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Koleżanki i Koledzy,
W najbliższym czasie spodziewamy się ogłoszenia przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przetargu,
w którym zostanie wyłonionych kilka podmiotów (lub konsorcjów podmiotów) które opracują pakiety
kwalifikacji rynkowych i złożą do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji wnioski o ich włączenie do ZSK
i jednocześnie wnioski podmiotów o nadanie uprawnień do ich certyfikacji. Zarząd PIFS zamierza
zaangażować się w przygotowanie oferty i zaprasza zainteresowanych członków do wspólnego
projektu.
Dlaczego warto?
Jesteśmy przekonani, że PIFS powinien to wyzwanie podjąć, mając już za sobą doświadczenie i dorobek
w postaci osiągniętych rezultatów w projekcie, w wyniku którego powstała Sektorowa Rama Kwalifikacji
Usług Rozwojowych (SRK UR). To solidna podstawa do tworzenia uporządkowanych i nowoczesnych
kwalifikacji dla naszego sektora. Istotnymi argumentami przemawiającymi za ubieganiem się Izby o takie
zamówienie są ponadto:
- jako środowisko profesjonalistów rynku usług rozwojowych, jesteśmy zainteresowani zarówno
opracowaniem możliwe uniwersalnych i akceptowanych przez różne organizacje i grupy ekspertów
kwalifikacji typowych dla naszego sektora, ale także opisywaniem potrzebnych kwalifikacji innych
dziedzin, które są przedmiotem zainteresowania biznesowego naszych członków, których oferta
ukierunkowana jest na usługi wsparcia w osiąganiu tych kwalifikacji;
- rozwój kwalifikacji w ZSK jest w interesie naszego sektora, a nasza aktywność w tym zakresie
koncentruje się na doskonaleniu podstaw prawnych ZSK, umacnianiu transparentności, przystępności
i integracji Systemu; zaangażowaniem w opis i wprowadzanie kwalifikacji najwyższej jakości, możemy
w sposób wymierny wpłynąć na jakość całego procesu;
- w ostatnich kilku latach PIFS zdobyła kompetencje i duże doświadczenie w działaniach związanych
z wdrażaniem ZSK w Polsce, co tworzy dobrą bazę kompetencyjną do podjęcia się roli koordynującej
takiego projektu;
- sektor usług rozwojowych ma szczególne predyspozycje i potencjał ekspercki, które w znacznym
stopniu przesądzą o tym, czy ZSK rozwinie się zgodnie z założeniami i oczekiwaniami.
Co proponujemy?
Wstępne założenia przetargowe zakładają, że jeden wnioskodawca (podmiot albo konsorcjum kilku
podmiotów) będzie mógł zadeklarować opis i zgłoszenie do ZRK od 5 do 30 kwalifikacji rynkowych
różnych dziedzin (przewiduje się kilkanaście dziedzin – „koszyków”). Naszym zamierzeniem jest
zbudowanie platformy projektowej z udziałem naszych członków i organizacji sektora z którymi
współpracujemy w ramach Partnerstwa „Sojusz na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”, aby ubiegać
się o możliwość wprowadzenia do ZSK jak największej liczby kwalifikacji – przede wszystkim i w pierwszej
kolejności zidentyfikowanych i potrzebnych w ramach naszego sektora, ale także kwalifikacji z innych
obszarów, które zaproponują i uzasadnią nasi członkowie. Argumentem za takim podejściem jest
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przekonanie, że potencjalni partnerzy projektu dysponują istotnym, choć zróżnicowanym dorobkiem
i zasobami merytorycznymi stanowiącymi istotny wkład początkowy dla tego przedsięwzięcia.
Chcielibyśmy, aby wszystkie dotychczas wypracowane standardy, certyfikaty i opisy kompetencyjne miały
szanse być uwzględnione i złożyły się na rezultat naszego projektu.
