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Przedsiębiorczość POWER 2021-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości

Jeśli  projekty szkoleniowo-doradcze mają być kierowane do firm już obecnych na rynku 

zamówień publicznych, to nie należy od nich oczekiwać wzrostu aktywności podmiotów 

na tym rynku. Głównym celem działań skierowanych do tej grupy podmiotów powinna 

być aktualizacja wiedzy, której potrzeba ujawnia się szczególnie w sytuacji  zmian w 

prawie zamówień publicznych. Warto więc uruchamiać projekty szkoleniowo-doradcze 

dla firm działających na rynku zamówień publicznych zwłaszcza po wprowadzeniu 

zmian legislacyjnych w PZP.

Co do zasady nowe konkursy powinny wymagać od wnioskodawców, ofertowania usług szkoleniowo-

doradczych, które będą uwzględniały zmiany prawa wchodzące w życie w trakcie realizacji  

projektów. Jeżeli  to możliwe, to warto dokonać korekty w propozycjach kryteriów wyboru projektów i 

regulaminach planowanych konkursów, które jeszcze nie zostały uruchomione w ramach bieżącej 

perspektywy finansowej.

PARP Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) PARP: Programy szkoleniowe dot. zamówień publicznych są akceptowane przez PARP każdorazowo przed rozpoczęciem działań szkoleniowych w 

ramach realizowanych projektów. Szkolenia podlegają również monitoringom w zakresie oceny ich jakości. W 2019 r. PARP przeprowadziła konkurs "Zamówienia publiczne dostępne dla 

wszystkich", w ramach którego zostały rekomendowane do dofinansownaia projekty dla:

1) makroregionu 1 (obejmującego województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie),

2) makroregionu 2 (obejmującego  województwo: lubelskie, mazowieckie),

3) makroregionu 5 (obejmującego województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie). 

W celu wyboru Beneficjentów projektów dla makroregionu 3  (obejmującego województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) i  makroregionu 4 (obejmującego województwo: łódzkie, 

opolskie, śląskie) konieczne będzie powtórzenie konkursu. PARP opracowując dokumentację ww. konkursu przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące minimalnego zakresu dot. szkoleń, które 

będą oferowane przedsiębiorcom. 
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realizacji  zadań 
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Przedsiębiorczość POWER 2021-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości

Jeśli  projekty mają zwiększać aktywność MŚP na rynku zamówień publicznych, to 

powinny być kierowane przede wszystkim do przedsiębiorców na nim nieobecnych. 

Wskaźniki realizacji  tego celu powinny zostać jednak określone z dużą ostrożnością, ze 

względu na istnienie wielu czynników zniechęcających do udziału w rynku zamówień 

publicznych.  Grupą mającą potencjał skorzystania z tego wsparcia (jednakże bez 

gwarancji masowego wchodzenia na rynek) jest grupa firm nowopowstałych, 

szczególnie zainteresowanych potencjalnymi rynkami zbytu. Należy jednak mieć na 

uwadze, że przed decyzją o wejściu na  rynek zamówień publicznych, dokonają one 

analizy jego opłacalności, a jej wynik może być niekorzystny. Efektem projektów 

szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych prowadzonych w takiej hipotetycznej 

grupie odbiorców byłaby więc przede wszystkim weryfikacja potencjału rynku, która - w 

pewnej części przypadków - skutkowałaby decyzją o wejściu na rynek.

Jeżeli  to możliwe, to warto uruchomić w ramach bieżącej perspektywy finansowej konkurs 

dedykowany projektom szkoleniowym adresowanym do MŚP, które do tej pory nie korzystały z PZP; 

pozwoli to przetestować instrument, który mógłby ewentualnie być realizowany w szerszej skali  w 

przyszłej perspektywie.

PARP Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: Trzeci konkurs na zamówienia publiczne o nazwie "Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich" zakłada, że co najmniej 80% grupy 

docelowej będą stanowiły MMŚP, które nie posiadają doświadczenia na rynku zamówień publicznych - kryterium dostępu w konkursie. W regulaminie konkursu określono, że firmy biorące udział 

we wcześniejszych dwóch konkursach PARP z tematyki zamówień publicznych zostały wyłączone z możliwości otrzymania wsparcia w bieżącym konkursie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 

realizowane są obecnie 3 umowy o dofinansowanie projektów, w ramach których wdrażana jest przedmiotowa rekomendacja.
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Przedsiębiorczość POWER 2021-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości

Grupy szkoleniowe powinny być tworzone według podobieństwa branż (rynków), 

wpływających na specyfikę potencjalnych/realizowanych zamówień  oraz według 

poziomu doświadczeń z rynkiem zamówień publicznych, mających wpływ na poziom 

wiedzy uczestników. W przypadku objęcia wsparciem zarówno przedsiębiorstw 

obecnych na rynku zamówień publicznych, jak i  tych na nim nieobecnych, wskazane 

jest uruchomienie kilku ścieżek projektowych, w zależności od poziomu 

zaawansowania przedsiębiorstwa w tematyce zamówień publicznych.

Jeżeli  to możliwe, w konkursach które będą ogłoszone w obecnej perspektywie wprowadzić wymóg 

tworzenia grup szkoleniowych w zależności od poziomu zaawansowania przedsiębiorstwa w 

tematyce zamówień publicznych.

PARP Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: w ramach trzeciego konkursu na zamówienia publiczne o nazwie "Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich" realizowane jest 

wsparcie szkoleniowe zarówno dla firm doświadczonych, jak i  nieposiadających doświadczenia (ma zostać zapewniona różnorodność oferty szkoleniowej). Jednocześnie realzowany jest zapis  

dokumentacji  konkursowej, który zaleca się, aby Beneficjent realizował osobne szkolenia (grupy szkoleniowe) dla przedsiębiorców i ich pracowników zainteresowanych problematyką zamówień 

publicznych dot. a) robót budowlanych, b) dostaw i usług. Realizacja tego zalecenia ma zachęcać Beneficjentów do tworzenia grup szkoleniowych wg podobieństwa rynków, na których funkcjonują 

firmy uczestników oraz uwzględniać specyfikę potencjalnych/realizowanych tam zamówień.

Ocena gotowości 

polskich 

przedsiębiorstw do 
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Przedsiębiorczość POWER 2021-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona 

częściowo

Wskazane jest odciążenie dydaktyczne programu szkoleń. Będzie to możliwe dzięki jego 

dostosowaniu do "wyjściowego" poziomu wiedzy uczestników na temat zamówień 

publicznych i stopnia aktywności na tym rynku. Zmiana programu szkoleń powinna 

również obejmować wprowadzenie do programu zagadnień związanych z zamówieniami 

podprogowymi.

Jeżeli  to możliwe, to warto dokonać korekty w regulaminach planowanych konkursów  w 

działaniach/poddziałaniach, które jeszcze nie zostały uruchomione w ramach bieżącej perspektywy 

finansowej (MIiR) i  wprowadzenie w minimalnym standardzie usługi szkoleniowo-doradczej w 

dokumentacji  projektowej modyfikacji  dotyczących wymaganego programu szkoleń, np. 

zaproponowanie  programów odrębnych dla uczestników działających na rynku zamówień 

PARP Rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana). PARP: w ramach trzeciego  konkursu na zamówienia publiczne o nazwie "Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich" wymagane jest 

przestrzeganie kryterium dostępu obligujące Wnioskodawcę do uwzględnienia stopnia zaawansowania przedsiębiorstw w tematyce zamówień publicznych. Beneficjent realizujący projekt w 

odpowiedzi na konkurs zobligowany jest do dostosowywania zaawansowania przedsiębiorstw w obszarze ZP do oferowanego wsparcia w ramach projektu np. podczas procesu rekrutacji  i  selekcji  

uczestników, podczas doboru grup szkoleniowych pod kątem doświadczenia przedsiębiorstw. Zagadnienia dotyczące zamówień podprogowych są (w zależności od potrzeb) dostępne w module 

szkoleniowym dotyczącym prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych.Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

operacyjna

Edukacja POWER 2021-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości 

(realizowana)

Rekomenduje się organizację spotkań pomiędzy przedstawicielami Rady Programowej i  

Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  celem wzajemnego 

konsultowania identyfikowanych potrzeb, identyfikacji  obszarów, w których potrzebne 

jest zaangażowanie obu Rad, koordynowanie inicjatyw i stanowisk itp.

