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1 Co to jest ZSK, ZRK i PRK?

2
Jak wykorzystywać ZSK i ZRK podczas 
zajęć z doradztwa zawodowego w szkole?

Czego dowiecie się Państwo podczas prezentacji?
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Świat
Zmiany gospodarcze, 
technologiczne, 
globalizacja 

Rynek pracy
Zmieniające się zawody, 
kwalifikacje

Człowiek

Zmieniające się kompetencje
i wymagania, mobilność

Dlaczego powstał Zintegrowany System Kwalifikacji?
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Świat

Rynek pracy

Człowiek

Uczenie się przez całe życie

Luka kompetencyjna 

Potrzeba międzynarodowej 
porównywalności kwalifikacji 

Dlaczego powstał Zintegrowany System Kwalifikacji?
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definicję kwalifikacji, 
standardy ich
opisywania  

oraz przypisywania 
poziomu Polskiej 
Ramy Kwalifikacji

zasady włączania 
kwalifikacji do ZSK

i ich ewidencjonowania 
w Zintegrowanym 

Rejestrze Kwalifikacji

zasady walidacji 
i certyfikowania 

kwalifikacji 
oraz zapewniania ich 

jakości

instytucje 
funkcjonujące 

w systemie

Ustawa  
o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji 
z dnia 22.12.2015r.

określa

Zintegrowany System Kwalifikacji
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KOMPETENCJA KWALIFIKACJA 
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zestaw efektów uczenia się: 
wiedza 
umiejętności
kompetencje społeczne

nabytych w edukacji formalnej, 
pozaformalnej lub poprzez 
uczenie się nieformalne

zgodnych z ustalonymi wymaganiami 

sprawdzonych w procesie walidacji 

formalnie potwierdzonych przez 
upoważnioną instytucję

wiedza 
umiejętności 
odpowiedzialność / postawa

uzdolnienia
styl pracy
osobowość
kondycja fizyczna
zasady i wartości
zainteresowania 

sprawna i skuteczna realizacja zadań
należycie dokonana określona 
czynność

zakres pełnomocnictw i uprawnień

Encyklopedia Zarządzania, Słownik języka polskiego, Wikipedia,                       
A. Sajkiewicz (red) „Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, 
konkurencyjność”

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
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zestaw efektów uczenia się: 
wiedza 
umiejętności
kompetencje społeczne

nabytych w edukacji formalnej, 
pozaformalnej lub poprzez 
uczenie się nieformalne

zgodnych z ustalonymi wymaganiami 

sprawdzonych w procesie walidacji 

formalnie potwierdzonych przez 
upoważnioną instytucję

wiedza 
umiejętności 
odpowiedzialność / postawa

uzdolnienia
styl pracy
osobowość
kondycja fizyczna
zasady i wartości
zainteresowania 

sprawna i skuteczna realizacja zadań
należycie dokonana określona 
czynność

zakres pełnomocnictw i uprawnień

Encyklopedia Zarządzania, Słownik języka polskiego, Wikipedia,                       
A. Sajkiewicz (red) „Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, 
konkurencyjność”

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
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EFEKTY UCZENIA SIĘ TO:

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE 

SPOŁECZNE
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zestaw efektów uczenia się: 
wiedza 
umiejętności
kompetencje społeczne

nabytych w edukacji formalnej, 
pozaformalnej lub poprzez 
uczenie się nieformalne

zgodnych z ustalonymi wymaganiami 

sprawdzonych w procesie walidacji 

formalnie potwierdzonych przez 
upoważnioną instytucję

wiedza 
umiejętności 
odpowiedzialność / postawa

uzdolnienia
styl pracy
osobowość
kondycja fizyczna
zasady i wartości
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sprawna i skuteczna realizacja zadań
należycie dokonana określona 
czynność

zakres pełnomocnictw i uprawnień

Encyklopedia Zarządzania, Słownik języka polskiego, Wikipedia,                       
A. Sajkiewicz (red) „Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, 
konkurencyjność”

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
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Edukacja 
pozaformalna

