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MINISTER 
INWESTYCJI I ROZWOJU

data: 10 maja 2019

znak sprawy: DZF-VII.7610.45.2019.BL

telefon: 22 273 80 27

e-mail: sekretariatDZF@miir.gov.pl

Wg rozdzielnika

Dotyczy: konsultacji z zainteresowanymi środowiskami wniosków dotyczących 
włączania kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

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) informuję o rozpoczęciu procedury 

włączania następujących kwalifikacji rynkowych, zgłoszonych przez Fundację Widzialni, 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK):

1. Stosowanie standardów dostępności i dobrych praktyk w procesie organizowania 

wydarzenia, umożliwiających uczestnictwo osób z indywidualnymi potrzebami 

(załącznik 1).

2. Wdrażanie standardów dostępności w organizacji (załącznik 2).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej zasadności 

przedłożonych przez Fundację Widzialni wniosków o włączenie kwalifikacji, ewentualnym 

zakresie koniecznych kompetencji oraz wymagań do ich spełnienia.

Stanowisko proszę przedstawić w załączonych formularzach konsultacji (załącznik 3 i 4) – 

odnosząc się do wskazanych w nich zagadnień i odpowiadając na dodatkowe pytania 

zamieszczone w tabelach. W formularzu znajduje się również pozycja „opinia ogólna”, 

w której mogą Państwo zamieścić inne aspekty istotne z punktu widzenia uregulowania 

kwalifikacji, a nie ujęte w formularzu. Proszę o przesłanie wypełnionych formularzy 

z opiniami drogą elektroniczną do dnia 24 maja 2019 r. na następujące adresy: 

sekretariatDZF@miir.gov.pl oraz beata.lewczuk@miir.gov.pl.

http://www.miir.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Jednocześnie proszę, aby Państwa opinie były przesyłane w formie edytowalnego 

formularza, a nie w plikach pdf.

Dodatkowo informuję, że wersje elektroniczne wniosków wraz z tabelami do zgłaszania 

opinii zostały zamieszczone na portalu ZSK http://kwalifikacje.gov.pl.

Z poważaniem

z up. Ministra

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Załączniki

Załącznik 1. Wniosek ZSK Stosowanie standardów dostępności i dobrych praktyk 

w procesie organizowania wydarzenia, umożliwiających uczestnictwo osób 

z indywidualnymi potrzebami.

Załącznik 2. Wniosek ZSK Wdrażanie standardów dostępności w organizacji.

Załącznik 3. Formularz konsultacji Stosowanie standardów dostępności i dobrych praktyk 

w procesie organizowania wydarzenia, umożliwiających uczestnictwo osób 

z indywidualnymi potrzebami.

Załącznik 3. Formularz konsultacji Wdrażanie standardów dostępności w organizacji.

http://kwalifikacje.gov.pl/
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Otrzymują:

1) Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Rada Dostępności
2) Fundacja „Vis Maior” 
3) Fundacja Audiodeskrypcja 
4) Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka 
5) Fundacja Polska Bez Barier 
6) Fundacja Szansa dla Niewidomych 
7) Polska Fundacja Osób Słabosłyszących 
8) Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
9) Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 
10) Fundacja Eudajmonia 
11) Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL 
12) Fundacja TUS  
13) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 


		2019-05-10T12:47:05+0000
	Małgorzata Jarosińska-Jedynak; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju




