
 
 

Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia  

  

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie 2 ekspertyz których przedmiot będzie 

dotyczył:  

 Ekspertyza nr 1 będzie zawierała wytyczne do przygotowania opisu krótkich charakterystyk 

kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego; 

 Ekspertyza nr 2 będzie zawierała zestawy wzorcowych krótkich charakterystyk kwalifikacji 

pełnych ze szkolnictwa wyższego dla wszystkich 8 obszarów kształcenia w języku polskim 

oraz w języku angielskim wraz z obszernymi komentarzami i wariantami. 

Zamówienie zostanie przygotowane na potrzeby projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji”, realizowanego przez IBE na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, 

Edukacja, Rozwój”. 

Rozwiązania będące przedmiotem niniejszej ekspertyzy zostaną uwzględnione w oddzielnym 

zamówieniu publicznym na zaprojektowanie, stworzenie i uruchomienie narzędzia elektronicznego 

umożliwiającego i służącego wprowadzaniu krótkich charakterystyk kwalifikacji dla szkół wyższych do 

ZRK. 

2. Informacje o założeniach projektu ZRK. 

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą 

interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w 

Polsce. Jednym z projektów systemowych realizowanych przez IBE na zlecenie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jest projekt pod nazwą „Prowadzenie i 

rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” (projekt ZRK). 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji stanowi ważne narzędzie systemowe służące realizacji polityki 

uczenia się przez całe. Rejestr pełni ważną rolę w integracji funkcjonujących w kraju systemów 

kształcenia: oświaty i szkolnictwa wyższego oraz obszaru edukacji pozaformalnej i nieformalnego 

uczenia się.  

ZRK gromadzi i udostępnia informacje na temat możliwych do uzyskania w Polsce kwalifikacji 

spełniających określone przez państwo (w ustawie) wymagania dotyczące m.in. standardu opisu 

kwalifikacji, przypisania poziomu PRK oraz zasad zapewniania jakości kwalifikacji. ZRK jest rejestrem 

publicznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne.  
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ZRK jest rejestrem jawnym, a informacje o kwalifikacjach w nim gromadzone są powszechnie 

dostępne za pośrednictwem strony internetowej (portalu internetowego) w językach polskim i 

angielskim. Portal oferuje możliwość łatwego przeszukiwania, porządkowania i agregowania 

informacji. Portal polskiego rejestru, podobnie jak portale pozostałych krajów UE, będzie powiązany z 

portalem Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). 

IBE, od stycznia 2018 r.  jest instytucją pierwszego wyboru, do którego zwracają się różne instytucje 

lub osoby z pytaniami dotyczącymi ZRK. Grupy osób zainteresowanych informacjami zawartymi w 

ZRK to np. uczniowie, pracobiorcy, pracodawcy, nauczyciele, doradcy zawodowi, administracja 

państwowa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pracodawców, związki zawodowe, izby 

gospodarcze, itd.  

Podmiot prowadzący rejestr jest naturalnym punktem kontaktowym dla tych grup.  

W ramach Projektu realizowane będą następujące działania: 

 prace ciągłe związane z prowadzeniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (w tym 

dokonywanie wpisów w ZRK, zapewnienie aktualności wpisów); 

 prowadzenie portalu ZRK stanowiącego część portalu ZSK, poprzez który rejestr jest dostępny 

publicznie; 

 modernizacja systemu informatycznego ZRK, z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb 

interesariuszy, w tym także utworzenie połączeń międzysystemowych rejestru kwalifikacji z 

systemem POLon, z europejskim portalem ram kwalifikacji Ploteus (LOQ), z wynikami badań 

Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). 

 wsparcie ministra-koordynatora w zapewnieniu aktualności i zgodności z PRK kwalifikacji 

pełnych z systemów oświaty i szkolnictwa wyższego ujętych w ZRK; 

 uzupełnianie informacji o wpisanych do ZRK kwalifikacjach o krótkie charakterystyki kwalifikacji 

w języku angielskim; 

 wsparcie uczelni w przygotowywaniu skróconych opisów kwalifikacji pełnych z obszaru 

szkolnictwa wyższego ujętych w ZRK (w języku polskim i angielskim) w tym publikacja informacji 

o kwalifikacjach z ZRK (po polsku i po angielsku) na europejskich portalach LOQ oraz ESCO; 

 działalność informacyjna i edukacyjna dla użytkowników rejestru. 

