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Załącznik nr 1

DZIAŁANIE PO WER

Działanie 2.13

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł lub zakres
projektu

Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie
interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym
(ZSK 2 - Projekt interwencyjny)

Cel szczegółowy PO
WER, w ramach
którego projekt
będzie realizowany

Priorytet inwestycyjny

Cel szczegółowy 2: Włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty oraz
szkolnictwa wyższego do zintegrowanego systemu kwalifikacji.

PI 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji
1. Wdrażanie i wsparcie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, mające na
celu włączenie do systemu kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa
wyższego, poprzez realizację następujących działań:
a. przygotowanie podmiotów ustanawiających kwalifikacje (ministrów) do wdrożenia
systemowych rozwiązań (w tym prowadzenie prac w ramach grup eksperckich,
opracowanie podręczników, materiałów informacyjnych, organizowanie seminariów,
warsztatów, prace nad terminologią ZSK). Monitoring i ewaluacja oraz wypracowywanie
rekomendacji dotyczących spójności stosowanych rozwiązań,

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

b. przygotowanie instytucji certyfikujących i walidujących do wdrażania rozwiązań w
zakresie nadawania kwalifikacji, zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji i wsparcie tego wdrożenia, w tym poprzez przygotowywanie projektów
konkursowych (m.in. tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania
jakości, analizy pod kątem ich funkcjonowania i rozwoju, stworzenie bazy dobrych praktyk
rozwiązań w zakresie funkcjonowania wewnętrznych i zewnętrznych systemów
zapewniania jakości). Wypracowywanie i wdrożenie katalogu metod weryfikacji efektów
uczenia się,
c. przygotowanie rozwiązań i metod w zakresie identyfikacji i dokumentacji kompetencji
osób ubiegających się o kwalifikacje, w tym metod rozpoznawania kompetencji nabytych
poza zorganizowanymi formami uczenia się (recognition of prior learning - RPL),
stworzenie bazy dobrych praktyk oraz przygotowanie kadry specjalistów w tym zakresie
dla instytucji certyfikujących i walidujących funkcjonujących w ramach ZSK oraz instytucji
szkoleniowych i instytucji rynku pracy,
e. koordynacja prac nad opracowaniem opisów 200 kwalifikacji nadawanych poza
systemami oświaty i szkolnictwa wyższego zgodnych ze standardem ZSK (przygotowanie
i wsparcie podmiotów zgłaszających kwalifikacje m. in. w zakresie opisywania kwalifikacji,
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propozycji przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, analizy aktualności,
adekwatności i realności, w tym przygotowania projektów konkursowych na opracowanie
kwalifikacji zgodnych z założeniami ZSK. Wybór kwalifikacji do wpisania będzie
uwzględniał opinie rady ds. kompetencji (tam, gdzie zostaną utworzone),
f. opracowywanie powiązanych z Polską Ramą Kwalifikacji sektorowych ram kwalifikacji
w 16 sektorach, z uwzględnieniem opinii oraz oczekiwań sektorowych rad ds.
kompetencji (tam, gdzie zostały utworzone),
g. monitorowanie i ewaluacja rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (zbieranie
danych, analizy, przygotowywanie rekomendacji doskonalenia i podnoszenia jego
efektywności na poziomie systemowym) oraz monitoring rozwiązań zagranicznych (w
tym: analiza rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych w krajach europejskich, analiza
zaleceń i inicjatyw europejskich: ERK, walidacja, ECVET, EQAVET, ESCO, itp.),
h. upowszechnianie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szczególności wśród osób
uczących się (w tym wśród osób o niskich kwalifikacjach), pracodawców, doradców
edukacyjno- zawodowych i zawodowych, oraz instytucji (szkoły, firmy szkoleniowe,
instytucje rynku pracy, itd.)

Cel główny projektu

Kamienie milowe
projektu

Podmiot zgłaszający
projekt
Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który
będzie wnioskodawcą

Interwencyjne wspieranie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, mające na
celu włączenie do systemu kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa
wyższego, w tym kwalifikacji potrzebnych społecznie i innowacyjnych oraz
upowszechnianie ZSK wśród jednostek samorządu terytorialnego
1. Rozpoczęcie działania przez pierwszych 4 regionalnych doradców ZSK –
czerwiec 2018 r.
2. Opracowanie pierwszej SRK – październik 2018 r.
3. Opracowanie innowacyjnego narzędzia do weryfikacji kompetencji społecznych
– grudzień 2018 r.
4. Rozpoczęcie działania przez pozostałych 12 regionalnych doradców ZSK –
grudzień 2018 r.
5. Przygotowanie opisów 40 kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa
wyższego do włączenia do ZSK, w tym kwalifikacji potrzebnych społecznie - grudzień
2018 r.
6. Opracowanie pierwszych 5 innowacyjnych kwalifikacji– marzec 2019 r.
7. Przygotowanie opisów kolejnych 40 kwalifikacji spoza systemu oświaty i
szkolnictwa wyższego do włączenia do ZSK, w tym kwalifikacji potrzebnych społecznie, czerwiec 2019 r.
8. Uruchomienie on-line multimedialnego vademecum walidacji - grudzień 2019 r.
9. Opracowanie drugiej SRK – grudzień 2019
10. Przygotowanie opisów pozostałych 40 kwalifikacji spoza systemu oświaty i
szkolnictwa wyższego do włączenia do ZSK - grudzień 2019 r.
11. Opracowanie pozostałych 15 innowacyjnych kwalifikacji – grudzień 2019
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instytut Badań Edukacyjnych
Art. 89 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przewiduje powierzenie przez
Ministra Edukacji Narodowej (ministra koordynatora ZSK) wybranych działań dotyczących
wspierania i monitorowania rozwoju ZSK Instytutowi Badań Edukacyjnych.
Od 2010 roku Instytut Badań Edukacyjnych zaangażowany jest w tworzenie rozwiązań
mających na celu integrację krajowego systemu kwalifikacji poprzez realizację trzech
projektów systemowych:
(1) „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram
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Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” (projekt
realizowany w okresie lipiec 2010 r. – czerwiec 2015 r.)
(2) „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu
kwalifikacji oraz kampania informacyjna dot. jego funkcjonowania” realizowany w
partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie (projekt realizowany w okresie
lipiec 2013 r.- listopad 2015 r. )
(3) „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – wdrożenie zintegrowanego rejestru
kwalifikacji w zakresie organizacyjno-instytucjonalnym” (projekt realizowany w okresie
listopad 2013 r. – listopad 2015 r.)
W wyniku realizacji ww. projektów wypracowana została koncepcja zintegrowania
krajowego systemu kwalifikacji oraz najważniejsze rozwiązania w tym zakresie
pozwalające przygotować propozycje niezbędnych regulacji prawnych.
Instytut Badań Edukacyjnych jest więc jedynym, wskazanym w ustawie podmiotem
przygotowanym do aktywnego wsparcia procesu wdrażania Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji, zarówno od strony merytorycznej jak i informacyjno-edukacyjnej.
Od stycznia 2016 r. Minister-koordynator ZSK powierzył IBE wspieranie wdrażania
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Związane jest to również z realizacją projektu
pozakonkursowego pt. Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i
zapewniających jakość nadawania kwalifikacji, który jest realizowany w okresie styczeń
2016-czerwiec 2018.
Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

TAK

Podmioty, które będą
partnerami
w projekcie
i uzasadnienie ich
wyboru
Czy projekt będzie
projektem
grantowym?

NIE

X

NIE

X

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

12.2019

Nie dotyczy.

TAK

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał albo miesiąc
oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

IV kw. 2017

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

01.2018

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)
w roku 2016

w roku 2017

w roku 2018

w roku 2019

w roku 2020

ogółem

4

0

0

16 400 000

24 600 000

0

41 000 000

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

0 (PLN)

NIE

X

Szacowany wkład UE (PLN)
34 554 800,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym
Umowa Partnerstwa przewiduje możliwość realizacji projektów w trybie pozakonkursowym, m.in. jeżeli: występuje
prawny obowiązek realizacji określonych zadań przez dany podmiot lub grupę podmiotów, wynikających z
przepisów prawa lub dokumentów strategicznych, w szczególności w przypadku występowania monopolu
kompetencyjnego.
Przedmiotowy
projekt
spełnia
powyższe
warunki
realizacji
w
trybie
pozakonkursowym:
Minister - koordynator ZSK będzie realizował działania w m.in. następujących obszarach .: przygotowywanie
rozwiązań organizacyjno-technicznych dla ZSK zgodnie z kierunkami rozwoju systemu; współpraca z
interesariuszami w ramach Rady Interesariuszy; ‒monitorowanie funkcjonowania ZSK, w tym badanie karier
zawodowych osób posiadających kwalifikacje nadawane w ramach systemu oświaty; - przygotowywanie raportów
dotyczących ZSK; prowadzenie portalu ZSK. Większość z wymienionych w ustawie o ZSK zadań Ministra –
koordynatora ZSK powierzona została Instytutowi Badań Edukacyjnych. Celem projektu jest realizacja działań
wspierających rozwój ZSK w zakresie wynikają z zadań powierzonych IBE.
Przyjęte rządowe dokumenty strategiczne1 mówią wprost o wdrażaniu ramy kwalifikacji oraz rozwiązań
integrujących krajowy system kwalifikacji dla większej efektywności realizacji polityki na rzecz uczenia się przez
całe życie w Polsce. Ze względu na systemowy charakter wdrażania Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz integracji
różnych elementów krajowego systemu kwalifikacji na poziomie administracji centralnej nie jest możliwa efektywna
realizacja tego procesu w ramach kilku instytucji. Instytut Badań Edukacyjnych poprzez realizację trzech projektów
systemowych dotyczących budowy i wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, przy ścisłej współpracy z
szerokim gronem interesariuszy, uzyskał unikatowy potencjał kompetencyjny. Potencjał ten jest obecnie
wykorzystywany przy realizacji projektu pozakonkursowego dotyczącego wspierania rozwoju ZSK, na poziomie
administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość. Zespół realizujący projekty,
złożony z naukowców i osób posiadających wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej jest jedynym
podmiotem, który ma możliwość przygotowania zarówno kadry administracji centralnej do realizacji zadań
związanych z wdrażaniem ZSK, jak również podmiotów, które chciałyby wdrożyć elementy systemu w ramach
projektów konkursowych (SRK, system zapewniania jakości kwalifikacji, zasady walidacji, przygotowanie opisów
nowych kwalifikacji), co pozwoli na osiągnięcie całości zakładanych rezultatów w ramach PO WER.
Interwencja dotycząca wsparcia ZSK w PO WER została podzielona na etapy, zgodnie z postanowieniami Umowy
Partnerstwa, która nakłada taki obowiązek na wszystkie przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji
(str. 239). Działania dotyczące ZSK zostały zaplanowane do realizacji w pięciu projektach podzielonych na dwie
wiązki (zgodnie z poniższym schematem).
Projekt jest projektem o charakterze interwencyjnym, mającym na celu ograniczenie zidentyfikowanych barier w

