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FF 1 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

System SRK sprawdza się, uwzględniając zarówno cele 

wskazane w POWER, studiach wykonalności 

poszczególnych SRK, a także te dodatkowe (w 

szczególności powiązane  ze specyficznymi potrzebami 

poszczególnych sektorów, które reprezentowane są 

przez te gremia).

Dalszy rozwój oraz usprawnianie systemu 

SRK; w celu dalszego rozwoju systemu 

SRK (dotyczy to również powoływania 

kolejnych Rad) konieczne jest jednak 

zapewnienie dalszego finansowania tych 

gremiów np. poprzez wykorzystanie 

środków europejskich w ramach kolejnej 

perspektywy finansowej (2021-2027).

 IZ i IP 

następcy 

programu 

POWER na 

lata 2021-

2027

W celu dalszego rozwoju systemu SRK (dotyczy to również powoływania 

kolejnych Rad) konieczne jest jednak zapewnienie dalszego finansowania tych 

gremiów np. poprzez wykorzystanie środków europejskich w ramach kolejnej 

perspektywy finansowej (2021-2027). Potencjalnie SRK mogą wpisywać się do 

CP4 w obszar „rynek pracy, zasoby ludzkie” i/lub „edukacja kształcenia, 

umiejętności”. Ponadto w przypadku usprawnienia funkcjonowania tego systemu 

konieczne jest wdrożenie szeregu rekomendacji o charakterze operacyjnym 

opracowanych w ramach niniejszego badania ewaluacyjnego.

I kw. 2022 Horyzontalna - 

strategiczna

Edukacja; 

Rynek pracy

FERS 

(następca 

PO WER)

Do 

wiadomości 

KM PO 

WER

PARP rekomendacja 

zatwierdzona w całości 

(realizowana) – 

rekomendacja, która 

została zaakceptowana 

do wdrożenia w całości i 

działania wdrożeniowe 

jeszcze trwają.

Nie dotyczy

FF 2 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

W ramach systemu SRK istnieje niewykorzystany 

potencjał związany ze współpracą poszczególnych 

gremiów między sobą; w przypadku niektórych obszarów 

będących w kompetencjach więcej niż jednej Rady taka 

współpraca jest wręcz niezbędna.

Wspieranie przez PARP (organizacyjne i 

finansowe) uzasadnionych merytorycznie 

działań oraz inicjatyw międzysektorowych 

we współpracy kilku SRK. Jest to istotny 

element wzmacniający usieciowienie tych 

gremiów, który przyczynia się do budowania 

lepiej wewnętrznie zintegrowanego systemu 

SRK. 

IP POWER 

(PARP)

Realizacja tej rekomendacji powinna opierać się na nadaniu części SRK 

horyzontalnego charakteru (wstępnie Wykonawca proponuje następujące gremia, 

które mają potencjał aby posiadać taki status: Telekomunikacja i 

Cyberbezpieczeństwo, Informatyka, Nowoczesne Usługi Biznesowe, Komunikacja 

Marketingowa, Handel, Odzysk Surowców). Taki status powinien przekładać się 

na szczególne wzmacnianie współpracy (w tym wymianę wiedzy i doświadczeń) 

tych gremiów z innymi Radami, m.in. w zakresie: (i) opracowywania rekomendacji; 

(ii) realizowania badań; (iii) tworzenia map kompetencji.

Potencjalnymi obszarami międzysektorowej współpracy (uwzględniając wstępne 

propozycje SRK o horyzontalnym charakterze) mogą stać się w pierwszej 

kolejności (ze względu na aktualnie panującą nadzwyczajną sytuację 

epidemiologiczną oraz założenia nowej perspektywy finansowej 2021-2027 

w ramach CP1, CP2 oraz CP3) cyfryzacja oraz cyberbezpieczeństwo, a także 

zielona gospodarka.

Na wniosek PARP doprecyzowano, że wdrożenie rekomendacji powinno 

uwzględniać w pierwszej kolejności określenie kryteriów, które należałoby 

zastosować wyznaczając sektory horyzontalne oraz generalne określenie ram 

finansowo-organizacyjnych dla współpracy między wszystkimi radami 

(horyzontalnymi i pozostałymi).

