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II. OPIS DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ RADĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM2. 

 

2.1.ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE RADĄ. 

 

2.1.1. AKTUALNY SKŁAD CZŁONKÓW RADY, W TYM WSKAZANIE REPREZENTATYWNOŚCI
SEKTORA3. 

Na początku 2020 r. Rada liczyła 67 Członków. W ciągu roku Rada odwołała 4 Członków  
z powodów formalnych (we wszystkich przypadkach była to zmiana pracodawcy) i powołała ko-
lejnych 11 Członków, którzy otrzymali Akty Powołania od właściwego Ministra Rozwoju. Na ko-
niec grudnia 2020 roku Rada liczyła 74 Członków. Prezydium i Animator Rady nadal podejmują
działania mające na celu uzupełnianie składu Rady czy też poszczególnych Grup Roboczych  
o nowych Członków, którzy zapewnią reprezentatywną obecność różnych interesariuszy sektora.
Obecnie skład Rady odzwierciedla tę zasadę w następujących proporcjach: 

x 51 przedstawicieli przedsiębiorców 
x 6 przedstawicieli organizacji branżowych 
x 1 przedstawiciel organizacji pracodawców 
x 13 przedstawicieli instytucji edukacji 
x 3 przedstawicieli WUP/PUP 

 
2.1.2. SPOSÓB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY, W TYM ZAPEWNIENIA REPREZENTA-

TYWNOŚCI SEKTORA W RADZIE. 
Kandydatury Członków Rady mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz Sektora lub w Sektorze.
Podmioty i organizacje wskazujące swoich przedstawicieli do prac w Radzie muszą spełniać okre-
ślone kryteria formalne i merytoryczne. Weryfikacja spełniania kryteriów odbywa się na podsta-
wie złożonych deklaracji współpracy oraz oświadczeń. Kandydat na Członka musi posiadać do-
świadczenie w pracy lub współpracy z Sektorem w zakresie edukacji, współpracy z uczelniami,
badań, rynku pracy, legislacji lub realizacją zadań z udziałem pracowników przedsiębiorstw Sek-
tora. Po weryfikacji, czy ww. kryteria zostały spełnione, lista kandydatów na Członków Rady zo-
staje przekazana do PARP. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw go-
spodarki na wniosek Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju. Szczegółowy opis powoływania Członków
Rady zawiera Regulamin Rady. 
Dodatkowo Rada Sektorowa powołała Komitet Ekspercki jako grono niezależnych specjalistów,
którzy merytorycznie wspierają działania Rady, przede wszystkim poprzez udział w prowadzo-
nych pracach Grup Roboczych. Ekspert musi spełnić określone wymogi zgodnie z Regulaminem 
Komitetu Eksperckiego.  
 

                                                           
2 Opis powinien zawierać odniesienie się do wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Jednocześnie w

sprawozdaniu należy wskazać dane ilościowe dotyczące zrealizowanych działań przez Radę np. w przypadku opisu posiedzeń rady – liczba posiedzeń, częstotli-
wość organizacji posiedzeń, liczba osób uczestniczących w posiedzeniu.

3 Opis powinien zawierać informację o zmianach w Składzie Rady.



    

Strona 5 Z 39

 

2.1.3. SPOSÓB ZAPEWNIENIA AKTYWNOŚCI CZŁONKÓW RADY I ICH UTRZYMANIA W RA-
DZIE WRAZ ZE WSKAZANIEM KORZYŚCI DLA SEKTORA4. 

Zgodnie z pkt. 4.11 opracowanego Regulaminu działania Rady Członek Rady uczestniczy w obra-
dach, zabiera głos i bierze aktywny udział w głosowaniach. Członkowie Rady mają prawo do: 
 
1. głosu oraz do dyskusji; 
2. przedstawiania stanowisk i opinii środowisk, które reprezentują;̨ 
3. konsultowania się z reprezentowanymi środowiskami; 
4. uczestnictwa i przewodnictwa w Grupach Roboczych; 
5. delegowania swoich przedstawicieli do prac w ramach zespołów / grup / gremiów robo-

czych. 

Zgodnie z Regulaminem Rada realizuje swoje zadania poprzez powołane Grupy Robocze, pracu-
jące w określonych obszarach tematycznych: rynek pracy, legislacja, edukacja, ramy kwalifikacji,
badania. Członkowie RS po powołaniu Rady zostali proszeni o deklaracje udziału w wybranej gru-
pie/ach zgodnie z preferencjami. Rada oraz Grupy Robocze działają w oparciu o przyjęty plan
pracy, który podlega stałej kontroli jakości. Za prowadzenie bieżącego monitoringu, weryfikację
planów pracy Rady i Grup odpowiada Prezydium Rady. 

Istotną rolę w zapewnieniu aktywności Członków Rady spełnia (nie tylko formalnie) Animator 
Rady poprzez aktywne nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z Członkami Rady oraz skutecznie
wdrożony system aktywnej pracy CzłonkówwGrupach Roboczych i grupach zadaniowych, a także
regularne spotkania robocze Liderów Grup Roboczych z Prezydium Rady. 

 

2.1.4. SPOSÓB POZYSKIWANIA NOWYCH CZŁONKÓW DO PRAC RADY5. 

Monitoring sektora pod kątem nowych interesariuszy prowadzony jest przez Animatora Rady.
Zgodnie z założeniami opisanymi w pkt. 2.3 studium wykonalności, głównym założeniem jest wy-
chodzenie z inicjatywą spotkań bezpośrednich z potencjalnymi nowymi Członkami RS. Monitoring 
potencjalnych, „nowych” kandydatów do RS będzie uwzględniał reprezentatywność dla RS. Ani-
mator Rady stale prowadzi rozmowy z potencjalnymi kandydatami, efektem prowadzonych dzia-
łań jest 74 członków Rady.  

 
2.1.5. SPOSÓB POWOŁYWANIA PRZEZ RS GRUP ROBOCZYCH, EKSPERTÓW ETC.6. 

Do działań Rady zapraszani są eksperci i obserwatorzy Rady, którzy, jeśli tylko wyrażą chęć i zain-
teresowanie, zapraszani są do prac w wybranych Grupach Roboczych, udziału w posiedzeniach 
RS, do opiniowania dokumentów tworzonych przez Radę. Do końca 2020 roku do Rady dołączyło
9 Ekspertów Komitetu Eksperckiego Rady i 10 obserwatorów. Eksperci pozyskiwani są także ak-
tywnie przez Animatora i Prezydium Rady w wyniku monitorowania aktywności innych Rad Sek-
torowych, obserwacji rynku i sektora oraz systematycznego mapowania interesariuszy sektora  

                                                           
4 Należy odnieść się do pkt. 2.2 studium wykonalności. Informacja nie powinna przekraczać 10 zdań.
5 Czy monitorowany jest sektor pod kątem nowych interesariuszy? Należy odnieść się do pkt. 2.3 Studium wykonalności. Informacja nie powinna przekraczać 10

zdań.
6 Czy nowi interesariusze sektora pozyskani w wyniku monitoringu sektora są włączani w prace Rady? Należy odnieść się do pkt. 2.4 Studium wykonalności.