1 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030; Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo.
Konkurencyjna gospodarka. Sprawne państwo; Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki; Strategia Rozwoju
Kapitału Ludzkiego; Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego; Perspektywa uczenia się przez całe życie; Krajowy Program
Reform 2014/2015.
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rozwoju ZSK. Rozpoczyna on realizację drugiej wiązki projektów związanych ze wspieraniem rozwoju ZSK.

Pierwsza wiązka (projekty wspierające obszary wdrażania ZSK) – uruchomiona od wejścia w życie ustawy o
ZSK obejmuje 3 projekty wspierające kolejne etapy wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie
administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji
(projekty ZSK 1→ ZSK 3→ ZSK 5).
Druga wiązka (projekty interwencyjne) – obejmuje 2 etapy rozwoju kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych
społecznie w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie
krajowym i regionalnym (projekty interwencyjne ZSK 2→ZSK 4). Uruchomienie tej wiązki od 2018 r .ma na celu
realizację zadań, które uzupełniają działania zaplanowane w pierwszej wiązce, w tym zadania ukierunkowane na
zmniejszenie zidentyfikowanych barier i ograniczeń w rozwoju ZSK.
Równoległa realizacja dwóch projektów pozakonkursowych wspierających rozwój ZSK ma na celu intensyfikację
wsparcia podmiotów zaangażowanych w rozwój systemu i szybki wzrost liczby kwalifikacji włączonych do ZSK
oraz wydawanych świadectw i certyfikatów z przypisanym poziomem PRK. Obszary objęte wsparciem w zakresie
przygotowywania opisów kwalifikacji oraz metod walidacji w każdym z projektów pozakonkursowych będą
rozłączne.
Realizacja projektów w ramach obu wiązek w trybie pozakonkursowym pozwoli na lepszą koordynację założonej
interwencji. Projekty stanowią element realizacji w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) zadań powierzonych
przez Ministra koordynatora ZSK. W IBE koordynacja działań w ramach dwóch równoległych wiązek będzie w
szczególności zapewniona przez nadzór nad realizacją tych projektów przez Zastępcę Dyrektora ds. ZSK, który
jest jednocześnie liderem projektów.

