokonania oceny wniosku dla danej kwalifikacji.
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Wspierasz tworzenie
nowoczesnej polityki
związanej z rozwojem
kwalifikacji rynkowych.

Ułatwisz ministrowi podjęcie
właściwej decyzji o włączeniu
kwalifikacji do ZSK.
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OPINIE SPECJALISTÓW

K

oncepcja t wor zenia k walifik acji r ynk owych
zaintr ygowała mnie. Jak o specjalista miałem ok azję wyrazić pier wsze opinie na te mat k walifik acji z wiązanych z programowaniem
witr yn internetowych i projektowaniem grafik i
k omputerowej. Już wtedy zauważ yłem, że charakter i spec yfik a programu ZSK jest na t yle
istotna, że własne wniosk i war to sk onsultować
z innymi specjalistami i prakt yk ami z branż y, gdyż
w ten sposób możliwe jest wypracowanie bardziej obiekt ywnej oceny.

TWOJA FACHOWA WIEDZA
I DOŚWIADCZENIE NIE DO PRZECENIENIA!
Po etapie konsultacji środowiskowych, zgodnie z art. 19 ustawy o ZSK, minister
występuje do wybranych specjalistów o sporządzenie opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia danej kwalifikacji do ZSK.
ANDRZEJ MATYSIAK
NASK PIB | DZIAŁ INNOWACJI
CYBERBEZPIECZEŃSTWA I WSPARCIA
KOMERCJALIZACJI

Szczególnie ciek awym doświadczeniem dla mnie było zaangażowanie
specjalistów z branż y w prace nad opiniowaniem k walifik acji dot yczącej programowania i obsługiwania procesu druku 3D. Ok azało się,
że w t ym prz ypadku synergia wielu k ompetencji będzie nieodzowna.
Uważam, że na r ynku prac y brakuje dobr ze zorganizowanych programów szk oleniowych, dzięk i któr ym pracownic y mogliby wyk azać się
k onk retnymi efektami uczenia się i pr zekuć je na roz wój zawodowy.
Cieszę się, że dzięk i ZSK k olejne branże angażują się w proces dosk onalenia k adr. Jestem pr zek onany, że świadomość istnienia ZSK będzie
suk cesywnie wzrastać, a liczba k walifik acji rosnąć, także w dziedzinie
c yberbezpieczeńst wa.

Nie ma obowiązującej procedury pozyskiwania specjalistów do zaopiniowania
wniosków o włączenie danej kwalifikacji do ZSK – niektóre ministerstwa kontaktują się bezpośrednio z wybranymi specjalistami, a inne informują o naborze
na stronie: www.kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia, gdzie zamieszczane są ogłoszenia
ministerstw.
Specjalista pracuje zdalnie, wypełniając odpowiedni formularz w aplikacji.
Osoba przygotowująca opinię specjalisty musi:
 osiadać praktyczne doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikap
cja rynkowa;
reprezentować grupę interesariuszy, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
umieć ocenić poszczególne wymagania dla danej kwalifikacji rynkowej.
Opinia specjalisty powinna zawierać m.in. odpowiedzi na następujące pytania:
Czy kwalifikacja uwzględnia aktualne lub przewidywane potrzeby społeczno-gospodarcze w wymiarze regionalnym, krajowym albo europejskim?
Czy wymagania dla kwalifikacji (opisane efekty uczenia się, czyli wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) są wystarczającą podstawą do wykonywania
tego, o czym jest mowa w opisie kwalifikacji?
 zy właściwie wskazano osoby, które mogą być zainteresowane uzyskaniem daC
nej kwalifikacji?
Czy do rejestru nie została wcześniej włączona podobna kwalifikacja?
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OPINIE SPECJALISTÓW

W swojej
opinii
specjaliści
nie odpowiedzieć
tylko odpowiedzieć
na
W swojej
opinii
specjaliści
mogąmogą
nie tylko
na powyższe
powyższe
pytania,
ale
również
odnieść
się
do
innych
elementów
pytania, ale również odnieść się do innych elementów wniosku i zgłosić
wniosku i zgłosić uwagi.
uwagi.

Czy specjalista pobiera wynagrodzenie za sporządzenie opinii?
Wysokość wynagrodzenia specjalistów nie jest uregulowana w prawie, poszczególne ministerstwa mają własne rozwiązania. Jeżeli chcesz podjąć się sporządzenia opinii jako specjalista, powinieneś indywidualnie ustalić, na jakich warunkach
będzie przebiegać współpraca z ministerstwem.

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ DO GRONA
SPECJALISTÓW UCZESTNICZĄCYCH WE
WŁĄCZANIU KWALIFIKACJI DO ZSK?

Dostarczasz ważnych informacji na temat danej
kwalifikacji, przez co wspierasz ministra w podjęciu
decyzji o jej włączeniu lub niewłączeniu do ZSK.

Czy specjalista opiniujący wniosek może uczestniczyć także w innych etapach
jego rozpatrywania?
Ta sama osoba może uczestniczyć w konsultacjach środowiskowych, reprezentując
stanowisko firmy lub organizacji, na następnym etapie przygotować opinię, a potem wziąć udział w pracach zespołu ekspertów, przygotowujących rekomendację
dotyczącą poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) tej kwalifikacji. Jedna osoba
może pełnić rolę specjalisty, pracując nad wnioskami o włączenie różnych kwalifikacji do ZSK.

§

Przy korzystaniu z usług świadczonych przez specjalistów
stosuje się odpowiednio art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego, regulujący wyłączenie od udziału w postępowaniu w danej sprawie.
Zadbasz o zgodny z realiami
i trendami rozwój rynku pracy,
dzieląc się swoją wiedzą
i doświadczeniem, a także
uwzględniając w wydanej opinii
dorobek różnych środowisk
działających w Twojej branży.
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Masz wpływ na ostateczny opis
kwalifikacji, a tym samym na jej
użyteczność na polskim rynku pracy.
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REKOMENDACJA ZESPOŁU EKSPERTÓW
CZAS NA TWÓJ EKSPERCKI SZLIF!

P

raca w I nst ytucie EMAG, któr y jest jednostk ą podległą M inisterst wu Cyfr yzacji i funkcjonuje na st yku nauk i i biznesu, wymaga
ode mnie niemal ciągłego poszer zania wiedz y
w wielu różnych dziedzinach z wiązanych z sze rok o pojętą informat yk ą. Dlatego wyraźnie widzę
k orz yści, jak ie ZSK daje zarówno pracodawc y,
dot yczące wymiernej oceny k walifik acji pracownik ów, jak i pracownik om, któr z y posiadają
i zdobywają wiedzę w różnorodny sposób, a do
tej por y prakt ycznie nie mieli możliwości udokumentowania swoich umiejętności.

Eksperci to członkowie trzy- albo pięcioosobowego zespołu, który został powołany przez ministra w celu przygotowania rekomendacji dotyczącej przypisania
poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji. Członkami zespołu ekspertów mogą być pracownicy ministerstw i jednostek podległych oraz osoby ze środowisk pracodawców i pracowników, stowarzyszeń zawodowych i branżowych,
samorządów lub organizacji gospodarczych.
RAFAŁ KURIANOWICZ

SAMODZIELNY PROJEKTANT
ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH
EMAG

M yślę, że właśnie dzięk i temu, że oprócz prakt yk i także sporo czasu
w swojej prac y poświęcam na to, by na bieżąco orientować się w sytuacji w branż y oraz na ogólnie pojętą eduk ację (mam na myśli zarówno udział w szk oleniach cz y seminariach, jak też ich prowadzenie),
mogłem bez problemu zdec ydować się na dołączenie do grona
eksper tów wspierając ych M inistra Cyfr yzacji w t wor zeniu polit yk i na
rzecz roz woju ZSK .

Uwaga: członkami zespołu ekspertów nie mogą zostać osoby, które uczestniczyły w przygotowywaniu opisu danej kwalifikacji.
Imiona i nazwiska osób powołanych do zespołu ekspertów powinny być
publikowane na portalu ZSK: www.kwalifikacje.gov.pl.

Praca zespołu ekspertów polega na porównaniu wymagań (efektów uczenia się)
dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Eksperci rekomendują przypisanie określonego poziomu PRK do kwalifikacji.
Ostateczna wersja rekomendacji zespołu ekspertów jest dla ministra wiążąca.
Prace zespołu ekspertów szczegółowo reguluje odpowiednie rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej. Etap prac zespołu ekspertów reguluje art. 21 ustawy
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r.
Osoba powołana do prac zespołu ekspertów musi posiadać dyplom ukończenia
studiów pierwszego stopnia, a w przypadku kwalifikacji, dla której proponuje się
przypisanie 6 poziomu PRK lub wyższego – dyplom ukończenia studiów drugiego
stopnia lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.
W zespole ekspertów potrzebne są osoby z różnym doświadczeniem – w szkoleniach, egzaminowaniu oraz praktycy w danej dziedzinie działalności.
Ponadto w zespole ekspertów powinien być ktoś, kto dysponuje wiedzą na temat metod sporządzania opisu kwalifikacji oraz opisywania wymaganych efektów
uczenia się dla kwalifikacji.

12 | ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

WWW.KWALIFIKACJE.GOV.PL | WWW.KWALIFIKACJE.EDU.PL | 13

REKOMENDACJA ZESPOŁU EKSPERTÓW

Czy członek zespołu ekspertów pobiera wynagrodzenie?

DLACZEGO PRACA W ZESPOLE EKSPERTÓW JEST WAŻNA?

Wysokość wynagrodzenia nie jest regulowana prawem. Jeżeli ekspertem jest osoba spoza administracji publicznej, ministerstwa zazwyczaj podpisują umowę i wypłacają honorarium, choć zdarza się także, że zespół ekspertów przygotowuje rekomendację pro bono.
Na czym polega i jak przebiega praca członka zespołu ekspertów?

I etap

II etap

Każdy członek zespołu ekspertów indywidualnie analizuje opis
kwalifikacji, porównuje wymagane efekty uczenia się z PRK
i wstępnie proponuje przypisanie poziomu do kwalifikacji.

Zespół opracowuje wspólne stanowisko w kwestii propozycji
przypisania poziomu PRK do danej kwalifikacji.

III etap

IV etap

Zespół ekspertów przygotowuje
tekst rekomendacji dotyczącej
przypisania poziomu PRK wraz
z uzasadnieniem.

Następnie rekomendacja zespołu ekspertów jest przekazywana
do zaopiniowania Radzie Interesariuszy ZSK.
W przypadku negatywnej opinii
Rady Interesariuszy ZSK zespół
ekspertów odnosi się do uwag
Rady Interesariuszy i ponownie
sporządza rekomendację.
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Pomagasz integrować polski rynek pracy z europejskim poprzez zapewnienie porównywalności kwalifikacji nadawanych w Polsce z kwalifikacjami funkcjonującymi w innych krajach.

Przyczyniasz się do zwiększenia mobilności zawodowej polskich pracowników i ułatwiasz im start zawodowy
także za granicą.

Wspierasz najważniejsze założenia Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji – jego funkcjonalność i wiarygodność.
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