Załącznik nr 2 do ogłoszenia IBE/220/ 2019
Opis przedmiotu zamówienia
Pilotażowe dostosowanie wybranej kwalifikacji uregulowanej „Doradca rolniczy“ do wymagań ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości 30 000 EURO.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających
kwalifikacje

i

zapewniających

jakość

nadawania

kwalifikacji”

Nr

POWR.02.13.00-00-0001/18,

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1.

Zintegrowany System Kwalifikacji:

W dniu 15 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK).
Zintegrowany System Kwalifikacji to zbiór zasad, standardów, nowych funkcji i ról oraz procedur regulujących
sposób działania różnych podmiotów (osób i instytucji) związanych z nadawaniem kwalifikacji oraz
zapewnianiem jakości tego procesu. Celem regulacji ustawowej jest podniesienie poziomu kapitału ludzkiego
w Polsce (poprzez wzrost liczby osób uczących się i zwiększenie efektywności inwestycji w kapitał ludzki)
oraz zwiększenie dopasowania popytu i podaży na rynku pracy, szczególnie w odniesieniu do kwalifikacji spoza
systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego. Wprowadzone ustawą o ZSK rozwiązania i mechanizmy mają
służyć bardziej efektywnej realizacji polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, która odpowiada potrzebom
współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Celem ZSK jest zwiększenie dostępności oraz wyższa jakość
kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce, a poprzez przypisanie kwalifikacjom objętym ZSK poziomu
Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), wzajemne odnoszenie do siebie tych kwalifikacji oraz odniesienie ich do
Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Systemowe podejście do kwalifikacji oparte na Polskiej Ramie Kwalifikacji
było uwzględniane w wielu dokumentach programowych i strategicznych przyjętych przez Radę Ministrów.
Propozycja zintegrowania różnych podsystemów kwalifikacji w Polsce wpisuje się w szerszy kontekst
zachodzących w Europie zmian w zakresie systemów kwalifikacji, o których jest mowa w dokumentach
wydawanych w Unii Europejskiej. W tych zmianach szczególną rolę pełni Europejska Rama Kwalifikacji
(ERK), czyli przyjęta w UE struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia dla krajowych ram,
umożliwiająca porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w krajach UE. Ustawa zawiera podstawową definicję
kwalifikacji. Kwalifikacja – 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 uprawniony podmiot certyfikujący (art. 2 pkt 8).

Z punktu widzenia Przedmiotu Zamówienia istotne jest, to że do ZSK oprócz kwalifikacji rynkowych mogą
zostać włączone kwalifikacje uregulowane, tj. kwalifikacje ustanowione odrębnymi przepisami, których
nadawanie odbywa się na zasadach określonych w tych przepisach, z wyłączeniem kwalifikacji nadawanych w
systemie oświaty oraz systemie szkolnictwa wyższego i nauki (art. 2 pkt 12). Zgodnie z ustawą o działach
administracji rządowej, minister kierujący działem administracji rządowej jest właściwy w sprawach włączania
do ZSK kwalifikacji należących do tego działu, funkcjonowania tych kwalifikacji w ZSK oraz w sprawach
nadzoru nad walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji włączonych do systemu. Minister kierujący danym
działem administracji rządowej jest właściwy w sprawach włączania do ZSK także kwalifikacji uregulowanych.
Ustawodawca w ustawie o ZSK nałożył na poszczególnych ministrów zadanie polegające na dokonaniu
przeglądu kwalifikacji uregulowanych. Zadanie to należy wykonać do 15 stycznia 2021 r. Przegląd ma dać
ogólne spojrzenie na istniejące w danym dziale administracji rządowej zasoby kwalifikacji oraz umożliwić
dokonanie racjonalnej oceny tych zasobów. Przeanalizowanie w ramach przeglądu istniejących kwalifikacji
uregulowanych ma dostarczyć przesłanek do podjęcia przez właściwego ministra decyzji w przedmiocie
włączenia tych kwalifikacji do ZSK.

2.

Zapotrzebowanie na pilotażowe dostosowanie do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wybranej kwalifikacji uregulowanej:

Minister właściwy dla kwalifikacji może włączyć do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację
uregulowaną, jeżeli w odniesieniu do danej kwalifikacji określono:
1) efekty uczenia się;
2) wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację;
3) instytucje, którym nadano uprawnienia do certyfikowania;
4) w razie potrzeby, dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie
do certyfikowania;
5) instytucje, którym powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości;
6) w razie potrzeby, dodatkowe wymagania, wynikające ze specyfiki danej kwalifikacji, dotyczące:
a) zakresu i częstotliwości ewaluacji wewnętrznej,
b) zakresu i częstotliwości sporządzania raportów z zewnętrznego zapewniania jakości,
c) zakresu i częstotliwości składania sprawozdań z działalności;
7) w razie potrzeby, warunki, które musi spełnić osoba przystępująca do walidacji, w szczególności
wymagany poziom wykształcenia;
8) okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i, w razie potrzeby, warunki
przedłużenia ważności tego dokumentu.
Przed włączeniem kwalifikacj do ZSK, minister przypisuje poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji
uregulowanej. Włączenie kwalifikacji do ZSK następuje w drodze obwieszczenia. Kwalifikację uregulowaną
uznaje się za włączoną do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji z dniem ogłoszenia obwieszczenia.
Jednocześnie minister w przepisach odrębnych określa instytucje, którym nadano uprawnienia do
certyfikowania oraz instytucje, którym powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości.
Włączenie kwalifikacji uregulowanej do ZSK wymaga podjęcia szeregu działań mających na celu
dopasowanie jej opisu do wymagań ustawowych. Ministerstwa po zakończeniu przeglądu
kwalifikacji mogą być zainteresowane włączeniem do systemu kwalifikacji uregulowanych. W
związku z tym wobec spodziewanego zintensyfikowania prac w ministerstwach, przewidziano pilotażowe
dostosowanie wybranych kwalifikacji uregulowanych do wymagań ustawowych. Doświadczenia zebrane

podczas pilotażu stanowić będą uzupełnienie poradnika dotyczącego kwalifikacji uregulowanych. Będą
również upowszechniane podczas spotkań informacyjnych i roboczych z przedstawicielami kadr ministerstw,
umożliwią również optymalne zaplanowanie procesu wsparcia dla ministerstw zainteresowanych włączeniem
do ZSK kwalifikacji uregulowanych. W wyniku powyższych działań przygotowana zostanie zaktualizowana
wersja poradnika dotyczącego kwalifikacji uregulowanych zawierająca dwie wzorcowe dokumentacje
dostosowanych do wymagań ustawy o ZSK kwalifikacji uregulowanych.

Opis zakresu zamówienia

3.

W związku z powyższymi informacjami wskazane jest przeprowadzenie prac pilotażowych, których przedmiot
obejmie:
1.

Pisemne opracowanie, przez Zespół Ekspertów, dokumentacji ilustrującej dostosowanie

wybranej

kwalifikacji uregulowanej do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tej kwalifikacji do wymagań określonych w art. 38 ustawy tj. :
1) Opisanie efektów uczenia się właściwych dla danej kwalifikacji uregulowanej zgodnie
z wymaganiami określonymi w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o ZSK, tj. w sposób zawierający:
a)

syntetyczną charakterystykę efektów uczenia się,

b) wyodrębnione zestawy efektów uczenia się,
c) poszczególne efekty uczenia się w zestawach oraz kryteria weryfikacji osiągnięcia
poszczególnych efektów uczenia się;
2) Dostosowanie wymagań dotyczących walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
właściwych dla danej kwalifikacji uregulowanej do wymagań ustawy o ZSK;
3) Określenie instytucji, którym nadano uprawnienia do certyfikowania;
4) Określenie instytucji, którym powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości;
5) Określenie elementów opisu kwalifikacji związanych z zakresem i częstotliwością ewaluacji
wewnętrznej, sporządzania sprawozdań z działalności oraz raportów
z zewnętrznego zapewniania jakości;
6) Określenie warunków, które musi spełnić osoba przystępująca do walidacji,
w szczególności wymagany poziom wykształcenia;
7) Podanie okresu ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i, w razie potrzeby,
określenie warunków przedłużenia ważności tego dokumentu.
2.

