
Gdzie jesteśmy w procesie budowania systemu 

rad ds. kompetencji?

Rafał Kamiński
PARP
12 czerwca 2018 r.



2

System rad ds. kompetencji

RADA PROGRAMOWA DS. KOMPETENCJI

BILANS KAPITAŁU 
LUDZKIEGO 

i SEKTOROWE BKL

SEKTOROWE RADY DS. 
KOMPETENCJI



3

Powołana przez Minister J. Emilewicz w dniu 4 kwietnia 
2018 r.

Skład: 19 członków reprezentujących administrację 
rządową, sektor edukacji i nauki oraz stronę społeczno-
gospodarczą

Dwa posiedzenia: 4 kwietnia, 22 maja (kolejne wczesną 
jesienią)

Kluczowe uchwały: 
- plan pracy na lata 2018-2019

- zasady współpracy z radami sektorowymi

Kluczowe zadania na II półrocze:
– wypracowanie formy prawnej funkcjonowania rad 
sektorowych i ugruntowanie ich roli w przepisach 
prawa z obszaru edukacji
- analiza i monitorowanie istniejących oraz propozycja 
nowych rozwiązań instytucjonalnych i finansowych 
wspierania rozwoju kompetencji w Polsce 

Rada Programowa ds. kompetencji
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Sektorowe Rady ds. kompetencji

Ewaluacja funkcjonowania rad (FIN, IT, TUR) 
zakończona – rekomendacje przyjęte w marcu br. przez 
KM PO WER – trwa stopniowe wdrażanie

Pierwsze efekty prac 6 rad zauważalne 

Nowa rada – motoryzacyjna – zostanie powołana w III 
kwartale br.

KM PO WER przyjął założenia dla nowego konkursu –
kolejne rady sektorowe (maks. 9) w połowie 2019 roku

Prace nad uwidocznieniem roli rad sektorowych 
w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i włączeniem 
rad spoza PO WER

Konkurs dot. wdrożenia pierwszych rekomendacji rad 
sektorowych (FIN, BUD, TUR) ogłoszony do końca 
czerwca 2018 r.



5

Najnowsza edycja badań w terenie zakończona 
w listopadzie 2017 r.:

- 4000 osób w wieku 18-70 lat

- 3500 pracodawców

- 1000 instytucji z sektora szkoleniowo-rozwojowego

Konsultacje wskaźnikowe z interesariuszami – maj 2018 

Wyniki badania – konferencja 20 czerwca 2018 r., 
Warszawa, CN Kopernik

Raporty dostępne na przełomie czerwca i lipca br.

Kolejne wydarzenia – Toruń i Lublin (wrzesień 2018 r.)

Bilans Kapitału Ludzkiego – badanie przekrojowe
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Wg stanu zaawansowania prac:

- Finanse (badania jakościowe) – czerwiec 2018

- Turystyka i IT – grudzień 2018

- Moda, budownictwo i zdrowie – 2019 rok

Istotne wyzwania:

– zaangażowanie przedstawicieli sektora do udziału w 
badaniu

- zachowanie wpływu rad sektorowych w zakresie 
potrzeb informacyjnych i dopasowania narzędzi 
badawczych vs zapewnienie wystandaryzowanego 
podejścia do struktury badań i pytań badawczych

Sektorowe Bilanse Kapitału Ludzkiego
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• Jeden z wniosków płynących z ewaluacji: brak 
strategii działań komunikacyjnych rad (zarówno 
poszczególnych, jak i systemu), niska 
rozpoznawalność rad w swoich sektorach

• Wypracowanie strategii komunikacji –
kaskadowo (system rad -> każda z rad 
sektorowych); czas: II półrocze 2018 roku

• Udział przedstawicieli Rady Programowej: 
zwiększenie oddziaływania na świadomość 
powszechnego odbiorcy działalności rad

• Kluczowe wyzwanie – stworzenie siatki 
zauważalnych i atrakcyjnych dla odbiorców 
„produktów” pracy rad, aby zbudować trwałą 
wiarygodność wśród interesariuszy sektora, w 
szczególności pracodawców

Strategia komunikacji systemu rad
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Adres

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

Kontakt

tel.: +48 22 432 85 26

e-mail: rafal_kaminski@parp.gov.pl

www.parp.gov.pl
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