Informacja nie powinna przekraczać 10 zdań.
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w związku z np. tworzeniem agend rządowych i organizacji pozarządowych. Przykładem tego ro-
dzaju działań może być rozpoczęcie współpracy z RzecznikiemMałych i Średnich Przedsiębiorstw
(Rada jest ciałem współpracującym z RMŚP). 

  

2.1.6. SPOSÓB ZARZĄDZANIA PRACAMI RADY7. 

Pracami Rady kieruje dwuosobowe Prezydium, w skład którego wchodzą ̨Przewodniczący i Wice-
przewodniczący, a zasady zarządzania pracami Rady opisane są w Regulaminie Rady. 
Skuteczność działania Rad oceniana jest i dyskutowana na bieżąco oraz prezentowana na odby-
wających się regularnie posiedzeniach Grupy Sterującej. 
Wypracowane procedury związane np. z komunikacją wewnętrzną w Radzie zawierają skuteczne
i sprawdzone zapisy wspierające sprawność systemu zarządzania pracami.  

 
2.1.7. KONTROLA JAKOŚCI PRACY RADY8. 

Za prowadzenie bieżącego monitoringu, weryfikację planów pracy Rady i Grup odpowiada Prezy-
dium Rady. Jakość pracy (w tym zakres ryzyka sprawnego funkcjonowania) oceniana i dyskuto-
wana jest na bieżąco i przedstawiana na odbywających się regularnie posiedzeniach Grupy Ste-
rującej. 

 
2.1.8. REALIZACJA SZCZEGÓŁOWEGO PLANU PRACY RADY9.  

Plan pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej składa się z na-
stępujących obszarów: 

x posiedzenia Rady Sektorowej - raz na kwartał: 31 marca, 23 czerwca, 9 września, 24 listo-
pada   

x spotkania Grup Roboczych (ds. Edukacji, Legislacji, Rynku Pracy, Ram kwalifikacji, Badań) - 
raz na 2 miesiące: ustalane przez Liderów w porozumieniu z Członkami Grup. 

Inicjatywy podejmowane przez Radę Sektorową:  

- opracowanie rekomendacji dotyczących podjęcia działań szkoleniowo-doradczych dla sektora - 
kompetencje pracowników/ Rekomendacja 1/2020 (antycovid), przyjęta uchwałą RS nr 8/2020 
z dn. 06.08.2020 r. 

-  opracowanie rekomendacji dotyczących podjęcia działań szkoleniowo-doradczych dla sektora - 
kompetencje pracowników/ Rekomendacja 2/2020 (zwyczajna) przyjęta uchwałą RS nr 9/2020 
z dn. 30.11.2020 r.  

- opracowanie założeń, przeprowadzenie konsultacji i przygotowanie zasad wdrożenia (i ich         
wdrożenie) pięciu (5) programów edukacyjnych dla uczelni kształcących na rzecz sektora zgod-
nie z zapotrzebowaniem pracodawców na kompetencje – dopasowanie podaży do popytu
(wstępna faza inicjująca 2020 [zakończenie 2021]) – w realizacji;  

-  przygotowanie założeń (i organizacja) warsztatów dla przedstawicieli przedsiębiorców  
i uczelni (dziesięć [10] warsztatów dla grup 15-os.) – w realizacji, etapem wstępnym przygoto-
wującym merytorycznie założenia do realizacji zadania było przygotowanie założeń badania

                                                           
7 Czy stosowany model zarządzania radą może być stosowany w następnych etapach działania Rady? Czy Rada planuje wprowadzenie jakiś zmian, jeśli tak to

dlaczego?
8 Należy odnieść się do pkt. 2.5 Studium wykonalności. Informacja nie powinna przekraczać 10 zdań.
9 Należy odnieść się do pkt. 2.6 Studium wykonalności. Informacja nie powinna przekraczać 10 zdań. 
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własnego RS edukacja vs biznes, które ma posłużyć do wyłonienia dokładnej tematyki warszta-
tów;  

-  nawiązywanie porozumień sektorowych (wstępna faza inicjująca 2020 [zakończenie 2022]) - 
szerszy opis w punkcie 2.2.3 poniżej;  

- identyfikowanie potrzeb utworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji (wstępna faza inicjująca
2020 [zakończenie 2022]) - przygotowany raport, na podstawie którego zostanie przygotowana
rekomendacja. 

Działalność upowszechniająco-promocyjna:  

- przygotowanie założeń związanych ze zorganizowaniem dwóch (2) konferencji (2020, 2022) – 
29.01.2020 r. wWarszawie odbyła się pierwsza konferencja oraz oficjalna inauguracja prac Rady 
Sektorowej – MarCom Skills Day;  

- przygotowanie założeń związanych ze zorganizowaniem dwóch (2) seminariów (inicjacja - wrze-
sień 2020, czerwiec 2021) - w 2020 r. zorganizowano 1 seminarium, które odbyło się
15.10.2020, poświęcone rozwojowi kompetencji w sektorze komunikacji marketingowej, pod 
nazwą MarCom Skills Seminar; 

- przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje w sektorze (2020-2022); 

-  realizacja działań komunikacyjnych w oparciu o przygotowaną strategię komunikacji (2020-
2022).  

Działalność analityczno-badawcza:  

- udział w badaniu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego oraz w upowszechnianiu jego wyników
(2020, 2022) - w trakcie; obecnie prowadzone są konsultacje z sektorem; 

- przygotowanie zasad realizacji (założeń) badania – analiza porównawcza (Polska a kraje UE)  
w zakresie sektorowych ram kwalifikacji i przeprowadzenie badania (II połowa 2020) – zrealizo-
wane; 

- przygotowanie założeń analizy sektora komunikacji marketingowej i założeń do opracowania
poradnika dobrych praktyk, nakierowanego na pracowników sektora w wieku 50+ i na osoby  
z kwalifikacjami nieadekwatnymi do potrzeb sektora (grudzień 2020) – zrealizowane; 

- aktywności analityczno-badawcze Rady Sektorowej, tj. monitoring zapotrzebowania kwalifika-
cyjno-zawodowego oraz inne aktywności (2020-2022) - odbyła się pierwsza edycja badania po-
trzeb szkoleniowo-rozwojowych w sektorze komunikacji marketingowej, prowadzono monito-
ring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej (wydania kwartalne).  

2.2. INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ RADĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM. 

2.2.1. PROPOZYCJE ZMIAN LEGISLACYJNYCH10.  

W 2020 r. nie realizowano zadań w tym zakresie.  

                                                           
10 Opis powinien zawierać informację o propozycjach zmian legislacyjnych, które zostały przekazane przez Radę, propozycjach zmian legislacyjnych, które są w

trakcie opracowywania lub na etapie analiz.
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2.2.2. TWORZENIE/AKTUALIZACJA KWALIFIKACJI ORAZ TWORZENIE/AKTUALIZACJA SEK-
TOROWYCH RAM KWALIFIKACJI 

W 2020 r. Grupa Robocza ds. Ram kwalifikacji przygotowała założenia do przeprowadzenia ana-
lizy i przygotowania raportu dot. rozwiązań w zakresie funkcjonujących w Unii Europejskiej ram
kwalifikacji/kompetencji oraz systemów certyfikacji kompetencji w obszarze sektora komunikacji
marketingowej, jak również sektorów / branż o zbliżonym charakterze - analiza porównawcza
rozwiązań polskich i europejskich.  

