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CO ZAWIERA ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI

Wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK są zamieszczane w Zintegrowanym Rejestrze 
Kwalifikacji. Poza kwalifikacjami rynkowymi znajdują się tam również kwalifikacje 
uzyskiwane w toku edukacji formalnej, kwalifikacje uregulowane (ustanowione odrębnymi 
przepisami) oraz kwalifikacje rynkowe w rzemiośle.
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji to jednocześnie platforma do składania wniosków 
o włączenie kwalifikacji do ZSK oraz wniosków o nadanie statusu Instytucji Certyfikującej:  

      https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
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Każdy zainteresowany może przeglądać zawartość Rejestru:
• informacje o kwalifikacjach:   
      https://kwalifikacje.gov.pl/k 

• informacje o podmiotach związanych z kwalifikacjami: 
      https://kwalifikacje.gov.pl/p 

Jak wyszukiwać kwalifikacje rynkowe w Zintegrowanym 
Rejestrze Kwalifikacji

W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca 
odnajdywanie kwalifikacji w rejestrze. Najbardziej przydatne filtry to:

• Kategoria kwalifikacji  - pozwala zawęzić wyświetlane kwalifikacje do interesującej 
kategorii. Kwalifikacje zgłaszane przez podmioty rynkowe oznaczone są kategorią 
„rynkowe”.

• Branża  - pozwala zawęzić tematycznie obszar wyszukiwania. Jedną z możliwych do 
wyboru branż jest „Motoryzacja, transport i logistyka”. Warto jednak, w poszukiwaniu 
kwalifikacji związanych z branżą motoryzacyjną, rozszerzyć wyszukiwanie o branże 
takie jak np. „Technika, przemysł, inżynieria”, „IT i technologie cyfrowe” oraz sprawdzić 
kategorię „Pozostałe/Inne”. 

• Fragment tekstu/nazwy  - wpisanie fragmentu tekstu niejednokrotnie okazuje się 
szybsze i bardziej efektywne niż wyszukiwanie kwalifikacji według branży. 
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Kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK

Wszystkie kwalifikacje rynkowe z obszaru motoryzacji mają aktualnie status kwalifikacji 
włączonych. Oznacza to, że nie ma jeszcze Instytucji Certyfikujących, w których można 
się ubiegać o nadanie tych kwalifikacji. Podmioty zainteresowane pełnieniem funkcji 
Instytucji Certyfikującej mogą składać wnioski o nadanie uprawnień.

• Możliwość uzyskania certyfikatu: NIE
• Możliwość zgłoszenia kwalifikacji: NIE 
• Możliwość włączenia się w konsultacje: NIE
• Możliwość złożenia wniosku o nadanie statusu Instytucji Certyfikującej: TAK

Nazwa kwalifikacji StatusLink

Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki 
lakierowej - lakiernik samochodowy

włączona
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_
kw=13891

Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - 
pomocnik lakiernika

włączona
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_
kw=13885 

Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie 
(CNC)

włączona
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_
kw=13492

Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych 
numerycznie (CNC)

włączona
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_
kw=13493 

Lakierowanie w lakierniach przemysłowych włączona
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_
kw=13888

Montowanie manualne komponentów i urządzeń 
elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych

włączona
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_
kw=13892

Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych 
wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej

włączona
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_
kw=13887 

Kwalifikacje rynkowe w rzemiośle włączone do ZSK

W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji znajdują się kwalifikacje rynkowe w rzemiośle 
mające status funkcjonujących. Można ubiegać się o ich nadanie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi wydawania świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich.
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• Możliwość uzyskania certyfikatu: TAK
• Możliwość zgłoszenia kwalifikacji: NIE 
• Możliwość włączenia się w konsultacje: NIE
• Możliwość złożenia wniosku o nadanie statusu Instytucji Certyfikującej: TAK (tylko izby 
rzemieślnicze)

Kwalifikacje rynkowe zgłoszone do ZSK

W obszarze związanym z motoryzacją i elektromobilnością są przygotowywane opisy 
kolejnych kwalifikacji. Część z nich została już zgłoszona do Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji. W toku rozpatrywania wniosku o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji, minister właściwy ogłasza konsultacje środowiskowe. Jest to 
okazja dla zainteresowanych podmiotów, aby zapoznać się z treścią złożonego wniosku 
i zgłosić ewentualne uwagi do opisu kwalifikacji. Komunikaty o trwających konsultacjach 
publikowane są na stronie: 

      https://kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia/konsultacje-wnioskow 

Nazwa kwalifikacji StatusLink

Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski funkcjonująca
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_
kw=12677 

Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze funkcjonująca
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_
kw=12628 

Elektryk – dyplom mistrzowski funkcjonująca
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_
kw=12678

Operator obrabiarek skrawających – dyplom mistrzowski funkcjonująca
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_
kw=13882 
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Nazwa kwalifikacji StatusLink

Kupowanie usług badawczych 
dla branży motoryzacyjnej

zgłoszona
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/dokumenty-
komunikaty/zlozone-wnioski/562-kupowanie-
uslug-badawczych-dla-branzy-motoryzacyjnej 