1. Okresowe spotkania konsultacyjne lub łączone posiedzenia przedstawicieli  Rady Programowej ds. 

Kompetencji i  Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

2. Nawiązanie ścisłej współpracy między sekretariatami RP i sekretariatem RIZSK w celu 

skoordynowania prac, w zidentyfikowanych przez Rady obszarach.

MEN PARP IBE, pozycja D Rada 

Programowa, 

Pozycja E Rada 

Interesariuszy

2023-06-30 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) PARP: Od 2018 r. organizowane są cykliczne spotkania w ramach współpracy podmiotów wskazanych w rekomendacji. Ponadto, należy 

podkreślić, że Rada Programowa realizuje rekomendację m.in. poprzez wspieranie działalności Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Zmiana terminu wdrożenia rekomendacji uwzględnia zawarcie w 

IIp. 2019 r. umów o dofinansowanie projektów, w ramach których od 2020 r. działalność prowadzić będzie kolejnych 10 SR, okres konstytuowania się i  funkcjonowania SR (w tym funkcjonowania w 

oparciu o finansowanie działalności SR ze środków PO WER oraz min. 12 msc. działalności SR w ramach finansowania własnego w ramach trwałości projektów). Przykładowo:

- 1 SR będzie prowadzić działalnosć minimum do 31.07.2022 r.

- 1 SR będzie prowadzić działalnosć minimum do 31.05.2023 r.

- 8 SR prowadzić będzie działalność minimum do 31.07.2023 r.

- 1 SR będzie prowadzić działalnosć minimum do 30.09.2023 r.

-6 SR prowadzić będzie działalność minimum do 31.05.2024 r. 

Powyższe wpływa na aktualność rekomendacji w okresie obejmującym co najmniej okres realizacji  projektów POWER 2014-2020 na powołanie i  funkcjonowanie SR. 

MEN: rekomendacja jest realizowana. MEN jest w bieżącym kontakcie z ww. Radami, przekazuje informacje nt. rozwoju ZSK, włącza w prace m.in. nad prognozą zapotrzebowania na  pracowników w 

zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Przewodniczący Rady Interesariuszy ZSK jest członkiem Rady Programowej ds. Kompetencji. Kilku członków Rady 

Propozycja zmiany sposobu wdrażania rekomendacji: W związku z Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - 

Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, rekomendujemy rozszerzenie grona adresatów 

rekomendacji o Ministerstwa właściwe, przy których działają RS powołane w oparciu o inne, niż ustawa o PARP podstawy 

prawne. 

Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

operacyjna

Edukacja POWER 2018-06-30 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości 

(realizowana)

Rekomenduje się:

- konsultowanie przez MEN reformy edukacji i  kształcenia zawodowego z SR, zwłaszcza 

w zakresie podstaw programowych i organizacji  praktycznej nauki zawodu;

- Włączenie SR do aktualizacji  podstaw programowych kształcenia w zawodach;

Działania pilne - rekomendowane wdrożenie w pierwszym półroczu 2018 r.:

1. Konsultacje przez MEN z Radami w trybie roboczym - spotkania nt. podstaw programowych 

kształcenia w zawodach i modelu praktycznej nauki zawodu.

2. Wpisanie Rad przez MEN na listę podmiotów właściwych do konsultacji  projektów dokumentów 

dot. kształcenia zawodowego, ustawicznego i ram kwalifikacji  - opracowanie lub modyfikacja 

MIiR MEN MNiSzW, pozycja D 

ORE, pozycja E 

PARP

2023-06-30 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: Dokonano zmian legislacyjnych i rekomendacja została wdrożona m.in. w oparciu o nowe regulacje ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o 

zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Rady sektorowe ds. kompetencji (bez względu na to, czy zostały powołane przy PARP czy właściwych 

Ministerstwach) zostały wskazane w ustawie Prawo oświatowe jako instytucje, które obok innych (jak np. pracodawcy, samorządy gospodarcze) wspierają system oświaty w zakresie kształcenia 

zawodowego.

W szczegółach nowe regulacje dot. Rad sektorowych ds. kompetencji przedstawiają się one następująco: 

IZ PO WER - propozycja modyfikacji  sposobu wdrożenia rekomendacji w pkt. 3. Zagwarantowanie włączenia SR jako 

podmiotów współuczestniczących w realizacji  projektów w Działaniu 2.15 może nastąpić na podstawie odpowiednich 

kryteriów wyboru projektów lub założeń projektów, ustanawianych przez IP (MEN). Beneficjenci odpowiedzialni za 

realizację projektów w zakresie przeglądu i aktualizacji  podstaw programowych powinni wchodzić we współpracę z SR w 

tym procesie.Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

operacyjna

Edukacja POWER 2018-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości 

(realizowana)

Rekomendujemy wprowadzenie wymagania, by na etapie opracowania studium 

wykonalności Wnioskodawca:

-uzasadnił proponowane proporcje interesariuszy w Radzie, ze szczególnym 

uwzględnieniem: a) proporcji  pomiędzy pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi, b) 

udziału organizacji  branżowych, organizacji  pracodawców i przedstawicieli  

Zawarcie zapisów wdrażających rekomendację w dokumentacji  konkursowej. PARP Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona). PARP: Dokonano zmiany studium wykonalności dla trzeciego konkursu na wybór Rad Sektorowych, zgodnie z rekomendacjami z ewaluacji.

Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

operacyjna

Edukacja POWER 2018-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości 

(realizowana)

Rekomenduje się wypracowanie przez Rady udoskonalonych metod współpracy i  

animowania prac SR i  przyjęcie przez każdą z Rad rozwiązań zapewniających:

a) Włączanie członków w identyfikację potrzeb, wypracowywanie pomysłów na 

rozwiązania i  rezultaty prac Rady, zapewnienie członkom możliwości realnego wpływu 

na prace Rady, zapewnienie bardziej aktywnego udziału wszystkich członków w 

pracach, przeciwdziałanie ryzyku wykonywania zadań jedynie przez najbardziej 

aktywne jednostki (np. animatora lub członków prezydium),

b) Zapewnianie członkom pełnej informacji o pracach prezydium i animatora Rady 

(przejrzystość),

c) Gromadzenie przez prezydium i animatora Rady informacji zwrotnej od członków 

oraz wykorzystanie tej informacji do doskonalenia prac (w ramach procesu 

monitorowania  i  zapewniania jakości pracy Rady),

d) Dochodzenie do porozumienia, podejmowanie decyzji  w sposób konsensualny, przy 

zachowaniu terminów określonych w harmonogramie pracy SR  (np. l iczba rund 

uzgodnień, rozstrzygnięcie w przypadku braku konsensu).

Rekomenduje się wprowadzenie przez Rady zasad i sposobów ich realizacji  w formie 

uzgodnionych praktyk, a w razie potrzeby - w formie zapisów w regulaminach oraz 

opracowanie przez PARP poradnika nt dobrych praktyk w oparciu o praktyki Rad.

1. Przeprowadzenie na posiedzeniach Rad dyskusji  (optymalnie - z wykorzystaniem aktywnych metod 

zapewniających kreatywność i  anonimowość zgłaszanych propozycji) o zasadach pracy z 

uwzględnieniem zagadnień wymienionych w rekomendacji.

2. Wymiana dobrych praktyk (w zakresie zagadnień wymienionych w treści rekomendacji) podczas 

spotkania przedstawicieli  Rad

2. Podjęcie przez Rady decyzji  co do ulepszenia sposobów pracy i  ewentualna modyfikacja 

regulaminów przez Rady.

3. Przekazanie przez Rady opisu przyjętych zasad pracy do PARP wraz z przyjętymi przez Rady 

sposobami ich realizacji.

4. Uwzględnienie dobrych praktyk w organizacji  pracy SR w poradniku nt. dobrych praktyk, o którym 

mowa w kolejnej rekomendacji. 

Sektorowe rady PARP 2020-09-30 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: Wdrożona w odniesieniu do 7 SR. Rekomendacja została przedstawiona na spotkaniu z przedstawicielami Rad. Została też 

zaprezentowana dobra praktyka rady finansowej. Na spotkaniu SR (17.05.2018 r.) omówiono z 7 SR formę wdrożenia rekomendacji, dotyczącą modyfikacji  regulaminów SR.

