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„Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i
inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu - ZSK 4”

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI 
– most między oświatą a rynkiem pracy
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Zintegrowany System Kwalifikacji opisuje,
porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w
jednym, powszechnie dostępnym rejestrze
– Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.
ZSK określa także zasady i standardy
zdobywania funkcjonujących w nim
kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość
certyfikatów wydawanych w ramach
systemu.

CZYM JEST ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI? 

Źródło: http://yourlearningorganisation.com/2018/06/12/benefit-lifelong-learning/
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PRACODAWCY 

PRACOWNICY
łatwiejsze zdobywanie nowych kwalifikacji 

i poruszanie się po rynku pracy

EDUKACJA

możliwość tworzenia kwalifikacji potrzebnych 

w branży, kandydaci do pracy ze sprawdzonymi 

kompetencjami, nowe narzędzia HR

DLA KOGO?

ABSOLWENCI

PUBLICZNE SŁUŻBY 

ZATRUDNIENIA

rozpoznawalność polskich kwalifikacji w innych 

krajach, zapewnianie jakości nadawanym 

kwalifikacjom

możliwość uzyskiwania kwalifikacji poprzez 

walidację dla osób bezrobotnych, programy 

szkoleń zakończonych walidacją

dodatkowa kwalifikacja ułatwiająca wejście na 

rynek pracy
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Włączenie pierwszej 
kwalifikacji rynkowej
- montowanie stolarki 

budowlanej
7 lipca 2017 r.

Uruchomienie 
Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji 
- w rejestrze znajdują 
się kwalifikacje pełne 

z oświaty 
i szkolnictwa wyższego

15 lipca 2016 r.

Ustawa 
o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji 
weszła w życie  

15 stycznia 2016 r.

2016 2017 2018

10 286  KWALIFIKACJI 
W SYSTEMIE

stan na dzień: 
1 grudnia 2020 r.

Uchwalenie ustawy
o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji 
w dniu 

22 grudnia 2015 r.

2019

SYSTEM JUŻ DZIAŁA!
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Zintegrowany System Kwalifikacji
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ZSK – JEDEN SYSTEM, RÓŻNE KWALIFIKACJE 
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Kwalifikacja:

• zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych

• nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez 

uczenie się nieformalne

• zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami

• których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz 

• formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący

USTAWOWA DEFINICJA KWALIFIKACJI
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INTEGRACJA I PORÓWNYWALNOŚĆ KWALIFIKACJI  

Źródło: https://prk.men.gov.pl
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Kwalifikacje RYNKOWE

 Kwalifikacje wypracowane przez różne środowiska (organizacje 

społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty) na podstawie 

zgromadzonych przez nie doświadczeń

 Rynkowe tzn. takie, które powstały i funkcjonują na „wolnym rynku” 

kwalifikacji

RODZAJE KWALIFIKACJI



Instytut Badań Edukacyjnych

Elementy wyróżniające kwalifikacje rynkowe:

 odzwierciedlenie zapotrzebowania na kwalifikacje na rynku pracy

 szczegółowy opis kwalifikacji określony w ustawie

 rozdzielenie procesu uczenia się, walidacji i certyfikacji

 walidacja efektów uczenia się niezależnie od sposobu nauki

 system nadzoru i zapewniania jakości 

KWALIFIKACJE RYNKOWE
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PRZYKŁADOWE KWALIFIKACJE RYNKOWE                                                                                

» Zarządzanie pracą restauracji

» Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca

» Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketingu)

» Montowanie stolarki budowlanej

» Zarządzanie obsługą spraw kadrowych

» Tworzenie witryn internetowych

» Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD

» Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych

» Pilotowanie imprez turystycznych

» Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po 
chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog

» Budowanie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego pracodawcy”
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POLSKA RAMA KWALIFIKACJI

Certyfikat zarządzanie procesami 

księgowymi 

Certyfikat Pakowanie posiłków i pomoc           

w dostarczaniu do odbiorcy

Certyfikat - Psychoonkolog

Certyfikat umiejętności komputerowych -

poziom podstawowy

świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły 

podstawowej (dotychczas gimnazjum)

dyplom zawodowy (zasadnicza szkoła 

zawodowa, branżowa szkoła 

I stopnia)

świadectwo dojrzałości; dyplom 

zawodowy (technikum; branżowa szkoła 

II stopnia)

dyplom 

kolegium*

dyplom studiów I stopnia 

(licencjat, inżynier)

dyplom studiów II stopnia (magister), 

dyplom jednolitych studiów magisterskich

dyplom doktora

dyplom ukończenia szkoły artystycznej 

potwierdzający uzyskanie tytułu 

zawodowego; dyplom zawodowy 

po ukończeniu szkoły policealnej

świadectwo ukończenia 6-letniej szkoły 

podstawowej

Certyfikat montowanie stolarki 

budowlanej

Certyfikat pilotowanie imprez 

turystycznych

Certyfikat odzyskiwanie danych 

z dysków twardych HDD

PRZYKŁADOWE KWALIFIKACJE RYNKOWE
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EUROPEJSKA RAMA KWALIFIKACJI
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PRK
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Publiczny rejestr dostarczający informacji na temat 
kwalifikacji ZSK

rejestr.kwalifikacje.gov.pl

ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI
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10286

KWALIFIKACJE RYNKOWE

93

KWALIFIKACJE
ZE SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO

9097

KWALIFIKACJE 
Z SYSTEMU 
OŚWIATY 

KWALIFIKACJE W ZRK 

1071

stan na dzień: 
1 grudnia 2020 r.
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Nowe możliwości w świetle zmian prawa oświatowego:

• przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej
określonej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
(art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy – Prawo oświatowe)

• zakłada się możliwość nieodpłatnej walidacji i certyfikacji
kwalifikacji rynkowej dla uczniów i absolwentów szkół
(art. 122a ustawy – Prawo oświatowe)

ZSK DLA OŚWIATY
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DLA UCZNIÓW/ SZKÓŁ

• ugruntowanie pozycji edukacji formalnej, która jest podstawą do budowania 
dalszej ścieżki kariery 

• kwalifikacje rynkowe jako uzupełnienie kwalifikacji z oświaty i szkolnictwa 
wyższego

• budowanie świadomości uczenia się przez całe życie 

• szybkie reagowanie na zmieniający się rynek pracy

• efektywne kierowanie rozwojem osobistym i łatwiejsze planowanie kariery

• szerszy zakres współpracy z pracodawcami 

ZSK DLA OŚWIATY
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ZSK DLA OŚWIATY – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Seminaria/prezentacje /spotkania  

Lekcje dla dzieci i młodzieży  

Lokalne partnerstwa na rzecz 
wdrażania Lifelong Learning

Kwalifikacje rynkowe dla 
nauczycieli



Instytut Badań Edukacyjnych

Zapraszam do kontaktu:

Hanna Rojek

tel: 573 444 581

e-mail: h.rojek@ibe.edu.pl
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Strona projektu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
www.kwalifikacje.edu.pl

Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
www.kwalifikacje.gov.pl

Portal Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

WIĘCEJ O ZSK



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytut Badań Edukacyjnych
Biuro Projektu ZSK
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
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