Przypisanie, przez Zespół Ekspertów, poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do dostosowanej do wymagań
ustawy o ZSK kwalifikacji uregulowanej poprzez porównanie efektów uczenia się wymaganych dla tej
kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia
oraz przygotowanie związanej z tym dokumentacji:
1) wypełnionej tabeli zgodności,
2) rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do danej kwalifikacji
uregulowanej.

3.

Sposób realizacji zamówienia:

Dokumentacja ilustrująca dostosowanie kwalifikacji uregulowanej do wymagań ustawy o ZSK zostanie
wypracowana podczas pięciu sześciogodzinnych spotkań roboczych Zespołu Ekspertów, przygotowywanych
i moderowanych przez pracowników IBE mających doświadczenie we wdrażaniu ZSK. Koszty organizacji
spotkań roboczych, w tym wynajem sali z wyposażeniem (rzutnik), całodzienny catering, w tym przerwa
kawowa i obiad, druk materiałów oraz zwrot kosztów dojazdu pokrywa IBE. Spotkania robocze będą odbywały
się średnio dwa razy w miesiącu. Ich terminy zostaną ustalone z Zespołem Ekspertów w trybie roboczym.
Dodatkowo eksperci na pracę własną w założeniu poświęcą po dziesięć godzin każdy. W spotkaniach
Zespołu Ekspertów, przewidziany jest udział przedstawicieli ministerstwa, z którym związana jest dana
kwalifikacja uregulowana, jako osób z głosem doradczym.
Zespół ekspertów:
Wykonanie zamówienia należało będzie do Zespołu Ekspertów. Jeden zespół ekspertów, z branży właściwej
dla danej kwalifikacji uregulowanej, będzie zajmował się jedną kwalifikacją uregulowaną. Zespół Ekspertów
będzie składał się z pięciu osób.

Organizacja prac:
Do pilotażu została wybrana następująca kwalifikacja uregulowana „ „Doradca rolniczy”. Kwalifikacja należy
do działu administracji rządowej, którym kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumentacja ilustrująca dostosowanie wybranych kwalifikacji uregulowanych do wymagań ustawy o ZSK
zostanie przygotowana znormalizowaną czcionką Times New Roman rozmiar 12 i odstępami 1,5 pkt. Końcowa
wersja dokumentacji powinna zostać dostarczona w wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej (płyta
CD, zapis pozwalający na obróbkę tekstu, w wersji Word oraz wersji PDF – 1 egzemplarz).
Po zawarciu umowy Zamawiający we współpracy z Zespołem Ekspertów ustali harmonogram spotkań
roboczych. Terminy spotkań roboczych określone w harmnogramie mogą być zmieniane za zgodą obu stron.
Wykonanie zamówienia obejmie udział Zespołu Ekspertów w spotkaniach roboczych oraz pracę własną
każdego eksperta. Wykonanie zamówienia obejmie także kontakt osobisty, kontakt telefoniczny oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej (ew. przewiduje się korzystanie z Platformy Moodle).
Zespół Ekspertów ma obowiązek ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.
Powinien uwzględniać wszelkie uwagi i stanowiska Zamawiającego, które doprecyzowują lub uzupełniają
niniejsze zapisy i nie są z nimi sprzeczne. Niezależnie od wskazanych wcześniej wymagań, Zespół Ekspertów
jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie w dowolnej formie, wszelkich informacji o
przebiegu realizacji zamówienia. Zobowiązany jest również niezwłocznie, na piśmie informować
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację zamówienia, zwłaszcza
mających wpływ na terminowość podejmowanych działań.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną ustalone z Zespołem Ekspertów po zawarciu umowy.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone członkom Zespołu Ekspertów w całości po odebraniu przedmiotu
zamówienia.

