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PROWADZENIE I ROZWÓJ ZRK 
Założenia i cele



wzorowo funkcjonujący rejestr

realizowane wszystkie zadania ustawowe

CELE PROJEKTU
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modernizacja ZRK

CELE PROJEKTU
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CELE PROJEKTU

innowacyjne narzędzia 

dla różnych grup użytkowników

https://images.pexels.com/photos/577210/pexels-photo-577210.jpeg?w=940&h=650&auto=compress&cs=tinysrgb


lepsza jakość

większy zakres gromadzonych danych

CELE PROJEKTU
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informacja i edukacja

CELE PROJEKTU
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1. Zmiany bieżące w Systemie Informatycznym ZRK

2. Współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie wprowadzania 

rozwiązań rejestru zgodnych z tworzoną polityką państwa

3. Modernizacja systemu informatycznego ZRK

4. Wsparcie ministra-koordynatora w zapewnieniu aktualności i zgodności z 

PRK kwalifikacji pełnych z systemów oświaty i szkolnictwa wyższego 

ujętych w ZRK

5. Realizacja zadań podmiotu prowadzącego ZRK wynikających z ustawy o 

ZSK

6. Uzupełnianie informacji o wpisanych do ZRK kwalifikacjach o krótkie 

charakterystyki kwalifikacji w języku angielskim

7. Prowadzenie portalu ZRK w tym działalność informacyjna i edukacyjna

FORMALNY SPIS ZADAŃ
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Zadanie: 

bieżąca obsługa techniczna i administracyjna 

ZRK, reakcja na błędy, testowanie i wdrażanie 

nowych rozwiązań, szkolenie użytkowników

Produkt: 

działający bezawaryjnie rejestr, wspomaganie 

użytkowników, rekomendacje do modernizacji

ZRK. ZADANIE 1
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Zadanie:

współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji

Produkt: 

rekomendacje do modernizacji

ZRK. ZADANIE 2
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Zadanie:

modernizacja ZRK

Produkt:

zmodernizowany rejestr

dane lepszej jakości

nowe narzędzia

ZRK. ZADANIE 3
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Zadanie:

wsparcie ministra-koordynatora w zapewnieniu 

aktualności i zgodności z PRK kwalifikacji pełnych

z systemów oświaty i szkolnictwa wyższego ujętych w 

ZRK

Produkt:

współpraca z ministrem-koordynatorem (edukacja)

dodane krótkie opisy kwalifikacji i tłumaczenia 

(szkoły wyższe)

ZRK. ZADANIE 4
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Zadanie:

przyjmowanie oraz ocena formalna wniosków,

upublicznianie w ZRK informacji o kwalifikacjach 

włączonych do ZSK oraz podmiotach powiązanych,

zapewnienie aktualności informacji zawartych w 

ZRK,

gromadzenie informacji  o ZSK dot. IC i PZZJ,

organizowanie wymiany doświadczeń,

monitorowanie funkcjonowania ZRK

Produkt:

wysoka jakość funkcjonowania ZRK,

rekomendacje do modernizacji

ZRK. ZADANIE 5
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Zadanie:

tłumaczenie na j. ang. krótkich opisów kwalifikacji 

pełnych (edukacja)

Produkt: 

dodane tłumaczenia na j. ang. kwalifikacji pełnych 

(edukacja) i rynkowych

ZRK. ZADANIE 6
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Zadanie:

prowadzenie portalu ZRK, 

działalność edukacyjna i informacyjna

Produkt: 

stałe warsztaty otwarte, seminaria, 

konferencje,  wymiana międzynarodowa

ZRK. ZADANIE 6
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 badania interesariuszy

 badania nowych 

rozwiązań

 testy i audyty

 ekspertyzy prawne

 publikacje

PRODUKTY CZĄSTKOWE
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Wysoka jakość obsługi rejestru

i interesariuszy

Nowe narzędzia

i modernizacja rejestru 

Poprawione opisy kwalifikacji

(krótkie opisy i tłumaczenia)

Informacja, edukacja, współpraca międzynarodowa

PODSUMOWANIE
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