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System kwalifikacji w Polsce

✓Ustawa o Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji weszła w życie 15 
stycznia 2016 roku

✓Cele:
✓ odpowiedź na zmiany zachodzące na 

rynku pracy i w gospodarce,

✓ możliwość uznawania efektów uczenia się 
uzyskanych w edukacji pozaformalnej i 
poprzez nieformalne uczenie się;

✓ nadzór nad jakością kwalifikacji 
nadawanych w systemie pozaformalnym,

✓ możliwość porównywania kwalifikacji na 
rynku europejskim,

✓ dostęp do informacji o kwalifikacjach 
możliwych do uzyskania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.



Idea od szkolenia do zatrudnienia

WALIDACJA: teoria + praktyka

Fundacja VCC sprawuje nadzór 
merytoryczny i jakościowy nad całością 

procesów 



Struktura ZSK





Kwalifikacje rynkowe
• Nowy rodzaj kwalifikacji nadawanych w 

Polsce
• Tworzone oddolnie przez środowiska 

branżowe, fundacje, firmy szkoleniowe, 
pracodawców

• Mogą być nadawane wyłącznie przez 
uprawnione instytucje certyfikujące (na 
mocy decyzji właściwego ministra) 



Proces włączania kwalifikacji 
rynkowych

Złożenie wniosku 
o włączenie 
kwalifikacji do 
ZRK przez 
podmiot 
wnioskujący

Ocena formalna 
wniosku przez 
IBE

Przekazanie 
wniosku przez 
ministra 
właściwego do 
konsultacji ze 
środowiskami 
branżowymi

Pozyskanie 
opinii 
specjalistów

Decyzja Ministra 
właściwego

Przypisanie poziomu 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (PRK)

Po pozytywnej 
ocenie przekazanie 
wniosku przez IBE 
do ministra 
właściwego

Zatwierdzenie 

wniosku przez Radę 

Interesariuszy. 

Przygotowanie i 

publikacja 

obwieszczenia o 
włączeniu 

kwalifikacji do ZSK



Kwalifikacje nadawane przez 
Fundację VCC



Założenia dla walidacji – kadra i warunki 
organizacyjne

• Asesorzy są w 
przeważającej 
większości praktykami, 
osobami aktywnie 
pracującymi w danej 
branży – gwarantuje to 
jakość walidacji i 
aktualność ich 
kompetencji

• W grupie asesorów 
znajdują się eksperci 
opisujący wspólnie z 
nami kwalifikację, a 
także projektujący 
narzędzia walidacji 

• Komisje 
egzaminacyjne 
składają się z min. 2 
asesorów

• Instytucje certyfikujące 
muszą zapewnić całe 
zaplecze sprzętowe i 
organizacyjne dla 
realizacji walidacji –
konstruujemy własne 
stanowiska walidacyjne, 
które są mobilne i 
unikalne na rynku

• Część walidacji dla 
kwalifikacji rynkowych 
jest również możliwa do 
przeprowadzenia w 
trybie online – konieczna 
zgoda ministra (wynik 
pandemii Covid-19)



Metody stosowane w walidacji



Realizacja walidacji do kwalifikacji 
rynkowych

Zakłada rozdzielność procesu szkolenia od procesu walidacji i
certyfikacji.

Egzamin teoretyczny 
Przy wykorzystaniu 
systemu 
egzaminacyjnego on-
line, w scenariuszu 
walidacji weryfikowane 
tą metodą efekty o 
charakterze 
wiedzowym

Egzamin praktyczny –
obserwacja w 
warunkach 
symulowanych/rozmo
wa z komisją
odbywa się przed 
minimum 2 Asesorami

Czas trwania weryfikacji od 3 do 8 godzin w zależności 
od kwalifikacji



Sprawdzanie wszystkich efektów 
uczenia się

Prowadzenie obsługi biura



Certyfikat potwierdzający kwalifikację



Zapewnianie jakości procesu nadawania 
kwalifikacji 

Wewnętrzne 
zapewnianie 
jakości

Podmiot 
Zewnętrznego 
Zapewniania Jakości

Instytucja 
certyfikująca

Zewnętrzne 
zapewnianie 
jakości



Stan obecny wdrażania ZSK 

kwalifikacje 
funkcjonujące

81

63

5040

instytucji 
posiadających czynne 

uprawnienia do 
nadawania 

kwalifikacji rynkowych

Na koniec czerwca 
2022 roku wydanych 

certyfikatów z 
kwalifikacji 

rynkowych, w tym 
3466 certyfikatów 

wydanych przez 
Fundację VCC



Statystyki naszych realizacji
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Zrealizowane walidacje



Statystyki naszych realizacji

0 200 400 600 800 1000 1200

Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (LeanOffice)

Serwis napojów mieszanych i alkoholi

Przygotowywanie deserów restauracyjnych

Asystowanie w przygotowaniu potraw

Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content…

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniemsystemu CRM

Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacji kryzysu…

Tworzenie witryn internetowych

Projektowanie grafiki komputerowej

Prowadzenie obsługi biura

Montowanie stolarki budowlanej

Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego…

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
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Uczestnicy walidacji do 30.06.2022



Statystyki naszych realizacji
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Serwis napojów mieszanych i alkoholi

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content…

Przygotowywanie deserów restauracyjnych

Asystowanie w przygotowaniu potraw

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacji kryzysu…

Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniemsystemu CRM

Tworzenie witryn internetowych

Projektowanie grafiki komputerowej

Prowadzenie obsługi biura

Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego…

Montowanie stolarki budowlanej

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
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Wydane certyfikaty do 30.06.2022



Droga do rozwoju



Zapraszamy do współpracy
www.vccsystem.eu

FUNDACJA VCC
ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 
lokal 16

20 – 538 Lublin 
tel.: +48 81 527 01 00 

fax: +48 81 527 01 01

http://www.vccsystem.eu/

