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Plan prezentacji  

 
1. Jakie są główne elementy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji? 

2. Dlaczego i w jaki sposób warto włączać kwalifikacje rynkowe do ZSK? 

3. Czym są sektorowe ramy kwalifikacji i w jaki sposób są użyteczne dla 

środowisk branżowych? 

4. Czym są Sektorowe Rady ds. Kompetencji? 

5. Jakie są korzyści z ZSK? 

 
 

 

 

 

 

 



GŁÓWNE ELEMENTY 

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 

KWALIFIKACJI 









PRK jako regał, na którego półkach umieszczamy kwalifikacje 



Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – 

narzędzie integrujące system 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji 
(portal) 

K w a l i f i k a c j e   

Szkolnictwo 

wyższe 
Oświata Uregulowane Rynkowe 

Systemowe zasady  tworzenia i nadawania kwalifikacji 



Jakość kwalifikacji 



Cele włączania kwalifikacji do ZSK 

Rozwój zawodowy  
i osobisty, dalsze 

uczenie się 
Mobilność zawodowa 

Formalne 
potwierdzenie 

kompetencji nabytych 
w miejscu pracy 

Gwarancja jakości 
usług w sektorze 

Czytelność kwalifikacji  
i szybsza rekrutacja do 

pracy 

Rozpoznawalność 
kwalifikacji na 

europejskim rynku 
pracy 



Włączanie kwalifikacji rynkowych do ZSK 

– stan obecny 

 
Kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK: 

 montowanie stolarki budowlanej 

Kwalifikacje przechodzące proces włączania do 

ZSK: 

 pilotowanie imprez turystycznych 

 zarządzanie nieruchomościami 

 programowanie i obsługiwanie procesu druku 

3D 

 
 prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu 

 odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD 

 pośredniczenie w obrocie prawami do 

nieruchomości 

 Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom 

podstawowy 

 stylizowanie paznokci 

 gospodarowanie nieruchomościami 

 wybrane dyplomy mistrzowskie i świadectwa 

czeladnicze 



SZERSZE SPOJRZENIE NA 

KWALIFIKACJE BRANŻOWE – 

SEKTOROWE RAMY 

KWALIFIKACJI 



Sektorowa rama kwalifikacji 

 

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze 

lub branży; 

poziomy sektorowych ram kwalifikacji odpowiadają 

odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji  

   (art. 2, pkt 19 ustawy o ZSK) 

 



Uniwersalne 

charakterystyki 

poziomów - PRK 

Charakterystyki poziomów 

typowe dla kształcenia  

i szkolenia zawodowego  

- PRK 

Przykładowe charakterystyki 

poziomów SRK (sektor bankowy) 

POZIOM 4 

WIEDZA  

Zna i rozumie:  

 

poszerzony zbiór 

faktów dotyczących 

wybranych zjawisk  

i procesów  

w przyrodzie  

i technice 

Zna i rozumie:  

 

różne metody 

i technologie stosowane  

w wykonywaniu zadań 

zawodowych 

Objaśnia kluczowe zmienne 

makroekonomiczne, 

charakteryzujące gospodarkę̨ 

oraz jak zmiany ich wielkości 

wpływają̨ na funkcjonowanie 

banku w gospodarce  

 

Definiuje najważniejsze rodzaje 

ryzyka banku, podstawowe 

zasady i procesy zarzadzania 

ryzykiem oraz wyjaśnia swoje 

miejsce w tym procesie  

 



Cele tworzenia sektorowych ram kwalifikacji 

 

 

 

 

 dostosowanie kwalifikacji do potrzeb danego sektora 

(zasada „branża dla branży”) 

 przeredagowanie przez branżę zapisów PRK w sposób 

czytelny dla jej przedstawicieli 

 uporządkowanie kwalifikacji ważnych dla sektora 

 zwiększenie porównywalności kwalifikacji branżowych 

 pomoc w opisywaniu nowych kwalifikacji w sektorze 

 pomoc w projektowaniu programów kształcenia i szkolenia 

zgodnych z potrzebami rynku pracy 

 

 

 

 



Wykorzystanie SRK – perspektywa branży 

 uporządkowanie kwalifikacji  stworzenie mapy kwalifikacji 

 odpowiedź na deregulację  możliwość odwołania się do 

konkretnej „instancji” podczas sporządzania 

rekomendacji/standardów dotyczących zatrudniania osób 

na poszczególnych stanowiskach  

 pomoc w analizie zapotrzebowania i stanu obecnego 

dotyczącego kwalifikacji w sektorze  branżowe badania 

kapitału ludzkiego itp. 

 



SEKTOROWE RADY  

DS. KOMPETENCJI (przy PARP) 



Sektorowe Rady ds. Kompetencji – 

powstałe do tej pory 

Sektory: 

 Turystyki 

 IT 

 Finansów 

 Budownictwa 

 Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów 

 Opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

 

 

 



Sektorowe Rady ds. Kompetencji - funkcje 

 stanowienie platformy komunikacji między 

edukacją a rynkiem pracy 

 włączanie pracodawców w identyfikowanie  

 i prognozowanie popytu na kwalifikacje i zawody 

 prowadzenie działań na rzecz lepszego 

dopasowania kompetencji pracowników do 

potrzeb przedsiębiorców 



KORZYŚCI Z ZSK 



ZSK wesprze ustalenie własnej ścieżki kariery i zaplanowanie 

osobistego rozwoju zawodowego 



Uprości zmianę zawodu 

 



Pozwoli dobrze dopasować szkolenia 



Pozwoli ocenić, ile są warte zdobywane przez nas 

dyplomy czy certyfikaty 

 



Pomoże przedstawić swoje kwalifikacje w sposób     

zrozumiały dla pracodawców na europejskim rynku pracy 

 



Gdzie szukać dalszych informacji nt. ZSK? 

 

 portal ZSK: http://kwalifikacje.gov.pl/ 

 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji:  

http://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/  

 projekt IBE: http://www.kwalifikacje.edu.pl/ 

 filmy i animacje: https://www.youtube.com/IbeKrk 

   

http://kwalifikacje.gov.pl/
http://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
http://www.kwalifikacje.edu.pl/
http://www.kwalifikacje.edu.pl/


„Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  

na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje 

i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” 
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