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Załącznik nr 2 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie opinii, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy  

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

226), dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej „Budowanie wizerunku osobistego”, 

„Występowanie publiczne”, „Posługiwanie się prawidłową emisją u osób 

wykorzystujących głos w pracy zawodowej” (dalej także jako „kwalifikacja”). 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 

r. poz.226) określa m.in. zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji, przy czym kwalifikacja rozumiana jest jako zestaw efektów uczenia się w 

zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji 

formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z 

ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone 

w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. Jedną 

z kategorii kwalifikacji, które mogą być włączone do ZSK, są kwalifikacje rynkowe -  

nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody 

działalności gospodarczej. Kwalifikacje te włączane są do ZSK przez ministrów 

właściwych dla działów administracji, do których należą dane kwalifikacje, na wniosek 

podmiotu prowadzącego zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku 

pracy, edukacji lub szkoleń. Procedura rozpatrywania wniosku obejmuje 

przeprowadzenie konsultacji środowiskowych oraz zasięgnięcie opinii specjalistów, 

którzy sporządzają opinie dotyczące społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do 

ZSK danej kwalifikacji rynkowej. Kwalifikacje włączone do ZSK są ewidencjonowane  

i dostępne publicznie w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). 

Zakres przedmiotowy opinii 

Opinia powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do 

zapytania oraz zawierać odpowiedzi na zadane w nim pytania oraz konkluzję dotyczącą 

społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK wraz z argumentami 

przemawiającymi za przedstawioną konkluzją. Opinia w szczególności powinna odnosić 

się do następujących kwestii: 

1. Czy opiniowana kwalifikacja rynkowa odpowiada na aktualne lub prognozowane 

potrzeby rynku pracy (np. lokalnego, regionalnego, krajowego, ew. 

europejskiego)? 



2. Czy trafnie wskazano kwalifikacje o zbliżonym charakterze, które są już wpisane 

do ZRK (np. kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa 

wyższego, kwalifikacje rynkowe, uregulowane)? 

3. Czy trafnie wskazano kwalifikacje wpisane do ZRK, zawierające, co najmniej 

jeden wspólny, kluczowy zestaw efektów uczenia się, z którymś z zestawów w 

opisie kwalifikacji we wniosku? 

4. Czy wynik porównania zgłoszonej kwalifikacji do tych, które są już wpisane do 

ZRK, potwierdza potrzebę włączenia kwalifikacji do ZSK? 

5. Czy właściwie wskazano osoby potencjalnie zainteresowane uzyskaniem danej 

kwalifikacji? 

6. Czy opisane efekty uczenia się są wystarczającą podstawą do podejmowania 

działań, o których mowa w opisie kwalifikacji? 