W zależności od wspomnianych zasobów, dorobku i zadeklarowanej aktywności, rola w projekcie może
być bardzo różna – od partnera konsorcjum przyjmującego znaczne i autonomiczne zadania w projekcie,
poprzez uczestnictwo w niektórych pracach i konsultacjach, po możliwość opiniowania i zgłaszania uwag
do opracowań powstałych w ramach projektu.
Czego oczekujemy?
Oczekujemy wstępnych deklaracji zainteresowania współpracą w ramach projektu na różnych poziomach
i w rożnym charakterze, zależnych od prezentowanego przygotowania, posiadanych zasobów
i kompetencji oraz dojrzałej koncepcji kwalifikacji których opis i zgłoszenie do ZSK mielibyśmy wspólnie
zająć się w projekcie. Deklaracji takich oczekujemy w formie elektronicznej do 11 kwietnia br. (środa)
włącznie, przekazanych łącznie na adresy: biuro@pifs.org.pl oraz andrzej.lech@pifs.org.pl
Ostateczne decyzje i ustalenia szczegółowe będą przedmiotem bezpośrednich konsultacji, a zależeć będą
w dużej mierze od liczby, charakteru i zawartości zgłoszonych propozycji oraz ostatecznie ogłoszonych
warunków przetargu. Należy brać pod uwagę ograniczenia i uwarunkowania spodziewanego przetargu,
które mogą oznaczać, że nie wszystkie propozycje i pomysły będą możliwe do uwzględnienia.
Przykładowe rodzaje możliwych deklaracji:
KWALIFIKACJE WEWNĄTRZ SEKTORA USŁUG ROZWOJOWYCH, istotne dla profesjonalizacji sektora
i jakości usług:
1. Firma, organizacja widzi potrzebę opisania kwalifikacji dla sektora usług rozwojowych
(kwalifikacji zarówno związanych z bezpośrednim wspieraniem uczenia się i rozwoju, jak też
kwalifikacji pomocniczych związanych z procesem usługi rozwojowej) i proponuje zajęcie się nią,
proponując konkretną nazwę i orientacyjny zarys, ale nie deklaruje możliwości bezpośredniego
zaangażowania w proces i delegowania kompetentnych zasobów. W przypadku uwzględnienia
takiej kwalifikacji w projekcie i uzyskania dofinasowania, te podmioty będą objęte konsultacją
gotowego projektu opisu kwalifikacji i będą mogły zgłosić swoje uwagi.
2. Firma, organizacja, wskazuje kwalifikację/kwalifikacje i deklaruje bezpośrednie zaangażowanie
w tworzenie ich opisu i delegowanie to tych prac osoby/osób, posiadających przynajmniej
podstawową wiedzę dotyczącą ZSK i Sektorowej Ramy Kwalifikacji Sektora Usług Rozwojowych –
SRK UR. Te podmioty będą brane pod uwagę przy tworzeniu zespołów eksperckich,
konsultacyjnych w przypadku realizacji opisu danej kwalifikacji.
3. Firma, organizacja wskazuje kwalifikację/kwalifikacje i wyraża zainteresowanie zaoferowaniem
w projekcie swojego dorobku i wizji danej kwalifikacji, a jednocześnie deklaruje zainteresowanie
ubieganiem się o uprawnienia instytucji certyfikującej (IC) w obrębie danej kwalifikacji. Od takich
podmiotów oczekujemy jednocześnie deklaracji gotowości solidarnej współpracy z ewentualnymi
innymi podmiotami posiadającymi podobny dorobek i kompetencje, w dążeniu do wypracowania
wspólnej, najlepszej kwalifikacji. Dla takich podmiotów przewidujemy efektywne środowisko
i platformę współpracy i podmiotową rolę w projekcie.