W okresie od 31 grudnia 2018 r. do 11 marca 2019 r. prowadzono nabór wniosków o dofinansowanie projektów polegających na powołaniu i  funkcjonowaniu kolejnych Sektorowych Rad ds. 

Kompetencji (alokacja wynosi 19 800 000  zł). Wydłużenie okresu wdrożenia rekomendacji pozwoli na jej wdrożenie w odniesieniu do nowotworzonych SR.

Po udzieleniu dofinansowania na utworzenie i  funkcjonowanie 10 nowych rad sektorowych, pod koniec 2019 r. PARP przeprowadziła weryfikację regulaminów nowych rad sektorowych. W 

przypadku stwierdzenia uchybienia zasadom, prosiła rady o zmiany w regulaminie. Jednocześnie PARP przeprowadzi pogłębioną analizę regulaminów w celu zidentyfikowania takich zapisów, które 

mogą być wzorem do naśladowania i  będzie poszczególnym radom przekazywać wskazówki dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian.

Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

operacyjna

Edukacja POWER 2018-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości

Rekomenduje się wymianę dobrych praktyk w zarządzaniu Radami podczas spotkań 

(warsztatów) dla przedstawicieli  Rad.

Rekomenduje się ustalanie terminów regularnych posiedzeń plenarnych Rady na każdy 

nadchodzący rok działalności. 

Rekomenduje się ewentualną modyfikację regulaminów przez Rady.

1) Organizacja warsztatów, podczas których przedstawiciele Rad zaprezentują swoje dobre praktyki 

w zarządzaniu Radami. Mogą to być przykładowo:

• Zalety i  wady przyjętej częstości organizacji  posiedzeń Rad,

• Nałożenie obowiązku przynależności przez członka Rady do minimum jednego komitetu lub grupy 

roboczej,

• Uwzględnienie w składzie każdego komitetu lub grupy roboczej minimum jednego członka 

prezydium Rady,

• Określenie jasnego zakresu zadań i planu pracy zespołów zadaniowych (komitetów, grup 

roboczych itp.) – plan opracowywany przez Radę po jej utworzeniu,

• Ustalanie na każdym posiedzeniu, jakie zadania wykonają komitety/grupy robocze oraz prezydium 

do czasu następnego posiedzenia i  monitorowanie realizacji  ustaleń.

• Ustalanie harmonogramu posiedzeń plenarnych z wyprzedzeniem, np w poprzednim roku.

2) Uwzględnienie wyników ww. warsztatów przez PARP w Poradniku dobrych praktyk.

3) Modyfikacja regulaminów przez SR celem uwzględnienia dobrych praktyk.

PARP Sektorowe Rady 2021-03-31 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: Rekomendacja wdrożona w terminie do 30.09.2018 r. w odniesieniu do 7 SR. Wydłużenie terminu wdrożenia rekomendacji uwzględnia 

udzielenie dofinansowania na utworzenie i  funkcjonowanie 10 kolejnych SR w IIp. 2019 r. oraz objęcie ich wsparciem na wstępnym etapie ich funkcjonowania.

Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

operacyjna

Edukacja POWER 2018-09-30 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości 

(realizowana)

Rekomenduje się wzmocnienie potencjału animatorów i przewodniczących SR do 

kierowania grupą, animowania współpracy i  rozwiązywania konfliktów osób 

zarządzających Radą poprzez:

- działania szkoleniowe,

- wymagania dot. kompetencji animatorów w dokumentacji  konkursowej dla przyszłych 

Rad. 

Rekomenduje się aktualizację przez Rady sposobów zarządzania, współpracy i  

zapewniania jakości po ww. szkoleniach.

1. Opracowanie koncepcji warsztatów z wykorzystaniem wniosków z monitoringu Krajowych 

Inteligentnych Specjalizacji  (KIS) prowadzonego przez PARP (dot. zaleceń wypracowanych w ramach 

Poradnika metodycznego przygotowania i  wdrażania studiów wykonalności inwestycji  badawczo 

rozwojowych i innowacyjnych BTR).

2. Zorganizowanie przez PARP warsztatów (z elementami wymiany dobrych praktyk / doświadczeń 

pomiędzy Radami) dla przewodniczących, wiceprzewodniczących i animatorów Rad na takie tematy, 

jak:

a) Zarządzanie pracą dużej grupy (Rada) i  małych grup (komitety),

b) Zapewnienie udziału wszystkich członków w pracach, dochodzenie do porozumienia pomiędzy 

interesariuszami (w tym: facylitacja procesów grupowych, zastosowanie metod aktywnej pracy 

grupowej),

c) Zapewnianie i  monitorowanie jakości - w tym: rola informacji zwrotnej nt. funkcjonowania Rady, 

sposoby zbierania i  wykorzystywania informacji zwrotnej. Szkolenie powinno uwzględniać 

informacje nt. metod ankietowych, metody delfickiej, metod opartych o dyskusję. Pozostawienie do 

decyzji  Rad wyboru metod monitorowania i  decydowania o wykorzystaniu informacji zwrotnej.

d) Przejrzystość w pracach Rady, podział zadań, informowanie się wzajemnie o działaniach 

podejmowanych przez prezydium i przez członków, dzielenie się wiedzą o wydarzeniach, 

inicjatywach, zagadnieniach ważnych dla sektora.

3. Opracowanie, na podstawie wyników warsztatów,  poradnika dobrych praktyk Rad (por. także 

rekomendacje nr 8 i  10. 

4. Zobowiązanie animatorów do przekazania poradnika wszystkim członkom Rad, aby zwiększyć ich 

udział w zapewnianiu jakości prac.

5. Uwzględnienie wśród kryteriów rekrutacji  animatorów (co najmniej jako kryterium pożądane) 

doświadczenia np. w roli  facylitatora, trenera, doświadczenia w budowaniu zespołów, konsultingu 

zarządczym i in. 

Jako inspirację do opisu wymaganych kompetencji animatora można wykorzystać np. wyniki 

monitoringu KIS i  doświadczeń we wdrażaniu Poddziałania 2.4.2 PO IR.

PARP Sektorowe Rady 2021-03-31 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: Rekomendacja wdrożona w terminie do 30.09.2018 r. w odniesieniu do 7 SR. Wydłużenie terminu wdrożenia rekomendacji uwzględnia  

udzielenie dofinansowania na utworzenie i  funkcjonowanie 10 kolejnych SR w IIp. 2019 r. oraz objęcie ich wsparciem na wstępnym etapie ich funkcjonowania.

Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

operacyjna

Edukacja POWER 2018-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości 

(realizowana)

Kontynuacja cyklicznych spotkań przedstawicieli  SR. Rekomenduje się, by były to 

spotkania z zastosowaniem aktywnych, warsztatowych form pracy. Rekomenduje się 

zapewnienie elektronicznej wymiany informacji pomiędzy Radami.

Rekomenduje się udział przedstawicieli  SR we wszystkich posiedzeniach Rady 

Programowej (status członków-obserwatorów bez prawa udziału w głosowaniach).

1. Organizowanie przez PARP spotkań przedstawicieli  Rad, umożliwiających wymianę doświadczeń i 

wspólne wypracowywanie rozwiązań merytorycznych.

2. Wprowadzenie prostych środków komunikacji  elektronicznej pomiędzy Radami, np. grupa/lista 

dyskusyjna dla kierownictwa wszystkich Rad. 

3. Zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli  SR we wszystkich posiedzeniach Rady 

Programowej i  pozostawienie Radom do decyzji, czy tematyka danego posiedzenia Rady 

Programowej sytuuje się w obszarze ich zainteresowania. Ze względu na wzrastającą l iczbę SR, 

rekomenduje się rotacyjny (np na 2 lata) udział przedstawicieli  kilku SR, wybieranych przez 

wszystkie Rady działające w danym okresie.

PARP Rada Programowa Sektorowe Rady 2023-06-30 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: Rekomendacja wdrożona w terminie do 31.12.2018 r. w odniesieniu do 7 SR. Z uwagi na charakter, rekomendacja powinna być wdrażana 

w trybie ciągłym w okresie realizacji  projektów na utworzenie i  funkcjonowanie SR.

Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

operacyjna

Edukacja POWER 2018-09-30 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości 

(realizowana)

Rekomenduje się przeprowadzenie działań szkoleniowych dla członków Rad 

dotyczących ZSK przez specjalistów z IBE (np. trenerzy, doradcy regionalni), ewentualnie 

przez członków Rad jeżeli  w Radach są specjaliści z zakresu ZSK.

Podczas takich szkoleń powinno się kłaść nacisk na przełożenie „języka” ZSK na 

potrzeby lepszego dopasowania kompetencji do rynku, realizacji  zadań Rady oraz na 

wyjaśnienie, czym jest i  jaką rolę pełni rama sektorowa.

1. Zwrócenie się przez PARP do IBE z prośbą o przeprowadzenie szkoleń podczas posiedzeń Rad i 

uzgodnienie harmonogramu szkoleń. 

2. W przypadku nowych Rad – przeprowadzenie seminariów / szkoleń dotyczących ZSK w początkowej 

fazie działania Rady – skierowanych do członków Rady i zorganizowanych podczas posiedzeń Rady.

PARP Sektorowe Rady IBE Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona). PARP: Rekomendacja wdrożona. PARP we współpracy z IBE przeprowadziła spotkanie z radami sektorowymi w grudniu 2019 r. Jednocześnie 

wszystkie Rady Sektorowe, także te które nie uczestniczyły w spotkaniu, są na bieżąco konsultowane i wspierane w zakresie ZSK przez specjalistów PARP, wcześniej przeszkolonych przez IBE na ww. 

spotkaniu w grudniu 2019 r. W skomplikowanych sprawach przedstawiciele Rad są wspierani przez specjalistów IBE. IBE: w ramach inicjatywy własnej w listopadzie 2019 r. zorganizował spotkanie 

z radami sektorowymi, na którym poruszano ich rolę w zakresie budowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jak i  prezentowano założenia Systemu. PARP w grudniu 2019 r. zmieniła wzór 

rekomendacji rad sektorowych, który w większym stopniu kładzie nacisk na posługiwanie się językiem efektów uczenia się - tożsamym z językiem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

operacyjna

Edukacja POWER 2018-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości 

(realizowana)

Należy zapewnić koordynację prac badawczych prowadzonych w ramach BKL, przez 

Sektorowe Rady ds. Kompetencji i  IBE, integrując badania lub wyznaczając „linię 

demarkacyjną”.

1. Uzgodnienie między PARP, wykonawcą BKL i  Radami „linii  demarkacyjnej” pomiędzy badaniami 

branżowymi BKL, a badaniami prowadzonymi przez Rady – ustalenie, jakie zagadnienia są badane w 

ramach branżowych BKL,

rekomenduje się, by w ramach BKL, ew. w ramach współpracy pomiędzy BKL i  IBE (a nie przez Rady), 

był badany popyt na kompetencje, podaż kompetencji i  oczekiwania interesariuszy odnośnie pracy 

Rad (porównywalne między sektorami). Natomiast badania prowadzone przez SR powinny mieć 

charakter komplementarny w stosunku do branżowych BKL i  badań IBE oraz dotyczyć specyficznych 

zagadnień nieuwzględnianych w badaniach BKL i  IBE. 

PARP IBE Sektorowe Rady 2023-06-30 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana): PARP:  Z uwagi na konieczność stałej koordynacji w zakresie komplementarności badań w ramach współpracy IBE, PARP i SR w czasie realizacji  

projektów w ramach PO WER (projekty będą realizowane do 30.06.2023 r.) zasadne jest wydłużenie okresu wdrażania rekomendacji, z uwagi na konieczność prowadzenia działań koordynacyjnych 

przez Adresatów rekomendacji. Każdy z Adresatów rekomendacji prowadził będzie w kolejnych latach badania, o których jest mowa w rekomendacji (tj. badania prowadzone będą zarówno przez już 

funkcjonujące SR, jak również 10 SR, którym  udzielono dofinansowania na utworzenie i  funkcjonowanie  w 2019 r.; badania branżowe BKL realizowane będą do 2023 r.; równocześnie IBE prowadzi 

własną działalność badawczą w obszarach, w których zachodzi konieczność uzgadniania "linii  demarkacyjnej"). IBE: nie otrzymano stanowiska IBE.

PARP w kwietniu 2018 r. uzgodniła l inię demarkacyjną pomiędzy badaniami IBE a BKL. Dodatkowo w związku z uzyskaną 

zgodą IZ na zwiększenie budżetów Rad, PARP dokonała analizy działań przewidzianych na ten cel w budżetach Rad - tak, aby 

były to działania komplementarne do BBKL oraz badań IBE.

Jednocześnie w Sposobie wdrożenia proponujemy usunąć słowa "wykonawcą BKL" oraz wprowadzić dodatkowe zmiany.  

Nowe brzmienie Sposobu wdrożenia: 

1) Uzgodnienie między PARP i Radami „linii  demarkacyjnej” pomiędzy badaniami branżowymi BKL a badaniami 

prowadzonymi przez Rady. Nastąpi to poprzez poinformowanie Rad o celach i obszarach badawczych w ramach badań 

branżowych BKL, ustalenie z Radami sposobu konsultacji  z PARP założeń planowanych przez Rady projektów badawczych. 

Co do zasady badania prowadzone przez SR powinny mieć charakter komplementarny w stosunku do branżowych BKL i  

badań IBE oraz dotyczyć specyficznych zagadnień, nieuwzględnianych w badaniach BKL i  IBE. 

2) Kontynuowanie ścisłej współpracy PARP i IBE dotyczącej badań prowadzonych przez te instytucje.

Uzasadnienie: Propozycja PARP wynika z następujących przesłanek: a) wykonawca BKL odpowiada za techniczną realizację 

badania. Natomiast kwestie merytoryczne leżą w zakresie kompetencji PARP i Partnera projektu - UJ (w przypadku projektu 

BKL), b) proponowana zmiana sposobu wdrażania wynika z doświadczeń PARP we współpracy z Radami oraz IBE

Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

operacyjna

Edukacja POWER 2018-06-30 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości

Rekomenduje się zwiększenie budżetu badań branżowych BKL, tak aby badania 

i lościowe zostały zrealizowane na dużych próbach (wielkości rekomendowanej przez 

zespół BKL po rozpoznaniu potrzeb informacyjnych SR), a ich zakres był w większym 

stopniu dostosowany do potrzeb Rad, z zachowaniem części wspólnej dla branż  (dot. 

przyszłych badań, uruchomionych po zmianie wniosku o dofinansowanie).

Jednym ze sposobów zapewnienia większych środków na badania branżowe i zarazem 

optymalnego wykorzystania środków PO WER jest uspójnienie z badaniami IBE, o 

którym mowa w poprzedniej rekomendacji.

1. Wystąpienie z inicjatywą zmiany alokacji  finansowej i  zmiany umowy o dofinansowanie. 

2. Przewidzenie w ramach BKL dwóch modułów w badaniach kwestionariuszowych – jednego 

zawierającego niezmienne pytania, zapewniające porównywalność wyników pomiędzy Radami i  

drugiego - opracowywanego dla każdej Rady oddzielnie, z zachowaniem ustaleń dot. l inii  

demarkacyjnej.

PARP 2020-09-30 Rekomendacja zatwierdzona częściowo  (realizowana): PARP: Agencja w listopadzie 2018 r. wystąpiła do IP z inicjatywą zmiany alokacji  finansowej i  zmiany umowy o dofinansowanie w celu 

dostosowania wartości projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego do warunków rynkowych. 

Według PARP nie ma potrzeby konstrukcji  dwóch odrębnych modułów badań kwestionariuszowych. Zakres badania jest 

każdorazowo konsultowany z Radami, a zgłoszone uwagi oraz potrzeby Rad są uwzględniane przy realizacji  każdej edycji  

badania (pkt. 2 sposobu wdrażania). Jednocześnie uważamy, że wielkość próby jest wystarczająca do osiągania założonych 

celów badania. W związku z powyższym postulujemy usunięcie pkt. 2 sposobu wdrażania rekomendacji i odrzucenie części 

rekomendacji mówiącej o zwiększeniu próby. 