IV kw. 2021 Programowa - 

operacyjna

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja 

zatwierdzona w całości 

(realizowana) – 

rekomendacja, która 

została zaakceptowana 

do wdrożenia w całości i 

działania wdrożeniowe 

jeszcze trwają.

Nie dotyczy

FF 3 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

Część SRK uczestniczyła w procesie konsultacji 

„Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030”; SRK nie 

zostały jednak dostatecznie uwzględnione w tym 

dokumencie strategicznym pomimo,  że posiadają 

znaczący potencjał organizacyjny i merytoryczny

Zaangażowanie SRK w zarządzanie 

wdrażaniem oraz monitorowanie 

„Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030” 

(w ramach  Konsorcjum Wdrożeniowego, 

które jest platformą ekspercką wsparcia 

wdrażania ZSU, a w jej skład wchodzą 

instytucje lub zaplecze eksperckie z 

otoczenia organizacyjnego ministerstw i 

innych organów administracji rządowej oraz 

przedstawiciele pracodawców, pracowników 

i samorządów terytorialnych)

MEiN, IZ 

POWER, IP 

POWER 

(PARP) IZ 

następca 

programu 

POWER na 

lata 2021-

2027

MEIN: Zaangażowanie SRK (w uzgodnieniu z Ministrem właściwym ds. oświaty i 

wychowania oraz IZ POWER) w zarządzanie wdrażanie oraz monitorowanie 

„Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030”  powinno dotyczyć w większym lub 

mniejszym stopniu wszystkich ośmiu obszarów oddziaływania (w szczególności V-

VII), wskazanych w tym strategicznym dokumencie: (i) Umiejętności podstawowe, 

przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych; (ii) Kadry 

zarządzające w edukacji formalnej; (iii) Kadry uczące w edukacji formalnej; (iv) 

Kadry zarządzające i uczące w edukacji pozaformalnej i kadry wspierające 

uczenie się nieformalne; (v) Rozwój i wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy; 

(vi) Doradztwo zawodowe; (vii) Współpraca pracodawców z edukacją formalną 

i pozaformalną; (viii) Planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzenie 

umiejętności.

Doprecyzowano na wniosek PARP i MEiN, że sposób zaangażowania SRK we 

wdrażanie i monitorowanie ZSU 2030 (w tym zakres zaangażowania w 

poszczególne obszary oddziaływania) zostanie sprecyzowany w modelu 

wdrażania ZSU 2030 na poziomie krajowym, który jest jednym z produktów 

projektu PO WER realizowanego przez MEiN. Wdrożenie rekomendacji będzie 

wymagać zapewnienia przez IZ POWER  środków finansowych dla SRK.(np. w 

ramach następcy programu POWER na lata 2021-2027 - por. rekomendacja 1)

IV kw. 2021 Horyzontalna - 

strategiczna

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER, 

FERS 

(następca 

PO WER)

Do 

wiadomości 

KM PO 

WER

PARP rekomendacja 

zatwierdzona w całości - 

rekomendacja, która 

została zaakceptowana 

do wdrożenia w całości i 

działania wdrożeniowe 

jeszcze się nie 

rozpoczęły

Nie dotyczy

FF 4 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

SRK praktycznie nie są rozpoznawalne wśród 

przedsiębiorców w sektorach, którym są dedykowane (w 

szczególność te istniejące od 2020 roku).

Wzmocnienie działań komunikacyjnych 

prowadzonych przez SRK ze strony PARP 

oraz IZ POWER; dotyczyć one powinny 

przede wszystkim promocji tych gremiów, a 

także prowadzonych przez nie działań i 

podejmowanych inicjatyw.