Badanie zostało przeprowadzone przez wykonawcę zewnętrznego w IV kw. 2020 r. Wyniki analizy 
i wnioski z raportu posłużą Radzie Sektorowej do przygotowania rekomendacji wprowadzenia lub 
niewprowadzania sektorowej ramy kwalifikacji.   

2.2.3. POROZUMIENIA SEKTOROWE11. 

1   

 Data 24.11.2020 r. 

Strony porozumienia Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marke-
tingowej i Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych 
Usług Biznesowych. 

Zakres Działania zmierzające do zbudowania efektywnej współpracy
pomiędzy środowiskiem edukacji a sektorami, które Rady re-
prezentują. Współpraca będzie w szczególności polegać na
identyfikacji potrzeb, możliwości i ograniczeń oraz na prowa-
dzeniu wspólnych działań z interesariuszami sektorów, mają-
cych na celu optymalne przygotowanie przyszłych kadr go-
spodarki. 

Dodatkowo zaplanowano na rok 2021 podpisanie porozumienia międzysektorowego z Sekto-
rową Radą ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.  

2.2.4. POROZUMIENIA EDUKACYJNE. 

W 2020 r. nie realizowano działań w tym zakresie.  

2.2.5. INNE INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ RADĘ.  

Na początku 2020 roku, Rada Sektorowa rozpoczęła swoje działania od przygotowania harmono-
gramu na rok 2020. Otrzymała również Akty Nominacji dla Członków Rady w liczbie 67. 

W wyniku przeprowadzonych głosowań (online) Rada Sektorowa: 

x wybrała ze swojego grona Prezydium Rady 
x przyjęła Regulamin Rady 
x przyjęła Ramowy plan pracy oraz plan pracy RS na 2020 r. 
x powołała 5 Grup Roboczych (GR ds. Rynku Pracy, GR ds. Badań, GR ds. Legislacji, GR ds. Edu-

kacji, GR ds. Ram kwalifikacji) 
x wyłoniła Liderów Grup Roboczych  

                                                           
11 Edukacyjne i inne służące eliminacji barier utrudniających dostęp do pracowników o pożądanych kompetencjach. Opis powinien zawierać informację zarówno

o zawartych porozumieniach jak i planowanych.



    

Strona 9 Z 39

 

x powołała Komitet Ekspercki oraz zatwierdziła jego regulamin 
x przyjęła Rekomendację Nadzwyczajną określającą zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego 

dla sektora komunikacji marketingowej w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19  
x przyjęła Rekomendację Zwyczajną w zakresie szkoleń i doradztwa dla Sektora Komunikacji

Marketingowej - rekomendacja regularna na potrzeby konkursu PARP „Kompetencje dla sek-
torów”. 

W 2020 r. Grupy Robocze rozpoczęły swoje działania. Wszystkie grupy odbyły spotkania online 
zgodnie z harmonogramem spotkań:   

x Grupa ds. Edukacji: 27.07.2020; 07.09.2020; 16.11.2020 
x Grupa ds. Badań: 25.05.2020; 06.07.2020; 07.09.2020; 20.11.2020 
x Grupa ds. Legislacji: 16.06.2020; 08.09.2020; 3.11.2020; 16.11.2020 
x Grupa ds. Rynku Pracy: 27.07.2020; 7.09.2020; 16.11.2020;  
x Grupa ds. Ram kwalifikacji: 16.06.2020; 21.09.2021 

W dn. 16.06.2020 r. odbył się wspólny dla wszystkich warsztat dotyczący ogólnych informacji na
temat sektorowych ram kwalifikacji, przykładów ich wykorzystania w innych sektorach oraz Zin-
tegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warsztat miał posłużyć do zgłębienia zagadnień związanych  
z ramami kwalifikacji, a także przygotować Członków Grupy i Rady do wypracowania rekomenda-
cji w sprawie sektorowej ramy kwalifikacji.  

 
W 2020 r. odbyło się 5 spotkań Rady Sektorowej w formie (online). Spotkania miały charakter
statusowo-inspiracyjny. Dotyczyły bieżących prac wykonywanych przez Radę oraz planowanych 
działań – 29.01.2020; 31.03.2020; 23.06.2020; 09.09.2020; 24.11.2020.  
Pozostałe działania Rady Sektorowej prowadzone w 2020 r., w tym działania, w których uczest-
niczyli bezpośrednio Animator Rady Marcin Olkowicz oraz Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Opach: 

x Powstała strategia komunikacji Rady Sektorowej - usługa realizowana była przez podmiot ze-
wnętrzny; 

x Utworzono profil Rady Sektorowej w mediach społecznościowych LinkedIn  
https://www.linkedin.com/company/rada-sektorowa-komunikacja/; 

x Utworzono Newsletter Rady Sektorowej, który wysyłany jest raz na trzy miesiące; 
x Przygotowana została publikacja „Monitoringu rynku pracy, edukacji i komunikacji marketin-

gowej”. Materiał został udostępniony na stronie www RS. Monitoring ukazywał się z często-
tliwością raz na kwartał;   

x W dn. 29.01.2020 r. odbyła się pierwsza konferencja RS pn. MarCom Skills Day „Kompetencje 
pracowników vs potrzeby pracodawców”. Spotkanie było również okazją do inauguracji Rady 
Sektorowej. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy wręczyli akty powołania Członkom Rady Sektoro-
wej, dzięki czemu oficjalnie rozpoczęła ona swoją działalność. Wydarzenie przebiegło pod ha-
słem: Kompetencje pracowników vs oczekiwania pracodawców. Uczestnicy dowiedzieli się, na
czym polega system rad sektorowych, poznali założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
(ZSK), a przede wszystkim możliwości współdziałania nad rozwiązaniami, które pozwolą lepiej 
dopasować system edukacji do wymagań marketingowego rynku. Eksperci zaprezentowali 
wyniki badań sensu pracy oraz zawodów przyszłości w środowiskach cyfrowych. Przedstawili 
także trendy i prognozy rynku pracy na najbliższe lata oraz strategie poszukiwania pracy.  
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Nie zabrakło case studies, m.in. z obszaru employer brandingu czy prowadzenia procesów re-
krutacyjnych. Na liście zgłoszeń uczestników, którzy potwierdzili swoją obecność, znalazło się
240 osób. Ostatecznie w wydarzeniu wzięło udział (podpisało listę obecności) 170 osób; 

x Raport „Marketingowe Kompetencje Przyszłości” to narzędzie Rady Sektorowej ds. Kompe-
tencji Sektora Komunikacji Marketingowej do opracowania rekomendacji usług rozwojowych
dla tegoż sektora. Realizacja badania w początkowej fazie pandemii (12-31 marca br.) oraz 
pogłębienie analizy podczas panelu eksperckiego pozwoliły na uchwycenie efektu, jaki kryzys
wywołał w środowisku. W dn. 27.05.2020 r. odbyło się webinarium pt.: „Czego uczy kryzys  
w obszarze komunikacji marketingowej?” – dyskusja ekspertów na podstawie wyników tego 
badania. W spotkaniu uczestniczyło 119 osób, dodatkowo 59 osób oglądało „na żywo”
transmisję na platformie YouTube; 

