
 

 

 

Załącznik nr 2 

do zamówienia nr IBE/218/2022 

Opis przedmiotu zamówienia  

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy treści wniosków o włączenie kwalifikacji 

rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Analizie poddanych zostanie minimalnie 

190, a maksymalnie 2201 wniosków zgłoszonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. 

Analiza treści wniosków będzie miała charakter ilościowy, zostanie przygotowana według 

wytycznych i  narzędzia do ilościowej analizy treści dostarczonych przez Zamawiającego. 

Ponadto do zadań Wykonawcy będzie należało przygotowanie tabel wynikowych oraz 

wykresów uwzględniających zakres zmiennych przekazanych przez Zamawiającego. Analiza 

zlecana jest w ramach realizacji projektu systemowego pt.  Wspieranie funkcjonowania i 

doskonalenie Z K na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów 

strategii rozwoju kraju , finansowanego ze środków  uropejskiego  unduszu  połecznego, 

realizowanego w latach 2021-2022.  

Czas realizacji analizy będzie obejmował 64 dni robocze od dnia podpisania umowy. 

II.        Definicje  

Analiza treści to badanie komunikatów tekstowych, zarówno pisanych (książki, prasa, 

dokumenty, strony internetowe), jak i ustnych (rozpowszechnianych za pomocą radia i 

telewizji). Celem analizy jest zredukowanie zawartości całego tekstu do jego najważniejszych 

znaczeń: najczęściej pojawiających się słów, kluczowych wątków, przeważających form 

gramatycznych i semantycznych itp.  

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) - wyodrębniona część Krajowego  ystemu 

Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz 

przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania 

kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w 

Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji 

oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji. Zintegrowany  ystem Kwalifikacji obejmuje 

dużą część polskich kwalifikacji, które są do niego włączone z mocy ustawy lub mogą być 

włączane decyzją właściwych ministrów.  

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) jest rejestrem publicznym, który gromadzi 

informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego  ystemu Kwalifikacji 

niezależnie od innych istniejących w Polsce rejestrów i spisów tworzonych na potrzeby 

poszczególnych resortów, branż, środowisk i instytucji. Rejestr powstał w 2016 roku na mocy 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i jest jednym z 

głównych elementów systemu. Z ZRK można dowiedzieć się, jakie konkretne wymagania 
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trzeba spełnić, żeby uzyskać daną kwalifikację, oraz jakie instytucje mają uprawnienia do ich 

nadawania. W rejestrze ujęte są tzw. kwalifikacje pełne, tj. te które nadawane są wyłącznie w 

systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, a także cząstkowe, w skład których wchodzą 

kwalifikacje ze szkolnictwa zawodowego, nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, 

 

uregulowane, rynkowe oraz rynkowe w rzemiośle. ZRK pełni także funkcję łącznika dla 

instytucji, które współpracują w ramach Z K. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji prowadzony 

jest przez Instytut Badań  dukacyjnych. 

Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje, które można zdobyć bez konieczności nauki w szkole 

lub na uczelni. Często posiadane kompetencje poszukiwane na rynku pracy, ale nie mogą 

być potwierdzone tego żadnym dokumentem przed obecnym lub potencjalnym pracodawcą. 

Dzięki kwalifikacjom rynkowym włączonym do Zintegrowanego  ystemu Kwalifikacji (Z K) 

można uzyskać certyfikat potwierdzający posiadanie takiej wiedzy, umiejętności czy 

kompetencji społecznych. 

Kwalifikacje rynkowe są odpowiedzią na potrzeby rynku. Każda instytucja, która uważa że 

dana kwalifikacja jest potrzebna, może ją zgłosić do Z K. Kwalifikacje rynkowe są 

najczęściej zgłaszane przez zainteresowane instytucje lub gremia np. instytucje szkoleniowe, 

organizacje branżowe, stowarzyszenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia takiego 

wniosku kwalifikacja zostaje formalnie włączona do Zintegrowanego  ystemu Kwalifikacji. 

Kolejnym etapem jest uzyskanie przez kwalifikacji statusu „funkcjonująca , który oznacza, że 

można ubiegać się o zdobycie tej kwalifikacji. 

Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK - kwalifikacja rynkowa może zostać włączona do 

Zintegrowanego  ystemu Kwalifikacji (Z K) na wniosek podmiotów prowadzących 

zorganizowaną działalność w obszarze: gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń. 