IZ POWER, 

IP POWER 

(PARP) 

Wsparcie działań komunikacyjnych prowadzonych przez SRK ze strony PARP 

(przede wszystkim o charakterze organizacyjnym –np. kanałów informacyjnych) 

oraz IZ POWER (w postaci zabezpieczenia dodatkowych środków na te działania 

w ramach POWER). Dodatkowo w przypadku SRK, gdzie liderzy/partnerzy 

projektu charakteryzują się dużą rozpoznawalnością (większą niż gremium, 

którym kierują) rekomendowane jest wykorzystywanie również kanałów 

komunikacyjnych bazujących na takich podmiotach. 

IV kw. 2021 Programowa - 

operacyjna 

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja 

zatwierdzona częściowo 

(realizowana) – 

rekomendacja, która 

została zaakceptowana 

do wdrożenia w części, i 

działania wdrożeniowe 

jeszcze trwają.

PARP w ramach środków finansowych w projekcie „Rada 

Programowa ds. Kompetencji” podejmuje działania 

upowszechniające system sektorowych rad ds. 

kompetencji. Ze względu na ograniczenia w wydatkowaniu 

środków POWER na promocję, zadanie to realizowane jest 

w ograniczonym zakresie (wydatki na działania 

świadomościowe np. kampanie informacyjno-promocyjne, 

co do zasady są niekwalifikowalne). Wpływ na 

upowszechnienie informacji o systemie rad w 2020 r. miała 

również pandemia koronawirusa. W jej wyniku część 

działań promocyjnych - takich jak konkurs i gala 

Pracodawca Jutra, spotkania z przedsiębiorcami - nie 

zostało podjętych. 

FF 5 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

SRK nie posiadają uniwersalnego podejścia w zakresie 

określania swoich celów; dodatkowo cele, w przypadku 

części SRK, wymieszane są z zadaniami realizowanymi 

przez te gremia, co sprawia, że stają się one mało 

czytelne.

Dokonanie przeglądu celów (oraz 

dodatkowo zdań) poszczególnych SRK oraz 

ich ewentualnej weryfikacji, zarówno pod 

kątem merytorycznym jak i technicznym

IP POWER 

(PARP)

Na wniosek Adresata, proponuje się zmianę sposobu wdrożenia na następujący: 

W ramach przeglądu regulaminów rad sektorowych dokonanie analizy celów rad 

sektorowych i ich adekwatności do zadań rad wpisanych w ustawę o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

IV kw. 2021 Programowa -  

operacyjna 

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja 

zatwierdzona w całości - 

rekomendacja, która 

została zaakceptowana 

do wdrożenia w całości i 

działania wdrożeniowe 

jeszcze się nie 

rozpoczęły

Nie dotyczy

FF 6 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

Brakuje zestawu czytelnych wytycznych 

reprezentatywności (co potwierdzają różnorodnie 

opisujące ww. kwestię zapisy regulaminów niektórych 

gremiów), które stanowić powinny wskazówkę dla 

funkcjonowania systemu SRK.

Uwzględnienie w dokumentach 

projektowych (dotyczących Działania 2.12 

POWER) definicji reprezentatywności 

sektora reprezentowanego przez Radę, 

która powinna mieć wpływ na sposób 

doboru członków do tego gremium

IP POWER 

(PARP)

Na wniosek Adresata, proponuje się zmianę sposobu wdrożenia na następujący: 

Wprowadzenie wymagań dotyczących opisu sektora na etapie wnioskowania o 

powołanie rady sektorowej oraz reprezentacji sektora w radzie sektorowej. 

IV kw. 2021 Programowa -  

operacyjna 

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja 

zatwierdzona w całości - 

rekomendacja, która 

została zaakceptowana 

do wdrożenia w całości i 

działania wdrożeniowe 

jeszcze się nie 

rozpoczęły

Nie dotyczy

FF 7 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

Przedstawiciele SRK (w szczególności reprezentujący 

kierownictwo poszczególnych gremiów) wskazywali na 

przedłużające się zatwierdzanie przez PARP kwestii 

formalnych, które są zgłaszane przez Rady.

Wprowadzenie limitu czasowego (np. 30 

dni) w zakresie udzielania przez opiekunów 

Rad odpowiedzi na formalne kwestie 

zgłaszane przez SRK; ustalenie listy 

najważniejszych wytycznych (w 

porozumieniu z SRK) w zakresie 

komunikacji zagadnień formalnych 

pomiędzy PARP a SRK.