x W dn. 15.10.2020 r. zorganizowano I Seminarium RS pn. MarCom Skills Seminar. Wydarzenie 
odbywało się online z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Seminarium miało charakter 
otwarty, poświęcone było rozwojowi kompetencji w sektorze komunikacji marketingowej. Na 
wydarzenie zapisało się 220 osób. Udział wzięło 118 osób, w tym maksymalna liczba osób
oglądających w jednym czasie wynosiła 118 osób. Fragmenty nagrania seminarium oraz pre-
zentacje umieszczono na stronie Rady sektorowej:  
https://radasektorowa-komunikacja.pl/marcom-skills-seminar/; 

x Podpisano porozumienie z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Bizneso-
wych (24.11.2020);  

x Animator Rady wśród swoich aktywności w 2020 roku przede wszystkim skupił się na prowa-
dzeniu rozmów z kandydatami na Członków lub ekspertów RS. Analizował nowe zgłoszenia,
aktywizował obecnych Członków do ciągłej pracy na rzecz działań, które miały zostać zrealizo-
wane zgodnie z harmonogramem pracy. Odbywał liczne spotkania z Członkami Rady, wła-
dzami miast (Kielce), uczelniami, szkołami branżowymi i uczniami szkół branżowych. Konty-
nuowane były rozmowy ws. porozumień sektorowych; 

x Animator Rady m.in. wystąpił z prezentacją RS oraz brał udział w debacie podczas Drugiego
Forum Akademicko-Gospodarczego "Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju
kraju"  (06.02.2020); 

x Wiceprzewodnicząca Rady była panelistką w debacie eksperckiej podczas seminarium IBE pn.
Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie rozwoju kompetencji ICT (11.03.2020); 

x W dn. 09.07.2020 r. Przedstawiciele RS (Prezydium) brali udział w spotkaniu nadzwyczajnym 
realizowanym przez PARP ws. przygotowania Rekomendacji Covid-19; 

x Pan Marcin Olkowicz wziął udział w konferencji Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawo-
dowych RP, wygłosił prelekcję na temat „Kompetencje przyszłości – po co się uczyć, skoro
rynek chce czegoś innego (?)” (25.09.2020); 

x W ramach promocji działania RS podczas wydarzeń branżowych, Pan Marcin Olkowicz (prze-
wodniczący RS) m.in. wystąpił na konferencji „PR 2021. Challenge accepted!” (28.08.2020); 

x Rada Sektorowa wystosowała list do prezes PARP i MFiR w związku z trudną sytuacją sektora
w czasie pandemii;  

x Rada Sektorowa podjęła współpracę z IARP, co skutkowało przygotowaniem raportu nt. ”Iden-
tyfikacja instrumentów wsparcia dla sektora komunikacji marketingowej”(2020). Raport po-
wstał na zlecenie PARP; 

x Członkini Rady Sektorowej - Ewa Duda-Maciejewska wzięła udział w badaniu delfickim prowa-
dzonym w ramach Prognozy zapotrzebowania na pracownikóww zawodach szkolnictwa bran-
żowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy przez IBE i MEN;  

x Wiceprzewodnicząca Ewa Opach, z ramienia RS, brała udział w pracach grupy eksperckiej jako 
1 z 36 
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ekspertów z dziedziny finansowania, polityki i programów publicznych na rzecz przedsiębior-
czości, edukacji, badań i rozwoju, infrastruktury oraz rynku wewnętrznego, nad oceną warun-
ków powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w ramach międzynarodowego projektu badaw-
czego Global Entrepreneurship Monitor (GEM). GEM jest największym międzynarodowym
projektem badawczym w obszarze przedsiębiorczości. Od ponad 20 lat dostarcza wiedzy nt.
postaw i zachowań przedsiębiorczych ludzi oraz uwarunkowań prowadzenia działalności go-
spodarczej w ok. 60 krajach świata. Polska uczestniczy w nim od 9 lat, reprezentowana jest
przez PARP oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; 

x W ramach promocji działań RS podczas wydarzeń branżowych, Wiceprzewodnicząca Rady Ewa 
Opach wzięła udział w Konferencji Edukacja 4.0 i Fora Innowacyjności - Prezentacja pt. „Mar-
keting Internetowy w MSP” (3, 10 oraz 15 grudnia 2020 r.); 

x Członkowie Rad wzięli również udział w szeregu różnych konsultacji projektowych, między in-
nymi: projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw;
kart kompetencji, sektor: marketing – narzędzia wspierającego opisywanie kwalifikacji w za-
kresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się; 

x Rada podjęła szereg wysiłków, by wesprzeć wdrożenie nadzwyczajnej rekomendacji usług roz-
wojowych w okresie październik – grudzień (działania komunikacyjne skierowane do sektora,
inicjowanie spotkań operatora z zainteresowanymi MSP, przygotowanie materiałów informa-
cyjnych dla MSP). 

 

2.3. EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKACJI RADY12. 

2.3.1. OPIS PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH. 

L.p. Data Rodzaj działania Cel/ zakres/ Tematyka 

Liczba 
uczest-
ników 
(jeżeli
doty-
czy) 

1.  
 

9-29.01.2020 

Komunikacja i pro-
mocja konferencji 
MarCom Skills Day 

Przygotowanie dedykowanej podstrony wydarzenia wraz z 
formularzem zgłoszeniowym, który zawierał także opcję
zgody na włączenie do bazy subskrybentów (w celu budo-
wania bazy newsletterowej); 
Przygotowanie i wysyłka dedykowanych mailingów do bazy
subskrybentów IAB Polska (9 i 22.01.2020) oraz SAR 
(15.01.201); 
Komunikacja wydarzenia w social mediach IAB Polska i SAR 
i wybranych mediów, utworzenie dedykowanego wydarze-
nia na Facebooku; 
Pozyskanie patronów medialnych: WirtualneMedia.pl i Per-
spektywy.pl; 
Przygotowanie komunikatu prasowego, który został wy-
słany do 10 wybranych portali zgodnych z grupą docelową
uczestników konferencji, a opublikowany na łamach 4 z
nich: Perspektywy, NowyMarketing.pl, PublicRelations.pl, 

170 

                                                           
12 W przypadku opisu działań informacyjnych należy wskazać liczbę i nazwy podmiotów, do których przekazano informację (wraz z terminem przekazania informa-

cji), biorąc pod uwagę zarówno członków Rady jak i inne podmioty niebędące członkami Rady.  
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Signs.pl. (15.01.2020). Relacja z wydarzenia ukazała się na
łamach Wirtualnych Mediów (30.01.2020); 
Przygotowanie aftermovie oraz wideo z wypowiedziami 
prelegentów:  
Zbigniewa Brzezińskiego 
https://www.youtube.com/watch?v=qsnrcUUxwU0&ab_channel=RadaSektorowa   

i Joanny Malinowskiej-Parzydło  
https://www.youtube.com/watch?v=zawaVfHIjYk&ab_channel=RadaSektorowa   
komunikacja w kanałach własnych Rady Sektorowej. 

