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Plan prezentacji 

1. Rola ZRK w zintegrowanym systemie kwalifikacji. 

2. Zasady funkcjonowania ZRK. 

3. Informacje gromadzone w ZRK. 

4. Prowadzenie ZRK. 
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Zintegrowany rejestr kwalifikacji (1) 

 ewidencja kwalifikacji włączonych do ZSK  

      i instytucji z nimi powiązanych 

      Obecność kwalifikacji w rejestrze oznacza, że jej wiarygodność 

      została potwierdzona przez władze publiczne, oraz że ma ona  

      określony poziom PRK. 

 jedno źródło informacji  

     w jednym miejscu wyczerpujące i aktualne informacje o wszystkich    

     kwalifikacjach włączonych do ZSK, niezależnie od istniejących      

     rejestrów i spisów 

 

 

 



Zintegrowany rejestr kwalifikacji (2) 

 instrument służący realizacji celów LLL  

     poprzez dostępność do informacji o kwalifikacjach wysokiej jakości,      

     większa efektywność realizacji polityki na rzecz uczenia się  

     przez całe życie 

 funkcjonuje w systemie teleinformatycznym  

     przekazywanie, przetwarzanie, przechowywanie danych za pomocą  

     oprogramowania i urządzeń informatycznych  

 

 

 



 publiczny  służy realizacji zadań publicznych, jest prowadzony 

przez podmiot  publiczny na podstawie odrębnych 

przepisów ustawowych 

 

 jawny  dane gromadzone w ZRK będą powszechnie dostępne 

za pośrednictwem portalu 

 

 transparentny  powszechny dostęp do informacji nie tylko o samej 

kwalifikacji, ale także o: 

• inicjatorze włączenia 

• podmiocie decydującym o włączeniu 

• instytucjach uprawnionych do certyfikowania 

• podmiocie odpowiedzialnym za jakość nadawania 

kwalifikacji 

• opiniach o kwalifikacji zebranych w toku konsultacji 

 

Cechy ZRK 



Użyteczność ZRK  

 
 wspólny język opisu i komunikowania się                                

     oparty na zdefiniowanych i tak samo rozumianych pojęciach (język efektów  

      uczenia się) 

 uporządkowany sposób prezentowania informacji  

     (wg. określonych zasad) 

 łatwość  przeszukiwania, porządkowania i agregowania 

informacji 

 przejrzystość i łatwość obsługi dla różnych grup użytkowników 
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Rodzaje kwalifikacji w  ZRK 

Z obszarów oświaty i szkolnictwa wyższego 

Kwalifikacje pełne z oświaty. Włączone z mocy ustawy. 

 

Kwalifikacje pełne ze szkolnictwa 

wyższego. 

Włączone z mocy ustawy.                   

Kwalifikacje cząstkowe w zawodach 

szkolnictwa zawodowego. 

Włączone z mocy ustawy. 

Kwalifikacje cząstkowe nadawane  

po ukończeniu studiów podyplomowych.  

O włączeniu do ZSK decydują:  

uczelnie, instytuty naukowe PAN  

i instytuty badawcze uprawnione  

do prowadzenia studiów podyplomowych. 

Inne kwalifikacje cząstkowe nadawane 

przez uczelnie, instytuty naukowe PAN      

i instytuty badawcze  

po ukończeniu kursów doszkalających, 

szkoleń i innych form kształcenia. 

O włączeniu decyduje minister właściwy 

na wniosek:  

uczelni, instytutów naukowych PAN 

i instytutów badawczych. 

 

Włączane tak, jak kwalifikacje rynkowe. 

   



Rodzaje kwalifikacji w  ZRK 

Kwalifikacje uregulowane 

Kwalifikacje uregulowane  

(należące do poszczególnych działów 

administracji rządowej). 

 

O włączeniu decyduje minister właściwy 

(własna inicjatywa). 

 

Kwalifikacje rynkowe 

Kwalifikacje rynkowe 

(należące do poszczególnych działów 

administracji rządowej). 

 

 

O włączeniu decyduje minister właściwy 

na wniosek  

podmiotów uprawnionych w ustawie o ZSK. 