IP POWER 

(PARP)

Ustalenie listy najważniejszych wytycznych (w porozumieniu z SRK) w zakresie 

komunikacji zagadnień formalnych pomiędzy PARP a SRK. Wzmocnienie 

kadrowe opiekunów SRK. 

IV kw. 2021 Programowa -  

operacyjna 

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja 

zatwierdzona częściowo 

– rekomendacja, która 

została zaakceptowana 

do wdrożenia w części, i 

działania wdrożeniowe 

jeszcze się nie 

rozpoczęły

Zdaniem PARP, biorąc pod uwagę obecny zakres zadań 

wykonywanych przez rady sektorowe, skuteczne wdrożenie 

tej rekomendacji wymaga, żeby na jednego opiekuna SRK 

przypadało nie więcej niż 4 rady sektorowe. W chwili 

obecnej (I kw. 2021) działa 17 rad sektorowych, co 

oznacza, że do współpracy z radami powinno być 

zatrudnionych minimum 4 opiekunów, optymalnie 5 

uwzględniając dalszy rozwój systemu (zwiększenie liczby 

zadań rad sektorowych, zadań horyzontalnych dotyczących 

zmian/rozwoju systemu rad, zwiększenia liczby rad 

sektorowych). Przeprowadzenie wzmocnienia kadrowego 

ograniczone jest bieżącą sytuacją związaną z całościowym 

ograniczaniem wzrostu zatrudnienia w administracji 

państwowej.

W zakresie ustalenia między PARP-SRK listy zagadnień 

priorytetowych, które wymagają określonego, 

ograniczonego czasu odpowiedzi rekomendacja będzie 

wdrażana.

FF 8 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

Przedstawiciele części SRK (w szczególności 

reprezentujący kierownictwo poszczególnych gremiów) 

wskazywali niedostatki w komunikacji w zakresie 

zagadnień o charakterze merytorycznym (zwłaszcza w 

kontekście niskiej responsywności) po stronie Rady 

Programowej oraz urzędów centralnych (w 

szczególności MEN, MNiSW, MZ, MRPiPS, MC).

Wypracowanie skutecznego mechanizmu 

gwarantującego (maksymalnie szybkie) 

przekazywanie informacji zwrotnych ze 

strony Rady Programowej oraz urzędów 

centralnych do SRK. 

Pozasystemowa -  

operacyjna

DO 

WIADOMOŚCI 

KM PO WER

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja odrzucona 

– rekomendacja, która 

została całkowicie 

odrzucona

Zdaniem PARP nie trzeba wypracowywać specjalnych 

mechanizmów przekazujących informacje zwrotne radom 

sektorowym. W przypadku Rady Programowej takie 

mechanizmy istnieją, wymagają jednak zwiększenia 

skuteczności ich realizacji poprzez ich wzmocnienie 

kadrowe. Rady sektorowe chcąc przedstawić postulaty na 

posiedzeniu Rady Programowej zgłaszają taką potrzebę za 

pośrednictwem PARP. Rada Programowa zajmuje 

następnie stanowisko w przedmiotowej sprawie, które jest 

przekazywane radom sektorowym - wnioskodawcom.

Rada Programowa ds. Kompetencji działając przy Prezesie 

PARP pełni rolę horyzontalną, koordynacyjną względem 

systemu rad ds. kompetencji i tworzenia rozwiązań, które 

mają wpływ na funkcjonowanie systemu. W przypadku 

urzędów centralnych, ani PARP, ani Rada Programowa nie 

mogą odpowiadać za brak ich rekacji na postulaty 

zgłoszone przez rady, gdyż między nimi nie istnieje 

podległość.

FF 9 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

W ramach systemu SRK ma miejsce niedostateczne 

wykorzystywanie znaczącego potencjału 

(merytorycznego, organizacyjnego oraz wizerunkowego) 

tych gremiów w kontekście zadań realizowanych w 

ramach Działania 2.21 POWER.