Słownik podstawowych pojęć i skrótów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji użytych w fiszce:
Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której
obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji
oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) – rejestr publiczny ewidencjonujący kwalifikacje włączone do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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Kwalifikacja – określony zestaw efektów uczenia się (zgodnych z ustalonymi standardami), których osiągnięcie
zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję. W obecnym dokumencie, gdy mowa jest o
kwalifikacji, dotyczy to kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego.
Polska rama kwalifikacji (PRK) – opis krajowej struktury poziomów kwalifikacji w ZSK.
Sektorowa rama kwalifikacji (SRK) – opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży;
poziomy Sektorowych ram kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Minister koordynator ZSK – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wykonuje zadania ministra
koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Minister właściwy – wg ustawy o ZSK minister kierujący działem administracji rządowej jest właściwy w sprawach
włączania do ZSK kwalifikacji uregulowanych i rynkowych należących do działu, którym kieruje oraz w sprawach
dotyczących funkcjonowania tych kwalifikacji w ZSK, w tym nadzoru nad walidacją, certyfikowaniem i
zapewnianiem jakości.
Instytucja certyfikująca (IC) – podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, tzn. do nadawania
określonych kwalifikacji włączonych do ZSK.
Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) – instytucja, której minister właściwy powierzył funkcję
zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej.
Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu
Wejście w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji stanowi ważny element integracji systemu
kwalifikacji w Polsce. Są to rozwiązania nowe, wprowadzające określone standardy w ZSK, szczególnie w
obszarze kwalifikacji rynkowych, Sprawne wdrożenie przewidzianych mechanizmów wymaga współdziałania
licznych podmiotów, w tym: podmiotów zgłaszających kwalifikacje, instytucji certyfikujących, podmiotów
zewnętrznego zapewniania jakości, a także innych takich jak: organizacji branżowych (sektorowych),
pracodawców, partnerów społecznych i instytucje rynku pracy. Osiągnięcie celów założonych w ustawie wymaga
skoordynowanej i szeroko zakrojonej interwencji publicznej, obejmującej działania na poziomie regionalnym oraz
sektorowym. Dodatkowo, wyzwaniem jest budowanie bazy wiedzy oraz doświadczeń wspierających rozwój metod
i narzędzi walidacji, jako kluczowego procesu prowadzącego do uzyskiwania kwalifikacji przez osoby uczące się.
Zgodnie z założeniami ustawy, od stycznia 2016 r. podejmowane są działania związane z wdrażaniem ZSK, od
lipca 2016 r. rozpoczął funkcjonowanie Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. W lipcu 2017 r. wpłynęło łącznie 11
wniosków o włączenie kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK. Proces rozpatrywania
wniosków o włączenie kwalifikacji przez ministrów właściwych jest długotrwały, między innymi ze względu na
wypracowywanie rozwiązań instytucjonalnych w poszczególnych resortach. Podmioty zgłaszające kwalifikacje w
znakomitej większości do instytucje o zasięgu krajowym, brak jest kwalifikacji zgłaszanych ze względu na potrzeby
regionalne.
Założenia projektu interwencyjnego ZSK 2 stanowią odpowiedź na istotne potrzeby zidentyfikowane
podczas realizacji projektu wdrożeniowego ZSK 1:
Na obecnym etapie kluczowym wyzwaniem jest zwiększenie liczby kwalifikacji spoza systemów oświaty i
szkolnictwa wyższego, włączonych do ZRK. Wymaga skoordynowanych działań na poziomie centralnym oraz
regionalnym i branżowym, ukierunkowanych na dostosowanie istniejących, bądź tworzenie nowych kwalifikacji,
szczególnie w sektorach znaczących z punktu widzenia celów rozwojowych Polski. Osiągnięcie tego celu w
ramach projektu związane będzie ze wspieraniem instytucji włączających się w system kwalifikacji na poziomie
regionalnym, aby do ZSK włączać kwalifikacje ważne dla regionów, w tym utworzenie 16 regionalnych doradców
ZSK (zatrudnionych w Instytucie Badań Edukacyjnych, dalej IBE). Dedykowane wsparcie dla ministrów ma na celu
znaczące przyspieszenie procesu włączania kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego oraz
wspieranie włączania do ZSK kwalifikacji w sektorach innowacyjnych.
Wybór sektorów innowacyjnych objętych wsparciem w ramach projektów interwencyjnych (sektor motoryzacyjny,
sektor przemysłowy) wynika z obszarów zidentyfikowanych w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jako
kluczowych kierunków rozwoju polskiej gospodarki. Interwencja w ramach projektu zakłada również włączenie
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kwalifikacji potrzebnych społecznie, adresowanych do grup zagrożonych ryzykiem ubóstwa i wykluczenia
społecznego, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne czy osoby starsze. Kwalifikacje te
będą miały na celu wspieranie z jednej strony kwalifikacji osób pracujących na rzecz tych grup, a z drugiej –
kwalifikacji możliwych do uzyskania przez osoby z wymienionych grup, zwiększające możliwości ich integracji
społecznej i zawodowej.
W ramach poszczególnych wiązek przewidziane jest również zwiększenie liczby opisanych kwalifikacji, przy
założeniu, że nie wszystkie kwalifikacje zakończą proces włączania do ZSK w okresie realizacji projektu. Obecne
doświadczenia wskazują, że zgłaszanie kwalifikacji do ZSK przez zainteresowane podmioty (w tym te, wraz z
którymi przygotowany został opis kwalifikacji) następuje w późniejszym okresie. Biorąc pod uwagę powyższe, w
celu zapewnienia realizacji wskaźnika 200 kwalifikacji włączonych do ZSK (o włączeniu kwalifikacji spoza
systemów oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK decyduje minister właściwy dla danej kwalifikacji), w ramach
projektów zaplanowane zostało wsparcie opisywania większej liczby kwalifikacji niż liczby kwalifikacji wynikającej
ze wskaźnika kwalifikacji wpisanych do ZRK – powstanie opisu kwalifikacji nie jest jednoznaczne z jej
równoczesnym zgłoszeniem do ZSK przez zainteresowane podmioty, co następuje później niż opisanie
kwalifikacji. Aby proces procedowania wniosków o włączenie kwalifikacji do ZRK maksymalnie usprawnić i
zapobiec jego wydłużaniu, w ramach projektu ZSK 2 zaplanowano m.in. wsparcie dedykowane dla ministrów
właściwych w procesie włączania kwalifikacji do ZSK. Wsparcie to polegać będzie na utworzeniu zespołu
doradców w zakresie wdrażania ZSK. Każdy doradca ZSK będzie gromadził informacje pozwalające na
wspieranie wymiany doświadczeń między ministerstwami i podmiotami współpracującymi z ministerstwami oraz
identyfikowanie potrzeb szkoleniowych i zapotrzebowanie na informacje o ZSK w obszarze działania ministrów
właściwych. Zwiększenie liczby opisanych kwalifikacji ma na celu również zapewnienie realizacji wskaźnika,
zakładając, iż nie wszystkie opisane kwalifikacje będą włączone do ZSK w okresie realizacji projektów.
Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wpisania kwalifikacji do ZSK, podmioty wyłonione do wsparcia w opisywaniu
kwalifikacji przez IBE, otrzymuje pomoc na kolejnych etapach współpracy z IBE. Zarówno na etapie opisania
kwalifikacji, jak i na etapie kolejnym, tj. przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji. Ponadto, w ramach
projektu interwencyjnego założone jest zwiększenie roli podmiotów opisujących kwalifikacje w przygotowaniu tych
opisów, które będą weryfikowane w ramach projektu (podczas gdy w pierwszej wiązce projektów opisy
przygotowywane są wspólnie przez ekspertów IBE i zgłaszające się podmioty).
Zwiększenie liczby opisywanych kwalifikacji w projektach ZSK 2 i ZSK 3 wynika z rozwoju systemu ZSK, w tym
dotychczasowych doświadczeń z opisywaniu kwalifikacji. Planowane zadania (ZSK 3) obejmują również
przygotowanie bloków zestawów efektów uczenia się, które będą mogły być wykorzystywane przy opisywaniu
kolejnych kwalifikacji.
Projekt będzie komplementarny z realizowanymi i planowanymi do realizacji w MEN interwencjami
dotyczącymi rozwoju systemu kwalifikacji, a także w zakresie edukacji ogólnej i zawodowej.
Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych
Zadanie 1 Wspieranie ministrów właściwych w procesie włączania kwalifikacji do ZSK: utworzenie zespołu
wspierającego ministrów właściwych – doradców w zakresie wdrażania ZSK. Każdy doradca ZSK (zatrudniony w
