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NajbliŜsze lata przyniosą w obszarze zainteresowania HR instytucji finansowych bardzo
powaŜne zmiany. Na rynku krajowym wprowadzane są nowelizacje przepisów,
regulujących warunki finansowania szkoleń pracowników przez pracodawcę. Komisja
Europejska intensyfikuje...
NajbliŜsze lata przyniosą w obszarze zainteresowania HR instytucji finansowych bardzo powaŜne
zmiany. Na rynku krajowym wprowadzane są nowelizacje przepisów, regulujących warunki
finansowania szkoleń pracowników przez pracodawcę. Komisja Europejska intensyfikuje prace nad
wdroŜeniem Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (EQF), Europejskiego Systemu Punktów w
Szkoleniach Zawodowych (ECVET), opracowano równieŜ raport „Nowe umiejętności dla nowych
miejsc pracy". Warszawski Instytut Bankowości, jako członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS)
oraz European Banking & Financial Services Training Association (EBTN), jest bezpośrednio zaangaŜowany w prace nad tymi projektami. 25
lutego, na spotkaniu z Kluczowymi Klientami WIB, Andrzej Lech, Prezes Zarządu i Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes Zarządu
przedstawili następujące waŜne przedsięwzięcia i prognozę zmian:

Europejskie Ramy Kwalifikacyjne, EQF - to się dzieje naprawdę
EQF to wystandaryzowany opis 8 uniwersalnych poziomów kwalifikacji, zdefiniowany językiem rezultatów uczenia się, czyli osiągniętymi
kompetencjami: wiedzą, umiejętnościami, samodzielnością i odpowiedzialnością, niezaleŜnie od sposobu ich zdobycia. Zastosowanie EQF w
sektorze finansowym pozwoli m.in. uzyskać transparentność kwalifikacji pracowników i podnieść zaufanie do instytucji finansowych. Temu
celowi dedykowany jest rozpoczęty właśnie unijny projekt FIRST, którego WIB jest menedŜerem.

ECVET, Europejski System Punktów w Szkoleniach Zawodowych - nowa „waluta" dla kwalifikacji
Na mocy rekomendacji Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, 18 czerwca 2009r. został ustanowiony Europejski system punktów
kredytowych dla edukacji i szkolenia zawodowego, którego celem jest tworzenie ścieŜki mierzenia wartości jednostek kwalifikacyjnych, ich
uznawania, transferu i akumulacji. Przystosowaniem metodologii ECVET dla potrzeb sektora usług finansowych jest celem projektu „Banking,
Insurance, Finance", w którym Warszawski Instytut Bankowości jest partnerem.

Prognoza nowych umiejętności w sektorze finansowym - scenariusze wychodzenia z kryzysu
Na zlecenie Dyrektoriatu Generalnego ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Równości Szans Komisji Europejskiej został przygotowany raport
„Skills Scenarios for the European Financial Services Sector", zawierający prognozy niezbędnych umiejętności dla sektora usług finansowych w
Unii Europejskiej na lata 2010-2020.

Zmiany w przepisach, regulujących warunki finansowania przez pracodawcę szkoleń pracowników
Wprowadzony ustawą z dnia 1 lipca 2009 roku tzw. „pakiet antykryzysowy" zmienił podatkowe aspekty zakładowego funduszu szkoleniowego,
co zachęca do wykorzystania tego instrumentu dla rozwoju zasobów ludzkich. W kwietniu tego roku naleŜy spodziewać się nowelizacji Kodeksu
Pracy, a takŜe - równieŜ w tym roku - nowelizacji ustawy o VAT, której wejście w Ŝycie zapowiadane jest z 1 stycznia 2011 roku. Obie
nowelizacje zmienią w istotnym zakresie warunki finansowania przez pracodawców szkoleń pracowników. Aktualny kształt obu projektów
zawiera wiele postanowień, które mogą znacznie skomplikować ten proces i ograniczać skłonność pracodawców do inwestowania w rozwój
swoich kadr.
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