Intensywniejsze włączanie przedstawicieli 

SRK w Działanie 2.21 POWER powinno 

dotyczyć: (i) współopracowywania 

regulaminów konkursowych w zakresie 

wyboru operatorów; (ii) współwyboru 

operatorów (np. jako ekspert w ramach 

Komisji Oceny Projektów w ramach 

Działania 2.21); (iii) merytorycznej oceny 

jakości usług oferowanych przez 

operatorów; (iv) promocji usług 

oferowanych przez operatorów w 

poszczególnych sektorach, które 

reprezentowane są przez SRK. W tym celu 

konieczne jest również zabezpieczenie 

środków finansowych (w ramach POWER) 

na dodatkowy obszar działalności Rad.

Programowa - 

strategiczna

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja odrzucona 

– rekomendacja, która 

została całkowicie 

odrzucona

PARP angażuje interesariuszy systemu rad sektorowych w 

maksymalnym możliwym zakresie. Zadania związane z 

ogłaszaniem konkursów, opracowywaniem regulaminów 

konkursów, wybór operatorów, ocena jakości usług 

oferowanych przez operatorów, promocja usług operatorów 

są zadaniami PARP albo operatorów. PARP angażuje rady 

sektorowe w powyższe zadania poprzez konsultację 

kryteriów oceny projektów w ramach Komitetu 

Monitorującego POWER, konsultację dokumentacji 

konkursowej. Po rozstrzygnięciu konkursów PARP 

angażuje rady poprzez tzw. komitety branżowe, w których 

uczestniczą operatorzy, PARP i rady sektorowe. Ich celem 

jest monitorowanie wdrożenia rekomendacji rad 

sektorowych przez operatorów i wypracowywanie działań 

naprawczych, jeśli są potrzebne.



FF 10 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

Brak jest dostatecznej współpracy Rad Sektorowych z 

PARP w ramach realizowanych badań,  w szczególności 

w zakresie BBKL.

Wprowadzenie przez PARP (we współpracy 

z IZ POWER) transparentnego systemu 

monitorowania komplementarności badań 

własnych z tymi, za które odpowiadają Rady 

Sektorowe czy IBE.

Programowa -  

operacyjna 

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja odrzucona 

– rekomendacja, która 

została całkowicie 

odrzucona

Zdaniem PARP w raporcie brakuje wystarczających 

dowodów na niedostateczną współpracę rad sektorowych z 

PARP. PARP współpracuje z IBE oraz radami sektorowymi 

w zakresie komplementarności działań badawczych. Rady 

sektorowe zostały poproszone o konsultowanie swoich 

badań z PARP oraz z IBE przed ich rozpoczęciem. 

Komplementarność badań rad sektorowych jest też 

weryfikowana na etapie ich rozliczania we wnioskach o 

płatność. Jednocześnie PARP z IBE wymieniają się 

informacjami nt. planów badawczych dotyczących 

kwalifikacji i kompetencji oraz rezultatów tych badań. W 

ramach całego systemu trudno również o zwiększanie 

elastyczności, gdyż funkcjonowanie rad sektorowych, 

badań BKL i BBKL oraz projektów IBE jest także 

regulowane zapisami Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych POWER, wnioskami o dofinansowanie i 

umowami. 

FF 11 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

W ramach systemu SRK widoczne są znaczące 

niedostatki w zakresie prowadzonego monitoringu 

działalności tych gremiów.

Opracowywanie przez PARP jednolitego 

zakresu zbierania danych i cyklicznych 

(ogólnodostępnych) raportów z monitoringu 

działalności wszystkich SRK; opcjonalnie 

możliwe jest również włączenie „wybranych 

warunków wyjaśniających” 

(zaproponowanych w ramach analizy QCA) 

do prowadzonego przez rady monitoringu. 

Warunkiem jest możliwość dokładnego i 

precyzyjnego ich  pomiaru.

