
Spotkanie Rady Sektorowej 
24 listopada 2020 roku



AGENDA



Co za nami? Co przed nami?

14:00–14:20 (20 min.)

Powitanie, agenda, przegląd najważniejszych aktywności Rady 

od ostatniego spotkania  (Marcin Olkowicz)

14:20–14: 40 (20 min.)

Co przed nami? (Ewa Opach)

Inspiracje

14: 40 – 15:10 (30 min.) 

Kompetencje jutra  (Bartosz Sobotka)

15:10 – 15:25 (15 min.)

Q&A (Bartosz Sobotka)

15:25 – 15:30 – inne sprawy, pożegnanie 



PRZEGLĄD 
DZIAŁAŃ



Członkowie / 
Eksperci

zmiany składu 
Rady

Komitet 
Ekspercki

Udział 
w wydarzeniach 

dot. sektora 
i zatrudnienia

(Filmteractive, Explory, 
Dni Kariery) 



 Liczba zgłoszeń do tej pory: 273
(otwarte 272 / zamknięte 1)

Terminy przyjmowania zgłoszeń 
na szkolenia i doradztwo 

zostały wydłużone 
do 11 grudnia 

Rekomendacje 
usług 

rozwojowych 
dla  sektora

CoVid-19



220 /118

Praca zdalna – czy to coś to zmienia 
(także w branży marketingowej)?

Urzędy pracy jako źródło pracowników 
dla marketingu (sektora)

Pokolenie silver i młodzi w sektorze 
– sytuacja, diagnoza, identyfikacja dobrych praktyk

Współpraca biznesu z uczelniami
- studium przypadku

Prognoza zawodów przyszłości
Wyniki badania delfickiego

„Czy możemy być bardziej kreatywni?”
- panel dyskusyjny

Seminarium
MarComm Skills



CO PRZED NAMI?



 Badanie i raport dotyczące możliwości i problemów 
doświadczanych przez osoby 50+ z nieadekwatnymi 
kwalifikacjami na rynku pracy w sektorze komunikacji 
marketingowej. 

 Analiza funkcjonujących w Unii Europejskiej ram 
kwalifikacji wraz z przykładami polskich sektorowych ram 
kwalifikacji dla sektorów/branż o zbliżonym charakterze.

 Badanie statusu i oceny współpracy edukacji z biznesem.

Badania



 Wykonawca zewnętrzny – SW Research
A) Desk research/Badania ilościowe (CAWI,CATI)/Badania 
jakościowe – do 31 grudnia 
B) Raport – do 10 stycznia 
 Zgromadzona wiedza pozwoli na opracowanie dobrych 

praktyk kierowanych wobec osób, które ukończyły 50 lat 
uwzględniający osoby z kwalifikacjami nieadekwatnymi do 
potrzeb sektora, chcących kontynuować lub rozpocząć 
pracę w branży marketingowej. Wskazanie jakie są ich 
perspektywy w ramach sektora.

Badanie 50+



 Wykonawca zewnętrzny – Mabea
A) Desk research/Badania jakościowe – do 30 listopada 
B) Raport – do 31 grudnia 
 Badanie pozwoli zidentyfikować korzyści oraz sposób 

wykorzystania sektorowych ram kwalifikacji oraz zebranie 
informacji dotyczących procesu tworzenia sektorowych 
ram kwalifikacji.

 Analiza będzie obejmować rozwiązania w Polsce oraz 
przynajmniej 3 państwach UE (w uzgodnieniu z Grupą 
Roboczą ds. Ram Kwalifikacji).

 Podstawa do opracowania rekomendacji w zakresie 
utworzenia sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora 
komunikacji marketingowej w Polsce.

