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Według rozdzielnika

Konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji
„Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej”

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Szanowni Państwo,

Do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wpłynął wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji (dalej w skrócie ZSK) kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie fotografii reportażowej 
i okolicznościowej”. Jednym z pierwszych etapów procedury włączenia kwalifikacji do ZSK jest 
przeprowadzenie konsultacji środowiskowych i pozyskanie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby 
włączenia kwalifikacji do ZSK. Pozyskanie w wyniku konsultacji opinii jest niezbędne Ministrowi 
Przedsiębiorczości i Technologii w kwestii dokonania pozytywnej lub negatywnej oceny wniosku. Włączenie 
do ZSK ww. kwalifikacji będzie wiązało się z możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego 
umiejętności i wiedzę fotograficzną wydanego przez uprawnioną Instytucję Certyfikującą.

Co to jest Zintegrowany System Kwalifikacji?

ZSK obowiązuje w Polsce od 2016 r. (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji, Dz.U. z 2018 r. poz. 2153). 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, np. na 
kursach, szkoleniach i w trakcie pracy, a także ułatwienie dostępu do informacji o kwalifikacjach możliwych 
do uzyskania na terenie Polski.

Kwalifikacje szkolne i akademickie znalazły się w systemie automatycznie - z mocy ustawy, a pozostałe, 
określne mianem kwalifikacji rynkowych, wpisywane są na wniosek różnych podmiotów, w tym 
szkoleniowych. 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.

Kto będzie Instytucją Certyfikującą?

Zgodnie z ustawą o ZSK „instytucja certyfikująca” jest to podmiot, który uzyskał uprawnienia do 
certyfikowania, czyli nadawania określonych kwalifikacji włączonych do ZSK. Podmiot taki musi spełnić 
szereg wymogów określonych m.in. w art. 41 i 42 ww. ustawy, a także wywiązać się ze zobowiązań w niej 
wskazanych. Każda instytucja certyfikująca jest objęta wewnętrznym i zewnętrznym systemem zapewniania 
jakości. Instytucji certyfikujących dla każdej odrębnej kwalifikacji może być więcej niż jedna. Informacja 
o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej zostaje 
podana przez ministra właściwego na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji niezwłocznie 
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji rynkowej 
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do ZSK. Firmy szkoleniowe prowadzące kursy zawodowe i wydające własne certyfikaty, które nie złożą 
wniosku o przyznanie im statusu instytucji certyfikującej w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 
będą prowadziły swoją działalność i wydawały dokumenty na dotychczasowych zasadach. Instytucje 
certyfikujące określić mogą własną cenę uzyskania dokumentu, to znaczy kwotę łączną za walidację 
i wydanie certyfikatu.

Czy każdy fotograf będzie musiał posiadać certyfikat wydany przez Instytucję Certyfikującą?

Nie, będzie to dobrowolne. Wpisanie kwalifikacji do ZSK nie oznacza uregulowania zawodu i reglamentacji 
dostępu do jego wykonywania.

Wniosek w sprawie ujęcia w ZSK Kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie fotografii reportażowej 
i okolicznościowej”

Wniosek o włączenie kwalifikacji „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej” został złożony 
przez SZKOŁĘ GÓRSKĄ – Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego w Łętowem (w załączeniu).

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie z wnioskiem o włączenie kwalifikacji do ZSK i wyrażenie opinii 
nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia wnioskowanej kwalifikacji. Prosimy o wyrażenie opinii 
w formie tabeli (w załączeniu), w której należy odnieść się do zagadnień w niej wskazanych, w szczególności 
prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania przedstawione w drugiej części tabeli. 

Przed przystąpieniem do wyrażenia opinii zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi 
na stronach: www.kwalifikacje.gov.pl oraz www.kwalifikacje.edu.pl.

Prosimy o przesłanie opinii drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2019 r. 
drogą elektroniczną na następujące adresy: karol.spadlo@mpit.gov.pl lub 
kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl .

Z poważaniem,

z up. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Zbigniew Wojciechowski
Zastępca Dyrektora Departamentu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

/podpisano elektronicznie/

Załączniki 2:
1. Wniosek SZKOŁY GÓRSKIEJ – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego w Łętowem o włączenie 

kwalifikacji do ZSK.
2. Tabela – formularz konsultacji dot. kwalifikacji „Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej”.

Sporządził Karol Spadło, tel. 22 262 94 72

< Dokument podpisany elektronicznie przez: Zbigniew Wojciechowski >
< Data podpisu: 13 września 2019 >
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