Programowa -  

operacyjna 

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja odrzucona 

– rekomendacja, która 

została całkowicie 

odrzucona

System monitoringu działań rad sektorowych jest 

dostatecznie rozbudowany w stosunku do skali 

funkcjonowania rad sektorowych. Opiera się o co 

trzymiesięczne rozliczanie rad z działań i poniesionych 

wydatków oraz o coroczne raporty z podjętych działań. 

Rady przesyłają również na bieżąco informacje o 

wydarzeniach, które w ramach realizowanych projektów 

organizują lub o wydarzenia w których uczestniczą. 

Ponadto, powołanie i odwołanie członków rady sektorowej 

następuje za pośrednictwem Prezesa PARP, co wynika z 

zapisów ustawowych. Wdrożenie tej rekomendacji byłoby 

nieefektywne.

FF 12 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

SRK nie posiadają dostatecznych środków oraz 

zasobów do prowadzenia regularnego monitoringu 

legislacji.

Rekomenduje się, aby Rady w większym 

stopniu opiniowały oraz oceniały 

merytorycznie zmiany legislacyjne, a w 

mniejszym – śledziły zmiany legislacyjne 

dotyczące sektora reprezentowanego przez 

radę.

PARP Na wniosek Adresata (PARP) proponuje się zawężenie adresatów rekomendacji 

do PARP oraz zmianę sposobu wdrożenia na następujący: Prowadzenie stałego 

monitoringu inicjatyw legislacyjnych mających znaczenie dla rozwoju kompetencji 

w Polsce lub dla systemu rad, oraz właczenie opiekunów projektów w konsultacje 

w obszarze nowych legislacji i wspieranie rad sektorowych w tym procesie. 

IV kw. 2021 Programowa -  

operacyjna

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja 

zatwierdzona w całości - 

rekomendacja, która 

została zaakceptowana 

do wdrożenia w całości i 

działania wdrożeniowe 

jeszcze się nie 

rozpoczęły

Nie dotyczy

FF 13 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

W przypadku części SRK (np. ds. Przemysłu 

Chemicznego), ze względu na trudne do spełnienia 

warunki formalne dla nowych członków (zawarte w 

regulaminach tych gremiów), zablokowane jest 

uczestnictwo znacznej części wartościowych podmiotów.

Wprowadzenie zapisów w regulaminach 

SRK, które zagwarantują pulę miejsc wśród 

członków, którzy nie muszą spełniać 

warunków formalnych.

IP POWER 

(PARP)

Wprowadzenie zapisów w regulaminach SRK, które zagwarantują pulę miejsc 

wśród członków, którzy nie muszą spełniać warunków formalnych

IV kw. 2021 Programowa -  

operacyjna 

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja 

zatwierdzona częściowo 

– rekomendacja, która 

została zaakceptowana 

do wdrożenia w części, i 

działania wdrożeniowe 

jeszcze się nie 

rozpoczęły

PARP przeprowadził analizę regulaminów rad sektorowych 

i wraz z radami sektorowymi podejmie ewentualne 

modyfikacje ich zapisów. 

Warunki formalne uczestniczenia w radzie sektorowej 

wymagają indywidualnych decyzji. Niejednokrotnie są 

związane z zapisami wniosku o dofinansowanie lub innych 

dokumentów, które podlegały ocenie na etapie konkursu na 

utworzenie rady sektorowej. 

FF 14 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

SRK potrzebują eksperta w zakresie ZSK, 

wspierającego ich działania w tym zakresie.

Rekomendowana jest wprowadzenie 

konieczności obowiązkowego angażowania 

oprócz przewodniczącego oraz animatora, 

również specjalisty w zakresie ZSK.

IZ POWER, 

IP POWER 

(PARP)

Wprowadzenie przez PARP (w uzgodnieniu z IZ POWER) zapisu w regulaminach 

konkursowych (o obowiązku angażowania przez SRK, oprócz przewodniczącego 

oraz animatora, również specjalisty w zakresie ZSK). Może to być zarówno 

obligatoryjne, jak i opcjonalne (w ramach procedury oceny wniosku przyznawane 

byłyby dodatkowe punkty).

