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Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy (dzieło) dotyczącej uprawnień 

podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji do przetwarzania (analizowania) i 
udostępniania informacji zbieranych od instytucji certyfikujących (IC) i podmiotów 
zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ), o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64, z późniejszymi zm.), w 
szczególności treści raportów i sprawozdań tych instytucji. Ekspertyza powinna odnosić się 
do obecnego stanu prawnego oraz zawierać rekomendacje do zmian w ustawie o ZSK.  

 
2. Informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) 

 
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 ich jakości.  

 
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 kwalifikacji, 
umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach UE. 
 
Kluczowymi elementami ZSK utworzonymi na mocy ustawy, które służą powyższym celom 
są: Polska Rama Kwalifikacji oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.  
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Polska Rama Kwalifikacji (PRK) jest jednym z kluczowych elementów ZSK. PRK jest 
narzędziem, które umożliwia porównanie polskich kwalifikacji różnych rodzajów. Umożliwia 
też porównanie kwalifikacji nadawanych w Polsce z kwalifikacjami innych krajów.  
 
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) jest rejestrem publicznym, ewidencjonującym 
wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK spełniające wymagania określone w ustawie o ZSK, 
zarówno kwalifikacje nadawane w obszarze oświaty i szkolnictwa wyższego jak i kwalifikacje 
uregulowane oraz rynkowe. Włączenie kwalifikacji do ZSK, któremu towarzyszy wskazanie 
instytucji uprawnionych do jej certyfikowania oraz podmiotu zewnętrznego zapewniania 
jakości, jest równoznaczne z wpisaniem jej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. W ten 
sposób ZRK pełni rolę szczególnego rodzaju łącznika integrującego podsystemy kwalifikacji 
funkcjonujące dotychczas automatycznie. Jest to narzędzie, które ma kluczowe znaczenie dla 
funkcjonowania ZSK. Wpisanie kwalifikacji do ZRK oznacza również, że przypisano jej poziom 
PRK. Tym samym kwalifikacja ujęta w ZRK, mają odniesienie do poziomu w Europejskiej 
Ramy Kwalifikacji (ERK). W ten sposób poprzez ZRK polskie kwalifikacje są włączone do 
szerszego obszaru kwalifikacji europejskich.  
 
Zakres informacji gromadzonych z ZRK określa ustawa. Zgromadzone w ZRK informacje o 
kwalifikacjach są powszechnie dostępne za pośrednictwem portalu ZRK, który stanowi część 
portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W ten sposób zapewniony został powszechny i 
łatwy dostęp w jednym miejscu do informacji o wszystkich kwalifikacjach włączonych do ZSK, 
w tym informacji o warunkach i możliwości ich uzyskania. Wiarygodność rejestru zależy od 
kompletności i aktualności zawartych w nim informacji. Zakres gromadzonych informacji i ich 
powszechna dostępność za pośrednictwem portalu ZRK powodują, że ZRK jest ważnym 
elementem zapewniającym transparentność Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poprzez 
fakt zagregowania z ZRK informacji o kwalifikacjach, które można zdobyć w ramach różnych 
sposobów uczenia się, rejestr staje się główną platformą informacyjną o kwalifikacjach w 
Polsce  

 
Materiały dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym m.in. ustawa o ZSK 

wraz z aktami wykonawczymi, dostępne są na portalu ZSK pod adresem: 
http://kwalifikacje.gov.pl/ 

 
 

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy dotyczącej uprawnień 

podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji do przetwarzania (analizowania) i 
udostępniania informacji zbieranych od instytucji certyfikujących (IC) i podmiotów 
zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ), o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64, z późniejszymi zm.), w 
szczególności treści raportów i sprawozdań tych instytucji. Ekspertyza powinna odnosić się 
do obecnego stanu prawnego oraz zawierać rekomendacje do zmian w ustawie o ZSK. 

 
 
 

http://kwalifikacje.gov.pl/
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 Ekspertyza w szczególności powinna zawierać:  
 

1) analizę uprawnień podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr 
Kwalifikacji, w świetle obowiązujących przepisów,  do przetwarzania, 
analizowania i przechowywania: 

 
a) treści raportów i sprawozdań, o których mowa w art. 64, 68, 71 i 76 

ustawy o ZSK, przekazywanych do podmiotu prowadzącego ZRK przez IC i 
PZZJ, 

 
b) informacji, o których mowa w art. 65 ustawy o ZSK, 

 
c) danych rejestrowych, o których mowa w art. 83 ustawy o ZSK. 