Edukacja 
formalna

Uczenie się 
nieformalne

PROCES UCZENIA SIĘ
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zestaw efektów uczenia się: 
wiedza 
umiejętności
kompetencje społeczne

nabytych w edukacji formalnej, 
pozaformalnej lub poprzez 
uczenie się nieformalne

zgodnych z ustalonymi wymaganiami 

sprawdzonych w procesie walidacji 

formalnie potwierdzonych przez 
upoważnioną instytucję

wiedza 
umiejętności 
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osobowość
kondycja fizyczna
zasady i wartości
zainteresowania 

sprawna i skuteczna realizacja zadań
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A. Sajkiewicz (red) „Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, 
konkurencyjność”

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
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WALIDACJA

to sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie 
określonej kwalifikacji 

osiągnęła wyodrębnioną część lub całość 

efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji   

niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby
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CERTYFIKOWANIE

to proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się  
o nadanie określonej kwalifikacji 

po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji 
otrzymuje od uprawnionego podmiotu certyfikującego

dokument potwierdzający nadanie określonej 
kwalifikacji
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GŁÓWNA IDEA ZSK
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PODZIAŁ KWALIFIKACJI W ZSK
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PODZIAŁ KWALIFIKACJI W ZSK

PRK 
rzymskie      

I - VIII

PRK 
arabskie 

1 - 8



Instytut Badań Edukacyjnych

KWALIFIKACJE W ZSK
– podstawa prawna

PRK 
arabskie 

1 - 8

PRK 
rzymskie      

I - VIII
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KWALIFIKACJE RYNKOWE A ZSK
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CO RÓŻNICUJE KWALIFIKACJE RYNKOWE W ZSK 
OD POZOSTAŁYCH?



Instytut Badań Edukacyjnych

Wnioski
o włączenie

kwalifikacji rynkowych
i rzemieślniczych

425

Kwalifikacje
rynkowe włączone

115

Wnioski o 
uprawnienia IC

425

Kwalifikacje z 
systemu oświaty i 

szkolnictwa 
wyższego

13746

Uprawnienia IC 

115

KWALIFIKACJE W ZSK
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1
jako źródło wiedzy o ZSK i PRK (np. kompetencje a 
kwalifikacje; co oznacza numer PRK na dokumentach) 

2 jako wyszukiwarkę informacji o kwalifikacjach 

Jak wykorzystywać ZRK w szkolnym doradztwie zawodowym?

jako źródło informacji o LLL i możliwości 
potwierdzania kompetencji (kwalifikacje rynkowe)

3

4

jako źródło informacji o kwalifikacjach (opisy)
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Przykładowe treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego:*

» dla klas VII i VIII szkół podstawowych

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, 

uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości 

dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i 

nieformalnej

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.02.2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

ZSK i ZRK na zajęciach doradztwa zawodowego
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Przykładowe treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego*:

» dla branżowych szkół I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

1. korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego 

formalnego, pozaformalnego i nieformalnego

2. analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w 

ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji

3. określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.02.2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

ZSK i ZRK na zajęciach doradztwa zawodowego
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1. Przekazujemy podstawowe informacje, najważniejsze pojęcia. 

2. Unikamy specjalistycznego żargonu - język dostosowujemy do uczniów.

3. Jeśli używamy prezentacji, przygotowujemy formę slajdów atrakcyjną dla młodzieży. 

4. Warto wprowadzać ćwiczenia, np. dotyczące posiadanych przez młodzież kompetencji, 
czy poziomów PRK na świadectwach i dyplomach. 

5. Sprawdzają się animacje, testy w „Kahoot” czy „Mentimeter”.

JAK O ZSK ROZMAWIAĆ Z UCZNIAMI?
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1
jako źródło wiedzy o ZSK i PRK, np.: 

» kompetencje a kwalifikacje

Jak wykorzystywać ZRK w szkolnym doradztwie zawodowym?
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• niesprawdzona

• niepotwierdzona

KOMPETENCJA

• sprawdzona
(proces walidacji)

• potwierdzona
(certyfikowanie)
zgodnie 
z ustalonymi 
wymaganiami

KWALIFIKACJA
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Czym są kompetencje zawodowe?

Przykładowe slajdy 
o ZSK dla młodzieży
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Kompetencje zawodowe to:

to, co potrafisz

to, co wiesz

jaka / jaki jesteś 

wiedza

kompetencje społeczne

umiejętności

Przykładowe slajdy 
o ZSK dla młodzieży
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Jak zdobywamy 
kompetencje zawodowe?

