Warszawa, dnia 30 maja 2018 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Departament Kompetencji Cyfrowych
DKC-III.520.5.3.2018

wg rozdzielnika
Szanowni Państwo,
działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji (Dz. U z 2016 r. poz. 64) uprzejmie informuję o rozpoczęciu procedury włączania
kwalifikacji rynkowej o nazwie „Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji
wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej” złożonej przez Akademię Światłowodową sp.
z o.o. do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
W związku z powyższym uprzejmie proszę o wyrażenie opinii do załączanego wniosku Akademii
Światłowodowej sp. z o.o. o włączenie kwalifikacji „Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz
instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej” do ZSK w ramach konsultacji
złożonego wniosku z zainteresowanymi środowiskami.
Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego
na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji
i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich
poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Bezpośrednią konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia
załączonego wniosku jest utworzenie nowej europejskiej kwalifikacji rynkowej co dla poszukujących
pracy, również poza własnym krajem, jak i dla pracodawców zatrudniających również obcokrajowców
da możliwość bardziej obiektywnego porównania dyplomów wydawanych w różnych krajach.
Serdecznie proszę o wydanie opinii o zasadności przedmiotowego wniosku o włączenie kwalifikacji,
ewentualnym zakresie kompetencji i wymaganiach dla jej spełnienia.
Opinię proszę przedstawić w tabeli zgodnie z załącznikiem nr 1 i przesłać do Departamentu
Kompetencji Cyfrowych drogą elektroniczną w terminie do dnia 20.06.2018 roku na adres:
sekretariat.DKC@mc.gov.pl. Jednocześnie informuję, że wersja elektroniczna wniosku wraz z tabelą
do zgłaszania opinii została zamieszczona na portalu ZSK: http://kwalifikacje.gov.pl.
Z poważaniem,
Robert Król

Zastępca dyrektora
/podpisano elektronicznie/
Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami
Załącznik nr 2: Wniosek Akademii Światłowodowej sp. z o.o.

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)
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