Warszawa, dnia 09 listopada 2018 r.

MINISTER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII
DMP-VI.4127.13.2018.MK

Według rozdzielnika
Konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji
„Krawiec – dyplom mistrzowski”
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach dotyczących włączenia kwalifikacji zawodowej „Krawiec –
dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Wniosek złożył Związek Rzemiosła
Polskiego (ZRP).
Przed wyrażeniem opinii na temat omawianej kwalifikacji zachęcamy do zapoznania się z materiałami
informacyjnymi zamieszczonymi na stronach: www.kwalifikacje.gov.pl oraz www.kwalifikacje.edu.pl
Ze względu na to, że ZSK jest nowym systemem, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje
dotyczące funkcjonowania systemu nadawania kwalifikacji, które mogą być przydatne przy wyrażeniu opinii
na temat omawianej kwalifikacji zawodowej.
 Zintegrowany System Kwalifikacji obowiązuje w Polsce od 2016 r. Założeniem ZSK jest zintegrowanie
wszystkich kwalifikacji uzyskanych w edukacji formalnej i pozaformalnej, zapewnienie jakości
nadawanych kwalifikacji, umożliwienie potwierdzenia kompetencji nabytych poza systemem oświaty
i szkolnictwem wyższym, a także ułatwienie dostępu do informacji o kwalifikacjach możliwych do
uzyskania na terenie Polski.
 Poza kwalifikacjami nadawanymi w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego (kwalifikacje pełne),
istnieje możliwość ich nadawania przez stowarzyszenia, organizacje branżowe, instytucje i firmy
szkoleniowe po ukończeniu kursów i szkoleń (kwalifikacje rynkowe). Kwalifikacje te mogą być włączone
do ZSK, jeśli spełniają określone w ustawie wymogi w zakresie standardów jakości, m. in. dotyczące
efektów uczenia się i sposobów walidacji.
 Podmioty prowadzące działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń,
np. przedstawiciele branż, organizacje społeczne lub zawodowe, firmy szkoleniowe, zrzeszenia
pracodawców, organizacje pozarządowe mogą złożyć wnioski o włączenie kwalifikacji do ZSK poprzez
stronę internetową: rejestr.kwalifikacje.gov.pl. W przypadku kwalifikacji potwierdzonych dyplomami
mistrza i świadectwami czeladniczymi, wniosek o ich włączenie do ZSK składa Związek Rzemiosła
Polskiego.
 Zgodnie z ustawą o ZSK, do certyfikowania kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i
świadectwami czeladniczymi uprawnione są izby rzemieślnicze.
 Wniosek poprawny pod względem formalnym trafia do oceny ministra właściwego dla kwalifikacji.
 Każdy wniosek musi zawierać m. in. dokładne omówienie:
- efektów uczenia się (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne) niezbędnych dla kwalifikacji,
- wymagań dotyczących ich potwierdzania,
- wymagań dla podmiotów, które to robią,
- propozycję poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), który odzwierciedla zakres i stopień złożoności
kompetencji i informuje m. in. o przygotowaniu osoby posiadającej daną kwalifikację do samodzielnego
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wykonywania określonych zadań, ponoszenia odpowiedzialności za jakość i skutki podejmowanych
działań.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym wnioskiem i wyrażenie opinii nt. potrzeby włączenia
kwalifikacji „Krawiec – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji1.
Państwa opinia w szczególności powinna zawierać odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czy istnieje społeczno-gospodarcza potrzeba włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji?
2. Czy wskazana we wniosku grupa osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem danej
kwalifikacji jest kompletna?
3. Czy w Państwa odczuciu włączenie danej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
spowoduje większe zainteresowanie pozyskaniem dyplomu mistrzowskiego przez osoby wykonujące
lub chcące wykonywać ten zawód, po to aby potwierdzić swoje kwalifikacje?
4. Czy dostępne są jakieś inne, niewymienione we wniosku dane i informacje obrazujące
zapotrzebowanie rynku pracy na tę kwalifikację?
5. Czy przedstawiono wszystkie typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji?
6. Jeżeli przez „efekty uczenia się” rozumiemy wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte
w procesie uczenia się, to czy poszczególne efekty uczenia się – pogrupowane w zestawy:
charakteryzowanie zagadnień związanych z technologią wykonywania wyrobów odzieżowych,
przygotowanie do wykonywania wyrobów odzieżowych, wykonywanie wyrobów odzieżowych,
wykonywanie napraw i przeróbek wyrobów odzieżowych, zarządzanie procesem produkcji odzieży,
prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz organizowanie pracy
w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników są sformułowane prawidłowo?
Odpowiedzi prosimy przysyłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 20 listopada 2018 r. na następujący
adres e-mail: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl
Dodatkowo uprzejmie informujemy, że zaproszenie do konsultacji zamieszczono również na portalu
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w związku z czym będziemy wdzięczni za rozpropagowanie tej
informacji w środowisku zainteresowanym tematyką.
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1 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 z późn. zm.)
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