Jednocześnie w oczekiwaniu na zakończenie procesu alokacji (projekt BKL) postulujemy zmianę terminu wdrożenia na III kw 

2020.

Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

operacyjna

Edukacja POWER 2018-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości 

(realizowana)

Rekomenduje się zapewnienie środków na dodatkowe analizy, badania oraz 

zaangażowanie w badanie  Branżowy BKL, w uzasadnionoych merytorycznie 

przypadkach. 

1. Zaprojektowanie i  przedstawienie rozwiązania, dzięki któremu Rady mogłyby wnioskować o 

dodatkowe środki na analizy, badania i  zaangazowanie w branżowy BKL  i  uzyskiwać te środki po 

pozytywnym zaopiniowaniu projektu analiz przez PARP.

2. Wystąpienie z inicjatywą odpowiednich zmian w alokacji  finansowej. 

PARP 2020-06-30 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: PARP uzyskała dn. 18 kwietnia 2018 r. zgodę IZ PO WER (sygn. DZF-VII.7610.31.2018.PM) na zwiększenie dofinansowania projektów, w 

ramach których finansowana jest w ramach PO WER działalność 7 SR.

Na podstawie ww. zgody dnia 25 kwietnia 2018 r. (sygn. DRK.070.1.2018.11.5.MŁ) poinformowano Beneficjentów o możliwości zwiększenia budżetu projektu oraz sfinansowanie następujących 

działań SR:

a) Sfinansowanie 1 etatu wspierającego działania merytoryczne w projekcie. Zadania zatrudnionej w projekcie dodatkowej osoby umożliwiłyby m.in. opracowanie rekomendacji mających na celu 

poprawę dopasowania kompetencji do potrzeb sektora, budowanie i  rozwijanie relacji  z interesariuszami sektora/branży oraz sprawniejszą obsługę merytoryczną prac rady sektorowej.

b) Włączenie ekspertów branżowych do współpracy w większym zakresie przy realizacji  branżowych badań kapitału ludzkiego

c)  Zwiększenie budżetu działań informacyjno – edukacyjnych, które umożliwiłyby realizację założeń strategii  komunikacji  Rad, opracowanej przez PARP

d) Sfinansowanie pracy facylitatorów/konsultantów, którzy na potrzeby danych sektorów prowadziliby działania mające na celu nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z 

sektora/branży a placówkami edukacyjnymi w celu zapewnienia lepszego dopasowania kompetencji uczniów i absolwentów do potrzeb potencjalnych pracodawców. Zadania takich osób 

polegałyby m.in. na udzielaniu przedsiębiorcom informacji w zakresie nawiązywania współpracy oraz organizacji  praktyk zawodowych i staży w Polsce, w szczególności na temat:  

- możliwości finansowania praktyk i  staży dla osób do 30 r. ż. ze środków publicznych,

- stosowania prawa pracy w odniesieniu do praktykantów i stażystów (osób do 30 r. ż.),

- form nawiązywania współpracy z placówkami edukacyjnymi, 

- działań merytorycznych, które mogą być realizowane we współpracy z placówkami edukacyjnymi. 

Do dn. 26.07 2019 r. podpisano 6 aneksów zwiększających dofinansowanie projektów. Aneksy umożliwiły SR pozyskanie finansowania udziału ekspertów w badaniach branżowego BKL. Ostatni z 

aneksów podpisany obejmujący zwiększenie alokacji  na ww. działania zawarty zostanie - po uzyskaniu zgody IZ PO WER - do dn. 30.06.2020 r., dlatego wnoskujemy o przesunięcie do tego czasu 

terminu na wdrożenie niniejszej rekomendacji.  

Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

operacyjna

Edukacja POWER 2018-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości 

(realizowana)

Rekomenduje się zwiększenie środków na wynagrodzenia merytorycznego personelu 

projektu (w ramach kosztów bezpośrednich) w wysokości umożliwiającej 

sfinansowanie równowartości drugiego etatu.

Rekomenduje się wymianę dobrych praktyk pomiędzy Radami w zakresie delegowania 

zadań i zapewniania merytorycznego wkładu członków w ramach ich pracy społecznej.

Rekomenduje się wypracowanie przez SR we współpracy z PARP roboczego zakresu prac, 

jakch można oczekiwać od członków w ramach nieodpłatnego udziału w SR i  rodzaju 

zadań finansowanych, wykonywanych przez personel projektu lub zewnętrznych 

ekspertów.

1. Zmiana zapisów dokumentacji  konkursowej: zapewnienie środków na wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi umożliwiających sfinansowanie równowartości 2 etatów pracowników merytorycznych, 

w tym 1 animatora. 

2. Pozostawienie wnioskodawcom i beneficjentom do decyzji, i lu osobom powierzą zadania 

animatorów i pozostałych specjalistów merytorycznych oraz jak podzielą środki pomiędzy te osoby.

3. Uwzględnienie działań edukacyjno-informacyjnych, wśród zadań personelu merytorycznego 

projektu, takich jak nawiązywanie i  podrzymywanie relacji  z interesariuszami, budowanie pozycji  

Rady w sektorze i  jako interesariusza polityki edukacyjnej. Szczegółowy zakres działań powinien 

wynikać z przyjętej strategii  komunikacji.

PARP 2021-03-31 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana): PARP:  

1. PARP uzyskał dn. 18 kwietnia 2018 r. zgodę IZ PO WER (sygn. DZF-VII.7610.31.2018.PM) na zwiększenie dofinansowania projektów, w ramach których finansowana jest w ramach PO WER 

działalność 7 SR. Na podstawie ww. zgody dnia 25 kwietnia 2018 r. (sygn. DRK.070.1.2018.11.5.MŁ) poinformowano Beneficjentów o możliwości zwiększenia budżetu projektu oraz sfinansowanie 1 

etatu wspierającego działania merytoryczne w projekcie. Zadania zatrudnionej w projekcie dodatkowej osoby umożliwiłyby m.in. opracowanie rekomendacji mających na celu poprawę 

dopasowania kompetencji do potrzeb sektora, budowanie i  rozwijanie relacji  z interesariuszami sektora/branży oraz sprawniejszą obsługę merytoryczną prac rady sektorowej (rekomendacja 

częściowo wdrożona). Do dn. 26.07.2019 r. podpisano 6 aneksów zwiększających dofinansowanie projektów. Aneksy umożliwiły SR pozyskanie finansowania udziału ekspertów w badaniach 

branżowego BKL. Ostatni z aneksów podpisany obejmujący zwiększenie alokacji  na ww. działania zawarty zostanie - po uzyskaniu zgody IZ PO WER - do dn. 30.06.2020 r.

2. PARP w oparciu o regulaminy konkursu na powołanie i  funkcjonowanie SR nie wprowadza ograniczeń dotyczących zatrudnienia animatorów i pozostałego personelu merytorycznego w zakresie 

wskazanym w rekomendacji (rekomendacja wdrożona).  

3. Propozycja wydłużenia okresu realizacji  rekomendacji w celu umożliwienia objęciem wsparciem nowotworzonych SR wpłynie na jakość i  efektywność funkcjonowania SR (rekomendacja 

wdrożona w odniesieniu do 7 SR, wymagane jest jej wdrożenie do nowotworzonych 10 nowych SR).
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Rekomenduje się opracowanie strategii  komunikacji  Rad, zgodnych z regułami 

warsztatu komunikacji  marketingowej. 

Ogólna strategia komunikacji  dla Rad powinna być opracowana na poziomie PARP przy 

ewentualnym udziale Rady Programowej. 

Wdrożenie rekomendacji w kolejnych krokach:

1. Opracowanie ogólnej strategii  komunikacji, wdrażanej na poziomie PARP ewentualnie we 

współpracy z Radą Programową. 

2. Opracowanie strategii  poszczególnych Rad, w których zadania byłyby skoordynowane ze strategią 

ogólną. Opracowanie strategii  i  ich koordynacja ze strategią PARP może być wspierane przez 

warsztaty dla Rad, o których mowa w rekomendacji nr. 9

Przygotowując strategie należy przeanalizować ewentualne uwzględnienie poniższych kwestii:

- Udziału w procesach i inicjatywach istotnych dla sektorów, zwłaszcza w reformie oświaty, reformie 

szkolnictwa wyższego, nowelizacji  ustawy o ZSK, wdrażaniu ZSK, inicjatywach podejmowanych przez 

interesariuszy niebędących członkami Rad itp.;

- Koncentrowania działań informacyjno-promocyjnych wokół zachęty do zgłaszania potrzeb Radom 

przez interesariuszy i  promowania efektów pracy Rad. 