Analiza ram 
kwalifikacji 



 CEL BBKL: zwiększenie wiedzy o potrzebach 
kwalifikacyjno-zawodowych w branży, a zwłaszcza:

A) określenie stanu i kierunków rozwoju kadr branży i 
związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje
B) określenie krótko i średniookresowych wyzwań (horyzont 
3-5 lat), przed jakimi stoi branża w wymiarze kompetencyjnym 
w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i 
technologicznymi

 Ramy czasowe:
A. 2 edycje badań dla każdej branży
B. 12-14 m-cy na 1 edycję
C. 6-12 m-cy przerwy między edycjami

BBKL 
dla
SKM



 Analiza desk research – luty 2021
 Badania jakościowe (wywiady indywidualne, panele 

eksperckie, foresight, panel podsumowujący) – luty -
czerwiec 2021

 Badania ilościowe (pracodawcy N=800; pracownicy 
N=800) – lipiec - październik 2021

 Raport z badań (POL/ANG), okrągły stół – konsultacje 
wyników badania – październik 2021

 Współpraca z Radami:
A. Założenia metodologiczne (np. podsektory, respondenci)
B. realizacja badań jakościowych (eksperci)
C. konsultacja wyników/raportu
D. bieżąca wymiana informacji

BBKL 
dla
SKM



 Badanie własne Rady – inicjatywa GR ds. Edukacji, 
wsparcie Ariadna 

A) CAWI – ankieta online – do 31 grudnia
B) Raport – do 31 stycznia
 Badanie pozwoli zidentyfikować zakres i jakość obecnej 

współpracy edukacji i biznesu w zakresie kształcenia na 
potrzeby sektora

 Podstawa do opracowania założeń warsztatów dla 
edukacji i biznesu.

Badanie 
edukacji/
biznesu



 Zorganizowanie warsztatów dla przedsiębiorstw i uczelni
 Wykonawca zewnętrzny 
 10 warsztatów (grupy 15-os.)
 Termin – do 31 grudnia 2021
 Zaangażowanie Członków Rady: założenia i oczekiwany 

cel warsztatów, dystrybucja zaproszenia, udział w 
warsztatach

 Efekt – rekomendacje w zakresie współpracy obu 
środowisk na rzecz kształcenia kadr sektora

Warsztaty



 Zatwierdzone przez PARP
 Rada głosuje

Konkurs na operatora – grudzień 2020
Start projektu – II kwartał 2021

Rekomendacje 
zwyczajne usług 

rozwojowych 
dla sektora



 Planowanie kampanii marketingowej w oparciu o brief
strategiczny klienta

 Projektowanie strategii komunikacji
 Projektowanie strategii marki
 Budowanie strategii komunikacji opartej na działaniach, 

doświadczeniach i zaangażowaniu uczestników (storydoing)
 Opowiadanie historii w marketingu (storytelling)
 Stosowanie „consumer insight” w komunikacji marketingowej
 Mierzenie efektywności kampanii marketingowej 
 Pozyskiwanie wiedzy o konsumentach
 Prezentowanie strategii
 Planowanie kampanii online
 Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści 

marketingowych (content marketing) - przykładowa usługa 
szkoleniowa bez walidacji i certyfikacji

 Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści 
marketingowych (content marketing) - cena dot. walidacji i 
certyfikacji zg. z ZSK

 Prowadzenie sprzedaży i promocji w internecie (e-commerce)
 Planowanie i prowadzenie działań marketingowych w 

mediach społecznościowych

Rekomendacje 
zwyczajne usług 

rozwojowych 
dla sektora 

LISTA



 Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem 
serwisów i aplikacji mobilnych (mobile marketing)

 Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem 
marketingu w wyszukiwarce (SEM)

 Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem Google 
Analytics

 Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem e-
mailingu

 Projektowanie doświadczeń konsumenckich (consumer
experience)

 Projektowanie rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach 
klienta (consumer design)

 Mapowanie ścieżki konsumenta (consumer journey)
 Komunikowanie marki na platformach e-commerce
 Stosowanie danych o konsumentach w rozwoju marki
 Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym
 Planowanie projektu marketingowego
 Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji 

reklamowej

Rekomendacje 
zwyczajne usług 

rozwojowych 
dla sektora

LISTA



 4 rekomendacje rozwiązań w zakresie dopasowania 
kompetencji do potrzeb pracodawców sektora

 Jakie działania najlepiej odpowiedzą na obszary 
niedopasowania?