Zainteresowany podmiot (instytucja, organizacja) składa elektroniczny wniosek, zawierający 

szczegółowy opis kwalifikacji, do ministra właściwego dla kwalifikacji za pośrednictwem 

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Rozpatrzenie wniosku przez ministra powinno nastąpić 

w ciągu czterech miesięcy. Zgodnie z ustawą termin ten może zostać jednorazowo 

przedłużony o cztery miesiące. Wniosek podlega opłacie w wysokości 2218 zł. Na 

wszystkich etapach rozpatrywania wniosku minister oraz opiniujący zgłoszoną kwalifikację 

specjaliści i eksperci są zobowiązani do ścisłej współpracy z wnioskodawcą. 

II. Cel analizy  

Instytut Badań  dukacyjnych (IB ) realizuje projekt systemowy „Wspieranie funkcjonowania i 

doskonalenie Z K na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów 

strategii rozwoju kraju  współfinansowany ze środków  uropejskiego  unduszu  połecznego 

w ramach programu Operacyjnego Wiedza,  dukacja, Rozwój, Priorytet II:  fektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy 

 ystem Kwalifikacji. Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju Zintegrowanego 

 ystemu Kwalifikacji w Polsce (dalej jako Z K, zob. więcej na temat Z K: 

https://kwalifikacje.edu.pl/).   

Realizowana analiza jest jednym z elementów w/w projektu. Celem analizy jest 

przygotowanie pełnej bazy danych dotyczącej treści opisów kwalifikacji rynkowych 

przygotowywanych przez podmioty zgłaszające wnioski o włączenie kwalifikacji rynkowych 

do ZSK. 

http://ibe.edu.pl/pl/
https://kwalifikacje.edu.pl/


 

Analiza opisów kwalifikacji zostanie wykonana pod kątem ich użyteczności dla rynku pracy, 

społeczeństwa, a przede wszystkim indywidualnego użytkownika. Zostaną uwzględnione 

kwestie związane z wymaganiami wobec osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji oraz 

opisem zapotrzebowania na kwalifikacje na różnych poziomach.  tworzona na podstawie 

prac analitycznych baza danych umożliwi ponadto szybki dostęp do wielu informacji 

zawartych we wnioskach (np. poziom PRK, koszt uzyskania kwalifikacji, szacunkowa liczba 

godzin).  Analiza wszystkich złożonych wniosków pozwoli uzyskać pogłębioną wiedzę 

dotyczącą jakości, kompletności opisów, dynamiki systemu, będzie również stanowić 

podstawę dalszych prac analitycznych. Analiza treści wniosków jest integralną częścią 

badania ewaluacyjnego na temat procesu włączania kwalifikacji rynkowych i do Z K 

realizowanego przez Instytut Badań  dukacyjnych 

III. Zakres danych do analizy wniosków 

Analiza obejmie :  

Wszystkie elementy zawarte we wnioskach opisu kwalifikacji rynkowych zgodne z 

 ormularzem pomocniczym do przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do 

ZSK (załącznik nr 1 do OPZ). 

Informacje dotyczące poszczególnych pól z wniosku zostaną zakodowane zgodnie z 

kluczem kodowym przekazanym przez Zamawiającego i uzupełnionym w toku analizy przez 

Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.  

Ponadto do zadań Wykonawcy będzie należało przygotowanie tabel wynikowych i wykresów 

uwzględniających odpowiedź na następujące pytania badawcze: 

1. Podmioty zgłaszające  kwalifikacje i kwalifikacje  

● Jaka jest struktura kwalifikacji zgłaszanych do Z K?  

● Jaka jest struktura podmiotów zgłaszających kwalifikacje do systemu 

2.  Metody walidacji i weryfikacji efektów uczenia się  

● Jakie metody walidacji wskazywane są  we wnioskach o włączenie? 

Jak to wygląda pod kątem typu podmiotu zgłaszającego, typu 

kwalifikacji, adresatów kwalifikacji? Na ile we wnioskach o włączenie 

zostały wskazane etapy identyfikowania i  dokumentowania? Jakie są 

metody identyfikowania i dokumentowania?  

3.   Adresaci  

● Na ile wnioskodawcy umożliwiają odbiorcom kwalifikacji potwierdzanie 

kompetencji niezależnie od sposobu i czasu ich osiągnięcia?  