PARP Sektorowe Rady 2023-06-30 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: Opracowano strategię komunikacji  oraz strategii  komunikacji  7 SR. Z uwagi na zmiany  związane z zapewnieniem dostępności, konieczne 

jest wznowienie prac nad wdrożeniem rekomendacji (tj. dostosowaniem strategii). W związku z powołaniem nowych SR prowadzone będą także prace nad opracowaniem strategii  komunikacji  10 

SR, a w odniesieniu do 7 SR - prace związane z dostosowaniem strategii  do zaktualizowanej strategii  ogólnej opracowanej przez PARP.
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W działaniach komunikacyjnych Rad w przyszłości priorytetem powinno być jak 

najszersze poinformowanie wszystkich istotnych interesariuszy z sektorów o celach 

Rady, a przede wszystkim – o konkretnych pożytkach, jakie interesariusze mogą czerpać 

z jej funkcjonowania. Tematem przekazu powinny być konkretne efekty (w tym produkty) 

pracy Rad.

1. Zidentyfikowanie kluczowych grup odbiorców, zdiagnozowanie ich potrzeb (zarówno 

informacyjnych, jak i  dotyczących oczekiwanych zmian w systemach kształcenia) i  ustanowienie 

najbardziej dogodnych kanałów komunikacji  z nimi. 

2. Zidentyfikowanie korzyści, jakie mogą mieć z działania Rad grupy interesariuszy, wskazane w 

strategii; sformułowanie przekazu o korzyściach (komunikatu, narzędzi i  kanałów) pod adresem 

każdej z grup

3. Uwzględnienie powyższych elementów w strategiach komunikacji  Rad.

Sektorowe rady 2023-06-30 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: Rekomendacja wdrożona w odniesieniu do 7 SR. Z uwagi na zmiany związane z zapewnieniem dostępności konieczne jest wznowienie prac 

nad wdrożeniem rekomendacji (tj. dostosowaniem strategii). W związku z powołaniem nowych SR prowadzone będą także prace nad opracowaniem strategii  komunikacji  10 SR, a w odniesieniu do 7 

SR - prace związane z dostosowaniem strategii  do zaktualizowanej strategii  ogólnej opracowanej przez PARP.
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Rekomenduje się wprowadzenie stałego systemu pozyskiwania informacji z sektora – 

identyfikacji  potrzeb interesariuszy i  informacji zwrotnej nt. działania Rady.

Prowadzenie badań potrzeb interesariuszy i  ewaluacji  pracy Rad, w tym np.:

1. Porównywalne pomiędzy branżami analizy monitoringowe i badania ewaluacyjne o których mowa 

w rekomendacji nr 1.

2. Uwzględnienie w strategiach komunikacji  Rad narzędzi pozyskiwania informacji od sektora, w tym 

badań potrzeb interesariuszy i  ewaluacji  pracy Rad.

3. Prowadzenie przez członków Rad niesformalizowanych badań dotyczących: a) potrzeb 

interesariuszy i  b) oceny prac Rady, np poprzez: notowanie i  gromadzenie oczekiwań i wniosków 

zgłaszanych członkom Rad przez interesariuszy podczas wydarzeń promocyjnych, nieformalnych 

rozmów o Radach itp. Utworzenie przez sekretariaty lub zespoły/grupy robocze mechanizmu 

gromadzenia i  analizy oczekiwań i informacji zwrotnej, przekazywanej przez członków Rad, 

prowadzenie okresowych analiz i  prezentacja wyników Radom. 

4. Prowadzenie przez sekretariaty Rad, lub zespoły/grupy robocze, prostych badań ankietowych 

uczestników konferencji i  wydarzeń promocyjnych (podczas wydarzeń), badań ankietowych on-line 

podmiotów współpracujących z Radami i  informowanych o pracach rad (l inki do ankiet wysyłane w 

newsletterach z określoną częstotliwością) i  inne na temat oceny wydarzeń / dostarczanej wiedzy i  

dalszych oczekiwań co do działań Rady.

5. Prowadzenie przez sekretariaty Rad, lub zespoły/grupy robocze, ewaluacji  pracy Rad z 

uwzględnieniem analizy informacji zwrotnej od interesariuszy i  od członków Rad. 

6. Wymaganie przez PARP informacji w sprawozdaniach rocznych SR o podjętych przez Rady 

działaniach oraz o sposobie uwzględnienia wyników badań w aktywności i  produktach z pracy Rady, 

celem: a) poznania potrzeb i informacji zwrotnej z sektorów i ułatwienia dalszego wsparcia Rad 

przez PARP, b) motywowania Rad do badania oczekiwań interesariuszy.

Sektorowe rady PARP 2023-06-30 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: Z uwagi na charakter, rekomendacja powinna zostać wdrażana w trybie ciągłym w okresie realizacji  projektów na utworzenie i  

funkcjonowanie SR. Jednocześnie, w odniesieniu do sposobu wdrożenia wskazującego prowadzenie ewaluacji  pracy Rad, należy podkreślić, że PARP planuje  na rok 2020 podpisanie umowy na 

realizację kompleksowej ewaluacji  funkcjonowania systemu SR ds. kompetencji (II. ewaluacja SR/ etap midterm). Ewaluacja obejmie zarówno pierwsze 7 SR jak również nowe Rady, które  wejdą do 

systemu w następstwie  udzielenia dofinansowania na utworzenie i  funkcjonowania SR, które miało miejsce w II p. 2019 r.  Zaplanowane badania będą realizowane m.in. wśród firm, 

reprezentujących sektory poszczególnych Rad. W miarę możliwości stosowane będzie podejście badawcze pozwalające na dokonywanie porównań pomiędzy Radami/sektorami (m.in metodyka 

benchmarkingowa/qualitative comparative analysis). Wyniki ewaluacji  dostępne będą na przełomie 2020 i 2021 r.
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Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej Bazy Usług Rozwojowych 

skierowanej do dorosłych Polaków ze szczególnym uwzględnieniem MŚP oraz 

podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Rekomenduje się przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej nakierowanej na 

zwiększenie rozpoznawalności BUR nie tylko jako narzędzia, dzięki któremu można ubiegać się o 

dofinansowanie, ale również narzędzia umożliwiającego szeroki dostęp do oferty usług 

rozwojowych, które mogą być finansowane ze środków prywatnych. Działania te powinny zostać 

poprzedzone odpowiednim zaplanowaniem kampanii informacyjnej i  mieć charakter uzupełniający 

do już prowadzonych działań PARP oraz IZ RPO. 

PARP IZ POWER Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona): PARP: Kampania internetowa promująca BUR trwała od 18.10 do 10.12.2018 r. W jej trakcie emitowane były reklamy w sieci reklamowej Google, 

w wyszukiwarce, oraz w serwisach LinkedIn, Twitter i  Facebook. Reklamy kierowały na stronę docelową https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. 

Kampania skierowana była do MŚP i nakierowana była na zwiększenie rozpoznawalności BUR jako narzędzia dzięki któremu można ubiegać się o dofinansowanie, ale również umożliwiającego 

szeroki dostęp do oferty usług rozwojowych. Kampania uzupełniała inne działania PARP oraz IZ RPO.
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Poszerzenie funkcjonalności BUR o moduł dodawania komentarzy do oceny usług 

rozwojowych oraz rezygnacja z powiązania wskaźników, które musi zrealizować 

Operator z oceną usług, na które udzielił dofinansowania.

Rekomenduje się poszerzenie systemu ocen o moduł jakościowy – tj. możliwość wpisywania 

widocznych dla wszystkich użytkowników komentarzy na temat szczególnie wartościowych jak i  

słabych elementów usługi. Funkcjonujący obecnie moduł komentarzy należałoby zatem upublicznić. 

Takie rozwiązanie mogłoby zwiększać wiedzę usługobiorców przed podejmowaniem decyzji  

rozwojowych, jak i  zmobilizować usługodawców do świadczenia usług wysokiej jakości.

