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Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 

Współpraca pracodawców 
z edukacją formalną i pozaformalną

Umiejętności podstawowe, przekrojowe 
i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Rozwijanie umiejętności w edukacji 
formalnej - kadry zarządzające
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Rozwijanie umiejętności w edukacji 
formalnej - kadry uczące

Rozwijanie umiejętności poza 
edukacją formalną

Rozwijanie i wykorzystanie umiejętności
w miejscu pracy

Doradztwo zawodowe

Planowanie uczenia się przez całe 
życie i potwierdzanie umiejętności
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POLITYKA 
PUBLICZNA

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 

POLITYKA 
PUBLICZNA

20.1. rozwijanie istniejących i tworzenie nowych form współpracy na 
każdym etapie kształcenia, szkolenia i egzaminowania;
20.2. wspieranie rozwiązań organizacyjnych i finansowych, w tym: 
- wspieranie instytucji i organizacji wzmacniających współpracę pomiędzy 
pracodawcami a instytucjami edukacji formalnej i pozaformalnej, 
- opracowanie i wdrażanie, we współpracy z branżowymi organizacjami 
pracodawców, rozwiązań systemowych rozwijających współpracę między 
innymi poprzez organizację branżowych konkursów umiejętności 
zawodowych; 
20.3. promowanie istniejących i tworzenie nowych rozwiązań 
motywujących pracodawców do zwiększania zakresu współpracy                           
z instytucjami edukacji formalnej i pozaformalnej; 
20.4. wykorzystanie platform edukacyjnych uwzględniających wymianę 
informacji pomiędzy pracodawcami a instytucjami edukacji formalnej                      
i pozaformalnej; 

20.5. wspieranie pracodawców w przygotowaniu opisów 
kwalifikacji rynkowych oraz włączanie kwalifikacji rynkowych do 
ZSK; 
20.6. wspieranie pracodawców, w tym instruktorów i opiekunów praktyk          
w zakresie przygotowania do pracy z uczniem lub studentem realizującym 
kształcenie praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy.
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Co to jest Zintegrowany System Kwalifikacji? 

Europa – 39 krajów
Świat – 100 krajów

źródło: https://www.cedefop.europa.eu/files/9127_pl.pdf

• rozwiązanie systemowe

• definiowanie, uporządkowanie, porównywanie kwalifikacji 

https://www.cedefop.europa.eu/files/9127_pl.pdf
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Polska Rama Kwalifikacji
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KWALIFIKACJE W ZSK
– podstawa prawna

PRK 
arabskie 

1 - 8
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rzymskie      

I - VIII



Instytut Badań EdukacyjnychŹródło: Poz. 1203, Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
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Kwalifikacja rynkowa w ZSK (przykład certyfikatu)
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Walidacja w ZSK – przykładowe sposoby 

TEST TEORETYCZNY

EGZAMIN 
PRAKTYCZNY 

PORTFOLIO 
OBSERWACJA W 
MIEJSCU PRACY  
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możliwość tworzenia 
nowych kwalifikacji 
odpowiadających na 
potrzeby rynku czy 

branży 
(z nowych obszarów, 

zakresów zadań 
zawodowych)  

odpowiadanie na 
potrzeby społeczne

(np. proste kwalifikacje dla 
osób niepełnosprawnych)

przypisany poziom 
PRK

(międzynarodowa
rozpoznawalność, 
czytelny przekaz: 

„sprawdzone 
kompetencje”)

Po co kwalifikacje rynkowe w ZSK?
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Nowe możliwości w świetle zmian prawa oświatowego

+
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iźródło: Wojciech Stęchły, „Edukacja formalna wobec edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego” (Warszawa 2021) 

Tabela 5. Zestawienie kwalifikacji zawodowych z systemu oświaty i rynkowych, które tworzą ścieżki uczenia się (strony 47-48)

Propozycje kwalifikacji rynkowych dla uczniów

PRK 4

PRK 3

PRK 4
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Dziękuję za uwagę

Hanna Rojek 
Instytut Badań Edukacyjnych
h.rojek@ibe.edu.pl
tel. 573 444 581 

mailto:h.rojek@ibe.edu.pl
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ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

tel.: (22) 241 71 00, e-mail: zsk@ibe.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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