● Kto jest adresatem kwalifikacji w zależności od typu kwalifikacji, 

poziomu PRK? Na ile wnioskodawcy identyfikują i wskazują jako 

adresatów osoby mające kompetencje określone dla kwalifikacji, które 

zdobyły poprzez dotychczasowe doświadczenie zawodowe i osobiste? 

Jakie grupy osób są wskazywane jako te, które mogą być 

zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji? Jakie warunki musi spełnić 

osoba, która przystępuje do walidacji?  

● Jakie są wymagane kwalifikacje poprzedzające w zależności od 

poziomu PRK, typu kwalifikacji?  

●  Jakie są typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji?  

●  Jakie są koszty uzyskania kwalifikacji?  



 

4.               Zapotrzebowanie na kwalifikacje  

● Jakie źródła są uwzględniane w opracowaniu zapotrzebowania na 

kwalifikacje? 

● Jak wygląda zapotrzebowanie na kwalifikacje z perspektywy 

adresatów kwalifikacji?  

● W jakim stopniu zapotrzebowanie na kwalifikacje uwzględnia 

potrzeby pracodawców i rynku pracy  

● W jakim stopniu zapotrzebowanie na kwalifikacje uwzględnia 

potrzeby społeczne?  



 

 

IV. Zadania Zamawiającego i Wykonawcy 

l.p Zadanie Wykonawca Zamawiający 

1. Przekazanie wniosków o włączenie 
kwalifikacji rynkowych oraz  pytań 
badawczych w ciągu 5 dni roboczych 
od podpisania umowy 

 x 

2. Uzgodnienie szczegółowego 
harmonogramu realizacji usługi 

x x 

3.. Opracowanie listy zmiennych oraz 
klucza kodowego 

x  

4. Opracowanie bazy danych oraz tablic 
wynikowych i wykresów (produktów 
analizy) 

x  

5. Przegląd oraz weryfikacja produktów 
analizy i przekazanie ewentualnych 
uwag w ciągu 5 dni roboczych od 
otrzymania produktów 

 x 

6. Wprowadzenie w ciągu 5 dni 
roboczych uwag zgłoszonych przez 
Zamawiającego do produktów analizy 

x  

 

V. Dodatkowe zadania Wykonawcy 

Udział w około 1,5 h spotkaniu on-line z Zamawiającym, mającym na celu wypracowanie 

ostatecznej wersji zakresu zmiennych wraz z kluczem kodowym. 

Udział w około 1,5 h spotkaniu on-line z Zamawiającym, dotyczącym ustalenia ostatecznej 

wersji tablic wynikowych i wykresów. 

VI. Format danych 

Baza danych zostanie przygotowana w formacie csv lub sav lub innym uzgodnionym z 

Zamawiającym formacie. Do arkusza zostaną wprowadzone zmienne utworzone na 

podstawie wskazanego przez Zamawiającego zakresu danych do analizy. Treści zawarte we 

wskazanych polach wniosków zostaną zakodowane zgodnie ze wskazanym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego kluczem kodowym. 

Tabele wynikowe i wykresy zostaną przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym excel. Tabele 

będą uwzględniały odpowiedzi na przygotowane przez Zamawiającego pytania badawcze. 

Ostateczna wersja tablic wynikowych i wykresów zostanie uzgodniona z Zamawiającym 

podczas spotkania. 

VII. Informacje dodatkowe 



 

1. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego kontaktu z Zamawiającym.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu na jego prośbę wszelkich 

informacji o przebiegu realizacji projektu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, na piśmie lub e-mailowo, informować 

Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację 

projektu, zwłaszcza mających wpływ na jakość realizowanego projektu lub terminowość 

podejmowanych działań, pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na te 

okoliczności w związku z rozliczeniem umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów i 

informacji, w posiadanie których wszedł w związku z wykonywaniem zamówienia, w 

szczególności dotyczy to danych osób biorących udział w rekrutacji i spotkaniach 

grupowych, a także treści wywiadów.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 

uzyskanych przez niego w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w szczególności w 

zakresie treści narzędzi badawczych oraz uzyskanych wyników badania. Za zachowanie 

poufności Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

                       VII. Rozliczenie 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po zrealizowaniu całego zamówienia. Analiza zostanie 

uznana za zrealizowaną w momencie przekazania produktu w postaci bazy danych oraz 

tabel i wykresów wynikowych, a następnie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez 

obie strony umowy.  

  

 


