
 
 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

W związku z faktem, że w okresie przejściowym, tj. do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji, to Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wraz z Partnerami 

– Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie i Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, jako 

Operator w projekcie pn. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” decydują o uznaniu dokumentu za 

potwierdzający uzyskanie kwalifikacji ważnych dla rynku pracy (tzw. kwalifikacji rynkowych), poniżej 

przedstawiamy ogólne wytyczne, które ułatwią ocenę, zarówno Operatorowi, jak i usługodawcy, czy dany 

dokument spełnia wszystkie niezbędne przesłanki dla jego akceptacji.  

 

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach 

projektów dofinansowanych z EFS zostały zawarte w załączniku nr 3 do Regulaminu rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie pn. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” - Podstawowe informacje dotyczące 

uzyskiwania kwalifikacji. 

 

Dokument ten określa, iż kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub 

poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których 

osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do 

certyfikowania. Dla kwalifikacji powinny być również określone wymagania dotyczące walidacji, a proces 

nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikowania) powinien być objęty zasadami zapewniania jakości. 

 

Jednocześnie przez instytucję certyfikującą należy rozumieć podmiot, który uzyskał uprawnienia do 

certyfikowania, spełniając wymogi określone w ustawie o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r., a w okresie 

przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe wymogi określone w ustawie o ZSK. 

Instytucjami certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, 

instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej. 

Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji 

i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone). Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o ZSK z dnia 22 

grudnia 2015 r. instytucje certyfikujące mogą przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów 

egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, które posiadają stosowne akredytacje, szkół. W przypadku 

upoważnienia instytucji walidującej do przeprowadzenia walidacji odpowiedzialność za prawidłowo 

przeprowadzany proces spoczywa na instytucji certyfikującej (Art. 47 ust. 3 ustawy o ZSK). W projektach 

realizowanych ze środków EFS można wykazywać wyłącznie kwalifikacje, których jakość gwarantują 

odpowiednie procedury i nadzór sprawowany przez konkretny podmiot. Aby zapewnić jakość 

walidacji i certyfikowania instytucje certyfikujące muszą zapewnić rozdzielenie procesów 

kształcenia i szkolenia od walidacji (Art. 63 ust. 3 pkt 1 ustawy o ZSK). 

 

Poniżej przedstawiamy zatem zakres danych, na podstawie których Operator może podjąć decyzję, czy 

szkolenie/kurs kończy się uzyskaniem kwalifikacji rynkowych: 

 

1. Opis szkolenia poprzedzającego walidację – zakres tematyczny i program szkolenia/kursu. 

2. Wymiar godzinowy szkolenia/kursu.  

3. Nazwę kwalifikacji. 



 
 

 

4. Szczegółowy opis efektów uczenia się ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych. 

5. Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji. 

6. Nazwa jednostki walidującej (tj. przeprowadzającej egzamin). 

7. Szczegółowy opis procesu walidacji:  

- metoda walidacji (egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny, obserwacja itp.) 

- czas trwania egzaminu,  

- wymagania dla egzaminatora w zakresie kwalifikacji, stażu pracy, itp.,  

- wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego. 

8. Nazwa jednostki certyfikującej (tj. wydającej dokument), w tym informacje o podstawie prawnej 

lub innych uregulowaniach, które stanowią podstawę do przeprowadzenia procesu certyfikowania. 

9. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i okres jego ważności. 

10. Pozytywne rekomendacje dla dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji co najmniej 5 

pracodawców danej/go branży/sektora lub związku branżowego zrzeszającego pracodawców 

danej/go branży/sektora – jeżeli niezbędne jest potwierdzenie spełnienia tego warunku. 

Przedmiotowy opis powinien byś przygotowany dla każdej kwalifikacji oddzielnie. 

 

Powyższe informacje powinny zostać umieszczone również na stronie www instytucji certyfikującej, 

bowiem jako jeden z wymogów dla instytucji certyfikujących w ustawie o ZSK (art. 47 ust. 4) wskazano 

cyt. „Instytucja certyfikująca udostępnia na stronie internetowej szczegółowe informacje o sposobie 

zorganizowania i przeprowadzania walidacji dla danej kwalifikacji rynkowej”.  

 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z ww. załącznikiem nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie w odniesieniu do kwalifikacji rynkowych wskazano, że do czasu pełnego uruchomienia 

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji można wskazać przykłady kwalifikacji spoza systemów oświaty i 

szkolnictwa wyższego, które mają znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej 

lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Analizując 

opracowania i dokumentację dotyczącą kwalifikacji rynkowych uznać można, że szczególnie dużą uwagę 

poświęca się zgłaszanej przez dane środowisko zawodowe, branżę, czy sektor standaryzację w zakresie 

kwalifikacji pracowników, których firmy z tej branży zatrudniają. W związku z powyższym o uznanym w 

branży certyfikacie, można mówić wyłącznie w odniesieniu do kwalifikacji, dla której organizacja 

certyfikująca określa odpowiedni standard wiedzy, umiejętności i kompetencji oparty o zgłaszane z rynku 

zapotrzebowanie.  

 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ww. załącznikiem do Regulaminu certyfikaty i inne 

dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym 

sektorze lub branży, co powinny potwierdzić rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej 

branży/sektora lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów. 

Rekomendacja dla danego certyfikatu oznacza potencjalną możliwość zatrudnienia uczestnika 

szkolenia/kursu po uzyskaniu kwalifikacji na istniejącym stanowisku pracy wymagającym jej/ich 

zastosowania u pracodawcy wystawiającego rekomendację. Powyższe oznacza, że rekomendacje winny 

być wystawione przez podmioty będące pracodawcami posiadające konkretne stanowisko pracy, ale 

także podmioty mogące na podstawie swojego co najmniej kilkuletniego doświadczenia ocenić, że dana 

kwalifikacja jest potrzebna dla prowadzenia działalności w określonym sektorze. Rekomendacje powinny 

odnosić się do konkretnego dokumentu /certyfikatu potwierdzającego uzyskanie konkretnej kwalifikacji 

rynkowej. 



 
 

 

 

Jednocześnie informujemy, iż spełnienie wszystkich przesłanek (walidacji, certyfikowania,  

rozpoznawalności i uznawalności w branży), o których mowa powyżej, łącznie może pozwolić na uznanie 

wydanego certyfikatu za dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji. 

 

 

Opracował: 

Zespół Projektu 

Rozwój z dotacją 