Liceum
Szkoła branżowaTechnikum

Studia Szkolenia, kursy

Pasje, zainteresowania Wolontariat

Uczenie się samodzielne lub od kogoś

Pomaganie komuś Praca wakacyjna

Szkoła policealna

Przykładowe slajdy 
o ZSK dla młodzieży
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1
jako źródło wiedzy o ZSK i PRK, np.: 

» co oznacza numer PRK na dokumentach? 

Jak wykorzystywać ZRK w szkolnym doradztwie zawodowym?
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POLSKA RAMA KWALIFIKACJI
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PRK W EDUKACJI FORMALNEJ - kwalifikacje pełne
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PRK W EDUKACJI FORMALNEJ - kwalifikacje pełne
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PRK V - KWALIFIKACJE PEŁNE Z OŚWIATY 

technik informatyk, technik teleinformatyk, technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik

mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik żeglugi śródlądowej, technik programista,

technik realizacji nagłośnień, technik administracji, technik archiwista, technik mechatronik,

technik usług kosmetycznych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik

dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik

rybołówstwa morskiego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik spedytor,

higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, ortoptystka, protetyk słuchu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019r. 
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316).
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PRK W EDUKACJI FORMALNEJ - kwalifikacje cząstkowe
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SZKOŁA 
PODSTAWOWA
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LICEUM

Jaki numer PRK?
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SZKOŁA 
BRANŻOWA 
I STOPNIA

Jaki numer PRK?
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TECHNIKUM

Jaki numer PRK?

V

3 5
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PRK - kwalifikacje rynkowe
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2 jako wyszukiwarkę informacji o kwalifikacjach 

Jak wykorzystywać ZRK w szkolnym doradztwie zawodowym?

3 jako źródło informacji o kwalifikacjach (opisy)
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ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI - kwalifikacje.gov.pl
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ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI - kwalifikacje.gov.pl
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Zestawy 
efektów 

uczenia się

Efekty 
uczenia się

Kryteria 
weryfikacji

SCHEMAT OPISU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W KWALIFIKACJACH ZSK 
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JĘZYK OPISU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W KWALIFIKACJACH ZSK 
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Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych –
kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik organizacji turystyki 
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Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych –
kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik organizacji turystyki 
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Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych –
kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik organizacji turystyki 
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Obsługa klienta w turystyce zdrowotnej
– kwalifikacja rynkowa
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Obsługa klienta w turystyce zdrowotnej
– kwalifikacja rynkowa
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Obsługa klienta w turystyce zdrowotnej
– kwalifikacja rynkowa

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych –
kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik organizacji turystyki 
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Jak wykorzystywać ZRK w szkolnym doradztwie zawodowym?

jako źródło informacji o LLL i możliwości 
potwierdzania kompetencji (walidacja w ZSK) 

4
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Stworzenie 
kwalifikacji

Walidacja

Certyfikowanie w ZSK

Przykładowe slajdy 
o ZSK dla młodzieży
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Chcesz mieć dokument z numerem PRK 
rozpoznawanym w innych krajach?

Możesz uczyć się w szkołach, na szkoleniach lub sama / sam, ale…

MUSISZ ZDAĆ EGZAMIN!

Ten egzamin w ZSK nazywa się: WALIDACJA

Przykładowe slajdy 
o ZSK dla młodzieży
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Animacja – Z jakich metod walidacji skorzystał Arek?   

Przykładowe slajdy 
o ZSK dla młodzieży
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» Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

kwalifikacje.gov.pl

Co można znaleźć:
• Kwalifikacje włączone do ZSK
• Nabór na specjalistów i ekspertów opiniujących wnioski o włączenie kwalifikacji 

do ZSK.

» Strona projektu Zintegrowany System Kwalifikacji:
kwalifikacje.edu.pl

Co można znaleźć:
• Baza wiedzy
• Narzędzia dla doradców zawodowych 
• Seminaria i wydarzenia

» ZSK na kanale YouTube pod hasłem: 
Zintegrowany System Kwalifikacji

STRONY INTERNETOWE

http://www.kwalifikacje.gov.pl/
http://www.kwalifikacje.edu.pl/
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Regionalni Liderzy ds. ZSK w Małopolsce
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Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym 
poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników 
końcowych systemu – ZSK 4