2. 5-31.03.2020 Komunikacja 
pierwszego bada-
nia potrzeb szkole-
niowo-rozwojo-
wych w sektorze 
komunikacji mar-
ketingowej 

Przygotowanie i wysyłka dedykowanych mailingów do bazy
subskrybentów IAB Polska (16.03.2020) oraz SAR
(12.03.2020); 
Komunikacja badania w social mediach IAB Polska i SAR; 
12.03.2020 - Wysyłka komunikatu prasowego do wybra-
nych portali branżowych. Opublikowany m.in. na łamach
NowyMarketing.pl. 

N/A 

3. 25.05.2020 Komunikacja i pro-
mocja raportu 
Marketingowe 
kompetencje Przy-
szłości 

Przygotowanie i wysyłka dedykowanych mailingów do bazy
IAB Polska (26.02.2020) i bazy SAR (26.02.2020); 
Wysyłka komunikatu prasowego do wybranych mediów; 
Publikacje postów o raporcie w kanałach social media IAB 
Polska i SAR oraz kanale LinkedIn Rady Sektorowej (tu 
utworzenie również cyklu postów z danymi z raportu, przy-
kład:  
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6681151261879996416/  

 

4. 27.05.2020 Webinarium upo-
wszechniające wy-
niki raportu Mar-
ketingowe Kompe-
tencje Przyszłości 

Pogłębienie wyników badania i raportu Marketingowe
Kompetencje Przyszłości przez ekspertów:  
•Agata Kaczmarska, HR Director Dentsu Aegis Network Po-
land  
•Adrianna Kubik, Business Director They.pl  
•Ewa Opach, Wiceprzewodnicząca Rady Sektorowej, IAB 
•Piotr Krasiński, Zastępca Dyrektora DRK, PARP 
Partner wydarzenia - polski ośrodek analityczny THINK-
TANK; 
 
Webinar przeprowadzony live i transmitowany na kanale 
Youtube; 
 
Promocja webinaru w social mediach Rady Sektorowej, IAB 
Polska i SAR. 

119  

5. 28.08.2020 Udział w wydarze-
niu branżowym 

Marcin Olkowicz prelegentem podczas branżowej konfe-
rencji online „PR 2021. Challenge accepted!” poświęconej 
komunikacji po pandemii. 

N/A 

6. 05.10.2020 Poinformowanie o 
dofinansowaniu do 
rekomendowanych 
szkoleń dla sektora
komunikacji mar-
ketingowej i rozpo-
częciu nabór wnio-
sków przez PARP
na dofinansowanie 
usług rozwojowych 

Wysyłka komunikatu prasowego do wybranych mediów; 
Cykliczne informacje na kanale LinkedIn Rady Sektorowej 
oraz w social mediach IAB Polska i SAR. 

N/A 
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dla przedsiębior-
ców sektora. 

7. 20.09-
15.10.2020 

Webinarium Mar-
Com Skills Semi-
nar:  

Dialog z ekspertami z różnych środowisk, m.in. na tematy:
jakie kompetencje w branży są obecnie kluczowe; instru-
menty wsparcia dla uczestników branży, pokolenie silver
kontra młodzi – dobre praktyki z rynku; prognoza zawodów
przyszłości czy też współpraca biznesu i uczelni;  
 
Patroni medialni wydarzenia: RocketJobs, Nowy Marketing, 
Perspektywy, HR Business Partner;  
 
Webinar przeprowadzony był z wykorzystaniem platformy
ClickMeeting, która przy rejestracji pozwalała na zbieranie
zgód na dołączenie do bazy subskrybentów – powiększanie
bazy newsletterowej; 
 
Wysyłka dedykowanych mailingów do bazy własnej Rady
Sektorowej (20.09.2020), IAB Polska (22.09 i 12.10.2020) i 
SAR (09.10.2020); 
 
Informacja prasowa do patronów medialnych i wybranych 
mediów branżowych; 
 
Informacje z zaproszeniem na webinar na LinkedIn Rady 
Sektorowej, w social mediach IAB Polska  
i SAR, utworzenie wydarzenia na Facebooku, gdzie na bie-
żąco przedstawiane były kolejne wystąpienia; 
 
Przygotowanie i udostępnienie nagrań z poszczególnych
wystąpień w kanałach własnych Rady Sektorowej. 
https://radasektorowa-komunikacja.pl/marcom-skills-seminar/  

118 

8. 15.10.2020 Zakomunikowanie 
wniosków z ra-
portu Instytutu 
Analiz Rynku Pracy 
pt. „Identyfikacja
instrumentów
wsparcia dla roz-
woju sektora ko-
munikacji marke-
tingowej” 

Wysyłka informacji prasowej do wybranych mediów; 
Informacja w social mediach Rady Sektorowej, IAB Polska i 
SAR. 

N/A 

9. 23-27.11.2020 Udział w wydarze-
niu branżowym 

Udział w Filmteractive Festival - w edycji znaleźli się przed-
stawiciele Rady Sektorowej: Marcin Olkowicz i Dariusz 
Rzontkowski (członek RS) wraz z zaproszonym gościem Kac-
prem Sawickim. 

N/A 

10. 25-27.11.2020 Udział w wydarze-
niu branżowym 

Wirtualny XI Kongres E(x)plory „Edukacja dla innowacji. In-
nowacje w edukacji” - w roli partnera merytorycznego wy-
darzenia, a jednym z prelegentów była Członkini Rady Sek-
torowej – Renata Dankowska, Prezes Zarządu PROGRA Sp. z
o.o., doradca zawodowy, programista. 

N/A 

11. 15-31.12.2020 Komunikacja i pro-
mocja badania: po-

Wysyłka komunikatu prasowego do wybranych mediów; N/A 
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trzeb kwalifika-
cyjno-zawodowych 
osób 50+ 

Przygotowanie i wysyłka dedykowanych mailingów do bazy
własnej Rady Sektorowej (15.12.2020),  IAB Polska 
(15.12.2020) i bazy SAR (17.12.2020);  
Publikacje postów na kanale LinkedIn Rady, w kanałach so-
cial media IAB Polska i SAR. 

12. N/A Strona www 25.03.2020: Dobudowanie i przygotowanie treści na pod-
stronę Komitetu Eksperckiego z modułem przedstawiania
jego członków:  
https://radasektorowa-komunikacja.pl/o-radzie-2/komitet-ekspercki/  

16.04.2020: Utworzenie dwóch osobnych podstron zbior-
czych z podziałem na publikacje Rady sektorowej i opraco-
wania z rynku:  
https://radasektorowa-komunikacja.pl/publikacje-rady/  

  
07.06.2020: Przygotowanie regulaminu i założeń oraz bu-
dowa podstrony do zapisu do bazy news- letterowej:  
https://radasektorowa-komunikacja.pl/newsletter-2/  

N/A 

13. Od 06.2020 
do teraz 

Newsletter 06.2020: Przygotowanie layoutu i wysyłka news-lettera raz 
na kwartał do bazy subskrybentów rozwijanej dzięki pro-
mocji wydarzeń Rady Sektorowej oraz postów w mediach 
IAB Polska i SAR; 
W lipcu 2020 rozpoczęliśmy wysyłkę newsletterów, które
do tej pory uzyskują dużo wyższe niż przeciętne wskaźniki
otwarć i kliknięć. Do końca roku ukazały się dwa:  
10.07.2020: Wysyłka pierwszego newslettera 
(liczba subskrybentów: 325, wskaźnik otwarć: 35%, wskaź-
nik kliknięć: 12%) 
22.10.2020: Wysyłka drugiego newslettera (liczba subskry-
bentów: 441 wskaźnik otwarć: 38%, wskaźnik kliknięć: 10%) 
Liczba subskrybentów w bazie na koniec 2020 roku wyno-
siła: 435. 