4. Firma, organizacja, wskazuje kwalifikacje/kwalifikacje, dla których uznaje się za reprezentatywną
i potrafi wykazać, że reprezentuje zainteresowane środowisko lub potrafi przeprowadzić przy
wsparciu PIFS wiarygodny i efektywny proces konsultacji we własnym zakresie. Deklaruje przy
tym autonomiczne prace nad opisem proponowanej kwalifikacji przy wsparciu finansowym,
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metodycznym, koordynacyjnym PIFS i deklaruje, bądź wskazuje, podmiot/podmioty mające
pełnić rolę instytucji certyfikującej w obrębie danej kwalifikacji (IC). Dla takich podmiotów
przewidziana jest daleko idąca samodzielność i odpowiedzialność za część całego projektu
i adekwatna do tego rola w grupie projektowej.
INNE KWALIFIKACJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM SZCZEGÓLNEGO ZAINTERESOWANIA CZŁONKÓW PIFS,
z uwagi na profil prowadzonej działalności biznesowej i oferowane usługi:
1. Firma, organizacja, wskazuje kwalifikację/kwalifikacje w danym obszarze/branży i deklaruje
bezpośrednie zaangażowanie w tworzenie ich opisu osoby/osób, posiadających
udokumentowane doświadczenie i kompetencje w obrębie planowanej kwalifikacji oraz
przynajmniej podstawową wiedzę dotycząca ZSK i doświadczenie w sporządzaniu opisów
kompetencyjnych. Podmiot powinien również określić, czy jest zainteresowany ubieganiem
się o uprawnienia instytucji certyfikującej w obrębie proponowanej kwalifikacji i czy jest gotów
współpracować z innymi członkami PIFS, którzy zgłoszą podobne zainteresowanie i deklaracje,
w dążeniu do wypracowania wspólnej, najlepszej kwalifikacji . Te podmioty będą brane pod
uwagę przy tworzeniu zespołów eksperckich, konsultacyjnych w przypadku realizacji opisu danej
kwalifikacji.
2. Firma, organizacja wskazuje kwalifikację/kwalifikacje i wyraża zainteresowanie zaoferowaniem
w projekcie swojego dorobku i wizji danej kwalifikacji, a jednocześnie deklaruje zainteresowanie
ubieganiem się o uprawnienia instytucji certyfikującej (IC) w obrębie danej kwalifikacji. Jeżeli
podmiot chce odegrać wiodącą rolę w pracach nad proponowana kwalifikacją, musi wykazać, że
potrafi przeprowadzić przy wsparciu PIFS wiarygodny i efektywny proces konsultacji z innymi
ewentualnie zainteresowanymi członkami PIFS posiadającymi podobny dorobek i kompetencje.
Dla takich podmiotów przewidujemy efektywne środowisko i platformę współpracy
i podmiotową rolę w projekcie.
3. Firma, organizacja, wskazuje pakiet kwalifikacji danego obszaru (min. 5 kwalifikacji), dla których
uznaje się za reprezentatywną w gronie członków PIFS i potrafi wykazać, że reprezentuje
zainteresowane środowisko lub potrafi zapewnić wiarygodny i efektywny proces konsultacji we
własnym zakresie. Deklaruje przy tym autonomiczne prace nad opisem proponowanych
kwalifikacji przy wsparciu finansowym, metodycznym, koordynacyjnym PIFS i deklaruje, bądź
wskazuje, podmiot/podmioty mające pełnić rolę instytucji certyfikującej w obrębie tych
kwalifikacji (IC). Dla takich podmiotów przewidziana jest daleko idąca samodzielność
i odpowiedzialność za część całego projektu i adekwatna do tego rola w grupie projektowej
i autonomia finansowa.
Wyrażamy przekonanie, że planowane przedsięwzięcie może być kolejnym, ważnym etapem uwalniania
i integrowania potencjału intelektualnego i kompetencyjnego sektora, a jego efektem dalsza
profesjonalizacja i umocnienie standardów świadczenia usług rozwojowych. To zarazem szansa na
przyczynienie się do ukierunkowania pożądanego rozwoju ZSK, a jednocześnie zwiększenie pośrednio
atrakcyjności oferty biznesowej członków PIFS
Zapraszamy do współpracy!

Za zarząd PIFS: Piotr Piasecki, Prezes Zarządu
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