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Według rozdzielnika

Szanow ni Państw’o.

uprzejm ie zapraszam do udziału w konsultacjach dotyczących w łączenia kwalifikacji
rynkowej

..Podstaw owa

kom unikacja

pracow ników

policji

z

osobami

głuchymi

i słabosłyszącym i przy użyciu polskiego języka m igowego” do Zintegrow anego Systemu
Kwalifikacji (ZSK).
Do Ministra Rodzin)7, Pracy i Polityki Społecznej został skierow any wniosek
dotyczący w łączenia do ZSK kwalifikacji „Podstawowa kom unikacja pracow ników policji
z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka m igow ego”, którego
w nioskodaw cą jest Fundacja PRO.PL Agata Hącia. Informuję, że zgodnie z art. 19 ust. 1
ustaw y z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie K walifikacji (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2153, 2245 oraz z 2019 r. poz. 534), w M inisterstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej została rozpoczęta procedura włączania ww. kwalifikacji rynkowej do ZSK.
Częścią tej procedury są konsultacje wniosku ze środowiskami zainteresowanymi.
Poniew aż funkcjonow anie kwalifikacji rynkowych w ZSK wiąże się z ponoszeniem
kosztów ze środkow publicznych (m.in. na zapewnienie jakości procesu nadaw ania
kw alifikacji), a także środków osób indywidualnych i potencjalnie pracodaw ców (na
opłacenie

kosztów

uzyskania

dokum entu

potwierdzającego

otrzym anie

kw alifikacji),

kluczowe jest poznanie Państw a opinii czy ta w łaśnie kw alifikacja i czy w zaproponow anym
przez W nioskodaw cę kształcie pow inna zostać w pisana do ZSK.
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W odniesieniu do powyższego, w przypadku, gdy reprezentują Państwo inne
organizacje, przedsiębiorstw a, grupy zawodowe prosimy o przeprow adzenie rozpoznania
także wśród swoich członków - czy skłonni byliby przeznaczyć własne środki na zdobycie tej
kwalifikacji (w obecnym lub zm odyfikowanym kształcie). Ułatwi to ocenę zapotrzebow ania
społeczno-gospodarczego na tę kwalifikację.
Uprzejm ie proszę o zapoznanie się z załączonym w nioskiem i w yrażenie opinii
na tem at społeczno-gospodarczej potrzeby w łączenia tej kwalifikacji do Zintegrow anego
Systemu Kwalifikacji.
Stanowisko
wnioskowanej

(opinię

na

kwalifikacji

tem at

do

społeczno-gospodarczej

Zintegrowanego

potrzeby

Systemu

w łączenia

K walifikacji)

należy

przedstawić w załączonej tabeli (formularz konsultacji) odnosząc się do w skazanych
w

niej

zagadnień

i

odpowiadając

na

dodatkowe

pytania

zam ieszczone

w tabeli. W zestawieniach znajduje się rów nież pozycja „uwagi ogólne’’, w której
m ogą Państwo zam ieścić inne aspekty istotne z punktu w idzenia uregulow ania kwalifikacji,
a nie ujęte w tabeli. Przed przystąpieniem do w yrażenia opinii zachęcam Państw a do
zapoznania się z materiałami zam ieszczonymi na stronach: w w w .kw alifikacjie.gov.pl oraz
w w w .k wal i fi k ac ie .e d u .p 1. Jednocześnie informuję, że wersje elektroniczne w niosków, wraz
z tabelam i do zgłaszania opinii, zostały zam ieszczone na portalu ZSK.
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi w powyższej formie w nieprzekraczalnym
term inie do dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz przesłanie form ularza konsultacji drogą
elektroniczną

na

następujące

adresy

mailowe:

sekretariat.bon@ m rpips. eov.pl

izabella.michalak@,m rpips.gov.pl.
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Załączniki:
1) W niosek Fundacja PRO.PL A gata H ącia o w łączenie kw alifikacji rynkowej
„Podstaw ow a kom unikacja pracow ników policji z osobami głuchymi i słabosłyszącymi
przy użyciu polskiego języka m igowego”
2) Form ularz konsultacji.
O trzym ują:

1) M inisterstwo Spraw W ewnętrznych i Administracji
2) K om enda G łów na Policji
3) N iezależny Samorządowy Zw iązek Zawodowy Policjantów
4) Ogólnopolskie Porozum ienie Zw iązków zawodowych
5) N SZZ Solidarność
6) Polska O rganizacja Pracodaw ców Osób N iepełnosprawnych
7) Tow arzystw o Pomocy Głuchoniewidom ym
8) Polski Zw iązek Głuchych
9) Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
10) Stowarzyszenie G łuchych ,, M igiem przez Świat”
11) Stow arzyszenie G łuchych „ G alicja”
12) Polska Federacja Głuchych
13) Spółdzielnia Socjalna FADO
14) M iędzynarodowe Stowarzyszenie „Słyszę Serce”
15) Fundacja Tangresja
16) Fundacja Polska Bez Barier
17) Ośrodek Rozw oju Edukacji
18) Fundacja K ultura Bez Barier
19) Fundacja Integracja
20) Fundacja A ktyw acja
21) Krajow a Rada Konsultacyjna
22) Państw owy Fundusz Rehabilitacji Osób N iepełnosprawnych
23) Ośrodek Rozw oju Edukacji
24) Forum Zw iązków Zawodowych
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