Na wniosek PARP doprecyzowano, że rekomendacja będzie możliwa do 

wdrożenia w ramach przyszłych konkursów na powołanie rad sektorowych lub w 

przypadku trwających projektów (o ile w wyniku przeglądu budżetu projektu 

zostaną wygospodarowane oszczędności na sfinansowanie wynagrodzenia 

eksperta).

I kw. 2022 Programowa -  

operacyjna 

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja 

zatwierdzona w całości - 

rekomendacja, która 

została zaakceptowana 

do wdrożenia w całości i 

działania wdrożeniowe 

jeszcze się nie 

rozpoczęły

Nie dotyczy

FF 15 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

Potrzeba uzyskania osobowości prawnej przez SRK była 

często wskazywanym postulatem przez kierownictwa 

tych gremiów w kontekście ich dalszej działalności.

Rekomendowane jest wsparcie działań 

SRK mających na celu uzyskanie przez nie 

osobowości prawnej (zwłaszcza w sytuacji, 

gdy zawieszone zostanie ich finansowanie 

ze środków publicznych, w tym środków 

europejskich).

 IP POWER 

(PARP)

Kwestia uzyskania przez SRK osobowości prawnej (jako kolejny etap po wpisaniu 

Rad Sektorowych do ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) powinna zostać poddana dyskusji na 

posiedzeniu Rady Programowej przy udziale przedstawicieli kierownictwa 

poszczególnych Rad. Jedną z podstawowych kwestii powinno być omówienie jaki 

rodzaj osobowości prawnej powinny przyjąć SRK jako najbardziej optymalny. Na 

początek pomocne w tym może być zlecenie przez PARP ekspertyzy prawnej lub 

przeprowadzenie analizy zapisów regulaminów SRK oraz zastosowanych przez 

rady rozwiązań służących ich działaniu. Na tej podstawie PARP może 

zidentyfikować obszary, które powinny podlegać lepszemu unormowaniu i 

sposoby unormowania (w tym kwestie ewentualnego osobowości prawnej SRK) 

oraz ewentualnie zredukuje znaczące rozbieżności w regulaminach rad. 

Na wniosek PARP (po zasięgnięciu opinii IZ POWER), ograniczono adresatów 

rekomendacji do PARP, oraz w sposobie wdrożenia doprecyzowano kwestię 

ekspertyzy prawnej jw. 

IV kw. 2021 Programowa -  

strategiczna 

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja 

zatwierdzona w całości - 

rekomendacja, która 

została zaakceptowana 

do wdrożenia w całości i 

działania wdrożeniowe 

jeszcze się nie 

rozpoczęły

Nie dotyczy

FF 16 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

SRK wypełniają dodatkowe zadania, które nie zostały 

przewidziane w studium wykonalności (dotyczy to np. 

opracowania rekomendacji „covidowych”, czy 

promowania konkursów dla przedsiębiorców 

organizowanych przez PARP).

Zabezpieczenie środków krajowych lub 

europejskich (POWER) na dodatkowe 

zadania, które potencjalnie mogą 

wykonywać SRK (jako np. rezerwa 

wykonania, możliwa do uzupełnienia 

finansowania systemu Rad, po spełnieniu 

określonych warunków).

Programowa -  

operacyjna

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja odrzucona 

– rekomendacja, która 

została całkowicie 

odrzucona

Zdaniem PARP rekomendacje covidowe nie powinny być 

traktowane jako dodatkowe zadanie zlecone radom. 

Rekomendacje covidowe zostały wydane w odpowiedzi na 

nagłą zmianę warunków prowadzenia biznesu wywołanych 

pandemią, które wpłynęły także na potrzeby 

kompetencyjne. Ich wydanie nie było obowiązkowe i 

spośród 17 rad sektorowych tylko 13 je przygotowało. Te 

rady, które nie zdecydowały się na ich wydanie doszły do 

wniosku, że sytuacja w ich sektorach jest na tyle trudna, że 

przedsiębiorcy nie myślą teraz o podnoszeniu kompetencji 

albo stwierdziły, że wydadzą rekomendacje w trybie 

zwyczajnym i jednocześnie skorzystają z możliwości 

modyfikacji dotychczas wydanych rekomendacji. 