IBE) będzie gromadził informacje pozwalające na wspieranie procesów dotyczących funkcjonowanie ZSK,
wspieranie wymiany doświadczeń pomiędzy ministerstwami i podmiotami współpracującymi z ministerstwami oraz
identyfikowanie potrzeb szkoleniowych i zapotrzebowanie na informacje o ZSK w obszarze działania właściwych
ministrów; analiza potrzeb oraz kosztów funkcjonowania ZSK w administracji centralnej (minister-koordynator oraz
ministrowie właściwi), opracowanie poradników wspierających działania administracji centralnej; organizacja
seminariów dla administracji centralnej, jako platformy do wymiany doświadczeń oraz forum do omawiania
wniosków płynących z procesu włączania kwalifikacji. W efekcie realizacji zadania, oczekiwane jest usprawnienie
procesu włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK. Grupa docelowa: ministrowie właściwi w zakresie kwalifikacji
oraz minister-koordynator ZSK. Działania w ramach tego zadania uzupełniają interwencję realizowaną w ramach
projektu ZSK 1 (a następnie ZSK 3), w ramach których podejmowane są głównie działania wspierające ministrakoordynatora oraz działania niespecyficzne, adresowane do wszystkich ministrów właściwych (np. opracowanie
ogólnych procedur, seminaria informacyjne dla przedstawicieli ministrów). Działania interwencyjne, dedykowane
do poszczególnych ministrów, stanowią odpowiedź na problemy i potrzeby poszczególnych ministrów, a ich celem
jest przyspieszenie procesu włączania kwalifikacji do ZSK przez poszczególnych ministrów właściwych.
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Wartość zadania ok. 10% wartości projektu.
Zadanie 2. Utworzenie sieci regionalnych doradców – promotorów rozwoju Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
W ramach projektu zatrudnieni będą doradcy – promotorzy rozwoju ZSK, pracujących we wszystkich miastach
wojewódzkich (np. przy Urzędach Marszałkowskich lub Wojewódzkich Urzędach Pracy). Ich zadaniem będzie
wspieranie interesariuszy ZSK w regionach w działaniach dotyczących tworzenia kwalifikacji, przygotowania do
pełnienia roli instytucji certyfikujących lub prowadzenia walidacji, organizacja regionalnych seminariów
dotyczących wdrażania ZSK
Przygotowanie i prowadzenie grupy coachów-trenerów kwalifikacji (w ramach współpracy z instytucją
zewnętrzną). Zadaniem grupy będzie wspieranie instytucji funkcjonujących w ZSK, w tym m.in: w zakresie:
opisywania kwalifikacji; przygotowania procesów i narzędzi walidacji.
Grupa docelowa: interesariusze ZSK, w tym instytucje regionalne i lokalne (partnerzy społeczni, podmioty
świadczące usługi edukacyjne).
Wartość zadania ok. 20% wartości projektu.
Zadanie 3 Opracowywanie nowych oraz aktualizowanie istniejących kwalifikacji, wraz z narzędziami
walidacji, oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania
kwalifikacji. Podmioty realizujące te działania wybrane zostaną w trybie ogłoszenia podmioty rynkowe lub
społeczne, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych lub o organizacjach pożytku publicznego i
wolontariacie, przy zapewnieniu przejrzystości i równości dostępu. Podmioty te będą aktualizować istniejące
kwalifikacje zgodnie ze standardem opisywania kwalifikacji rynkowych, opracowywać nowe kwalifikacje z
uwzględnieniem potrzeb rynkowych, opracowywać narzędzia walidacji i sposoby certyfikowania tych kwalifikacji
oraz opracowywać/modernizować wewnętrzne systemy zapewniania jakości zgodnie z wymaganiami ZSK.
Działania te będą obejmować kwalifikacje i obszary, które do tej pory nie uzyskały wsparcia w ramach projektów
dotyczących ZSK. Prace wybranych podmiotów będą prowadzone pod nadzorem ekspertów IBE, w efekcie czego
zapewniona zostanie jednolitość i spójność podejmowanej interwencji publicznej. Opracowywane rozwiązania
będą obejmowały przede wszystkim kwalifikacje rynkowe z następujących obszarów (m. in. tych
zidentyfikowanych podczas wdrażania ZSK 1 jako ważnych i potrzebnych polskiej gospodarce): ochrona
środowiska naturalnego, handel, sprzedaż i obsługa klienta, IT, finanse i bankowość, sport i turystyka. Działanie to
jest uzupełniające w stosunku do ZSK 1. Ponadto, wspierany będzie opis kwalifikacji użytecznych społecznie, w
tym stanowiących odpowiedź na wyzwania starzejącej się ludności, kwalifikacje skierowane do osób
bezrobotnych, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym,
kwalifikacje skierowane do osób z ograniczeniami sprawności. Kwalifikacje te obejmować będą zarówno takie,
które są adresowane do tych grup, jak również do osób pracujących na rzecz integracji społecznej i zawodowej
oraz aktywizacji wymienionych grup społecznych.
Wartość zadania ok. 35% wartości projektu.
Zadanie 4. Wspieranie instytucji w zakresie procesu walidowania kompetencji, w tym: opracowanie i
udostępnienie on-line multimedialnego, interaktywnego vademecum walidacji, opracowywanie dobrych praktyk
zasilających bazę danych dobrych praktyk; opracowanie innowacyjnego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji
wybranych kompetencji społecznych. Narzędzie to przyjmie formę interaktywnej gry strategicznej, w której zadania
będą opracowane z uwzględnieniem badań weryfikacji trafności i rzetelności pomiarów; opracowanie
udoskonalonej metody bilansu kompetencji;
Wartość zadania ok. 10% wartości projektu.
Zadanie 5. Opracowanie rekomendacji możliwych działań na rzecz uczenia się przez całe życie z
wykorzystaniem rozwiązań z zakresu walidacji funkcjonujących w ZSK oraz wspieranie rozwoju
doradztwa na rzecz uczenia się przez całe życie, w tym opracowanie rekomendacji dotyczących roli doradców
zawodowych, m.in. w ramach publicznych służb zatrudnienia, wskazujących na możliwe kierunki rozwoju ZSK w
kontekście zapewnienia powszechnie dostępnego doradztwa dotyczącego indywidualnego rozwoju edukacyjnozawodowego (w tym wdrażania rekomendacji Rady Unii Europejskiej dotyczącej walidacji uczenia się
pozaformalnego i nieformalnego z 2012 r.); opracowanie rekomendacji dotyczących rozwiązań z zakresu walidacji
stosowanych w szkolnictwie wyższym w zakresie uznawania efektów uczenia się uzyskanych w ramach uczenia
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się pozaformalnego i nieformalnego, celem zadania jest włączenie istniejących sieci doradztwa zawodowego i
edukacyjno-zawodowego w proces uzyskiwania kwalifikacji przez dorosłych Polaków oraz ich wsparcie w
aktywnym rozwoju ZSK;
Wartość zadania ok. 5 % wartości projektu.
Zadanie 6. Wspieranie rozwoju kwalifikacji w branżach: opracowanie rozwiązań dla dwóch innowacyjnych
sektorów: produkcji przemysłowej oraz sektora motoryzacji obejmujących: (i) listę oczekiwanych kompetencji
wymaganych od pracowników zatrudnionych w sektorze (ii) sektorową ramę kwalifikacji (iii) identyfikację
kompetencji które powinny być ujęte w kwalifikacji (iv) opracowanie opisów co najmniej 10 kwalifikacji (v)
opracowanie scenariusza walidacji z użyciem wybranych metod, technik i narzędzi walidacji. Ocena
funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach, w których opracowane zostały sektorowe ramy kwalifikacji. Ocena
dokonana zostanie z wykorzystaniem analiz ilościowych i jakościowych, obejmie pracodawców, przedstawicieli
HR, pracowników oraz instytucje szkoleniowe. Ocena będzie przeprowadzona zgodnie z metodyką opracowaną
przez IBE w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz w firmach szkoleniowych prowadzących szkolenia
w badanych sektorach. W przypadku sektora motoryzacji podejmowane działania będą odbywać się we
współpracy z sektorową radą ds. kompetencji, utworzoną w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wartość zadania ok. 10% wartości projektu.
Zadanie 7. Upowszechnienie wiedzy o ZSK, w tym przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej ZSK w
Internecie, badanie stanu świadomości na temat ZSK, opracowanie koncepcji kwartalnika poświęconego LLL i
ZSK, adresowanego do interesariuszy ZSK, pisanego prostym, komunikatywnym językiem, opracowanie
broszury/publikacje/materiały informacyjne – wyposażenie punktów informacyjnych w każdym województwie w
materiały w formie papierowej i elektronicznej, opracowanie bazy dobrych praktyk regionalnych w zakresie uczenia
się przez całe życie. Część środków projektu przeznaczona na zadanie nie przekroczy limitu wskazanego w
SzOOP.
Wartość zadania do 10% wartości projektu.
Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas
przez wnioskodawcę lub inne instytucje
W ramach działań podjętych przez Instytut Badań Edukacyjnych w latach 2010-2015 opracowano elementy
zintegrowanego systemu kwalifikacji, koncepcję ich integracji oraz propozycje niezbędnych regulacji prawnych.
Opracowano między innymi
●
●

