
 

 

 

Kwidzyńska Sieć Doradców Edukacyjno - Zawodowych 

 

Seminarium informacyjne 
„Zintegrowany System  Kwalifikacji  

- wprowadzenie” 

Instytut Badań Edukacyjnych w Kwidzynie 

 

26 lutego 2018r. roku w Hotelu Centrum w Kwidzynie odbyło się Seminarium informacyjne na temat 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które poprowadził dr Paweł Wolski – psycholog, doradca 

zawodowy, trener, coach. Uczestnikami seminarium byli głównie członkowie Kwidzyńskiej Sieci 

Doradców Edukacyjno-Zawodowych oraz doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kwidzynie. Specjalista Instytutu Badań Edukacyjnych został zaproszony do Kwidzyna przez 

powiatowego doradcę konsultanta; doradcę zawodowego Powiatowego Ośrodka Kariery p. Jolantę 

Bryłkę. 
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Instytut Badań Edukacyjnych w Kwidzynie 

 

Skąd pomysł na tematykę szkolenia? 

W październiku 2017r. brałam udział w niezwykle ciekawym 

seminarium na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Pruszczy 

Gdańskim i pomyślałam, że warto byłoby zaprosić tę instytucję do Kwidzyna. 

Nie lubię czekać więc działania w tym kierunku podjęłam od razu. Rozmowa  

z prowadzącym podczas przerwy na kawę, wymiana informacji drogą e-mail, 

uzgodnienia, sporządzenie listy uczestników i stało się – udało się! 26 lutego 

2018r. m.in. uczestnicy Kwidzyńskiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych 

wzięli udział w seminarium.  

 

 

Czym jest ZSK? 

Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce  

to wprowadzony ustawą zbiór zasad, standardów, 

nowych funkcji oraz procedur regulujących sposób 

działania różnych podmiotów (osób i instytucji) 

związanych z nadawaniem kwalifikacji. 

 

Zintegrowany system obejmuje trzy rodzaje kwalifikacji: 

• kwalifikacje w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym 
– nadawane na podstawie ustaw regulujących 
działania systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa 
wyższego, 

• kwalifikacje “uregulowane”, które są nadawane na 
podstawie innych przepisów prawa (poza formalną 
edukacją) 

• kwalifikacje “rynkowe” nadawane bez podstawy w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 
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Korzyści Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. ZSK pozwala: 

• pozwala ocenić i porównać, ile są warte poszczególne dyplomy czy certyfikaty, 
• pozwala trafniej wybrać szkołę, uczelnię, 
• pozwala lepiej planować karierę zawodową, zmiany zawodu lub branży, 
• uznawanie kompetencji zdobytych poza szkołą i uczelnią 
• przedstawianie posiadanych kwalifikacji w sposób bardziej zrozumiały dla pracodawców na polskim  

i europejskim rynku pracy. 

Źródło: http://ko.poznan.pl/ksztalcenie_wychowanie/ksztalcenie_zawodowe/zintegrowany_system_kwalifikacji/ 

Takich szkoleń więcej! 

To refleksja wielu uczestników seminarium bardzo zadowolonych m.in. z jego tematyki, sposobu 

przekazywania informacji – ich przydatności; sprzyjającej komunikacji i wzajemnej współpracy oraz 

organizacji.                                                                                                                                                                                                                 

     Dr Paweł Wolski – doradca zawodowy,                        Uczestnicy seminarium - KSDEZ 

     Trener, coach 

      

 

Autor  

Jolanta Bryłka – doradca zawodowy POK,  

powiatowy doradca konsultant 


