
 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu 

Rodzaje form wsparcia w ramach projektu jako formy pozaszkolne kształcenia 
ustawicznego  
 
Rodzaje form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego 
Kształcenie ustawiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 
sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, może być realizowane 
w ramach konkursów wyłącznie w następujących 3 formach:  

1. kwalifikacyjne kursy zawodowe;  

2. kursy umiejętności zawodowych;  

3. kursy inne niż wymienione wyżej, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych.  

 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to forma kształcenia adresowana do osób dorosłych 
zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych. Jest to system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie, przygotowanie się do 
pracy na stanowisku, wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie 
oczekiwaniom pracodawcy.  
KKZ jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową 
kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie 
przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w rozdziale 3b ustawy o systemie oświaty.  
Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej 
liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach 
dla danej kwalifikacji, z zastrzeżeniem § 20 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  
Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez 
publiczne szkoły, placówki lub ośrodki wynosi co najmniej 20 osób. Za zgodą organu prowadzącego 
liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20 osób.  
Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnym kursie zawodowym 

określają przepisy wydane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. 

KKZ kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs. Osoba, która uzyskała 
zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 
Zaświadczenie jest zgodne ze wzorem określonym w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  
Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany poinformować okręgową 
komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym  
w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia.  
 
Informacja powinna zawierać:  
1) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;  

2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz 
nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach,  
w zakresie której jest prowadzone kształcenie;  

3) termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;  
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4) wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i nazwisko, datę  
i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru 
PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.  
 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:  
 
1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, 
oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;  

2) niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe –  
w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są 
przypisane te zawody;  

3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki;  

4) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową 
(instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są: publiczne służby 
zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje 
dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego);  

5) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 – ustawy Prawo 
oświatowe (działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu,  
o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na 
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej).  
Dodatkowe informacje dotyczące organizacji KKZ znajdują się w „Poradniku - kwalifikacyjne kursy 
zawodowe krok po kroku” dostępnym na stronie: 
www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=KOWEZiU_KKZ.pdf. 
 
Kurs umiejętności zawodowych (KUZ) jest prowadzony przez placówkę lub ośrodek według 
programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach,  
w zakresie:  
1) jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo  

2) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach 
obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo  

3) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych 
zespołów.  
 
Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych:  
 
1) w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – jest równa 
ilorazowi liczby godzin kształcenia przewidzianych dla danej kwalifikacji w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach i liczby części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach tej kwalifikacji;  

2) w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – jest równa 
minimalnej liczbie godzin kształcenia w zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich 
zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach danego obszaru kształcenia stanowiących 
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określonej w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach dla danego zawodu;  

http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=KOWEZiU_KKZ.pdf
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3) w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – wynosi 30 
godzin.  
Kurs umiejętności zawodowych kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący 
kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności 
zawodowych. Zaświadczenie jest zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego  
w formach pozaszkolnych.  
 
Kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 
2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, może być prowadzony przez 
placówkę lub ośrodek.  Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego 
kursu.  
Kurs taki może być jedyną formą wsparcia przewidzianą dla uczestnika, o ile zakończy się wydaniem 
certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji lub kwalifikacji, 
niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest 
wsparcie.  
 
Certyfikat musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:  
1) jest dokumentem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji w zawodzie (np. po ukończeniu nauki 
zawodu u rzemieślnika);  

2) został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np. Urząd Dozoru 
Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia;  

3) potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia 
stanowiskowe, np. operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji;  

4) jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się 
na poziomie międzynarodowym;  

5) spełnia łącznie następujące warunki:  

a. walidacja efektów uczenia się została przeprowadzona zgodnie z wewnętrznym system 
zapewniania jakości przeprowadzanych procesów,  
b. wydany certyfikat zawiera opis efektów uczenia się,  

c. wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn. spełnia co najmniej jedną z poniższych 
przesłanek:  

-uprawnia do wykonywania danego zawodu/ prowadzenia działalności w danym zakresie albo  
-jest umocowany prawnie (polskie przepisy prawne odwołują się wprost do danego 
certyfikatu/egzaminu) albo  
-został przyznany przez organizacje międzynarodowe (rządowe lub pozarządowe) albo  
-jest umocowany prawnie w co najmniej dwóch krajach.  

W pozostałych sytuacjach kurs nie może być jedyną formą kształcenia przewidzianą do zrealizowania 
przez uczestnika projektu i może stanowić jedynie element uzupełniający pozostałe formy wsparcia 
zaplanowane w ramach projektu tj. element uzupełniający do kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
i/lub kursu umiejętności zawodowych.  
Kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz kursu umiejętności 
zawodowych, odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową 
kształcenia w zawodach, prowadzi się od dnia 1 stycznia 2020 r. na podstawie przepisów 
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rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych.  
Kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz kursu umiejętności 
zawodowych, odbywające się według programu nauczania uwzględniającego dotychczasową 
podstawę programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 
22 ust. 2 pkt. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzi się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty.  
Kształcenie ustawiczne w formie kursów, o których mowa w § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych prowadzi się od dnia 1 września 2017 r. na podstawie przepisów rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych. 