PARP IZ POWER 2021-06-30 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: Rekomendacja wdrożona, zgodnie z zatwierdzonym sposobem wdrożenia w terminie 31.12 2018r. Jednocześnie chcemy poinformować, że 

PARP nie odpowiada za zmiany sposobu pomiaru wskaźników POWER, o którym mowa w rekomendacji.  IZ PO WER:  System oceny usług rozwojowych jest przedmiotem obecnej ewaluacji  dot. 

funkcjonowania BUR. Od wyników tej ewaluacji  powinny być uzależnione dalsze modyfikacje systemu (i sposób wdrożenia rekomendacji).

Zgodnie ze stanowiskiem IZ POWER proponujemy rozszerzenie Sposobu wdrożenia rekomendacji: 

Pkt 1) (adresat PARP; obecna treść sposobu wdrożenia) 

Pkt 2) (adresat IZ POWER; nowa treść sposobu wdrożenia: "Na podstawie wyników ewaluacji  BUR-PSF z 2020 r.w przyszłej 

perspektywie należy dokonać modyfikacji  systemu, rezygnując z powiązania wskaźników, które musi zrealizować Operator 

z oceną usług, na które udzielił dofinansowania.")
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Uatrakcyjnienie karty podmiotu i karty usługi. Proponujemy unowocześnienie formy graficznej informacji prezentowanych przez podmioty 

świadczące usługi rozwojowe tak, żeby zamiast przytłaczać i lością danych, budziły zainteresowanie 

użytkownika. Jednym z rozwiązań byłaby możliwość załączenia do karty podmiotu lub usługi 

elementów graficznych (np. zdjęcia, schematy). Celem wdrożenia takiego rozwiązania jest zachęcenie 

podmiotów do publikacji  usług oraz budowanie wizerunku BUR jako narzędzia atrakcyjnego i 

użytecznego także po zakończeniu okresu finansowania w ramach PSF.

PARP Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona). PARP: Rekomendacja wdrożona, zgodnie z zatwierdzonym sposobem wdrożenia w terminie 31.12 2018r. 
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Uelastycznienie wymagań wobec podmiotów chcących świadczyć usługi rozwojowe 

dofinansowane z EFS.

Doszczegółowienie kwestii  związanych z uprawnieniami do świadczenia pewnych typów 

usług.

Przeprowadzenie przeglądu certyfikatów oraz kryteriów (analiza), który pozwoli na oszacowanie 

skali  problemu i podjęcie adekwatnych działań zaradczych.

Ważnym elementem jest też zmiana w dokumentach regulujących funkcjonowanie BUR w kierunku 

stworzenia mechanizmów umożliwiających publikowanie i  świadczenie usług wymagających 

dodatkowych uprawnień (niezależnie od posiadanych przez podmiot certyfikatów/akredytacji).

PARP IZ POWER Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona): IZ POWER i PARP: Rekomendacja wdrożona, zgodnie z zatwierdzonym sposobem wdrożenia w terminie 31.12 2018r. W ramach wdrożenia 

rekomendacji PARP przeprowadziła analizę certyfikatów oraz kryteriów wejścia do BUR w celu oszacowania skali  problemu i podjęcia adekwatnych działań zaradczych. W zakresie certyfikatów, 

analiza nie wskazała wymagań z rozporządzenia, których usunięcie wpłynęłoby na umożliwienie wpisu do BUR większej l iczbie podmiotów. Kryteria wejścia do  BUR zostały w tym dokumencie 

uporządkowane oraz zaproponowano ich modyfikację. Ustalenia te będą miały odzwierciedlenie w nowelizacji  rozporządzenia, nad którą trwają prace. Nowelizacja przewidywana jest na przełom 

2020 i 2021 r. 

W powyższej analizie zalecono doprecyzowanie założeń umożliwiających publikowanie i  świadczenie usług wymagających dodatkowych uprawnień: „Podmiot może świadczyć usługi rozwojowe na 

podstawie certyfikatu lub akredytacji  tylko w zakresie wskazanym w tym certyfikacie/akredytacji(szkolenie/doradztwo). Zakres wskazany w certyfikacie/akredytacji  nie uprawnia do świadczenia 

usług rozwojowych, dla których wymagane jest posiadanie dodatkowych uprawnień. Podmiot może świadczyć usługi rozwojowe na podstawie przepisów prawa tylko w zakresie wskazanym w 

dokumencie potwierdzającym uprawnienia nadane na mocy tych przepisów.” W związku z tym wprowadzono odpowiednie zmiany w załączniku nr 4 do Regulaminu BUR „Zasady funkcjonowania 

podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych”.
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Udoskonalenie wyszukiwarki usług rozwojowych, doprecyzowanie kategorii  i  

podkategorii  usług także na poziomie technicznym.

Przeprowadzenie kompleksowego badania UX zarówno jakościowego, jak i  i lościowego w tym np. 

card sortingu kategorii. Dokonanie zmian na poziomie portalu BUR oraz dostosowanie 

funkcjonalności do potrzeb przedsiębiorców i pracowników (więcej szczegółów w tabeli 3. w 

raporcie z badania ewaluacyjnego).

PARP Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona). PARP: W styczniu 2018 roku zakończone zostało badanie UXowe, audyt użyteczności i  dostępności serwisu uslugirozwojowe.parp.gov.pl. 

Rekomendacja wdrożona, zgodnie z zatwierdzonym sposobem wdrożenia w terminie 31.12 2018 r.
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Dodanie do panelu raportującego większej i lości informacji o odbiorcach wsparcia i  

poziomie wykorzystanych przez nich środków. Zwiększenie spójności systemów 

wewnętrznych i BUR.

Przeprowadzenie z Operatorami wsparcia konsultacji  w celu zidentyfikowania szczegółowych 

informacji odnośnie do możliwości wymiany informacji między bazą a systemami wewnętrznymi 

Operatorów (rozliczanie PSF), a w dalszej kolejności zmiany techniczne na poziomie programu 

Jasper: rozszerzenie o kolejne informacje pochodzące z Bazy Usług Rozwojowych.

PARP Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona). PARP: Rekomendacja wdrożona w terminie, zgodnie z zatwierdzonym sposobem wdrożenia. Obecnie dla operatorów dostępnych jest 267 

raportów. Kolejne raporty po zgłoszeniu zapotrzebowania przez operatorów są im udostępniane na bieżąco.
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Rekomenduje się kontynuację interwencji, w tym wyłonienie nowych Rad w konkursie 

planowanym do ogłoszenia w 2018 r. i  następnie przeprowadzenie analizy efektów 

pracy Rad, kiedy Rady zakończą etap analiz i  będą mogły zgłaszać propozycje zmian 

prawnych.

1. Kontynuacja interwencji (z uwzględnieniem wskazanych niżej rekomendacji).

2. Monitorowanie i  ewaluacja prac Rad i efektów przez nie uzyskiwanych, m. in. poprzez:

a) analizę przez PARP sprawozdań z działania Rad, protokołów z posiedzeń (jeśli  dotyczy), stron 

internetowych Rad i wniosków z warsztatów dla Rad, o których mowa w dalszych rekomendacjach.

b) ewaluację - pod koniec 2019 r.- efektów pracy dotychczas utworzonych 7 Rad uwzględniającą 

analizę wkładu Rad w rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi oraz 

inicjatyw Rad w zakresie kształtowania przepisów (np. podstaw programowych), ram kwalifikacji  i  

opisów kwalifikacji  i  ich roli  w systemie instytucjonalnym ZSK.

c) Na podstawie wyników analiz – podjęcie decyzji  o wyborze formuły dalszego funkcjonowania i  

finansowania Rad.

PARP 2023-06-30 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: 

1) W IIp. 2019 r. zawarto umowy o dofinansowanie projektów na powołanie i  funkcjonowanie 10 SR ds. kompetencji. Prowadzone są działania związane z konstytuowaniem się kolejnych 10 SR, dla 

których rekomendacja będzie wdrażana w trybie ciągłym. 

2a) Analiza sprawozdań i protokołów z posiedzeń, danych na stronach internetowych, etc. prowadzona jest w trybie ciągłym w okresie działalności SR. 