(np. praktyki vs. staże, urealnienie programu nauczania, aktualizacja 
kompetencji wykładowców, sposób organizacji praktyk)
 Eksperci zewnętrzni: opracowanie analiz i opiniowanie 

propozycji zmian w obszarze edukacji

Rekomendacje 
zmian 

w obszarze 
edukacji wyższej



Rekomendacje 
zmian 

w obszarze 
edukacji wyższej

https://pszk.pl/images/pdf/Polskie-Ramy-
Jakosci-Stazy-i-Praktyk-PSZK.pdf

https://www.stazeipraktyki.pl/

https://pszk.pl/images/pdf/Polskie-Ramy-Jakosci-Stazy-i-Praktyk-PSZK.pdf
https://www.stazeipraktyki.pl/


 5 programów edukacyjnych zgodnych z zapotrzebowaniem 
pracodawców - dopasowanie podaży do popytu, wdrożonych na 
uczelniach 

 Kierunek lub specjalizacja
 Eksperci zewnętrzni: opracowanie programów 
 Zaangażowanie Członków Rady: przeprowadzenie konsultacji i 

przygotowanie zasad wdrożenia programów edukacyjnych 

Programy 
edukacyjne na 

uczelniach 



 Ramy czasowe uruchomienia nowej specjalności na uczelni:
Grudzień – zgłoszenie specjalności
I kwartał: ustalany szczegółowy program, efekty uczenia się w 
ramach każdego przedmiotu, skład osobowy kadry wykładowców 
na danej specjalizacji 
II kwartał: Senat zatwierdza program i rusza rekrutacja
Październik – studenci rozpoczynają naukę
Po I semestrze – ewaluacja 
Ewentualne modyfikacje, by udoskonalać program

 Cały proces przy udziale akademików i pracodawców.
 Termin - 2022

Programy 
edukacyjne na 

uczelniach 



„Mimo że jestem dopiero na I roku studiów, chciałabym już teraz wykorzystać studia na 
tyle ile mogę. Jestem osobą, która bardzo martwi się o to, co mnie czeka później w życiu, 
a mówi się, że przyszłość zaczyna się już dziś. W naszym kraju, jak i na świecie sytuacja 
nie wygląda najlepiej i w przyszłości szybko nie wróci wszystko do tzw. „normy”. Ostatnio 
zaczęłam mieć wątpliwości czy po studiach uda mi się znaleźć dobrą pracę, w głowie 
pojawiło się mnóstwo pytań typu „czy te studia są mi naprawdę potrzebne?”. 
Aktualnie pracuję w miejscu, w którym nie widzę swojej przyszłości, nawet mam 
poczucie ciągłego cofania się/stania w miejscu. 

Swoją przyszłość chciałabym powiązać jakoś z Azją, a dokładniej Koreą Południową. Jeśli 
udałoby się w przyszłość zorganizować spotkanie, które by nawiązywało to tego kraju, 
byłabym bardzo wdzięczna. Dodatkowo bardzo bym była zainteresowana spotkaniem, 
które by nawiązywało do konsumentów. Od dziecka bardzo interesuje się psychologią, 
mózgiem człowieka, jego uczuciami oraz sposobem myślenia. Jest do dziedzina, w której 
czuje się pewnie pod wieloma względami i bardzo interesowałoby mnie 
spotkanie/warsztaty odnośnie tego, jak marketing internetowy/reklamy itd., wpływają 
na nas – ludzi.”



 4 programy kształcenia programy kształcenia ustawicznego 
pozwalające na nabywanie oraz podnoszenie kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych dla dorosłych 

 Eksperci zewnętrzni: opracowanie programów 
 Zaangażowanie Członków Rady: przeprowadzenie konsultacji 
 Deadline: 2022

Programy 
kształcenia 

zawodowego 



POROZUMIENIE



RADA 
NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH

BARTOSZ SOBOTKA





INSPIRACJE



KOMPETENCJE JUTRA

BARTOSZ SOBOTKA
SEKTOROWA RADA – NOWOCZESNE USŁUGI BIZNESOWE





INNE SPRAWY, DYSKUSJA



DO ZOBACZENIA


