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DOLiZK- NRGW- 0158-115/2018 Warszawa, dnia 5 listopada 2018 r.

według rozdzielnika

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą informuję, że Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Przewodnictwo psa 
ratowniczego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Informacje o ZSK zawarte są w załączniku 
nr 1 oraz na stronie internetowej http://www.kwalifikacje.gov.pl/.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o:

I. Zaopiniowanie wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Przewodnictwo psa ratowniczego" 
złożonego za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji przez Szkołę Górską - Niepubliczną 
Placówkę Kształcenia Ustawicznego. Wniosek Szkoły Górskiej - Niepublicznej Placówki Kształcenia 
Ustawicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Proszę o przedstawienie Państwa opinii według załączonego Formularza konsultacji 
z zainteresowanymi środowiskami (załącznik nr 3) i przesłanie go do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych
ewa.jaworska@mswia.gov.pl w terminie do dnia 19 listopada 2018r.

II. Rozpowszechnienie pisma wśród osób, które mogłyby być zainteresowane sporządzeniem 
specjalistycznej opinii i które mają doświadczenie w:

Administracji drogą elektroniczną następujący adres:na

• wykonywaniu lub nadzorowaniu jakości wykonania zadań o zbliżonym charakterze do tych, które 
ma podejmować osoba z kwalifikacją rynkową „Przewodnictwo psa ratowniczego",

• przygotowywaniu osób uczących się do podejmowania zadań o zbliżonym charakterze do tych, 
które ma wykonywać osoba z ww. kwalifikacją rynkową,

• ocenianiu przygotowania wyżej wymienionych osób do wykonywania zadań o zbliżonym 
charakterze do tych, które ma wykonywać osoba z ww. kwalifikacją rynkową.

W związku z powyższym Ministerstwo poszukuje specjalistów, którzy sporządzą opinie 
o potrzebie włączenia ww. kwalifikacji do ZSK. Opinie te obejmować powinny także ocenę zgodności 
procedowanej kwalifikacji z aktualnymi oraz przewidywanymi potrzebami społecznymi i rynku pracy, 
podsumowanie społeczno-gospodarczych skutków włączenia przedmiotowej kwalifikacji do ZSK,
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ocenę efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji rynkowej w odniesieniu do zadań, które 
podejmować będą osoby posiadające daną kwalifikację, ocenę adekwatności wymagań dotyczących 
walidacji do tych efektów uczenia się, a w podsumowaniu rekomendację dotycząca włączenia lub 
nie kwalifikacji rynkowej do ZSK.

Specjalistów gotowych do podjęcia się tego zadania proszę o mailowy kontakt w terminie do 
19 listopada 2018 r. na adres ewa.jaworska@mswia.gov.pl.

DYREKTOR
Depananectu Ochrony Ludjdaci i Zarządzania Ljzysossgo 
- Wnjywęa Sprrctfe^etnnych i Administracji

Andrzej Świderek

Załączniki:

1. Zintegrowany System Kwalifikacji - informacje wprowadzające.

2. Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej „Przewodnictwo psa ratowniczego" do ZSK

3. Formularz konsultacji-tabela

Otrzymują:

1. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
2. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - Zakład Kynologii Policyjnej
3. Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
4. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
5. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Ruckemanna 

w Lubaniu
6. Związek Kynologiczny w Polsce
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