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PLAN PRACY RADY NA ROK 2021
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Posiedzenia Plenarne PLAN: 5 POSIEDZEŃ   - REALIZACJA – 5 POSIEDZEŃ 

BBKL – Panele i 
podsumowania 

PANELE BADAWCZE I PANEL PODSUMOWUJĄCY  BADANIA

Posiedzenia 
Prezydium 

PLAN: 8 POSIEDZEŃ  - RAELIZACJA: 7 POSIEDZEŃ + 1

Aktywność wybranych 
członków Rady

INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ CZŁONKÓW  



Przyjęcie planu pracy  Rady

Wstępny plan prac dot. zmian legislacyjnych w obszarze edukacji
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18 LUTY 2021 

POSIEDZENIA PLENARNE RADY – WAŻNE DZIAŁANIA 

Pożądane kompetencje pracownicze - wyniki monitoringu sektora  - NIE - BBKL

Kształcenie zawodowe w szkołach branżowych
29 KWIECIEŃ 

Porozumienia o stałej współpracy biznesu i nauki
Rekomendacje dot. tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora - 2020
Kształcenie na poziomie wyższym na potrzeby sektora - LISTOPAD 2021

29 CZERWIEC 

Propozycje zmian legislacyjnych w obszarze edukacji – W TRAKCIE REALIZACJI

Przyjęcie rekomendacji dot. współpracy edukacji i biznesu – LISTOPAD 2021

Katalog dobrych praktyk w obszarze edukacji osób po 50 rż i niskich kwalifik.

28 WRZESIEŃ 

Wyniki badań BBKL dot. sytuacji w sektorze
Rekomendacja dot. zmian legislacyjnych w obszarze edukacji – W TRAKCIE
Projekt rekomendacji w obszarze edukacji osób po 50 rż i niskich kwalifikacjach 

26 LISTOPAD 



Katalog dobrych praktyk oraz rekomendacji dotyczących współpracy 
sektora edukacji i biznesu
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CZERWIEC

RAPORTY, REKOMENDACJE, DOBRE PRAKTYKI W ROKU 2021   

CZERWIEC

Grudzień 2020

Katalog dobrych praktyk w obszarze edukacji w zakresie osób po 50 r. ż i 
osób o niskich kwalifikacjach

Rekomendacje rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji    
uwzględniających potrzeby sektora.

Rekomendacje  w zakresie potrzeb tworzenia sektorowej ramy 
kwalifikacji

WRZESIEŃ

LISTOPAD
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WYBRANE INNE DZIAŁANIA RADY LUB JEJ CZŁONKÓW 

Upowszechnianie działalności Rady, w tym wyników badań i analiz prowadzonych przez Radę.

Uczestnictwo (w charakterze ekspertów) w realizacji zlecanych przez Radę badań i analiz. 

Udział w badaniu BBKL zleconym przez PARP.

Udział w spotkaniach Rady Programowej ds. Kompetencji.

Rozpoczęcie prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacji.

Propagowanie podpisywania porozumień edukacyjnych – 10 porozumień.

Inicjowanie współpracy nauki i sektora biznesu, w tym staży i praktyk uczniów i studentów.

Podejmowanie innych działań służących realizacji celów Rady.

W roku 2021 zrealizowano 10 działań ponadplanowych, w tym nastąpiło przyspieszenie prac nad 

Sektorową Ramą Kwalifikacji dla sektora odzysku materiałowego . 

Ponadto Rada podjęła 4 uchwały i przyjęła Rekomendację nr 3/2021.
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NIEKTÓRE WAŻNE TEMATY PODEJMOWANE PRZEZ RADĘ 

1. Prezentowano informacje o stanie realizacji rekomendacji nadzwyczajnej nr 2/2020 oraz  

dyskutowano nad obecnym i przyszłym zapotrzebowaniem na kompetencje w sektorze.

2. Prezentowano informacje z prac Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sprawie kształcenia 

zawodowego w szkołach branżowych oraz po analizie wykonanej przez GRGO przedstawiono wyniki potrzeb 

kadrowych sektora.

3. Utrzymywano stałą współpracę z wykonawcą BBKL , w tym omawiano cyklicznie przebieg i wyniki I etapu 

badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II dla branży oraz w przedstawiono wstępne rekomendacje z I edycji 

badań BBKL. 

4. Ustalono zasady współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych dotyczące opracowania Sektorowej Ramy 

Kwalifikacji dla Branży Gospodarki Odpadami oraz prezentowano informacje na temat przebiegu prac nad 

opracowaniem SRK dla sektora.

5. Udział w pracach nad nawiązywaniem i sformalizowaniem stałej współpracy między instytucjami edukacyjnymi i 

przedsiębiorcami z sektora oraz zawieranie porozumień o stałej współpracy pomiędzy Sektorową Radą a 

instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorcami z sektora.

6. Dokonano uaktualnienia Rekomendacji zwyczajnej o 3 nowe usługi/kierunki studiów podyplomowych, które 

zostały przyjęte uchwałą nr 3/2021.

7. Przedstawiono przegląd dobrych praktyk w zakresie współpracy sektora edukacji i biznesu oraz przygotowano 

rekomendację dotyczącą współpracy sektora edukacji i biznesu.

8. Omówiono Katalog dobrych praktyk w obszarze edukacji w zakresie osób po 50 r. życia i osób o niskich 

kwalifikacjach wraz z rekomendacją w tym zakresie.
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Ocena jakości pracy Rady i aktywności członków

Działania Rady podlegają ewaluacji zgodnie z ustalonymi wcześniej standardami. Ponadto dla 

zapewnienia odpowiedniej jakości działalności Rady wprowadzony został system kontroli jakości 

w trzech obszarach:

➢ funkcjonowania Rady,

➢ oczekiwań podmiotów – interesariuszy sektora,

➢ jakości wyników prac Rady (dokumenty zewnętrzne).

W obszarze dotyczącym punktu 3) w roku 2021 było prowadzone na bieżąco

monitorowanie postępu prac w zakresie realizacji kamieni milowych.

Wszystkie kamienie milowe projektu zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Po zakończeniu roku zostanie sporządzone podsumowanie aktywności członków Rady, w tym 

nieusprawiedliwionej absencji lub braku aktywności oraz będą podjęte konieczne decyzje w 

tym zakresie.
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WSTĘPNE REKOMENDACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA RADY 

Poszerzenie współpracy z niektórymi grupami podmiotów reprezentowanymi w 
Radzie np. uczelniami oraz administracją rządową i związkami zawodowymi. 

Polepszenie komunikacji z członkami Rady w celu ich większej aktywności i  
utożsamiania się z celami Rady.

Powiększenie przekazu o pracach Rady do przedsiębiorców sektora w celu ich 
włączania się do współpracy z Radą.

Rozwój współpracy z instytucjami i organami administracji nie będącymi w Radzie, w 
tym Ministerstwami np. MEN.

Podniesienie zaangażowania członków Rady w bieżące prace, w tym przygotowanie 
materiałów, analiz i wniosków w konkretnych tematach.
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Dziękuję za uwagę