Podmiot zgłaszający

 Instytut Transportu 
Samochodowego

Serwisowanie kół pojazdów 
samochodowych

zgłoszona
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/dokumenty-
komunikaty/zlozone-wnioski/560-serwisowanie-
kol-pojazdow-samochodowych 

 Instytut Transportu 
Samochodowego

Diagnozowanie samochodów 
elektrycznych

zgłoszona
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
dokumenty-komunikaty/zlozone-wnioski/565-
diagnozowanie-samochodow-elektrycznych

 Instytut Transportu 
Samochodowego

Obsługiwanie samochodów 
autonomicznych 

zgłoszona
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/dokumenty-
komunikaty/zlozone-wnioski/564-obslugiwanie-
samochodow-autonomicznych

 Instytut Transportu 
Samochodowego

Doradzanie w zakresie zakupu 
pojazdów elektrycznych

zgłoszona
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/dokumenty-
komunikaty/zlozone-wnioski/680-doradzanie-w-
zakresie-zakupu-pojazdow-elektrycznych 

Stowarzyszenie 
Polska Izba Rozwoju 
Elektromobilności

Diagnozowanie i naprawa 
pojazdów elektrycznych i 
hybrydowych 

zgłoszona

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
dokumenty-komunikaty/zlozone-wnioski/686-
diagnozowanie-i-naprawa-pojazdow-
elektrycznych-i-hybrydowych

V8 Team Sp. z o.o. 

• Możliwość uzyskania certyfikatu: NIE
• Możliwość zgłoszenia kwalifikacji: NIE 
• Możliwość włączenia się w konsultacje: TAK
• Możliwość złożenia wniosku o nadanie statusu Instytucji Certyfikującej: NIE

Opisy kwalifikacji rynkowych przygotowane w ramach 
inkubatora kwalifikacji 

Opisy kwalifikacji mogących znaleźć zastosowanie w obszarze związanym z motoryzacją 
i elektromobilnością powstały również na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych 
w ramach Inkubatora Kwalifikacji. Opracowane opisy są materiałem roboczym i mogą 
być wykorzystane przez wszystkich zainteresowanych jako podstawa do przygotowania 
wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
Mogą być wykorzystywane w zaprezentowanym przez ich twórców brzmieniu, ale mogą 
też stanowić punkt wyjścia do opracowania własnej kwalifikacji.
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Nazwa kwalifikacji StatusLink

Demontaż i recykling zespołów pojazdów 
samochodowych

Materiał roboczy

https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/
Formularz-opisu-kwalifikacji-nr-7.-Demontaz%CC%87-i-
recykling-zespo%C5%82o%CC%81w-pojazdo%CC%81w-
samochodowych-PDF-633-KB.pdf

Montowanie zespołów i podzespołów 
pojazdów samochodowych Materiał roboczy

https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/
Formularz-opisu-kwalifikacji-nr-17.-Montowanie-
zespo%C5%82o%CC%81w-i-podzespo%C5%82o%CC%81w-
pojazdo%CC%81w-samochodowych-PDF-734-KB.pdf

Obsługa, diagnostyka i naprawa układów 
automatyki przemysłowej w produkcji 
motoryzacyjnej

Materiał roboczy

https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/
Formularz-opisu-kwalifikacji-nr-18.-Obs%C5%82uga-
diagnostyka-i-naprawa-uk%C5%82ado%CC%81w-
automatyki-przemys%C5%82owej-w-produkcji-
motoryzacyjnej-PDF-851-KB.pdf

Montowanie, diagnozowanie i 
naprawa systemów mechatronicznych 
podnoszących komfort użytkowania 
pojazdów samochodowych

Materiał roboczy

https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/
Formularz-opisu-kwalifikacji-nr-21.-Montowanie-
diagnozowanie-i-naprawa-systemo%CC%81w-
mechatronicznych-podnosza%CC%A8cych-komfort-
uz%CC%87ytkowania-pojazdo%CC%81w-samochodowych-
PDF-303-KB.pdf

Montaż, obsługa i naprawa 
podzespołów oraz zespołów napędów, 
zasilanych alternatywnymi paliwami 
gazowymi, stosowanych w pojazdach 
samochodowych

Materiał roboczy

https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/
Formularz-opisu-kwalifikacji-nr-22.-Montaz%CC%87-
obs%C5%82uga-i-naprawa-podzespo%C5%82o%CC%81w-
oraz-zespo%C5%82o%CC%81w-
nape%CC%A8do%CC%81w-zasilanych-alternatywnymi-
paliwami-gazowymi-stosowanych-w-pojazdach-
samochodowych-PDF-235-KB.pdf

• Możliwość uzyskania certyfikatu: NIE
• Możliwość zgłoszenia kwalifikacji: TAK 
• Możliwość włączenia się w konsultacje: NIE
• Możliwość złożenia wniosku o nadanie statusu Instytucji Certyfikującej: TAK  
(z jednoczesnym zgłoszeniem kwalifikacji)




