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USTAWA o ZSK a wspomaganie ministra w ustalaniu 
właściwości

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
14) minister właściwy – ministra określonego w przepisach ustawy z dnia 4 
września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 
1248, 1696 i 2170);

Art. 18.3. Nieprawidłowe wskazanie we wniosku właściwości ministra nie 
skutkuje zwrotem wniosku przez podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr 
Kwalifikacji. Podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji wspomaga 
podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1, w ustalaniu właściwości ministra. 

Art. 22. Podczas ustalania właściwości ministra, o którym mowa w art. 18 ust. 3, 
konsultacji wniosku, o których mowa w art. 19 ust. 1, sporządzania opinii, o której 
mowa w art. 19 ust. 3, oceny wniosku, o której mowa w art. 20 ust. 1, oraz 
porównywania wymaganych efektów uczenia się dla danej kwalifikacji rynkowej, 
o którym mowa w art. 21 ust. 2, odpowiednio podmiot prowadzący Zintegrowany 
Rejestr Kwalifikacji, minister właściwy, specjaliści oraz zespół ekspertów
współpracują z podmiotem, o którym mowa w art. 14 ust. 1.



USTAWA o ZSK a wspomaganie ministra w ustalaniu 
właściwości c.d.

Art. 87. 1. Do zadań podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji 
należy: 
3) wspomaganie podmiotu, o którym mowa w art. 14 ust. 1, w ustalaniu 
właściwości ministra dla rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1;
4) współpraca z ministrem koordynatorem w zakresie ustalania właściwości 
ministrów dla rozpatrzenia wniosków, o których mowa w art. 14 ust. 1;

Art. 89. 1. Do zadań ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
należy: 
2) wspomaganie ustalania właściwości ministrów do rozpatrzenia wniosków, o 
których mowa w art. 14 ust. 1, w zakresie poszczególnych kwalifikacji rynkowych; 



Proces ustalania właściwości ministra dla kwalifikacji

Podmiot Wnioskujący (PW) składa wniosek do Ministra Właściwego (MW) za
pośrednictwem PP ZRK. Na tym etapie (przy okazji oceny formalnej) PP ZRK
analizuje wniosek m.in. pod kątem prawidłowego wskazania MW przez
Wnioskodawcę.

Przypadek 1.

Wniosek trafia do MW, zgodnie z wyborem PW. Minister uznaje się za właściwego 
do rozpartywania wniosku i rozpoczyna pracę nad włączaniem kwalifikacji do ZSK.

Przypadek 2.

Wniosek, zanim trafia do MW konsultowany jest z PW pod kątem wskazania przez 
niego właściwości.



Proces ustalania właściwości ministra dla kwalifikacji c.d.

Przypadek 3.

Wniosek trafia do MW 1. MW 1 nie uznaje się za właściwego do jego 
rozpatrywania. Odsyła wniosek do PP ZRK z uzasadnieniem, dlaczego nie uważa, 
że jest właściwy do rozpatrywania wniosku oraz wskazaniem, jego zdaniem, 
poprawnego MW (MW 2) dla zgłoszonej kwalifikacji.

Przypadek 4.

Wniosek trafia do MW 2. MW 2 uznaje się za właściwego do jego rozpatrywania i 
rozpoczyna ocenę wniosku jako minister właściwy dla danej kwalifikacji.



Proces ustalania właściwości ministra dla kwalifikacji c.d.

Przypadek 5.

Wniosek trafia do MW 2. MW 2 nie uznaje się za właściwego do jego 
rozpatrywania. Odsyła wniosek do PP ZRK z uzasadnieniem, dlaczego nie uważa, 
że jest właściwy do rozpatrywania wniosku oraz wskazaniem, jego zdaniem, 
poprawnego MW (MW 1 lub 3) dla zgłoszonej kwalifikacji.

Przypadek 6.

Wniosek kierowany jest ponownie do MW 1. PP ZRK dokonuje ponownej analizy 
wniosku oraz uzasadnień przesłanych przez MW 1 i MW 2 lub MW 3...
Na podstawie pogłębionej analizy sporządza notatkę dla MK, w której 
rekomenduje ministra właściwego dla danej kwalifikacji.



Proces ustalania właściwości ministra dla kwalifikacji c.d.

Przypadek 6 c.d.

Wniosek wraz z notatką trafia do ministra koordynatora (MK). MK podejmuje 
działanie związane z ustaleniem dlaczego żaden z dotychczasowo wskazanych 
ministrów nie uznaje się za właściwego do rozpatrywania wniosku. Podejmuje  
mediacje ze stronami:
a) W wyniku mediacji jeden z potencjalnych MW podejmuje się oceny wniosku o 
włączenie kwalifikacji.
b) Brak porozumienia stron. MK przesyła wniosek wraz z notatką PP ZRK i pismem 
do KPRM celem rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego między MW.

Wniosek trafia do KPRM. KPRM (Prezes Rady Ministrów) po analizie 
zgromadzonej dokumentacji (m.in. konsultuje ministerstwa będące w sporze) 
podejmuje ostateczną decyzję i wskazuje ministra właściwego dla przedmiotowej 
kwalifikacji.



Czym kierować się przy analizie właściwości ministra 

- Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej – sprawy, 
którymi zajmują się poszczególne działy
- szkolnictwo branżowe – rozporządzenia MEiN – klasyfikacja 2012/2017/2019 
(ministrowie zgłaszający – podobieństwo efektów uczenia się dla podobnych 
kwalifikacji)
- ustawy/akty prawne związane z obszarem poszukiwań – w zależności od 
kwalifikacji - instytucje podległe i nadzorowane, objęte nadzorem właścicielskim 
przez MW (statuty , regulaminy)
- biura i departamenty MW i ich zakresy zadań, statuty MW 
- organy doradcze, rady, komisje, komitety przy MW
- rejestry/ewidencje przy MW



Czym kierować się przy analizie właściwości ministra c.d. 

- kwalifikacje już procedowane przez MW – podobieństwo
- kwalifikacje włączone do ZSK i znajdujące się już w ZRK
- Sektorowa Rama Kwalifikacji – jeśli dotyczy
- Wnioskodawca – statuty, regulaminy, strony www
- dokumentacja dołączona wraz z wnioskiem – (listy, pisma, opinie) 
- informacja z danego MW o chęci procedowania kwalifikacji  przed 

formalnym przesłaniem do MW, a nawet do PP ZRK
- Polska Klasyfikacja Działalności
- Polska Klasyfikacja Edukacji
- Internet – obszarowo - czego dotyczy kwalifikacja