●
●
●

charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji odniesione do charakterystyk poziomów
Europejskiej Ramy Kwalifikacji;
założenia dotyczące funkcjonowania ZSK w obszarach: przypisywania poziomów PRK do kwalifikacji;
opisywania kwalifikacji, funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, walidowania efektów
uczenia się oraz zapewniania jakości, a także przenoszenia i akumulowania osiągnięć;
propozycje zasad współpracy z interesariuszami w zintegrowanym systemie kwalifikacji;
projekty pięciu sektorowych ram kwalifikacji;
rekomendacje dotyczących wskaźników i metodologii cyklicznych badań monitorujących wdrożenie i
rozwój zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce.

W ramach działań realizowanych od stycznia 2016 r. prowadzone są działania:
●

●
●
●

wspierające ministra-koordynatora oraz ministrów właściwych dla kwalifikacji dotyczące aktywności
związanych z funkcjonowaniem ZSK, w tym ramach współpracy z interesariuszami, procesami oceniania
wniosków o włączenie kwalifikacji, nadanie uprawnień do certyfikowania oraz zewnętrznego zapewniania
jakości;
wspierające interesariuszy ZSK w zakresie: opisywania kwalifikacji, opracowywania narzędzi i metod
walidowania kwalifikacji, zapewniania jakości kwalifikacji;
prowadzące do opracowywania nowych sektorowych ram kwalifikacji jako narzędzia wspierającego
aktualizowanie i tworzenie kwalifikacji;
dotyczące ewaluacji i monitorowania rozwoju zintegrowanego systemu kwalifikacji;
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●

upowszechniające zintegrowany system kwalifikacji w szerokim gronie interesariuszy.

Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.)
Uwarunkowania skutecznego wdrożenia ZSK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przygotowanie podmiotów wdrażających Zintegrowany System Kwalifikacji: ministra koordynatora ZSK oraz
ministrów właściwych
Przygotowanie podmiotów nadających kwalifikacje oraz odpowiedzialnych za zapewnianie jakości
Przygotowanie kadry specjalistów ds. walidacji efektów uczenia się
Prowadzenie stałego monitoringu i ewaluacji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i formułowanie na ich
podstawie rekomendacji do doskonalenia systemu
Upowszechnianie informacji o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wśród potencjalnych użytkowników
Zaangażowanie interesariuszy we wdrażanie, monitorowanie i rozwijanie Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji.
Rozwój kwalifikacji zgodnych ze standardami określonymi w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Projekt pozakonkursowy ukierunkowany jest przede wszystkim na wspieranie tworzenia warunków dla rozwoju
ZSK, w sposób komplementarny do zadań realizowanych w projekcie pozakonkursowym „Wspieranie realizacji I
etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji
nadających kwalifikacji i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”. Szersze omówienie wymienionych
uwarunkowań zawarto w punkcie dot. głównych zadań przewidzianych do realizacji w projekcie.
Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich
skuteczne wykonanie
Projekt stanowi pierwszy z projektów z drugiej – interwencyjnej wiązki – wspierającej wdrażanie Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji.
Celem wszystkich realizowanych projektów jest zapewnienie włączenia kwalifikacji nadawanych poza systemami
oświaty oraz szkolnictwa wyższego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Działania te realizowane są w
ramach 8 grup działań, określonych w PO WER. Działania w kolejnych projektach będą obejmować kwalifikacje i
obszary, które do tej pory nie uzyskały wsparcia w ramach projektów dotyczących ZSK. Prace wybranych
podmiotów będą prowadzone pod nadzorem ekspertów IBE, w efekcie czego zapewniona zostanie jednolitość i
spójność podejmowanej interwencji publicznej.
Projekty zostały zaplanowane w taki sposób, że pełna sekwencja w ramach grup działań określonych w PO WER
zaplanowana jest w projektach ZSK 1 i ZSK 3, a następnie w ZSK 5. Projekty ZSK 2 a następnie ZSK 4 są
uzupełnieniem i odpowiadają na potrzeby wynikłe podczas wdrażania ZSK. Podstawowym kryterium podziału
realizowanych zadań w kolejnych projektach ZSK jest kryterium sektorów. Każdy z projektów obejmuje różne
sektory, w których prowadzone są działania mające na celu dostosowanie i rozwój kwalifikacji spoza systemów
oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK. Poniżej przedstawione jest podsumowanie sektorów, w ramach których
prowadzone są działania w ramach projektów.
Zgodnie z zapisami PO WER, w okresie programowania planowane jest między innymi opracowanie łącznie 16
sektorowych ram kwalifikacji (dalej SRK) oraz włączenie do ZSK 200 kwalifikacji spoza systemów oświaty i
szkolnictwa wyższego. Działania te będą osiągane przez realizację 5 projektów w dwóch wiązkach.

ZSK 1

ZSK 2

ZSK 3

ZSK 4

ZSK 5

Razem

Liczba
opracowanych
SRK

4

2

5

2

3

16

Liczba kwalifikacji
włączonych
do

55

50

60

15

20

200
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ZSK

W ramach projektu ZSK 3 (pierwsza wiązka) zostanie dokonana ewaluacja elementów systemu wdrożonych w
pierwszym etapie oraz sformułowane zostaną rekomendacje dotyczące zmian usprawniających funkcjonowanie
ZSK oraz monitorowanie rozwiązań zagranicznych. Kontynuowane będą działania związane z przygotowaniem
kolejnych instytucji certyfikujących oraz instytucji zewnętrznego zapewniania jakości do funkcjonowania w ZSK
oraz z przygotowaniem instytucji już funkcjonujących w systemie do nowych zadań, w tym stosowania metod
rozpoznawania kompetencji uzyskanych poza zorganizowanymi formami uczenia się. Opracowane zostaną
kolejne opisy kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Nastąpi również uruchomienie centrum
informacji on-line o ZSK wspierającego ministra-koordynatora ZSK w działaniach służących uczeniu się przez całe
życie. Okres realizacji projektu to 2018–2021 r.
Projekt wspierający trzeci etap wdrażania ZSK (ZSK 5) obejmować będzie działania służące doskonaleniu
rozwiązań funkcjonujących w ZSK oraz korygowaniu tych elementów, które nie spełniły swoich funkcji lub
wymagają usprawnienia, jak również bieżąca ewaluacja i monitorowanie wdrażania ZSK, w tym wspieranie
podmiotów, podobnie jak w projektach wspierających realizację wcześniejszych etapów, w celu zapewnienia
realizacji wskaźników założonych w priorytecie inwestycyjnym. Planowany okres realizacji projektu to 2021–2023
r.
W realizowanym równolegle projekcie ZSK 4 (druga wiązka) planowana jest kontynuacja interwencji wspierających
włączanie kwalifikacji przez ministrów właściwych, jak również działania prowadzone na poziomie regionalnym.
Kontynuowane będą prace dotyczące włączania kwalifikacji z sektorów innowacyjnych oraz takich, na które jest
zapotrzebowanie społeczne. Ponadto, interwencja uwzględniać będzie wnioski z ewaluacji elementów systemu
zaplanowanych w projekcie ZSK 3.
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Ogółem w projekcie

Mężczyzn

1. Liczba wydanych świadectw i
certyfikatów nadawanych poza
systemami oświaty i szkolnictwa
wyższego z przypisanym poziomem PRK

20 000

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

1. Liczba kwalifikacji cząstkowych spoza
systemu oświaty i szkolnictwa wyższego
wpisanych do ZRK

2. Liczba przygotowanych opisów
kwalifikacji nadawanych poza systemami

Ogółem w projekcie

Mężczyzn

50

140

12

oświaty i szkolnictwa wyższego

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOSTĘPU

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:
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Załącznik nr 2

Dokument
podpisany
elektronicznie
przez:Piotr
Krasuski27 lipca
2017DZIAŁANIE PO
WER

Działanie 2.13

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł lub zakres
projektu

Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na
poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających
jakość nadawania kwalifikacji
(ZSK 3 – główna wiązka projektów wdrożeniowych)

Cel szczegółowy PO
WER, w ramach
którego projekt
będzie realizowany

Priorytet inwestycyjny

Cel szczegółowy 2: Włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty oraz
szkolnictwa wyższego do zintegrowanego systemu kwalifikacji.