Zwracamy również uwagę, że instytucje publiczne 

przyznając dofinansowanie kierują się zasadą 

gospodarności. Dofinansowują w związku z tym projekty, 

które dają rękojmię osiągnięcia wyznaczonych celów a 

wnioskodawcy zaproponują najbardziej efektywny sposób 

ich osiągania. W tym sensie ta rekomendacja nie będzie 

możliwa do wdrożenia, gdyż jest sprzeczna z 

podstawowymi założeniami planowania interwencji 

publicznej.

PARP jednocześnie zauważa, że potrzebne są systemowe 

rozwiązania służące wypełnianiu przez rady sektorowe 

zadań, które im powierzono w ramach przepisów 

ustawowych.

FF 17 Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

Rada Programowa ma aktualnie bardzo szeroki - i tym 

samym - nieprecyzyjny zakres obowiązków; ponadto 

skład Rady Programowej nie gwarantuje wysokiego 

stopnia operacyjności  tj. skuteczności oraz 

efektywności działań/inicjatyw realizowanych przez to 

gremium.

Weryfikacja formatu, a także zakresu 

zadań i składu Rady Programowej;  w 

przypadku podejmowania przez Radę 

Programową (lub na jej rzecz) działań 

badawczych, zbieżnych zakresowo z 

obszarem aktywności SRK, konieczne jest 

w większym stopniu konsultowanie zakresu 

tych badań z Radami Sektorowymi; zadania 

Rady Programowej powinny dotyczyć tylko 

wybranych obszarów tematycznych, w 

szczególności o charakterze strategicznym 

i systemowym; rekomendowane jest, aby 

ograniczały się one przede wszystkim do: 

(i) monitoringu zgodności działań SRK z 

zapisami dokumentów strategicznych z 

poziomu krajowego; (ii) koordynacji z innymi 

działaniami realizowanymi przez 

administrację centralną na rzecz sektorów 

reprezentowanych przez SRK (w pierwszej 

kolejności ze środków europejskich, a w 

dalszej kolejności krajowych); (iii) wymiany 

informacji pomiędzy przedstawicielami 

sektora, a administracją centralną w 

obszarze rynku pracy. Dodatkowo 

rekomendowane jest poszerzenie składu 

Rady Programowej, m.in. o przedstawicieli 

SRK, Rady Interesariuszy ZSK, IBE, 

KOWEZiU.

Programowa -  

strategiczna 

Edukacja; 

Rynek pracy

POWER PARP rekomendacja odrzucona 

– rekomendacja, która 

została całkowicie 

odrzucona

PARP nie zgadza się z nniejszym wnioskiem 

sporządzonym na podstawie badania. Rada Programowa 

została powołana ustawą o utworzeniu PARP i pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą działając przy Prezesie PARP. Jej 

zadania zostały opisane w art. 4d ust. 1 ww. ustawy, które 

bardzo konkretnie wskazują na ich zakres: 

1) współpraca z przedsiębiorcami, uczelniami i podmiotami, 

o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - 

Prawo oświatowe, w zakresie diagnozowania potrzeb 

kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy;

2) formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania 

kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców;

3) upowszechnianie wyników monitorowania potrzeb 

kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy;

4) koordynacja i monitorowanie realizacji zadań rad 

sektorowych.

Wnioski dot. składu Rady Programowej są niepełne i 

przede wszystkim nie wskazują, w jaki sposób skład Rady 

przyczynia się do jej niskiej operacyjności. Z samej treści 

raportu także to nie wynika.

PARP jednakże zauważa, że działania Rady Programowej 

powinny być w większym stopniu związane z 

funkcjonowaniem samego systemu rad sektorowych, nie 

rezygnując jednak z dotychczas podejmowanych działań o 

charakterze ogólnym, dotyczących funkcjonowania rynku 

pracy i edukacji, jak np. wnioskowanie o zmiany w 

przepisach prawa.


