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MINISTERSTWO 
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PODSEKRETARZ STANU
Wanda Zwinogrodzka

Warszawa,  28 października 2019 r.

 DEK-WS.88.16.2019.MO

według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z załączonymi wnioskami o włączenie 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowych Florysta – 

świadectwo czeladnicze, Florysta – dyplom mistrzowski złożonych przez Związek 

Rzemiosła Polskiego oraz wniosek Projektowanie i wykonywanie florystycznych 

kompozycji ślubnych złożony przez Fundację VCC oraz o wyrażenie opinii na temat 

zgłaszanych kwalifikacji. 

Pragnę wyjaśnić, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2153, 2245, z 2019 r., poz. 

534) minister właściwy dla danej kwalifikacji (w przypadku powyższych wniosków jest nim 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego), przed dokonaniem jej oceny, zobowiązany jest 

do przeprowadzenia konsultacji wniosku z zainteresowanymi środowiskami. 

Zważywszy na zasady określone w przepisach ww. ustawy, uprzejmie proszę 

o uwzględnienie w opiniach w szczególności oceny społeczno-gospodarczego 

zapotrzebowania na zgłaszane kwalifikacje oraz ocenę adekwatności wskazanych efektów 

uczenia się wymaganych dla ww. kwalifikacji, do opisanych zadań, które mają być 

podejmowane przez osoby posiadające te kwalifikacje, a także przedstawienie wszelkich 

innych opinii i sugestii, które mogą dotyczyć aspektów istotnych z punktu widzenia 

uregulowania kwalifikacji. 

W razie wątpliwości, informacji udzielić może p. Maria Orłowska, 

z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej (tel. 22 55 15 588). 

Opinię należy przesłać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, drogą 

elektroniczną na adres: morlowska@mkidn.gov.pl, w terminie do 30 listopada 2019 r. 

Wniosek wraz z edytowalną wersją formularza konsultacji zamieszczony jest na portalu ZSK 

(www.kwalifikacie.gov.pl) w dziale Ogłoszenia, w którym znajdują się informacje 

o wszystkich toczących się procesach włączania kwalifikacji do ZSK. 

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/ochrona-danych-osobowych/informacja-o-zasadach-przetwarzania-danych-osobowych.php
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Mając na uwadze, że Zintegrowany System Kwalifikacji jest nowym systemem 

obowiązującym w Polsce od 15 stycznia 2016 r., zachęcam Państwa również do zapoznania się 

z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej 

www.kwalifikacje.gov.pl. Istotą regulacji jest wdrożenie spójnych rozwiązań systemowych 

dotyczących różnorodnych kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa 

wyższego oraz integracja różnych obszarów, w których nadaje się kwalifikacje. Przyjęte 

rozwiązania ustalają wspólne zasady dotyczące nadawania kwalifikacji uzyskiwanych poza 

edukacją formalną oraz zapewniania ich jakości. Celem systemu jest również ułatwienie 

dostępu do informacji o wszystkich kwalifikacjach możliwych do uzyskania na terenie Polski 

oraz umożliwienie porównywalności kwalifikacji, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Poza 

kwalifikacjami nadawanymi w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego (kwalifikacje pełne) 

do systemu wprowadzane są m. in. tzw. kwalifikacje rynkowe, wypracowywane przez różne 

środowiska zawodowe (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty) 

na podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń. Inicjatywa włączenia kwalifikacji 

rynkowej do systemu należy do zainteresowanego środowiska, a decyzję o wprowadzeniu 

kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji podejmuje minister właściwy dla 

kwalifikacji.

 Niniejszym pismem inicjuję proces włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

kwalifikacji rynkowej Florysta – świadectwo czeladnicze, Florysta – dyplom 

mistrzowski, Projektowanie i wykonywanie florystycznych kompozycji 

ślubnych. Będę wdzięczna za Państwa opinię w powyższej sprawie niezbędną do oceny 

złożonych wniosków.

Z poważaniem

Wanda Zwinogrodzka

Załączniki:

1. Wniosek o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej;

2. Formularz konsultacji.

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/ochrona-danych-osobowych/informacja-o-zasadach-przetwarzania-danych-osobowych.php
http://www.kwalifikacje.gov.pl/
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Otrzymują:

1. p. dr inż. Piotr Salachna, Uniwersytet Technologiczny, Katedra Ogrodnictwa, 
ul. Papieża Pawła VI nr 3, 71-459 Szczecin

2. p. Olga Borowska, Szkoła Florystyczna, ul. Kampinoska 22, 05-092 Łomianki
3. p. Elżbieta Kosydor, Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 

Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Oddział w Rzeszowie, ul. Kopernika 1/35 
budynek (NOT), 35-069 Rzeszów

4. p. Mariola Miklaszewska, Akademia Florystyczna, ul. Sadowa 42, 
05-090 Sękocin Nowy

5. p. Anna Gierula, Szkoła Policealna LIDER, ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław
6. Akademia Florystyki w Łodzi, ul. Stefana Jaracza 82, 90-001 Łódź
7. p. Bożena Pawłowska, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, ul. Aleja 29 listopada 54, 

31-425 Kraków
8. p. dr hab. Ewa Skutnik – SGGW, tel. 601-825-728, ul. Nad strumykiem 16/1, 

05-500 Józefosław
9. Szkoła Żak, ul. Aleje Jerozolimskie 89, 02-001 Warszawa.
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