PI 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji
1. Wdrażanie i wsparcie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, mające
na celu włączenie do systemu kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i
szkolnictwa wyższego, poprzez realizację następujących działań:

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

a. przygotowanie podmiotów ustanawiających kwalifikacje (ministrów) do wdrożenia
systemowych rozwiązań (w tym prowadzenie prac w ramach grup eksperckich,
opracowanie podręczników, materiałów informacyjnych, organizowanie seminariów,
warsztatów, prace nad terminologią ZSK). Monitoring i ewaluacja oraz wypracowywanie
rekomendacji dotyczących spójności stosowanych rozwiązań,
b. przygotowanie instytucji certyfikujących i walidujących do wdrażania rozwiązań w
zakresie nadawania kwalifikacji, zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji i wsparcie tego wdrożenia, w tym poprzez przygotowywanie projektów
konkursowych (m.in. tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania
jakości, analizy pod kątem ich funkcjonowania i rozwoju, stworzenie bazy dobrych
praktyk rozwiązań w zakresie funkcjonowania wewnętrznych i zewnętrznych systemów
zapewniania jakości). Wypracowywanie i wdrożenie katalogu metod weryfikacji efektów
uczenia się,
c. przygotowanie rozwiązań i metod w zakresie identyfikacji i dokumentacji kompetencji
osób ubiegających się o kwalifikacje, w tym metod rozpoznawania kompetencji nabytych
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poza zorganizowanymi formami uczenia się (recognition of prior learning - RPL),
stworzenie bazy dobrych praktyk oraz przygotowanie kadry specjalistów w tym zakresie
dla instytucji certyfikujących i walidujących funkcjonujących w ramach ZSK oraz instytucji
szkoleniowych i instytucji rynku pracy,
d. przygotowanie instytucji zewnętrznego zapewniania jakości do przeprowadzania
ewaluacji zewnętrznych (m.in.: opracowanie przykładowych metod i narzędzi ewaluacji
wykorzystywanych w zewnętrznym i wewnętrznym systemie zapewniania jakości, w tym
opracowanie "modelowej" procedury ewaluacji zewnętrznej do wdrożenia przez instytucje
zewnętrznego zapewniania jakości, opracowanie podręczników i informatorów,
monitoring przeprowadzanych ewaluacji,
e. koordynacja prac nad opracowaniem opisów 200 kwalifikacji nadawanych poza
systemami oświaty i szkolnictwa wyższego zgodnych ze standardem ZSK (przygotowanie
i wsparcie podmiotów zgłaszających kwalifikacje m. in. w zakresie opisywania kwalifikacji,
propozycji przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, analizy aktualności,
adekwatności i realności, w tym przygotowania projektów konkursowych na opracowanie
kwalifikacji zgodnych z założeniami ZSK. Wybór kwalifikacji do wpisania będzie
uwzględniał opinie rady ds. kompetencji (tam, gdzie zostaną utworzone),
f. opracowywanie powiązanych z Polską Ramą Kwalifikacji sektorowych ram kwalifikacji
w 16 sektorach, z uwzględnieniem opinii oraz oczekiwań sektorowych rad ds.
kompetencji (tam, gdzie zostały utworzone),
g. monitorowanie i ewaluacja rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (zbieranie
danych, analizy, przygotowywanie rekomendacji doskonalenia i podnoszenia jego
efektywności na poziomie systemowym) oraz monitoring rozwiązań zagranicznych (w
tym: analiza rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych w krajach europejskich, analiza
zaleceń i inicjatyw europejskich: ERK, walidacja, ECVET, EQAVET, ESCO, itp.),
h. upowszechnianie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szczególności wśród osób
uczących się (w tym wśród osób o niskich kwalifikacjach), pracodawców, doradców
edukacyjno- zawodowych i zawodowych, oraz instytucji (szkoły, firmy szkoleniowe,
instytucje rynku pracy, itd.)

Cel główny projektu

Wdrażanie i wspieranie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w zakresie
włączania do systemu kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa
wyższego.
1.
2.

3.

Kamienie milowe
projektu

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podmiot zgłaszający
projekt

Uruchomienie centrum informacji on line o ZSK - grudzień 2018 r.
Pojawienie się w bazie dobrych praktyk pierwszych dwóch przykładów dobrych
praktyk w obszarze działań ministerstw wynikających z realizacji ustawy o ZSK marzec 2019 r.
Przygotowanie opisów 40 kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa
wyższego do włączenia do ZSK - czerwiec 2019 r.
Opracowanie dwóch SRK – grudzień 2019 r.
Raport z ewaluacji wybranych elementów ZSK - czerwiec 2019 r .
Przygotowanie rekomendacji w zakresie funkcjonowania IC w ZSK - grudzień
2019 r.
Opracowanie pozostałych trzech SRK – październik 2020 r.
Przygotowanie opisów pozostałych 110 kwalifikacji spoza systemu oświaty i
szkolnictwa wyższego do włączenia do ZSK - grudzień 2020 r.
Pojawienie się w bazie dobrych praktyk pozostałych 8 przykładów dobrych
praktyk w obszarze działań ministerstw wynikających z realizacji ustawy o ZSK grudzień 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
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Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Instytut Badań Edukacyjnych
Art. 89 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przewiduje powierzenie przez
Ministra Edukacji Narodowej (ministra koordynatora ZSK) wybranych działań dotyczących
wspierania i monitorowania rozwoju ZSK Instytutowi Badań Edukacyjnych.

Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który
będzie wnioskodawcą

Od 2010 roku Instytut Badań Edukacyjnych zaangażowany jest w tworzenie rozwiązań
mających na celu integrację krajowego systemu kwalifikacji poprzez realizację trzech
projektów systemowych:
(1) „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram
Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” (projekt
realizowany w okresie lipiec 2010 r. – czerwiec 2015 r.)
(2) „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu
kwalifikacji oraz kampania informacyjna dot. jego funkcjonowania” realizowany w
partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie (projekt realizowany w okresie
lipiec 2013 r.- listopad 2015 r. )
(3) „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – wdrożenie zintegrowanego rejestru
kwalifikacji w zakresie organizacyjno-instytucjonalnym” (projekt realizowany w okresie
listopad 2013 r. – listopad 2015 r.)
W wyniku realizacji ww. projektów wypracowana została koncepcja zintegrowania
krajowego systemu kwalifikacji oraz najważniejsze rozwiązania w tym zakresie
pozwalające przygotować propozycje niezbędnych regulacji prawnych.
Instytut Badań Edukacyjnych jest więc jedynym, wskazanym w ustawie podmiotem
przygotowanym do aktywnego wsparcia procesu wdrażania Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji, zarówno od strony merytorycznej jak i informacyjno-edukacyjnej.
Od stycznia 2016 r. Minister-koordynator ZSK powierzył IBE wspieranie wdrażania
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Związane jest to również z realizacją projektu
pozakonkursowego pt. Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i
zapewniających jakość nadawania kwalifikacji, który jest realizowany w okresie styczeń
2016-czerwiec 2018.

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?
Podmioty, które będą
partnerami
w projekcie
i uzasadnienie ich
wyboru
Czy projekt będzie
projektem
grantowym?
Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał albo miesiąc
oraz rok)

TAK

NIE

X

NIE

X

Nie dotyczy.

