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ETAPY WŁĄCZANIA KWALIFIKACJI RYNKOWEJ DO ZSK 

I 
• Ocena formalna wniosku 

II 
• Konsultacje, ocena i rozstrzygnięcie 

o zasadności włączenia kwalifikacji do ZSK  

III 
• Przypisanie poziomu PRK i włączenie 

kwalifikacji do ZSK 
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ETAP I: OCENA FORMALNA WNIOSKU 

Złożenie wniosku  
o włączenie kwalifikacji 

do ZSK - podmiot 

Ocena 
formalna - IBE 

Minister 
właściwy 
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ETAP II: KONSULTACJE ŚRODOWISKOWE, OPINIE SPECJALISTÓW, 
OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU 

Konsultacje wniosku 
z zainteresowanymi 

środowiskami 

Opracowanie opinii specjalistów  
w sprawie potrzeby włączenia 

kwalifikacji do ZSK 

Ocena merytoryczna 
wniosku 

Rozstrzygnięcie 
o włączeniu kwalifikacji do ZSK 
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KONSULTACJE ŚRODOWISKOWE 

• Minister właściwy: 

• umieszcza na portalu ZSK informację o rozpoczęciu konsultacji  
i możliwości zgłaszania opinii 

• przesyła proponowany wniosek do zainteresowanych środowisk 

• odnosi się do zgłoszonych opinii w formie podsumowania wyników 
konsultacji 

• podsumowanie umieszcza na portalu ZSK i przekazuje wnioskodawcy 

•   Cel: 

• wczesne informowanie i aktywizowanie środowisk 

• pozyskanie opinii zainteresowanych środowisk 

 

• www.kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia 

 



Instytut Badań Edukacyjnych 

OPINIE SPECJALISTÓW 

• Minister właściwy: 

• w trakcie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami 
nawiązuje współpracę ze specjalistami i udostępnia im 
opinie tych środowisk 

• występuje o opinię specjalistów w sprawie społeczno-
gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK 

• opinia ta nie jest wiążąca dla ministra 

• Cel: 

• pozyskanie opinii specjalistów 

• odniesienie kwalifikacji do sytuacji na rynku danej branży 
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ZESPÓŁ SPECJALISTÓW 

Art. 19 ustawy o ZSK: 

• Specjaliści: 

1) posiadają doświadczenie praktyczne w dziedzinie, 
której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa; 

2) reprezentują poszczególne grupy interesariuszy, 
których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy; 

3) posiadają kompetencje pozwalające na ocenę 
poszczególnych efektów uczenia się w danej 
kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek. 
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OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU 

• Ocena obejmuje: 

• ocenę efektów uczenia się w odniesieniu do zadań, 
podejmowanych przez osoby posiadające daną kwalifikację 

• ocenę adekwatności wymagań dotyczących walidacji 

• ocenę celowości włączenia kwalifikacji do ZSK, 
uwzględniającą: 

• zgodność kwalifikacji z potrzebami społecznymi i rynku 
pracy oraz oczekiwaniami pracodawców 

• dostosowanie wymagań dla kwalifikacji  
do obiektywnych uwarunkowań i możliwości osiągnięcia 

• podobieństwo do innych kwalifikacji włączonych do ZSK 
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DECYZJA O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI 

 

• negatywne rozstrzygnięcie – minister informuje 
o nim wnioskodawcę i podaje uzasadnienie 

 

• pozytywne rozstrzygnięcie – minister podejmuje 
działania w celu przypisania do kwalifikacji 
poziomu PRK 
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• Konsultacje, ocena i rozstrzygnięcie  
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ETAP III: PRZYPISANIE POZIOMU I WŁĄCZENIE DO ZSK 

Powołanie zespołu ekspertów i 
opracowanie rekomendacji dot. 

poziomu PRK 

Przekazanie rekomendacji 
Radzie Interesariuszy 

Przypisanie kwalifikacji 
poziomu PRK  

i włączenie do ZSK 

Możliwość ubiegania się  
o nadanie uprawnień do 

certyfikowania 
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PRZYPISANIE POZIOMU – ZESPÓŁ EKSPERTÓW 

 

• Minister powołuje Zespół Ekspertów w celu przypisania  
do kwalifikacji poziomu PRK 

 

• W rozporządzeniu Ministra Edukacji (koordynatora ZSK) 
określone są: 

• warunki, jakie muszą spełniać eksperci, 

• procedurę porównywania efektów uczenia się   
z charakterystykami poziomów PRK, 

• tryb powoływania ekspertów do zespołu, 

• sposób dokumentowania prac 
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OPRACOWANIE REKOMENDACJI DOT. POZIOMU  

• zespół ekspertów przygotowuje rekomendację  
w sprawie przypisania poziomu PRK do kwalifikacji 

• rekomendacja zespołu ekspertów zawiera: 

• efekty uczenia się wymagane dla danej 
kwalifikacji, 

• odniesienie do poziomu PRK, 

• odniesienie do poziomu SRK, (jeśli 
odpowiednia SRK jest włączona do ZSK). 
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PRZEKAZANIE REKOMENDACJI RADZIE INTERESARIUSZY 

negatywna opinia RI – zespół ekspertów 
ponownie sporządza rekomendację, w której 
odnosi się do opinii RI 

 

pozytywna opinia RI – minister przypisuje 
kwalifikacji poziom PRK i włącza ją do ZSK 
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PRZYPISANIE POZIOMU I WŁĄCZENIE KWALIFIKACJI  
DO ZSK 