2b) Planowana na 2019 r. ewaluacja 7 SR - ze względu na dwa unieważnione postępowania przetargowe w 2019 r. oraz zmianę zakresu przedmiotowego badania (zainicjowane poszerzenie systemu 

o 10 nowych SR) - realizowana będzie w 2020 r. i  obejmie zarówno pierwsze 7 SR jak również nowe Rady, których utworzenie i  działalność będzie możliwa dzięki udzielonemu w IIp. 2019 r. 

dofinansowaniu. 10 SR rozpocznie działalność w 2020 r.  

2c) Prace nad opracowaniem koncepcji dalszego funkcjonowania SR prowadzone będą począwszy od II półrocza 2019 r. Następnie po uzyskaniu wyników z ww. ewaluacji, PARP skoryguje założenia 

formuły dalszego funkcjonowania SR. Propozycja wydłużenia okresu realizacji  rekomendacji ma na celu umożliwienie objęcia nią systemu SR, poszerzonego o nowe Rady, co wpłynie na jakość i  

efektywność funkcjonowania SR.

Zgodnie ze stanowiskiem PARP, wnioskujemy o zmianę sposobu wdrożenia rekomendacji, poprzez wykreślenie w pkt 2b jej 

fragmentu ("ewaluację - efektów pracy dotychczas utworzonych Rad...") wskazującego na wąsko zakrojoną ewaluację 7 SR, 

gdyż zaplanowana ewaluacja obejmie wszystkie SR (w tym nowo dofinansowane 10 SR).



Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

strategiczna

Edukacja POWER 2018-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości 

(realizowana)

Należy dookreślić w jakiej formie prawnej mogą funkcjonować Sektorowe Rady ds. 

Kompetencji z uwzględnieniem ich roli  jako partnerów konsultacji  polityki edukacyjnej 

i  ich przyszłej roli  w ZSK.

Skonsultowanie kwestii  formy prawnej Rad z Radą Programową, MPiT (oraz z MEN celem koordynacji 

z pracami nad włączeniem SR do ZSK). Podjęcie decyzji  i  nadanie Radom formy prawnej, 

zapewniającej ich rolę w procesach konsultacji  rozwiązań dot. edukacji  i  kształcenia.

MPiT MEN PARP, adresat D 

Rada programowa

2023-06-30 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana). PARP: Dokonano zmian legislacyjnych i rekomendacja została wdrożona m.in. w oparciu o nowe regulacje ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o 

zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Rady sektorowe ds. kompetencji (bez względu na to, czy zostały powołane przy PARP czy właściwych 

Ministerstwach) zostały wskazane w ustawie Prawo oświatowe jako instytucje, które obok innych (jak np. pracodawcy, samorządy gospodarcze) wspierają system oświaty w zakresie kształcenia 

zawodowego.

W szczegółach nowe regulacje dot. Rad sektorowych ds. kompetencji przedstawiają się one następująco: 

1. mogą występować do właściwych ministrów z propozycją wprowadzenia do klasyfikacji  zawodów szkolnictwa branżowego zawodu, wykreślenia zawodu lub dokonania zmiany dotyczącej 

zawodu, kwalifikacji  wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych;

2. minister właściwy do spraw oświaty i  wychowania ustala prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy po 

zasięgnięciu opinii  sektorowych rad do spraw kompetencji;

3. mogą brać udział w zebraniach rady pedagogicznej, z głosem doradczym (dot. szkół prowadzących kształcenie zawodowe);

4. przedstawiciel SR może być wpisany do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego (o i le spełni inne, ustawowe warunki dotyczące m. in. kwalifikacji);
Wpływ Bazy Usług 

Rozwojowych na 

jakość i  dostępność 

usług rozwojowych 

świadczonych na 

rzecz 

przedsiębiorców i 

pracowników z 

uwzględnieniem 

oddziaływania 

Podmiotowego 

Systemu 

Finansowania

rekomendacja 

programowa 

strategiczna

Rynek pracy POWER 2018-12-31 rekomedacja 

zatwierdzona w 

całości

Dodanie do BUR opcji zaznaczenia kodu kwalifikacji  w ZRK, jaki posiada usługa 

rozwojowa lub dołączenie hiperłącza do karty kwalifikacji  w rejestrze, a także 

nowelizacja BUR w zakresie przepisu mówiącego o odesłaniu do kwalifikacji  ujętych w 

ZRK (obecne brzmienie dotyczy tylko odniesienia do kwalifikacji  rynkowych -  o których 

mowa w art. 83 ust. 1 ustawy ZSK - a w praktyce może dotyczyć m.in. kwalifikacji  w 

zawodach o których mowa w art. 83 ust. 2 ustawy ZSK)

Nowelizacja BUR (ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów 

świadczących usługi rozwojowe, w zakresie rozszerzenia odniesienia do kwalifikacji  w ZRK.

Dokonanie zmian na poziomie funkcjonalności portalu BUR oraz dodanie nowych opcji (m.in. brak 

możliwości opublikowania usług w przypadku niewywiązania się podmiotu z obowiązku wypełnienia 

kodu).

PARP IZ POWER Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona): IZ PO WER i  PARP Rekomendacja wdrożona, zgodnie z zatwierdzonym sposobem wdrożenia w terminie 31.12 2018r. 

Ocena 

funkcjonowania 

Sektorowych Rad 

ds. Kompetencji

rekomendacja 

programowa 

operacyjna

Edukacja POWER 2018-03-31 rekomedacja 

zatwierdzona w 

całości 

Rekomenduje się zwiększenie aktywności Rad w zakresie zgłaszania do MEN uwag nt. 

podstaw programowych, praktycznej nauki zawodu itp.

1. Przypomnienie Radom przez PARP o możliwości zgłaszania uwag dot. reformy oświaty do MEN (do 

wiadomości ORE), nawet pomimo zakończenia cyklu konsultacyjnych seminariów branżowych. 

Wskazanie adresata (Departament Strategii, Kwalifikacji  i  Kształcenia Zawodowego w MEN). Podanie 

przykładu Rad, które już spotkały się z MEN w trybie roboczym.

2. Pilne zgłaszanie przez Rady uwag do MEN nt. podstaw programowych i reformy oświaty – kontakt z 

MEN w sprawie spotkania.

SR,

PARP

2020-03-31 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana ). PARP:  

1. Rekomendacja wdrożona w odniesieniu do 7 SR w terminie do 31.03.2018 r.

 W II półroczu 2019 r. zawarte zostały przez PARP umowy o dofinansowanie projektów na powołanie i  funkcjonowanie 10  SR ds. kompetencji. Tym samym liczba SR działających przy PARP wzrośnie 

w 2020 r. z 7 do 17.  We wczesnym okresie działalności, każda z działających dotychczas SR wymagała wsparcia szkoleniowego i/lub doradztwa, dotyczącego ich włączenia w prace MEN. 

2. Rekomendacja wdrożona w odniesieniu do 7 SR. Rekomendacja wymaga wdrożenia w odniesieniu do nowotworzonych SR. Propozycja wydłużenia okresu realizacji  rekomendacji ma na celu 

umożliwienie objęcia nią systemu SR poszerzonego o nowe Rady, co wpłynie na jakość i  efektywność funkcjonowania SR.

Wpływ Bazy Usług 

Rozwojowych na 

jakość i  dostępność 

usług rozwojowych 

świadczonych na 

rzecz 

przedsiębiorców i 

pracowników z 

uwzględnieniem 

oddziaływania 

Podmiotowego 

Systemu 

Finansowania

rekomendacja 

programowa 

strategiczna

rynek pracy POWER 2018-12-31 rekomendacja 

zatwierdzona w 

całości

Uregulowanie zakresu, w jakim mają być świadczone usługi (podwykonawcy) Rekomenduje się ustalenie i  publikację kryteriów, jakie spełniać powinny podmioty, które biorą 

udział w realizacji  usług dofinansowanych z EFS w charakterze podwykonawcy oraz dopuszczalnego 

zakresu podwykonawstwa. 

PARP IZ POWER Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona):  IZ PO WER i PARP: Rekomendacja wdrożona, zgodnie z zatwierdzonym sposobem wdrożenia. Regulamin BUR uwzględniający stosowne zapisy 

dotyczące podwykonawstwa został przesłany do IZ POWER 30 marca 2018 r. Regulamin zatwierdzony został 4 kwietnia 2018 r.