 
2) opinię, czy w świetle obowiązujących przepisów, podmiot prowadzący 

rejestr może udostępniać: 
 

a) raporty i sprawozdania, w tym treści w nich zawarte, innych podmiotom 
niż wymienione w art. 87 ust. 2 ustawy o ZSK 

 
b) informacje oraz dane rejestrowe, o których mowa w pkt. 1 b i c. 

 
Jeśli tak, to na jakich zasadach, warunkach i komu (np. instytucjom 
naukowym).  

 
3) ustalenie, czy interpretacja obowiązujących przepisów dotyczących 

informacji przekazywanych przez IC i PZZJ pozwala precyzyjnie określić 
wymagania, jakie winny spełniać te informacje. 

 
4) propozycje zmian w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji, obejmujące rekomendacje /postulaty de lege ferenda/ 
w części dotyczącej kształtu normatywnego uprawnień podmiotu 
prowadzącego ZRK do przetwarzania i udostępniania treści, informacji i 
danych opisanych w pkt. 1 i 2, wraz z analizą praw i obowiązków podmiotu 
prowadzącego wynikających z proponowanych zmian. 

 
5) informacje o ryzykach związanych z przetwarzaniem i udostępnianiem 

informacji przekazywanych do podmiotu prowadzącego ZRK przez IC i PZZJ w 
świetle obecnych przepisów prawa oraz zaproponowanych zmian do ustawy, 
o których mowa w powyższym punkcie.  

 
6) odniesienia do przykładów podobnych regulacji obowiązujących w Polsce. 
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Sposób realizacji zamówienia 

Wykonawca ma obowiązek ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji 

zamówienia. Wykonawca powinien uwzględniać wszelkie uwagi i stanowiska Zamawiającego, które 

doprecyzowują lub uzupełniają niniejsze zapisy i nie są z nimi sprzeczne. 

Niezależnie od wskazanych wcześniej wymagań, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania 

Zamawiającemu, na jego żądanie w dowolnej formie, wszelkich informacji o przebiegu realizacji 

zamówienia. 

Wykonawca 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. 

Wykonawca weźmie udział w co najmniej dwóch i nie więcej niż trzech spotkaniach konsultacyjnych 

w siedzibie Zamawiającego. Celem spotkań, trwających do 3 godzin zegarowych każde, będzie 

wprowadzenie Wykonawcy w zakres planowanych działań i omówienie propozycji Wykonawcy 

dotyczących ekspertyzy. Wykonawca ma obowiązek osobistego uczestniczenia w spotkaniach 

zorganizowanych przez Zamawiającego. 

Po zawarciu umowy Zamawiający we współpracy z Wykonawcą ustali harmonogram spotkań 

konsultacyjnych. 

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. 

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

Terminy spotkań konsultacyjnych określone w harmonogramie działań mogą być zmieniane za zgodą 

obu stron. 

 
 
Ramowy harmonogram realizacji zamówienia  

I. W ciągu 4 dni od zawarcia umowy odbędzie się pierwsze spotkanie konsultacyjne, na którym 

zostanie ustalony zakres prac i szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz współpracy 

Wykonawcy z Zamawiającym.  

II. W ciągu 7 dni od zawarcia umowy – Wykonawca prześle drogą elektroniczną konspekt ekspertyzy 

zawierający co najmniej jej strukturę wraz krótkim opisem zawartości poszczególnych części 

ekspertyzy, bibliografią, wykazem aktów prawnych i innych źródeł (minimum 2 strony). Wykonawca 

przedstawi także propozycję harmonogramu realizacji zamówienia. Zamawiający w ciągu 2 dni zgłosi 

droga elektroniczną uwagi do konspektu ekspertyzy oraz harmonogramu. Wykonawca zobowiązany 

jest do uwzględnienia zgłoszonych uwag w ciągu 2 dni. 

III. W ciągu 20 dni od zawarcia umowy – Wykonawca prześle drogą elektroniczną finalną wersję 

ekspertyzy. W ciągu 5 dni od przesłania finalnej wersji ekspertyzy odbędzie się spotkanie, na którym 

Wykonawca zaprezentuje przesłany produkt, a Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi. 

Ostateczny produkt Wykonawca prześle drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od dnia spotkania. 
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Wymagania techniczne  

Produkt wypracowany w ramach zamówienia będzie przygotowany z wykorzystaniem 

oprogramowania umożliwiającego jego edycję przez Zamawiającego (minimum 30 stron) 

znormalizowanego maszynopisu, zapisanych w formacie A4 czcionką Times New Roman 12 pt. z 

interlinią 1,5 pt. 

 
 