TAK

II kw. 2018
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Przewidywany okres
realizacji projektu

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

07.2018

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

12.2020

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)
w roku 2016

w roku 2017

w roku 2018

w roku 2019

w roku 2020

ogółem

0

0

11 250 000

15 750 000

18 000 000

45 000 000

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

NIE

X

Szacowany wkład UE (PLN)
37 926 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym
Umowa Partnerstwa przewiduje możliwość realizacji projektów w trybie pozakonkursowym, m.in. jeżeli: występuje
prawny obowiązek realizacji określonych zadań przez dany podmiot lub grupę podmiotów, wynikających z
przepisów prawa lub dokumentów strategicznych, w szczególności w przypadku występowania monopolu
kompetencyjnego.
Przedmiotowy
projekt
spełnia
powyższe
warunki
realizacji
w
trybie
pozakonkursowym:
Minister - koordynator ZSK będzie realizował działania w m.in. następujących obszarach .: przygotowywanie
rozwiązań organizacyjno-technicznych dla ZSK zgodnie z kierunkami rozwoju systemu; współpraca z
interesariuszami w ramach Rady Interesariuszy; ‒monitorowanie funkcjonowania ZSK, w tym badanie karier
zawodowych osób posiadających kwalifikacje nadawane w ramach systemu oświaty; - przygotowywanie raportów
dotyczących ZSK; prowadzenie portalu ZSK.. Większość z wymienionych w ustawie o ZSK zadań Ministra –
koordynatora ZSK powierzona została Instytutowi Badań Edukacyjnych. Celem projektu jest realizacja działań
wspierających rozwój ZSK w zakresie wynikają z zadań powierzonych IBE.
Przyjęte rządowe dokumenty strategiczne2 mówią wprost o wdrażaniu ramy kwalifikacji oraz rozwiązań
integrujących krajowy system kwalifikacji dla większej efektywności realizacji polityki na rzecz uczenia się przez
całe życie w Polsce. Ze względu na systemowy charakter wdrażania Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz integracji
różnych elementów krajowego systemu kwalifikacji na poziomie administracji centralnej nie jest możliwa efektywna
realizacja tego procesu w ramach kilku instytucji. Instytut Badań Edukacyjnych poprzez realizację trzech projektów
systemowych dotyczących budowy i wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, przy ścisłej współpracy z
szerokim gronem interesariuszy, uzyskał unikatowy potencjał kompetencyjny. Potencjał ten jest obecnie
wykorzystywany przy realizacji projektu pozakonkursowego dotyczącego wspierania rozwoju ZSK, na poziomie
administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość. Zespół realizujący
projekty, złożony z naukowców i osób posiadających wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej jest
jedynym podmiotem, który ma możliwość przygotowania zarówno kadry administracji centralnej do realizacji
2 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030; Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo.
Konkurencyjna gospodarka. Sprawne państwo; Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki; Strategia Rozwoju
Kapitału Ludzkiego; Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego; Perspektywa uczenia się przez całe życie; Krajowy Program
Reform 2014/2015.
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zadań związanych z wdrażaniem ZSK, jak również podmiotów, które chciałyby wdrożyć elementy systemu w
ramach projektów konkursowych (SRK, system zapewniania jakości kwalifikacji, zasady walidacji, przygotowanie
opisów nowych kwalifikacji), co pozwoli na osiągnięcie całości zakładanych rezultatów w ramach PO WER.
Interwencja dotycząca wsparcia ZSK w PO WER została podzielona na etapy, zgodnie z postanowieniami Umowy
Partnerstwa, która nakłada taki obowiązek na wszystkie przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji
(str. 239). Działania dotyczące ZSK zostały zaplanowane do realizacji w pięciu projektach podzielonych na
dwie wiązki (zgodnie z poniższym schematem).

Pierwsza wiązka (projekty wspierające obszary wdrażania ZSK)– uruchomiona od wejścia w życie ustawy o
ZSK obejmuje 3 projekty wspierające kolejne etapy wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie
administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji
(projekty ZSK 1→ ZSK 3→ ZSK 5).
Druga wiązka (projekty interwencyjne) –obejmuje 2 etapy rozwoju kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych
społecznie w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie
krajowym i regionalnym (projekty interwencyjne ZSK 2→ZSK 4). Uruchomienie tej wiązki od 2018 r .ma na celu
realizację zadań, które uzupełniają działania zaplanowane w pierwszej wiązce, w tym zadania ukierunkowane na
zmniejszenie zidentyfikowanych barier i ograniczeń w rozwoju ZSK.
Równoległa realizacja dwóch projektów pozakonkursowych wspierających rozwój ZSK ma na celu intensyfikację
wsparcia podmiotów zaangażowanych w rozwój systemu i szybki wzrost liczby kwalifikacji włączonych do ZSK
oraz wydawanych świadectw i certyfikatów z przypisanym poziomem PRK. Obszary objęte wsparciem w zakresie
przygotowywania opisów kwalifikacji oraz metod walidacji w każdym z projektów pozakonkursowych będą
rozłączne.
Realizacja projektów w ramach obu wiązek w trybie pozakonkursowym pozwoli na lepszą koordynację założonej
interwencji. Projekty stanowią element realizacji w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) zadań powierzonych
przez Ministra koordynatora ZSK. W IBE koordynacja działań w ramach dwóch równoległych wiązek będzie w
szczególności zapewniona przez nadzór nad realizacją tych projektów przez Zastępcę Dyrektora ds. ZSK, który
jest jednocześnie liderem projektów.

Słownik podstawowych pojęć i skrótów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji użytych w fiszce:
Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której
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obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji
oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) – rejestr publiczny ewidencjonujący kwalifikacje włączone do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Kwalifikacja – określony zestaw efektów uczenia się (zgodnych z ustalonymi standardami), których osiągnięcie
zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję. W obecnym dokumencie, gdy mowa jest o
kwalifikacji, dotyczy to kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego.
Polska rama kwalifikacji (PRK) – opis krajowej struktury poziomów kwalifikacji w ZSK.
Sektorowa rama kwalifikacji (SRK) – opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży;
poziomy Sektorowych ram kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Minister koordynator ZSK – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wykonuje zadania ministra
koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Minister właściwy – wg ustawy o ZSK minister kierujący działem administracji rządowej jest właściwy w
sprawach włączania do ZSK kwalifikacji uregulowanych i rynkowych należących do działu, którym kieruje oraz w
sprawach dotyczących funkcjonowania tych kwalifikacji w ZSK, w tym nadzoru nad walidacją, certyfikowaniem i
zapewnianiem jakości.
Instytucja certyfikująca (IC) – podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, tzn. do nadawania
określonych kwalifikacji włączonych do ZSK.
Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) – instytucja, której minister właściwy powierzył funkcję
zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej.
Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu
Celem projektu jest kontynuacja wspierania wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w administracji
centralnej oraz wśród instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość kwalifikacji. Jest to drugi projekt
realizowany w ramach głównej wiązki projektów wdrożeniowych mających na celu wdrożenie ZSK. Po upłynięciu
ponad dwóch lat od wejścia w życie ustawy, widać potrzebę znacznego zwiększenia dynamiki włączania
kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK. Realizacja tej potrzeby wymaga
skoordynowanych działań wspierających wszystkie podmioty włączone w proces tworzenia i aktualizacji
kwalifikacji oraz ich nadawania.
Wejście w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji stanowi ważny element integracji systemu
kwalifikacji w Polsce. Są to rozwiązania nowe, wprowadzające określone standardy w ZSK, szczególnie w
obszarze kwalifikacji rynkowych. Sprawne wdrożenie przewidzianych mechanizmów wymaga współdziałania
licznych podmiotów, w tym: podmiotów zgłaszających kwalifikacje, instytucji certyfikujących, podmiotów
zewnętrznego zapewniania jakości, a także innych takich jak: organizacji branżowych (sektorowych),
pracodawców, partnerów społecznych i instytucje rynku pracy. Osiągnięcie celów założonych w ustawie wymaga
skoordynowanej i szeroko zakrojonej interwencji publicznej, obejmującej działania na poziomie regionalnym oraz
sektorowym. Dodatkowo, wyzwaniem jest budowanie bazy wiedzy oraz doświadczeń wspierających rozwój metod
i narzędzi walidacji, jako kluczowego procesu prowadzącego do uzyskiwania kwalifikacji przez osoby uczące się.
Zgodnie z założeniami ustawy, od stycznia 2016 r. podejmowane są działania związane z wdrażaniem ZSK, od
lipca 2016 r. rozpoczął funkcjonowanie Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. W lipcu 2017 r. wpłynęło łącznie 11
wniosków o włączenie kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK. Proces rozpatrywania
wniosków o włączenie kwalifikacji przez ministrów właściwych jest długotrwały, między innymi ze względu na
wypracowywanie rozwiązań instytucjonalnych w poszczególnych resortach. Podmioty zgłaszające kwalifikacje w
znakomitej większości do instytucje o zasięgu krajowym, brak jest kwalifikacji zgłaszanych ze względu na potrzeby
regionalne.
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Na obecnym etapie kluczowym wyzwaniem jest zwiększenie liczby kwalifikacji spoza systemów oświaty i
szkolnictwa wyższego, włączonych do ZRK. Wymaga to skoordynowanych działań na poziomie centralnym oraz
regionalnym i branżowym, ukierunkowanych na dostosowanie istniejących, bądź tworzenie nowych kwalifikacji,
szczególnie w sektorach znaczących z punktu widzenia celów rozwojowych Polski. Osiągnięcie tego celu w
ramach projektu związane będzie ze skoordynowanym wsparciem różnych typów podmiotów i interesariuszy ZSK.
Wsparcie w tym projekcie będzie adresowane do sektorów wskazanych w Strategii na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju, jako kluczowe kierunki rozwoju polskiej gospodarki oraz regionów. W szczególności, wspierane będzie
opisywanie kwalifikacji zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionów, a także w sektorach energetyki i
mody. Założone jest również opracowanie 5 sektorowych ram kwalifikacji (SRK) w sektorach: oświaty i
wychowania, rolnictwa, energetyki, pomocy społecznej oraz ochrony środowiska.
W ramach poszczególnych wiązek przewidziane jest również zwiększenie liczby opisanych kwalifikacji, przy
założeniu, że nie wszystkie kwalifikacje zakończą proces włączania do ZSK w okresie realizacji projektu . Obecne
doświadczenia wskazują, że zgłaszanie kwalifikacji do ZSK przez zainteresowane podmioty (w tym te, wraz z
którymi przygotowany został opis kwalifikacji) następuje w późniejszym okresie. Biorąc pod uwagę powyższe, w
celu zapewnienia realizacji wskaźnika 200 kwalifikacji włączonych do ZSK (o włączeniu kwalifikacji spoza
systemów oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK decyduje minister właściwy dla danej kwalifikacji), w ramach
projektów zaplanowane zostało wsparcie opisywania większej liczby kwalifikacji niż liczby kwalifikacji wynikającej
ze wskaźnika kwalifikacji wpisanych do ZRK – powstanie opisu kwalifikacji nie jest jednoznaczne z jej
równoczesnym zgłoszeniem do ZSK przez zainteresowane podmioty, co następuje później niż opisanie
kwalifikacji. Jednakże, w ramach projektu będą podejmowane dodatkowe działania zachęcające podmioty do
dokonywania wpisów (takie jak inkubator kwalifikacji, rozwój kwalifikacji wspierających wdrażanie ZSK, a także
opracowanie zestawów efektów uczenia się, wykorzystywanych do opisywania różnych kwalifikacji).
Zwiększenie liczby opisywanych kwalifikacji w projektach ZSK 2 i ZSK 3 wynika z rozwoju systemu ZSK, w tym
dotychczasowych doświadczeń z opisywaniu kwalifikacji. Planowane zadania obejmują również przygotowanie
bloków zestawów efektów uczenia się, które będą mogły być wykorzystywane przy opisywaniu kolejnych
kwalifikacji.
Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych
Zadanie 1 Wsparcie ministra-koordynatora, w tym monitorowanie funkcjonowania ustawy o ZSK w kontekście
ew. potrzeby dokonania zmian legislacyjnych w ustawie; wspieranie funkcjonowania Rady Interesariuszy ZSK;
ewaluacja wybranych elementów systemu oraz rekomendacje dotyczące zmian usprawniających funkcjonowanie
ZSK (raporty wraz zaleceniami). Ogólne działania prowadzone we współprac z ministrami właściwymi (i) w
zakresie współpracy z interesariuszami zaangażowanymi w działania związane z włączaniem kwalifikacji do ZSK
(ii) w przeglądzie kwalifikacji uregulowanych oraz działaniach związanych z włączaniem do ZSK kwalifikacji
uregulowanych; (iii) kontynuowanie ogólnej współpracy z kadrami ministerstw w zakresie dalszego wdrażania i
rozwoju ZSK oraz w zakresie wymiany doświadczeń (iv) kontynuacja prac związanych z funkcjonowaniem
procesów i przydatnością procedur wspierających realizację zadań ministrów właściwych wynikających z ustawy
o ZSK (wdrażanie, monitorowanie, ewaluacja, wprowadzanie koniecznych zmian) – działania te są uzupełnione
przed specyficzne (dedykowane) wspieranie ministrów właściwych realizowane w ramach drugiej wiązki projektów
mające na celu indywidualne wsparcie ministrów właściwych dla kwalifikacji w rozwiązywaniu ich specyficznych
problemów ; (v) utworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o ZSK,
prowadzenie i rozbudowa portalu ZSK, w tym, uruchomienie przygotowanego w ramach projektu wsparcia I
etapu wdrażania ZSK centrum informacji on-line o ZSK oraz informacji o wynikach analiz i ewaluacji związanych z
monitorowaniem ZSK, a także danych z badań. Kontynuacja współpracy z interesariuszami, rozwój współpracy
ze środowiskami branżowymi, w tym z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji; debata społeczna dotycząca
funkcjonowania ZSK, opracowanie rekomendacji dotyczących funkcjonowania ZSK w przyszłości.
Wartość zadania ok. 10% wartości projektu.
Zadanie 2. Wsparcie procesu opisywania kwalifikacji,
W ramach zadania prowadzone będą prace nad opisywaniem kwalifikacji oraz zestawów efektów uczenia się, w
tym:
 opisanie kwalifikacji rynkowych w szczególności w sektorach energetyki, mody oraz w obszarach inteligentnych
specjalizacji regionów;
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 przygotowanie opisów zestawów efektów uczenia się potwierdzających uniwersalne/transwersalne umiejętności
oraz innych uniwersalnych zestawów do wykorzystania przy opisie wielu kwalifikacji;
 utworzenie inkubatora kwalifikacji
Podmioty opisujące kwalifikacje będą wybrane w formie ogłoszenia, zgodnie z przepisami o zamówieniach
publicznych lub o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, przy zapewnieniu przejrzystości i równości
dostępu.
Prowadzone będą również działania budujące wiedzę i umiejętności z zakresu opisywania kwalifikacji wśród
szerokiej grupy podmiotów oraz kadr (w tym współpraca z wolontariuszami i studentami, w tamach tych działań
planowane jest między innymi:


opracowanie narzędzi narzędzia analitycznego dla opisów kwalifikacji które umożliwiłoby analizę
dużej liczby kwalifikacji, ich porządkowanie, systematyzowanie;



opracowanie narzędzi diagnostycznych wspierających podmioty zainteresowane
kwalifikacji do włączenia do ZSK oraz opracowywania walidacji (ok. 10 narzędzi;



publikacje wspierające rozwój wiedzy i umiejętności dotyczących opisywania kwalifikacji i ich włączania
do ZSK.

zgłoszeniem

Wartość zadania ok. 25% wartości projektu.
Zadanie 3. Przygotowanie ogółu podmiotów mogących pełnić funkcję instytucji certyfikujacej (IC) do
wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości tego procesu, realizacja seminariów
otwartych, przygotowanie rekomendacji w zakresie funkcjonowania IC w ZSK, przygotowanie opracowania
dotyczącego czynników istotnych dla wewnętrznego zapewniania jakości weryfikacji efektów uczenia się przy
użyciu testów wiedzy; przygotowanie kolejnych 10 podmiotów do pełnienia roli IC w ZSK, w tym wdrażania
rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i
wsparcie tego wdrożenia (w tym co najmniej trzech IC, które certyfikują kwalifikacje a nie uzyskały wsparcia na
etapie projektowania procesu walidacji) , wspieranie IC funkcjonujących w systemie (od stycznia 2019), w tym
pilotażowe przeprowadzenie pierwszych ewaluacji wewnętrznych (wsparcie z naszej strony – przy opracowaniu
procedury oraz przy tworzeniu raportu z ewaluacji, także w charakterze obserwatorów z zewnątrz) oraz pilotażowe
opracowanie sprawozdań z działalności (z wykorzystaniem aplikacji on-line).
Wartość zadania ok. 10% wartości projektu.
Zadanie 4. Rozwój wiedzy i narzędzi dotyczących walidowania kompetencji: rozwój dostępnego on-line
multimedialnego interaktywnego vademecum walidacji, opracowanie poradników i rekomendacji dotyczących
różnych aspektów walidacji z perspektywy uczestników procesu, podmiotów oraz finansowania, informacje dla
osób przystępujących lub planujących przystąpić do procesu walidacji efektów uczenia się w ramach ZSK.
Vademecum będzie obejmować narzędzia interaktywne; seminaria dla doradców zawodowych; rozbudowa bazy
on-line dobrych praktyk z zakresu walidacji efektów uczenia się: dodanie 10 kolejnych polskich lub zagranicznych
dobrych praktyk i udoskonalenie formy bazy; rozbudowa katalogu metod walidacji – opracowanie narzędzia do
weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem metody obserwacji dla wybranej kwalifikacji oraz narzędzia
wspomagającego szerokie identyfikowanie efektów uczenia się z wykorzystaniem metody wywiadu lub symulacji;
opracowanie zasad współpracy pomiędzy IC i powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, z uwzględnieniem
wniosków płynących z rekomendacji oraz z projektu wspierającego I etap wdrażania ZSK, jak również
opracowywanych narzędzi, pilotaż współpracy w wybranych 5 powiatach.
Wartość zadania ok. 5% wartości projektu.
Zadanie 5. Wdrożenie systemu wsparcia dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości zawierającego
działania i instrumenty dla podmiotów wybranych do wsparcia (łącznie ok 20 PZZJ) w oparciu o wypracowany w I
etapie wdrażania ZSK system wsparcia, w tym testowanie wypracowanych rozwiązań, ich dalsze udoskonalanie;
opracowanie standardów zapewniania jakości procesów realizowanych przez PZZJ; ewaluacja funkcjonowania w
PZZJ wewnętrznego systemu zapewniania jakości, budowanie relacji PZZJ z IC; budowanie wspólnoty praktyków
zewnętrznego zapewniania jakości w ZSK.
Wartość zadania ok. 10% wartości projektu.
Zadanie 6 Opracowywanie sektorowych ram kwalifikacji w 5 sektorach (oświata i wychowanie, rolnictwo,
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energetyka, pomoc społeczna, ochrona środowiska), z uwzględnieniem opinii oraz oczekiwań sektorowych rad ds.
kompetencji (tam, gdzie zostały utworzone); pilotażowe wdrożenie SRK w przedsiębiorstwach branżowych w
trzech sektorach; opracowanie dwóch map kwalifikacji, opartych o zapisy istniejących sektorowych ram
kwalifikacji, budowanie wspólnoty praktyków w sektorach, w których powstały i powstają SRK, we współpracy z
Sektorowymi Radami ds. Kompetencji.
Wartość zadania ok. 15% wartości projektu.
Zadanie 7 Pilotażowe monitorowanie funkcjonowania ZSK w oparciu o metodę opracowaną w ramach ZSK I, w
tym: przeprowadzenie badania funkcjonowania kwalifikacji w kolejnych 4 sektorach; kontynuacja badania
panelowego urzędów pracy i doradców zawodowych, przeprowadzenie badania jakości kwalifikacji nadawanych
zgodnie z metodą opracowaną w projekcie ZSK1, przeprowadzenie kolejnej rundy badania uczenia się
dorosłych Polaków, opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących działań mających na celu
zwiększenie udziału dorosłych Polaków w różnych formach uczenia się przez całe życie; monitorowanie
stosowanych rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych w krajach europejskich, współpraca w ramach
inicjatyw europejskich: ERK, walidacja, ECVET, EQAVET, ESCO, itp.
Wartość zadania ok. 15% wartości projektu.
Zadanie 8. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej ZSK: konkursy dla uczniów i studentów, opracowanie i
organizacja lekcji oraz wykładów o ZSK: współpraca z doradcami zawodowymi i biurami karier, promowanie
zaangażowania w rozwój kwalifikacji, organizowanie seminariów informacyjnych, działania typu product placement
– np. włączenie informacji o ZSK do scenariuszy popularnych seriali i programów telewizyjnych i radiowych) ;
uruchomienie punktu konsultacyjnego ZSK dla interesantów; konkurs dla organizacji pozarządowych na opisanie
kwalifikacji, kampania informacyjno-promocyjna, konkurs dla MŚP na ścieżki rozwoju zgodne z ZSK
uwzględniające osoby, które ukończyły szkołę 15 lat temu, działania do mediów, udział w wydarzeniach
zewnętrznych, opracowanie i udostępnienie wzorcowych narzędzi do wykorzystania dla portali regionalnych i
branżowych (regionalne mapy kwalifikacji branżowych, ścieżek identyfikacji efektów uczenia się, ścieżek kariery
dla młodzieży ;przygotowanie materiałów na potrzeby portalu obywatel.gov.pl, opracowanie narzędzia w postaci
wirtualnego doradcy ZSK. Część środków projektu przeznaczona na zadanie nie przekroczy limitu wskazanego w
SzOOP.
Wartość zadania do 10% wartości projektu.
Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas
przez wnioskodawcę lub inne instytucje
W ramach działań podjętych przez Instytut Badań Edukacyjnych w latach 2010-2015 opracowano elementy
zintegrowanego systemu kwalifikacji, koncepcję ich integracji oraz propozycje niezbędnych regulacji prawnych.
Opracowano między innymi
● charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji odniesione do charakterystyk poziomów
Europejskiej Ramy Kwalifikacji;
● założenia dotyczące funkcjonowania ZSK w obszarach: przypisywania poziomów PRK do
kwalifikacji; opisywania kwalifikacji, funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, walidowania
efektów uczenia się oraz zapewniania jakości, a także przenoszenia i akumulowania osiągnięć;
● propozycje zasad współpracy z interesariuszami w zintegrowanym systemie kwalifikacji;
● projekty pięciu sektorowych ram kwalifikacji;
● rekomendacje dotyczących wskaźników i metodologii cyklicznych badań monitorujących
wdrożenie i rozwój zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce.
W ramach działań realizowanych od stycznia 2016 r. w ramach głównej wiązki wdrożeniowej w projekcie ZSK 1
prowadzone są działania:
● wspierające ministra-koordynatora oraz ministrów właściwych dla kwalifikacji dotyczące
aktywności związanych z funkcjonowaniem ZSK, w tym ramach współpracy z interesariuszami,
procesami oceniania wniosków o włączenie kwalifikacji, nadanie uprawnień do certyfikowania oraz
zewnętrznego zapewniania jakości;
● wspierające interesariuszy ZSK w zakresie: opisywania kwalifikacji, opracowywania narzędzi i
metod walidowania kwalifikacji, zapewniania jakości kwalifikacji;
● prowadzące do opracowywania nowych sektorowych ram kwalifikacji jako narzędzia
wspierającego aktualizowanie i tworzenie kwalifikacji;
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●
●

dotyczące ewaluacji i monitorowania rozwoju zintegrowanego systemu kwalifikacji;
upowszechniające zintegrowany system kwalifikacji w szerokim gronie interesariuszy.

Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.)
Uwarunkowania skutecznego wdrożenia ZSK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przygotowanie podmiotów wdrażających Zintegrowany System Kwalifikacji: ministra koordynatora ZSK oraz
ministrów właściwych
Przygotowanie podmiotów nadających kwalifikacje oraz odpowiedzialnych za zapewnianie jakości
Przygotowanie kadry specjalistów ds. walidacji efektów uczenia się
Prowadzenie stałego monitoringu i ewaluacji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i formułowanie na ich
podstawie rekomendacji do doskonalenia systemu
Upowszechnianie informacji o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wśród potencjalnych użytkowników
Zaangażowanie interesariuszy we wdrażanie, monitorowanie i rozwijanie Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji.
Rozwój kwalifikacji zgodnych ze standardami określonymi w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Ocena skutków regulacji i wnioski z oceny, w tym dotyczące ewentualnej aktualizacji aktów prawnych
związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Szersze omówienie wymienionych uwarunkowań zawarto w punkcie dot. głównych zadań przewidzianych do
realizacji w projekcie.
Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich
skuteczne wykonanie
Projekt stanowi drugi z projektów z pierwszej – głównej wiązki wdrożeniowej – wspierającej wdrażanie
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Celem wszystkich realizowanych projektów jest zapewnienie włączenia kwalifikacji nadawanych poza systemami
oświaty oraz szkolnictwa wyższego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Działania te realizowane są w
ramach 8 grup działań, określonych w PO WER. Działania w kolejnych projektach będą obejmować kwalifikacje i
obszary, które do tej pory nie uzyskały wsparcia w ramach projektów dotyczących ZSK. Prace wybranych
podmiotów będą prowadzone pod nadzorem ekspertów IBE, w efekcie czego zapewniona zostanie jednolitość i
spójność podejmowanej interwencji publicznej.
Projekty zostały zaplanowane w taki sposób, że pełna sekwencja w ramach grup działań określonych w PO WER
zaplanowana jest w projektach ZSK 1 i ZSK 3, a następnie w ZSK 5. Projekty ZSK 2 a następnie ZSK 4 są
uzupełnieniem i odpowiadają na potrzeby wynikłe podczas wdrażania ZSK. Podstawowym kryterium podziału
realizowanych zadań w kolejnych projektach ZSK jest kryterium sektorów. Każdy z projektów obejmuje różne
sektory, w których prowadzone są działania mające na celu dostosowanie i rozwój kwalifikacji spoza systemów
oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK. Poniżej przedstawione jest podsumowanie sektorów, w ramach których
prowadzone są działania w ramach projektów.
Zgodnie z zapisami PO WER, w okresie programowania planowane jest między innymi opracowanie łącznie 16
sektorowych ram kwalifikacji (dalej SRK) oraz włączenie do ZSK 200 kwalifikacji spoza systemów oświaty i
szkolnictwa wyższego. Działania te będą osiągane przez realizację 5 projektów w dwóch wiązkach.

ZSK 1

ZSK 2

ZSK 3

ZSK 4

ZSK 5

Razem

Liczba
opracowanych
SRK

4

2

5

2

3

16

Liczba kwalifikacji
włączonych
do
ZSK

55

50

60

15

20

200
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Po zakończeniu projektu ZSK 3, zaplanowana jest realizacja ostatniego – trzeciego projektu w ramach tej wiązki
(projekt ZSK 5)
Projekt wspierający trzeci etap wdrażania ZSK (ZSK 5) obejmować będzie działania służące doskonaleniu
rozwiązań funkcjonujących w ZSK oraz korygowaniu tych elementów, które nie spełniły swoich funkcji lub
wymagają usprawnienia, jak również bieżąca ewaluacja i monitorowanie wdrażania ZSK, w tym wspieranie
podmiotów, podobnie jak w projektach wspierających realizację wcześniejszych etapów, w celu zapewnienia
realizacji wskaźników założonych w priorytecie inwestycyjnym. Planowany okres realizacji projektu to 2021–2023
r.
W realizowanym równolegle projekcie ZSK 4 (druga wiązka) planowana jest kontynuacja interwencji
wspierających włączanie kwalifikacji przez ministrów właściwych, jak również działania prowadzone na poziomie
regionalnym. Kontynuowane będą prace dotyczące włączania kwalifikacji z sektorów innowacyjnych oraz takich,
na które jest zapotrzebowanie społeczne. Ponadto, interwencja uwzględniać będzie wnioski z ewaluacji
elementów systemu zaplanowanych w projekcie ZSK 3.
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

1.

Ogółem w projekcie

Mężczyzn

Liczba wydanych świadectw i
certyfikatów nadawanych poza
systemami oświaty i szkolnictwa
wyższego z przypisanym poziomem PRK

30 000

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
W podziale na:3

Nazwa wskaźnika

1. Liczba kwalifikacji cząstkowych spoza
systemu oświaty i szkolnictwa wyższego
wpisanych do ZRK

Ogółem w projekcie

Kobiety

Mężczyzn

nd

nd

60

nd

nd

150

2. Liczba przygotowanych opisów
kwalifikacji nadawanych poza systemami
oświaty i szkolnictwa wyższego

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
3 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego

projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

24

KRYTERIA DOSTĘPU

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:
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