N/A 

14. 10.05.2020 do 
teraz 

Profil na LinkedIn 
 

https://www.linkedin.com/company/rada-sektorowa-komunikacja/ 
04.2020: Opracowanie strategii obecności Rady Sektorowej
oraz layoutów grafik zgodnych ze strategią komunikacji
Rady i systemem ID Rad Sektorowych; 
 
10.05.2020: Uruchomienie profilu Rady Sektorowej na Lin-
kedIn; 
 
Od tej pory systematycznie – co najmniej 2 razy  
w tygodniu zamieszczamy posty merytoryczne dotyczące
bieżącej działalności Rady, polecanych wydarzeń czy cyklów
tematycznych, np. #LudzieRady;  
 
W pierwszym roku działalności głównym celem było zdoby-
cie zaangażowanych obserwatorów wysiłkiem całkowicie
bezpłatnym. Po pół roku od powstania do końca 2020 r.: 

x profil obserwowało 491 osób, 
x uzyskaliśmy blisko 20 000 wyświetleń naszych po-

stów, 551 kliknięć, 687 reakcji oraz 122 udostęp-
nienia. 

N/A 
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2.4.AKTYWNOŚĆ BADAWCZA I ANALITYCZNA RADY. 

2.4.1. BADANIA. 

1 Tytuł badania Marketingowe Kompetencje Przyszłości  

Okres realizacji badania Marzec-kwiecień 2020 

Status � w toku X zakończone 

Cele badawcze Główny cel badania: Monitoring potrzeb szkoleniowo-rozwo-
jowych pracowników sektora komunikacji marketingowej. 

Efekt badania: Raport.  

Wyniki badań zostały wykorzystane do przygotowania nad-
zwyczajnej Rekomendacji RS.  

Metody i techniki badawcze Badanie ilościowe – ankieta, fokus ekspertów. 

Zakres podmiotowy/ respondenci Respondenci to przedsiębiorcy i pracownicy sektora. 

Miejsce publikacji raportu Strona RS, profil LinkedIn RS, webinar RS. 

Informacje dodatkowe  

 

2 Tytuł badania Badanie problemów doświadczanych przez osoby 50+ z niea-
dekwatnymi kwalifikacjami na rynku pracy w sektorze komu-
nikacji marketingowej  

Okres realizacji badania  

Status � w toku X zakończone 

Cele badawcze Główny cel badania: analiza sektora komunikacji marketingo-
wej, zgromadzenie wiedzy na temat stanu faktycznego, możli-
wości i problemów doświadczanych przez osoby 50+ na rynku
pracy w branży marketingowej.  

Efekt badania: Raport – podsumowanie obejmujące całość zre-
alizowanych działań badawczych wraz ze wskazaniem tzw. do-
brych praktyk oraz praktycznymi rekomendacjami dla sektora 
komunikacji marketingowej. 

Wyniki badań zostaną wykorzystane do opracowania dobrych 
praktyk kierowanych wobec osób, które ukończyły 50 lat, 
uwzględniający osoby z kwalifikacjami nieadekwatnymi do po-
trzeb sektora, chcących kontynuować lub rozpocząć pracę w
branży marketingowej.  

Metody i techniki badawcze Desk research/Badania ilościowe (CAWI, CATI) / Badania jako-
ściowe. 

Zakres podmiotowy/ respondenci Badanie jakościowe: Próba badawcza obejmuje 10 wywiadów,
z czego 5 zostało zrealizowanych z osobami uprawnionymi do
reprezentowania firmy, a 5 -z pracownikami powyżej 50. roku
życia, zatrudnionymi w sektorze komunikacji marketingowej. 
Badanie ilościowe: przedstawiciele firm, którzy są właścicie-
lami, członkami zarządu, partnerami zarządzającymi oraz dy-
rektorami kadr, HR i innymi osobami decyzyjnymi w kwestiach 
zatrudnienia, rekrutacji, spraw pracowniczych. 

Miejsce publikacji raportu Strona RS, profil LinkedIn RS. 
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Informacje dodatkowe W 2021 r. planowany jest webinar dotyczący wyników bada-
nia. 

 

3 Tytuł badania BBKL 

Okres realizacji badania Etap 2020 

Status X w toku X zakończone 

Cele badawcze  

 

 

Metody i techniki badawcze Recenzowanie analizy desk research oraz konsultowanie ra-
portu metodologicznego. 

Zakres podmiotowy/ respondenci  

Miejsce publikacji raportu  

Informacje dodatkowe  

 

Planowane badania na rok 2021: 

1 Tytuł badania Badanie własne RS: Badanie statusu i oceny współpracy edu-
kacji z biznesem 

Planowany okres realizacji I kwartał 2021 

Cele badawcze Głównym celem badania będzie identyfikacja zakresu i jakości
obecnej współpracy edukacji i biznesu w obszarze kształcenia
na potrzeby sektora. 

Efektem badania powinien być raport obrazujący status współ-
pracy pomiędzy edukacją a biznesem w SKM. 

Wyniki badań powinny umożliwić ich wykorzystanie jako pod-
stawy do opracowania założeń warsztatów dla edukacji i biz-
nesu, które odbędą się w 2021 r. 

Metody i techniki badawcze Ankieta. 

Zakres podmiotowy/ respondenci Przedsiębiorcy i pracownicy sektora oraz reprezentanci uczelni. 

Informacje dodatkowe 
(w tym planowany sposób publika-
cji/ upowszechniania) 

Strona RS, profil LinkedIn RS. 

 

2 Tytuł badania Badanie własne RS: Marketingowe kompetencje przyszłości – 
II edycja 

Planowany okres realizacji II kwartał 2021 

Cele badawcze 
 

Główny cel badania: Monitoring potrzeb szkoleniowo-rozwo-
jowych pracowników sektora komunikacji marketingowej. 

Efekt badania: Raport.  

Wyniki badań będą wykorzystane do ewentualnej aktualizacji
Rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji.  

Metody i techniki badawcze Badanie ilościowe – ankieta, fokus ekspertów. 
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Zakres podmiotowy/ respondenci Przedsiębiorcy i pracownicy sektora. 

Informacje dodatkowe 
(w tym planowany sposób publika-
cji/ upowszechniania) 

Strona RS, profil LinkedIn RS. 

 

3 Tytuł badania BBKL 

Okres realizacji badania Etap 2021 

Status X w toku zakończone 

Cele badawcze  

 

 

Metody i techniki badawcze Wsparcie w doborze ekspertów do wywiadów, a także wszel-
kie konieczne konsultacje przy realizacji badania. 