Materiały dotyczące realizowanych projektów, w tym raport referencyjny, słownik terminów 

dotyczących krajowego systemu kwalifikacji oraz inne informacje znajdują się na stronach: 

www.ibe.edu.pl, www.kwalifikacje.gov.pl. Rejestr kwalifikacji dostępny jest pod adresem 

rejestr.kwalifikacje.gov.pl 
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3. Zakres przedmiotowy ekspertyzy 

1. Zgodnie z potrzebami wskazywanymi przez interesariuszy ZSK wskazane jest uzupełnienie 

informacji gromadzonych w ZRK w zakresie danych o kwalifikacjach ze szkolnictwa wyższego. 

Aktualnie zgromadzone  informacje dotyczące tych kwalifikacji w ZRK odpowiadają zakresowi 

informacji zawartych w systemie POL-on. Zawierają one w absolutnej większości przypadków 

tylko dwie informacje: nazwę kwalifikacji oraz nazwę podmiotu nadającego tę kwalifikację 

(nazwę uczelni wyższej). W konsekwencji, opisy te mają niewystarczający zasób informacji dla 

użytkowników ZRK. Niekompletność istotnej części zbioru danych zawartych w rejestrze (ZRK) 

wpływa na odbiór i wiarygodność całego ZSK. Z tego względu działanie na rzecz ujednolicenia 

sposobu opisu krótkich charakterystyk kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wyższym 

zgodnie z wypracowanymi wytycznymi powinno wpłynąć na zwiększenie wiarygodności ZRK. 

2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dwóch ekspertyz 

dotyczących rozwiązań z zakresu wyżej opisanego działania: 

 Ekspertyza nr 1 będzie zawierać wytyczne do przygotowania opisu krótkich 

charakterystyk kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego;  

 Ekspertyza nr 2 będzie zawierać zestawy wzorcowych krótkich charakterystyk kwalifikacji 

pełnych ze szkolnictwa wyższego dla wszystkich 8 obszarów kształcenia w języku polskim 

oraz w języku angielskim wraz z obszernymi komentarzami i wariantami. 

3. Krótka charakterystyka kwalifikacji powinna zawierać informację skierowaną do uczących się i 

pracodawców, która pozwoli na szybką ocenę czy są nią zainteresowani oraz pomoże 

zdefiniować jakie działania lub zadania jest w stanie podejmować posiadacz kwalifikacji. 

4. Sposób realizacji zamówienia  

1. Po zawarciu umowy Zamawiający we współpracy z Wykonawcą ustali harmonogram spotkań 

konsultacyjnych z Zespołem Zamawiającego związanych z przedmiotem ekspertyz. 

2. Wykonanie zamówienia obejmie pracę własną Wykonawcy poświęconą na przygotowanie 

ekspertyzy oraz udział Wykonawcy w spotkaniach konsultacyjnych z członkami zespołu 

Zamawiającego, a także kontakt osobisty, kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną ustalone z Wykonawcą po zawarciu 

umowy. 

4. Terminy spotkań konsultacyjnych określone w harmonogramie działań mogą być zmieniane 

za zgodą obu stron 

 

5. Produkty zamówienia  

Produkty wypracowane w ramach zamówienia będą przygotowane z wykorzystaniem 

oprogramowania umożliwiającego jego edycję przez Zamawiającego znormalizowanego 

maszynopisu, zapisanych w formacie A4 czcionką Times New Roman 12 pt. z interlinią 1,5 pt.  