• Minister przypisuje poziom PRK  
do danej kwalifikacji zgodnie z treścią 
rekomendacji 

 

• Minister włącza kwalifikację do ZSK  
na drodze obwieszczenia 
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WYMAGANIA DLA INSTYTUCJI 
CERTYFIKUJĄCYCH KWALIFIKACJE 
RYNKOWE W ZSK  
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INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA TO… 

      

 

 

… podmiot, który uzyskał uprawnienia  

do nadawania  

określonej kwalifikacji  

włączonej do ZSK 

 

 prowadzący działalność gospodarczą 

 

 spełniający wymagania określone  

dla danej kwalifikacji rynkowej 
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WYMAGANIA WOBEC IC W ZSK 

Art. 41. ust. 2 ustawy o ZSK: 

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej 

kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą, jeżeli: 

1) zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające 

przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których 

mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5 (obwieszczenie ministra właściwego 

o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK – wymagania dotyczące 

walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację) 

2) spełnia dodatkowe warunki określone w art. 25 ust. 2 pkt 7 
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WYMAGANIA WOBEC IC W ZSK 

W procesie włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK w razie potrzeby minister 

właściwy może określić: 

 dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki danej kwalifikacji, 

dotyczące m.in.: 

 zakresu i częstotliwości ewaluacji wewnętrznej, 

 zakresu i częstotliwości składania sprawozdań z działalności IC. 
       Art. 25 ust. 2 pkt 6 

 dodatkowe warunki, jakie musi spełnić podmiot ubiegający się  

o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej  

       Art. 25 ust. 2 pkt 7 
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WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIENIA  
DO CERTYFIKOWANIA I PROCEDURA 
NADAWANIA UPRAWNIENIA IC 
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KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ IC? 

Złożenie wniosku 
formalnego o bycie IC 
razem z wnioskiem o 
włączenie kwalifikacji  

Włączenie 
kwalifikacji  

Opłata + uzupełnienie 
merytoryczne 

/rozpatrywanie 
wniosku IC 

Nadanie uprawnienia  
do certyfikowania 

Dla kwalifikacji własnego projektu (wnioski składane równolegle) 

Ogłoszenie naboru na 
IC dla właśnie 

włączonej kwalifikacji   

„Zgłoszenie się” do 
kwalifikacji już 

funkcjonującej w ZSK 
(w dowolnym 

momencie) 

Złożenie wniosku 
formalnego z 
załącznikami 

merytorycznymi  
+ opłata  

Rozpatrywanie 
wniosku IC 

Nadanie uprawnienia 
do certyfikowania 

Dla kwalifikacji włączonej przez inny podmiot  



Instytut Badań Edukacyjnych 

KIEDY MINISTER WŁAŚCIWY NADAJE UPRAWNIENIA IC? 

Art. 41 ustawy o ZSK: 

• Minister właściwy nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do certyfikowania 

danej kwalifikacji rynkowej: 

1. funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; 

2. w odniesieniu do której na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji została 

ogłoszona informacja, o której mowa w: 

• art. 26 ust. 1 – po włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK 

• art. 34 ust. 1 – po przywróceniu kwalifikacji archiwalnej statusu kwalifikacji 

funkcjonującej w ZSK 

• art. 35 ust. 3. – po nadaniu kwalifikacji rynkowej statusu kwalifikacji zawieszonej 
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Włączenie do 
ZSK 

Uprawnienia 
IC 

Opis 
kwalifikacji 

     PZZJ 
Walidacja 

i  
certyfikowanie 
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WYMAGANIA DLA WALIDACJI  
I PODMIOTÓW PRZEPROWADZAJĄCYCH 
WALIDACJĘ 



Instytut Badań Edukacyjnych 

WYMAGANIA DLA WALIDACJI W OPISIE KWALIFIKACJI 

Mogą i powinny uwzględniać: 

 

metody walidacji 

zasoby kadrowe 

zasoby organizacyjno-materialne 



Instytut Badań Edukacyjnych 

ZADANIA I OBOWIĄZKI IC 
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZSK 
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CERTYFIKOWANIE I WALIDACJA 

IC odpowiadają za 
procesy: 

• walidacji kwalifikacji 
rynkowej 
 

• certyfikowania 
kwalifikacji rynkowej 

IC mogą realizować 
procesy: 

• walidacji  
i certyfikowania 
 

• certyfikowania  
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI  
art. 63 ustawy o ZSK 
 

1. Instytucja certyfikująca opracowuje i stosuje wewnętrzny 
system zapewniania jakości. 

 

2. Wewnętrzny system zapewniania jakości dotyczy zasad 
postępowania, procedur, metod oraz rozwiązań 
organizacyjnych służących zapewnianiu poprawności walidacji 
i certyfikowania oraz doskonaleniu walidacji i certyfikowania. 
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI  
art. 63 ustawy o ZSK 

stałe monitorowanie i bieżąca ocena walidacji  
i certyfikowania 

ewaluacja wewnętrzna walidacji  
i certyfikowania 

rozdzielenie procesów kształcenia  
i szkolenia od walidacji 



Instytut Badań Edukacyjnych 

3% PRZYCHODU Z WALIDACJI - KWARTALNIE 

Art. 46. ustawy o ZSK: 

Instytucja certyfikująca wnosi kwartalną opłatę w wysokości 3% 

przychodów z opłat za walidację i certyfikowanie, jednakże  

nie mniej niż 1 zł od wydanego dokumentu potwierdzającego 

nadanie kwalifikacji rynkowej, do której certyfikowania  

jest uprawniona. 
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