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Sektorowe rady do spraw 
kompetencji

CZYLI SZKOLENIA I DORADZTWO 

WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI RAD



Agenda

~ Czym jest system rad ds. kompetencji?

~ Czym są i czym się zajmują sektorowe rady ds. kompetencji?

~ Kto może skorzystać ze wsparcia?

~ Na co można uzyskać wsparcie?

~ Jak można skorzystać ze wsparcia?
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Rada Programowa ds. 
Kompetencji

Rady sektorowe

Operator
Baza Usług 

Rozwojowych

Bilans Kapitału 
Ludzkiego (BKL)

Branżowe BKL

Infobrokering

Czym jest system rad ds. kompetencji?



Czym jest system rad ds. kompetencji?

Koncepcja systemu jest 
ukierunkowana na budowanie 
systemu rozwoju kompetencji 
opartego na bieżącej 
wymianie informacji 
kluczowych dla sektora 
biznesu 
i systemu edukacji oraz 
usystematyzowanej 
współpracy administracji 
publicznej z przedsiębiorcami, 
instytucjami edukacyjnymi i 
ministerstwami.
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Obowiązkowo członkami rad są:

Partnerzy społeczni i gospodarczy

Uczelnie/szkoły

Przedsiębiorcy

Przedstawiciele ministra, o ile 
zostanie wskazany



Czym są i czym się zajmują sektorowe rady ds. kompetencji?

➢ 17 Sektorowych Rad ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne – branża dla branży. 

Rady umożliwiają przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie 
szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe.

~ Prowadzą analizę sytuacji gospodarczej w sektorach, w których działają,

~ Identyfikują luki kompetencyjne (obecne i prognozowane) i wydają rekomendacje, które 
dofinansowuje PARP,

~ Animują współpracę przedsiębiorca - szkoła,

~ Proponują zmiany przepisów tam, gdzie jest to niezbędne, żeby niwelować luki kompetencyjne,

~ Uczestniczą w prognozowaniu MEiN zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 
branżowego.
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Kto może skorzystać ze wsparcia?

~ Przede wszystkim mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy (w rozumieniu ustawy 
o PARP) za pośrednictwem Operatora;

~ W przypadku sektorów przemysłowych (związanych z reindustrializacją) uczestnikami wsparcia 
mogą być pracownicy dużych przedsiębiorstw (tabele na końcu prezentacji);

~ Usługi tylko dla przedsiębiorców i delegowanych pracowników zatrudnionych w jednym z 17 
sektorów gospodarki, w których działają rady. Sektory ustalane po PKD (tabele na końcu);

~ Pracownicy dużych przedsiębiorstw, nie mogą stanowić więcej niż 25% uczestników Zadania –
możliwe, że Operator wykluczy udział dużego przedsiębiorcy, jeśli przekroczy ten limit.
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Usługa musi być zgodna z rekomendacją (kryteria) :

~ grupa docelowa (typ przedsiębiorstwa, minimalna i maksymalna liczby 
uczestników, w niektórych przypadkach stanowisko pracy, temat szkolenia),

~ forma świadczenia usługi (dużo usług realizowanych zdalnie, 
asynchroniczne/w czasie rzeczywistym),

~ typ usługi (szkolenie, doradztwo),

~ czas trwania usługi (w tym minimalny wymiar zajęć teoretycznych),

~ efekty uczenia się,

~ minimalne wymagania stawiane dla Trenera/ wykładowcy/ doradcy,

~ sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie niezbędne do prowadzenia procesu 
dydaktycznego,

~ obowiązek przeprowadzenia walidacji lub certyfikacji.

WYBIERA PRZEDSIĘBIORCA, A SPRAWDZA OPERATOR

Na co można uzyskać wsparcie?
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Usługi rozwojowe, czyli:

~ szkolenia, kursy;

~ doradztwo mające na celu 

podniesienie kompetencji;

~ studia podyplomowe;

~ mentoring — coaching;

~ egzamin. 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-2



Jak można skorzystać ze wsparcia?

1

• Rekrutacja przedsiębiorcy w systemie elektronicznym. Przycisk [Złóż wniosek] na stronach:
Kompetencje dla sektorów - https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow
Kompetencje dla sektorów 2 - https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-2
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• Przekazanie przedsiębiorcy przez Operatora kompletu dokumentów rekrutacyjnych (w tym wymaganych do 
udzielenia pomocy de minimis/ pomocy publicznej).

3
• Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych i rejestracja przedsiębiorcy w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

4
• Podpisanie umowy wsparcia: Przedsiębiorca z Operatorem. 
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• Wybór usługi rozwojowej (przedsiębiorca), weryfikacja usługi (Operator) i rejestracja na usługę szkoleniową/ 
doradczą w bazie BUR.