Zakres podmiotowy/ respondenci  

Miejsce publikacji raportu  

Informacje dodatkowe  

 

2.4.2. ANALIZY. 

1 Tytuł analizy Analiza rozwiązań w zakresie funkcjonujących w Unii Eu-
ropejskiej ram kwalifikacji/kompetencji oraz systemów
certyfikacji kompetencji w obszarze sektora komunikacji 
marketingowej oraz sektorów/branż o zbliżonym charak-
terze – analiza porównawcza rozwiązań polskich i euro-
pejskich 

Status � w toku X zakończona 

Cele Głównym celem analizy było zdobycie wiedzy na temat
praktycznego wykorzystania oraz korzyści z wprowadzenia
ram kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. 

Efektem analizy jest raport – podsumowanie obejmujące
opis zrealizowanych działań badawczych wraz z opisem za-
stosowanej metodologii oraz wnioskami z badania. 

Wyniki analizy zostaną wykorzystane jako podstawa do
opracowania rekomendacji w zakresie utworzenia sektoro-
wej ramy kwalifikacji dla sektora komunikacji marketingo-
wej w Polsce. 

Zakres analizy Desk research oraz wywiady indywidualne zrealizowane z 
grupą 12 ekspertów, którzy uczestniczyli w procesie two-
rzenia sektorowych ram kwalifikacji lub/i byli osobami ko-
rzystającymi z SRK, w tym z osobami reprezentującymi pod-
mioty działające na rzecz sektorów, w których funkcjonują
ramy kwalifikacji/kompetencji lub systemy certyfikacji kom-
petencji. 

Miejsce publikacji  Strona RS, profil LinkedIn RS. 

Informacje dodatkowe  
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2 Tytuł analizy Kwartalny monitoring rynku edukacji, pracy i komunikacji 
marketingowej 

Status � w toku X zakończona 

Cele Głównym celem analizy była identyfikacja najnowszych ra-
portów, trendów, analiz dotyczących rynku pracy z naci-
skiem na sektor komunikacji marketingowej. 

Efektem analizy są 4 raporty. 

Wyniki analizy są wykorzystane do upowszechniania wiedzy 
wśród interesariuszy sektora. 

Zakres analizy Desk research.  

Miejsce publikacji  Strona RS, profil LinkedIn RS. 

Informacje dodatkowe _ 

 

Planowane analizy na rok 2021: 

1 Tytuł analizy Kwartalny monitoring rynku edukacji, pracy i komunikacji 
Marketingowej - kontynuacja 

Planowany okres 
realizacji: 

4 edycje w 2021 r. 

Cele Głównym celem analizy jest identyfikacja najnowszych raportów, trendów,
analiz dotyczących rynku pracy z naciskiem na sektor komunikacji marketingo-
wej. 

Efektem analizy są 4 kwartalne raporty. 

Wyniki analizy zostaną wykorzystane do upowszechniania wiedzy wśród intere-
sariuszy sektora. 

Zakres analizy Desk research. 

Planowany sposób
publikacji/ upo-
wszechniania 

Strona RS, profil LinkedIn RS. 

Informacje dodat-
kowe 

_ 

 

2.5. REALIZACJA ZALECEŃ WYNIKAJĄCYCH Z EWALUACJI RAD13. 

2.5.1. SPOSÓB ZAPEWNIENIA CZŁONKOM RADY PEŁNEJ INFORMACJI O PRACACH PREZY-
DIUM I ANIMATORA RADY. 

Rada zapewnia Członkom pełne informacje o swoich pracach, efektach prac Prezydium i Anima-
tora poprzez bezpośrednie kontakty (spotkania robocze, prezentacje Rady), korespondencję in-
dywidualną i zbiorową, zawierającą najważniejsze ustalenia i relacje z istotnych dla Członków ak-
tywności. Informacje przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej obejmują wszystkie

                                                           
13 Załącznik do uchwały nr 197 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 7 marca 2018 r.; źródło: https://www.po-

wer.gov.pl/media/53184/Zalacznik_197.pdf
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kluczowe działania Prezydium i Animatora. Sprawozdanie z działalności Rady za 2020 r. zostanie
zamieszczone na www Rady i przekazane Członkom bezpośrednio lub podczas spotkania Rady. 

Rada prowadzi stale aktualizowaną stronę www (z działem aktualności), profil społecznościowy
na LinkedIn, wysyłkę newslettera.  Istotne aktywności Rady, wymagające wsparcia medialnego,
komunikowane są m.in. poprzez informacje prasowe i promocję Rady w trakcie wydarzeń spe-
cjalnych. 

Członkowie Rady dysponują kontaktem do Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Anima-
tora Rady i są zachęcani do komunikacji bezpośredniej. 

 

2.5.2. SPOSÓB GROMADZENIA PRZEZ PREZYDIUM I ANIMATORA INFORMACJI ZWROTNEJ 
O PRACACH RADY OD CZŁONKÓW RADY. 

W 2020 r. gromadzenie informacji zwrotnej od Członków Rady odbywało się drogą mailową i 
telefoniczną. Istotną rolę pełnią tu spotkania Grup Roboczych, podczas których Członkowie zgła-
szają uwagi, opinie, wnioski. Najważniejsze informacje zwrotne odnotowywane są w postaci no-
tatek podsumowujących i przechowywane jako zbiór informacji w przestrzeni dyskowej projektu. 

2.5.3. WPROWADZONE PRZEZ RADĘ SPOSOBY MONITOROWANIA JAKOŚCI PRACY RADY (W 
TYM CZĘSTOTLIWOŚĆ MONITORINGU). 

Monitoring jakości, wynikający z harmonogramu realizowanych zadań, publikowany jest raz na 
kwartał. Sprawozdanie Prezydium z badania jakości pracy Rady (notatka Prezydium) przedsta-
wiana jest do wiadomości Komitetowi Sterującemu na każdym jego posiedzeniu. 
 
Prezydium Rady na bieżąco ocenia także harmonogram realizacji projektu i plany pracy Rady.  
Z chwilą uruchomienia aktywności Grup Roboczych jakość pracy Grup oceniana jest co 2 mie-
siące, na podstawie protokołów sporządzanych po każdym spotkaniu Grupy, a także na podsta-
wie prowadzonych cyklicznie spotkań z Liderami Grup. Wyniki oceny jakości będą znajdowały
odzwierciedlenie w sprawozdaniach z pracy Grup, przedstawianych Radzie. 
Jedną z metod monitorowania jakości pracy Rady (jednocześnie ewaluacji rezultatów) jest for-
malne dołączenie przedstawicieli Prezydium Rady do prac (w roli patronów) w Grupach Robo-
czych. Powyższe rozwiązanie usprawnia także przepływ informacji w Radzie. 

2.5.4. WPROWADZONY PRZEZ RADĘ METODY I CZĘSTOTLIWOŚĆ EWALUACJI PRACY RADY. 

Na każdy etapie projektu prowadzone są działania ewaluacyjne. Ewaluacja systemowa (ex ante)
obejmuje np. dyskusję w Prezydium lub w zespole projektowym, mającą na celu ustalenie, w
jakim stopniu podejmowana decyzja (lub zaprojektowany proces/działanie) będzie pozostawała
w zgodzie z przyjętymi założeniami, zasadami i celami działania systemu Rad Sektorowych etc.  
Ewaluacja tego rodzaju pozwala na ocenę racjonalności i adekwatności podejmowanych działań,
np. do budżetu lub celów Rady. 
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2.5.5. SPOSÓB BADANIA POTRZEB INTERESARIUSZY I ICH WŁĄCZANIE W PRACE RADY14. 

