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Dotyczy: Zaopiniowania wniosku – o włączenie do ZSK nowej kwalifikacji  "Przygotowywanie 

materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami" 

 

Kontekst regulacyjny zapewniania dostępności usług rozwojowych dla osób 

z niepełnosprawnościami  

 

Kwestia zapewnienia dostępności dla takich osób to dla sektora usług rozwojowych już nie bliżej 

nieokreślona przyszłość a wymóg wynikający z przepisów prawa, np. ustawy o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (link - 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf ), ale także 

regulacji planowanych, w tym prezentowanego i opiniowanego przez PIFS projektu rozporządzenia 

MFiPR w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (link - 

https://pifs.org.pl/aktualnosci/490-opinia-polskiej-izby-firm-szkoleniowych-dotyczaca-projektu-

rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-rejestru-podmiotow-swiadczacych-uslugi-rozwojowe ). 

W pierwszej kolejności i już teraz działania dostosowawcze powinny podjąć wszystkie te podmioty, 

które chcą nadal świadczyć usługi rozwojowe z dofinasowaniem ze środków publicznych. Usługi te 

bowiem będą musiały spełniać wymóg dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Należy 

przewidywać, że w krótkiej perspektywie wymóg ten może objąć także usługi komercyjne, nie 

korzystające z dofinasowania. 

Czeka zatem sektor spora zmiana i żmudny proces dostosowawczy, który wiąże się ze sporym 

wysiłkiem, wydatkami i zbudowaniem kompetencji związanych z dostosowaniem usług do 

wymogów dostępności. W konsekwencji wpłynie to ceny usług i dalsze zróżnicowane form, metod, 

technologii, technik i narzędzi stosowanych we wspieraniu rozwoju. 

Dlatego pojawienie się opisu nowej kwalifikacji rynkowej i wniosku o jej włączenie do ZSK zasługuje 

na szczególną uwagę sektora i jego wsparcie, by możliwie najpilniej mogła efektywnie 

zafunkcjonować w praktyce. Zawiera ona zestawy efektów uczenia się składające się właśnie na 

kompetencje których zdecydowana większość firm szkoleniowych i edukatorów nie posiada, a które 

stają się teraz im pilnie potrzebne. Warto więc przyjrzeć się tej kwalifikacji nie tylko dlatego, że jej 

posiadacze będą nam pilnie potrzebni, ale także dlatego, że pozwala zidentyfikować zakres zadań 

dostosowawczych do wykonania. 

Wstępna analiza wniosku o włączenie do ZSK nowej kwalifikacji pokazuje, że będziemy sugerować 

nieznaczną modyfikacje jej nazwy, że  nie jest ona de facto kwalifikacją sektorową, co nie zmienia 

faktu, że dla sektora usług rozwojowych jest niezwykle ważna i „na czasie”. Dlatego każdy glos i 

opinia która może kwalifikację udoskonalić, jest w interesie naszego sektora. 

Andrzej Lech – Doradca Zarządu PIFS 
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