 

Kwalifikacje potwierdzone dyplomem 

mistrza i świadectwem czeladnika  

(ustawa o rzemiośle). 

 

O włączeniu decyduje minister właściwy 

na wniosek  

Związku Rzemiosła Polskiego. 

 

Włączane do ZSK tak, 

jak kwalifikacje rynkowe. 
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Zakres informacji w ZRK (1) 

Informacje o kwalifikacjach rynkowych, kwalifikacjach 

potwierdzonych dyplomem mistrza i świadectwem czeladnika, 

kwalifikacjach nadawanych przez uczelnie, instytuty naukowe PAN 

oraz instytuty badawcze po ukończeniu kursów dokształcających   

i szkoleń oraz innych form kształcenia:   

 Informacje ogólne o kwalifikacji 

 Informacje o efektach uczenia się  

 Informacje o instytucjach certyfikujących                                       

 Informacje o podmiotach zewnętrznego zapewniania jakości 

 Pozostałe informacje  

  (art. 83, ust. 1, art. 83, ust. 5) 

 

 



Zakres informacji w ZRK (3) 

Informacje o kwalifikacjach pełnych i kwalifikacjach w zawodach      

z obszaru oświaty:                                                                                                             

 nazwa kwalifikacji, nazwa dokumentu oraz okres jego ważności,  

 poziom PRK, 

 warunki, które musi spełniać osoba ubiegająca się o kwalifikację, 

 efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji, 

 dane o instytucji certyfikującej (wybrane). 

                     (art. 83, ust. 2) 

 



Zakres informacji w ZRK (4) 

 

Informacje o kwalifikacjach pełnych z obszaru szkolnictwa 

wyższego:  

 dane uczelni, prowadzone kierunki studiów (profil kształcenia), 

dane jednostek uprawnionych do prowadzenia studiów 

doktoranckich i nadawania stopnia doktora, 

 nazwa tytułu zawodowego uzyskiwanego po ukończeniu 

studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia 

oraz stopień naukowy doktora,  

  adresy stron internetowych podmiotów uczelni. 

              (art. 83, ust. 3) 



Informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu 

studiów podyplomowych  

 Określi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydane     

w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

     Rozporządzenie uwzględni odpowiednio informacje wymagane  

     dla kwalifikacji rynkowych.  

             

                                                                                  (art. 84, ust. 4)  

Zakres informacji w ZRK  (5) 



Podmiot prowadzący ZRK – PARP (1) 

(zadania)  

1. Dokonywanie wpisów w ZRK 

      (wpisywanie kwalifikacji i aktualizacja danych o kwalifikacjach) 

2.  Prowadzenie portalu ZSK w części dotyczącej ZRK 

3.   Przyjmowanie wniosków o:  

 włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK 

 nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji 

 wpisanie na listę PZZJ 

 przywrócenie kwalifikacji statusu kwalifikacji funkcjonującej w ZSK.  

 

  

 

 

 

 

 



Podmiot prowadzący ZRK (2) 

4. Ocena formalna wniosków 

5. Wspomaganie wnioskodawców (w ustalaniu ministra właściwego, 

      współpraca w tym zakresie z ministrem koordynatorem ZSK). 

5. Gromadzenie, przechowywanie (przez 12 lat) i udostępnianie:   

     (ministrowi koordynatorowi ZSK, innym ministrom i Radzie Interesariuszy ZSK) 

 raportów IC z ewaluacji wewnętrznej 

 sprawozdań  IC z działalności 

 raportów PZZJ z zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji 

certyfikującej 

 sprawozdań PZZJ z wykonywanych zadań związanych  

z zewnętrznym zapewnianiem jakości. 

 



Podmiot prowadzący ZRK (3) 

6.  Gromadzenie informacji o: 

 liczbie wydanych dokumentów potwierdzających nadanie 

kwalifikacji, 

 wysokości opłat za walidację i certyfikowanie, 

 wysokości przychodów uzyskanych za walidację i certyfikowanie. 

7. Informowanie instytucji certyfikujących o modyfikacji kwalifikacji 

oraz o zmianie statusu kwalifikacji na archiwalny.  

                                

                                                                                                  (art. 87) 

 



„Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje 

I zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
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Dziękuję z uwagę. 


