
Spotkanie Rady Sektorowej 
15 września 2021



AGENDA



14:00 - 15:30 

Zagajenie (Marcin Olkowicz)

Postępy działań w grupach zadaniowych – prezentacje liderów
 Sektorowa Rama Kwalifikacji (Magdalena Drzazga)

 Programy edukacyjne (szkolenia certyfikowane) (Ewa Duda-Maciejewska)

 Zmiany systemowe (Agnieszka Marzęda)

 Koncepcja Dni Kariery i „pakietu młodzieżowego” (Zbigniew Brzeziński)

 Krótko o innych aktywnościach (Ewa Opach; Marcin Olkowicz)

Konkurs „Pracodawca jutra”(gość PARP – Elżbieta Paduch)

Warsztaty biznes-nauka – resume (Ewa Opach)

O rekomendacji zwyczajnej  – (Ewa Opach)

Przyjęcie i odwołanie Członków (Marcin Olkowicz)

 Inne aktywności  (Marcin Olkowicz)

 Inne sprawy, dyskusja, zamknięcie spotkania



Sektorowa Rama 
Kwalifikacji 

(Magdalena Drzazga)



Programy Edukacyjne
(Ewa Duda-Maciejewska)

































Zmiany systemowe
(Agnieszka Marzęda)



Koncepcja Dni Kariery 
i „pakietu młodzieżowego” 

(Zbigniew Brzeziński)



















Konkurs „Pracodawca jutra” 
(Gościnnie Elżbieta Paduch, PARP)



Warsztaty BIZ-EDU
(Ewa Opach)



 Przygotowanie praktyczne studentów do startu na rynku pracy
 Brak motywacji wykładowców do podejmowania współpracy z 

biznesem w zakresie nauczania (i aktualizacji przekazywanej 
wiedzy)

 Uczelnie nie korzystają z dostępu do własnych absolwentów
 Wdrożenie rankingu zatrudnialności absolwentów (miara 

praktyczności wiedzy) 
 Brak po stronie uczelni animatorów współpracy Biznes- Uczelnia
 Wprowadzić w szkole/uczelni mentoring. A w szkole 

średniej/podstawowej – tutoring, by pomóc 
uczniom/studentom w wyborze ścieżki zawodowej. 

 Uczelniom brak właściwej promocji, np. kierunków nauczania, 
żeby pokazać, jakie niesie korzyści dla studentów i biznesu.

 Naukowcy nie chcą się dzielić publicznie swoimi wynalazkami.
 Brak podejścia "zaczynaj z wizją końca" - uczelnia myśli w 

kategoriach 3-5 lat edukacji. 
 Każda ze stron ma inne priorytety. Biznes liczy w jednostkach 

pieniężnych i "tu i teraz" (plany krótkofalowe).
 Dla biznesu współpraca to ryzyko niezwróconej inwestycji 

(czasu)

Warsztaty



Rekomendacja zwyczajna
(Ewa Opach)



 Operator Krajowe Centrum Pracy

Pierwszy nabór – październik 2021
MSP z sektora

Limit 8500zł/os, 17 000 zł firma

Rekomendacje 
zwyczajne usług 

rozwojowych 
dla sektora



• Planowanie kampanii marketingowej w oparciu o brief strategiczny 
klienta

• Projektowanie strategii komunikacji
• Projektowanie strategii marki
• 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) 
• Prowadzenie sprzedaży i promocji w internecie (e-commerce)
• Planowanie i prowadzenie działań marketingowych w mediach 

społecznościowych
• Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem mobile 

marketing

Rekomenda
cje 

zwyczajne  
dla sektora



• 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 dla 

sektora



Opracowanie i rekomendowanie propozycji 4 zmian systemowych i 
organizacyjnych w obszarze edukacji na poziomie studiów wyższych

Agnieszka Marzęda, Iwona Wojciechowska, 
Agnieszka Bacińska, Magdalena Magusiak, 
Katarzyna Adamiak, Magdalena Spisak, 
Mateusz Felsmann, Andrzej Zawistowski

Opracowanie rekomendacji w zakresie utworzenia sektorowych 
ram kwalifikacji 

Magdalena Drzazga, Andrzej Zawistowski

Opracowanie i wdrożenie 5 programów edukacyjnych dla uczelni 
(m.in. kierunków studiów, kursów, specjalizacji). 

Łukasz Bis, Anna Malinowska, Iwona 
Wojciechowska, Katarzyna Adamiak, Justyna 
Kądziela, Ewa Duda-Maciejewska, Grzegorz 
Krzemień, Tomasz Kozłowski, Andrzej 
Zawistowski

Opracowanie i wdrożenie 4 programów kształcenia zawodowego 
dla dorosłych - certyfikowane programy pozwalające na nabywanie 
oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Ewa Duda-Maciejewska, Katarzyna Adamiak, 
Tomasz Kozłowski, Andrzej Zawistowski, 

Organizacja 10 warsztatów dla przedstawicieli dla przedstawicieli 
edukacji i biznesu 

Joanna Kazak, Iwona Wojciechowska, 
Katarzyna Adamiak, Justyna Kądziela, Łukasz 
Bis, Daria Nawrat, Andrzej Zawistowski,

Opracowanie i realizacja gry wirtualnej dla uczniów szkół średnich 
promującej branżę 

Zbigniew Brzeziński, Renata Dankowska, 
Agnieszka Marzęda, Mateusz Felsmann, 
Agnieszka Bacińska

Opracowanie poradnika dla doradców zawodowych
Opracowanie poradnika dla instruktorów zawodu
Opracowanie poradnika dla potencjalnych uczniów SKM

Zbigniew Brzeziński, Łukasz Bis, Renata 
Dankowska, Wojciech Kreft , Tomasz 
Kozłowski,  Artur Kudzia

Organizacja Dni Kariery - eventy regionalne Zbigniew Brzeziński, Justyna Kądziela, Łukasz 
Bis,



Zmiany 
w składzie Rady



Odwołania
Dariusz Rzontkowski
Marek Banaszak
Małgorzata Olkowicz

Nowi członkowie
Dariusz Zając
Renata Żukowska





1.3 (…) Rada będzie podejmować działania monitorujące stan Sektora oraz skład Rady, 
biorąc pod uwagę jej reprezentatywność (w tym w szczególności z uwzględnieniem 
zasady reprezentatywności składu Rady dla struktury Sektora we wszystkich gremiach 
i zespołach Rady, przywołanych w niniejszym Regulaminie, służących jej 
funkcjonowaniu).

2.10 Odwołanie Członka następuje w przypadku:
1.rezygnacji z pełnienia funkcji Członka;
2.odwołania przez jednostkę delegującą;
3.innych przyczyn, takich jak długotrwała nieobecność uniemożliwiająca udział w 
pracach Rady (przez 2 kolejne posiedzenia Rady) lub niewywiązywanie się z 
obowiązków Członka;
4.rażące naruszenia zasad funkcjonowania Rady, w tym naruszenie zasad i standardów 
zachowań wskazanych w Rozdziale 2 pkt. 2.9.
2.11 Wniosek o odwołanie Członka podejmuje Rada w drodze głosowania na 
wniosek Prezydium. Prawo zgłaszania do Prezydium wniosku o odwołanie Członka ma 
każdy z Członków. Wniosek o odwołaniu Członka, po zatwierdzeniu przez Radę, 
przekazywany jest Prezesowi Agencji.



Pozostałe kwestie





DO ZOBACZENIA

Konsultacje
Warsztaty
Spotkanie


