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Prace nad SRK dla SGO – kolejne kroki

✓Rozpoznanie potrzeb i przygotowanie uzasadnienia

✓Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania utworzenia SRK dla SGO (16.12.2020 r.) 

✓Przekazanie rekomendacji do IBE wraz z uzasadnieniem

1. Uzasadnienie potrzeby opracowania SRK dla IBE – zrealizowany

• zgodnie z potrzebami IBE

• z uwzględnieniem wiedzy eksperckiej członków SR oraz wyników prowadzonych badań i analiz 
w sektorze

• zwiększające jakość opracowywanych przez Wykonawcę zapisów SRK zgodnie z faktycznymi 
potrzebami sektora

2. Wsparcie IBE w merytorycznym przygotowaniu dalszych działań

• Wyłonienie Wykonawcy

• Opracowanie SRK

3. Postępowanie na wykonanie zamówienia w trybie UZP 

(wg dotychczasowych standardów IBE)

4. Złożenie wniosku o włączenie opracowanej SRK do ZSK
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Proces wyłonienia wykonawcy Sektorowych Ram 
Kwalifikacji (wg dotychczasowych standardów IBE)

Proces w IBE

Opracowanie wstępnego OPZ

Wstępne konsultacje rynkowe

Ogłoszenie o zamówieniu

Potencjalny udział SR

1. Zakres działań sektora w kontekście kompetencji

2. Kompetencje ekspertów uczestniczących w tworzeniu SRK

3. Reprezentatywność podmiotów sektora

4. Sposób prowadzenia konsultacji branżowych projektu SRK

Udział przedstawicieli podmiotów posiadających wiedzę
i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania 
zamówienia

1. Możliwość złożenia oferty przez podmiot reprezentowany w 
SR pod warunkiem spełniania kryteriów

2. Nawiązanie współpracy  z oferentami przez członków SR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BIP IBE
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Proces powstawania Sektorowych Ram Kwalifikacji

Udział członków SR

Nawiązanie współpracy 

z Wykonawcą

Uczestnictwo 

w konsultacjach branżowych

Eksperci

Zespoły eksperckie

Konsultacje branżowe

Proces

Analiza kompetencji

Wyznaczniki sektorowe

Charakterystyki poziomów

Wstępny projekt SRK

Projekt SRK

Wparcie SR

Informacje o realizowanych 
badaniach i analizach na 
potrzeby sektora oraz ich 

wynikach
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Wsparcie IBE w merytorycznym przygotowaniu dalszych 
działań dotyczących opracowania SRK

• Informacja z IBE o wyborze SGO do opracowania SRK

• Informacja z IBE o potrzebnym zakresie wsparcia

1.  Uzgodnienie z IBE zakresu współpracy

• Informacja o przeprowadzonych badaniach w zakresie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje

• Informacja o kluczowych procesach w branży i powiązanych z nimi kompetencjach

2. Możliwe wsparcie IBE w prowadzeniu analiz kompetencji i kwalifikacji

• Zarekomendowanie wstępnej definicji sektora 

• Przekazanie informacji na temat kluczowych podmiotów funkcjonujących w branży

• Zarekomendowanie obowiązkowych konsultacji projektu SRK z ekspertami SR

3. Możliwe wsparcie IBE w ustaleniu zakresu działania i reprezentatywności SGO
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Przykłady definicji sektora

Definicja sektora budownictwa [źródło: SRK Budownictwo, IBE]

Budownictwo jest rodzajem działalności usługowej o charakterze materialnym, w wyniku której 
wznoszone są obiekty budowlane. Jej rezultat ma charakter trwały.
Działalność budowlana prowadzona jest w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego, 
którego etapami są:
1. przygotowanie inwestycji budowlanej, projektowanie obiektu budowlanego, działania 
administracyjno-prawne;
2. proces budowlano-montażowy, oddanie obiektu do użytkowania; 
3. utrzymanie obiektu w stanie sprawności technicznej;
4. rozbiórka obiektu budowlanego.
Etapy te stały się jednocześnie wyznacznikami sektorowymi w ramie.

Definicja sektora chemii [źródło: OPZ Przetarg na opracowanie SRK Chemia, IBE]

ogół działań związanych z zakresem przemysłu koksowniczego, petrochemicznego, sodowego, 
kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, farb i lakierów, włókien sztucznych i 
syntetycznych, farmaceutyczny, środków czystości, środków ochrony roślin
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Przykłady definicji sektora

Definicja sektora nieruchomości [źródło: OPZ Przetarg na opracowanie SRK Nieruchomości, IBE]

Na sektor Nieruchomości składają się przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z 
obsługą rynku nieruchomości (w tym: zarządzaniem nieruchomościami, pośrednictwem w obrocie 
nieruchomościami oraz wyceną nieruchomości), podmioty gospodarujące nieruchomościami 
publicznymi, niezależnie od przyjętej formy prawnej funkcjonowania, jak również instytucje, 
stowarzyszenia i organizacje branżowe, instytucje edukacyjne, organizacje i stowarzyszenia, 
instytucje pełniące funkcje regulacyjne i inne podmioty powiązane z opisaną wcześniej 
działalnością
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ZSK – przydatne linki

http://kwalifikacje.edu.pl/

https://www.kwalifikacje.gov.pl/

https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

http://kwalifikacje.edu.pl/


9

Dziękuję za uwagę

Anna Czechowska

Ekspert ds. Badań i ZSK

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

mob.: 695 373 544
e-mail: anna.czechowska@ios.edu.pl
www.srk-odzysk.kig.pl 