Potrzeby interesariuszy w 2020 r. badane były w procesie pozyskiwania kandydatów na Członków
i Ekspertów Rady przez Prezydium i Animatora Rady oraz przy wszystkich oficjalnych wystąpie-
niach Prezydium i Animatora (konferencje, debaty etc.). Odbywało się to w drodze kilkudziesięciu
rozmów bezpośrednich, kilkunastu spotkań (prezentacji) zbiorowych, analizowania dokumentacji 
(raporty rynkowe, zapisy wystąpień podczas debat, konferencji etc.). Powyższe aktywności miały
bezpośredni związek z pozyskiwaniem przyszłych Członków Rady i uwzględniały potrzebę zacho-
wania reprezentatywności. Istotne efekty badania potrzeb interesariuszy opisywane były na tym
etapie w postaci korespondencji mailowej, zapisów na dysku (tabela). 

Interesariusze Rady byli włączani w prace Rady poprzez zaproszenie do aktywności w Grupach
Roboczych, grupach zadaniowych i Komitecie Eksperckim. 

Członkowie Rady, a pośrednio poprzez nich także interesariusze Rady, wielokrotnie zapraszani
byli w ciągu 2020 r. do dyskusji i wypowiedzi związanych np. z konsultowaniem projektów zmian
przepisów, opiniowania dokumentów strategicznych etc. 

W raportowanym okresie w obszarze analityczno-konsultacyjnym Rada podejmowała następu-
jące działania: 

Konsultacje kolejnych odsłon założeń badania BBKL;  
Konsultacja Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030; 
Konsultacje zmian legislacyjnych (koordynowanych m.in. przez Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorstw); 
Przygotowanie założeń, a także kwestionariusza badania potrzeb szkoleniowo-rozwojowych, 
a następnie konsultacje kwestionariusza z PARP; 
Prezentacja wyników badań własnych Rady podczas seminarium i posiedzeń plenarnych Rady; 
Analiza wyników badań innych Rad Sektorowych; 
Bieżąca analiza raportów nt. rynku pracy opracowywanych przez PARP; 
Konsultacja badań z innymi Radami Sektorowymi. 

 

2.5.6. SPOSÓB ODZWIERCIEDLENIA ZALECEŃ Z WYNIKÓW EWALUACJI W REGULAMINIE 
DZIAŁANIA RADY 

Do Regulaminu Rady implementowano rozwiązania wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wy-
ników ewaluacji, w tym w szczególności: 

 zachowanie reprezentatywności interesariuszy 
 okresowość i systematyczność spotkań organów Rady. 

Treść Regulaminu Rady została opracowana zgodnie ze wzorem otrzymanym z PARP. 

  

                                                           
14 Należy załączyć listę interesariuszy (wg. wzoru w załączniku nr 2 do sprawozdania z działalności Rady)
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III. REALIZACJA KAMIENI MILOWYCH PROJEKTU. 

L.p. Kamienie milowe projektu określone w pkt 3 Studium Wykonalności  Realizacja  
1. Przedstawienie PARP składu SR wraz z Regulaminem SR Zrealizowano w X 2019 r. 

2. Poinformowanie interesariuszy o powołaniu SR  Zrealizowano w okresie IX/X 2019 r. 

3. Przyjęcie planu pracy SR, w tym podział zadań pomiędzy poszczegól-
nych członków   

Zrealizowano w I kwartale 2020 r.  
 

4. Okresowa weryfikacja i aktualizacja planu pracy Rady  Zrealizowano: I kwartał 2020 r.  

Do realizacji: 

I kwartał - 2021 r., 2022 r.  

5. Posiedzenia Rady Sektorowej – 1 na kwartał  W 2019 r. odbyło się posiedzenie
Grupy Inicjatywnej RS IX 2019 r. Ko-
lejne – z uwagi na brak powołań zo-
stało odwołane.  

W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia RS. 

6. Przyjęcie planu komunikacji Rady z interesariuszami  Zrealizowano w I kwartale 2020 r.  

7. Uruchomienie strony www Rady  
 

Zrealizowano w IX 2019 r. 

8. Rozpoczęcie monitorowania SKM (potencjalni nowi interesariusze)  
 

W trakcie realizacji. Zadanie rozpo-
częło się w IX 2019 r. 

9. Opracowanie i przekazanie rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompe-
tencji dot. niezbędnych do podjęcia działań szkoleniowo-doradczych 
dot. kompetencji prac. przedsiębiorstw działających na rzecz SKM  

W 2020 r. wydano dwie (2) Rekomen-
dacje RS.  

10. Podpisanie 2 porozumień sektorowych w zakresie współpracy 
 

W 2020 r. podpisano jedno (1) porozu-
mienie sektorowe.  

Zadania w trakcie realizacji. 

11.  Opracowanie przez Radę rozwiązań dla SKM w zakresie dopasowania
kompetencji do potrzeb pracodawców 

Do realizacji.  

Rozpoczęto działania inicjujące. 

12. Rekomendowanie 2 zmian legislacyjnych  
 

Do realizacji. 

12. Rekomendowanie propozycji 4 zmian w obszarze edukacji (niewyma-
gających zmian legislacyjnych)   
 

Do realizacji. 

Rozpoczęto działania inicjujące. 

13.  Opracowanie 5 programów edukacyjnych dla uczelni wyższych  
 

Do realizacji.  

Rozpoczęto działania inicjujące. 

12. Realizacja dziesięciu (10) 1-dniowych warsztatów Edukacja – biznes z 
zakresu weryfikacji kompetencji przez Uczelnie (podaż) i Pracodawców
(popyt) 
 

Do realizacji. 

Rozpoczęto działania inicjujące. 

13.  Realizacja 2 konferencji   Zrealizowano: 

1. konferencja odbyła się 29.01.2020 r.  
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Do realizacji:  

2. konferencja odbędzie się w 2022 r.  

14. Realizacja 2 seminariów  
 

Zrealizowano:  

1. seminarium odbyło się 15.10.2020
r. 

Do realizacji: 

2. seminarium odbędzie się w 2021 r. 

15. Zapewnienie na koniec działań SR min. 35 przedsiębiorców   
 

W trakcie realizacji. 

 

IV. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DALSZEGO FUNKCJONOWANIA RADY. 

 

Prezydium Rady wraz z Komitetem Sterującym prowadzi wewnętrzną wstępną analizę doświadczeń,
które mogą dać możliwość sformułowania rekomendacji w zakresie dalszego funkcjonowania Rady. 
Do końca 2020 r. nie opracowano wniosków w tym zakresie. To zadanie na rok 2021. 
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V. ZAŁĄCZNIKI15. 
 

x Załącznik 1 - Regulamin działania Rady (tekst jednolity)16.  

x Załącznik 2 - Zestawienie interesariuszy sektora. 

x Załącznik 3 - Zestawienie przedsiębiorstw włączonych w identyfikacje i prognozowanie po-
trzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Nie dotyczy sytuacji, jeśli załączniki są dostępne na stronie internetowej Rady.
16 Należy przedstawić, jeżeli wprowadzono zmiany do Regulaminu. 