8

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-2
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• Wykonanie usługi rozwojowej i potwierdzenie efektów uczenia.
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• Przedsiębiorca otrzymuje fakturę i opłaca ją w całości ze środków własnych (niektórzy Operatorzy dopuszczają 
zaliczki). 
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• Przedsiębiorca składa do Operatora dokumenty rozliczenia wsparcia: poniesienia kosztu – np. faktura; dokonania 
płatności – potwierdzenie przelewu; ukończenia usługi rozwojowej. 
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• Operator dokonuje na rzecz przedsiębiorcy refundacji w wysokości maksymalnie 80% wartości usługi netto.
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Jak można skorzystać ze wsparcia?

~ Niezależenie od wielkości przedsiębiorstwa wsparcie wynosi maksymalnie 80% wydatków na usługi rozwojowe. 

~ Podstawową formą pomocy publicznej w ramach Zadania jest pomoc de minimis. W przypadku wyczerpania 
limitu, istnieje możliwość skorzystania z pomocy publicznej na zasadach ogólnych (nie dotyczy firm dużych), ale 
maksymalne wsparcie zostanie obniżone do wysokości wynikającej z przepisów i wyniesie 50-70%.

~ Należy dopytać się operatora o możliwość rozliczenia wydatków brutto. VAT może nie być kwalifikowany.

~ Podobnie należy dopytać się o możliwość wniesienia wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń uczestników 
szkoleń i zaliczkowania.



GRUPA DOCELOWA (operatorzy są wybrani) 
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Rada sektorowa PKD Duże przedsiębiorstwa

Sektorowa Rada ds. Kompetencji -

Budownictwo
www.srkbud.zzbudowlani.pl

Dział F – Budownictwo nie

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Finanse
www.rada.wib.org.pl

Dział K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa nie

Sektorowa Rada ds. Kompetencji  –

Turystyka
http://pracodawcyturystyki.pl/

N.79 – Działalność organizatorów turystyki, 

pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i 

działalności z nią związane

I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

nie



GRUPA DOCELOWA (operatorzy są wybrani) 
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Rada sektorowa PKD Duże przedsiębiorstwa

Sektorowa Rada ds. Kompetencji –

Informatyka
www.srit.radasektorowa.pl

J.58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie 

oprogramowania

J.62 – Działalność związana z oprogramowaniem i 

doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana 

J.63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami 

internetowymi (hosting) i podobna działalność oraz 

działalność portali internetowych 

J.62 - tak

Sektorowa Rada ds. Kompetencji -

Przemysł Mody i 
Innowacyjnych Tekstyliów
www.modakompetencje.prywatni.com.pl

C13 – Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

C.14 – Produkcja odzieży

C.15 – Produkcja skór i wyrobów ze skór 

wyprawionych 

tak



GRUPA DOCELOWA (operatorzy są wybrani)
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Rada sektorowa PKD Duże przedsiębiorstwa

Sektorowa Rada ds. Kompetencji  –

Opieka Zdrowotna i 
Pomoc Społeczna
www.rada.pracodawcyrp.pl

Dział Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Nie

Sektorowa Rada ds. Kompetencji  –

Motoryzacja i 
Elektromobilność
www.radasektorowa-motoryzacja.pl

C.29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, 

z wyłączeniem motocykli

27.11, 27.12, 27.20, 27.90 – Inne rodzaje działalności związane 

z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów 

samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru 

elektromobilności oraz ebusów i samochodów elektrycznych 

G .45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami 

samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych

G.45 - nie



GRUPA DOCELOWA (operatorzy w trakcie wyboru)
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Rada sektorowa PKD

Duże 

przedsiębiorst

wa

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Odzysk
Materiałowy Surowców
www.srk-odzysk.kig.pl

E.38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem 

i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców
tak

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor 
żywności wysokiej jakości
www.rada-zywnosc.pfpz.pl

C.10 – Produkcja artykułów spożywczych tak



GRUPA DOCELOWA (operatorzy w trakcie wyboru) 
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Rada sektorowa PKD

Duże 

przedsiębiorst

wa

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Nowoczesne 
Usługi Biznesowe 
www.sektorowaradanub.pl

Grupa 69.2: Działalność rachunkowo-księgowa

Dział 70. Działalność firm centralnych (head offices)

Grupa 73.2. Badanie rynku i opinii publicznej

Grupa 74.9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

Grupa 82.2. Działalność centrów telefonicznych 

nie



GRUPA DOCELOWA (operatorzy w trakcie wyboru)
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Rada sektorowa PKD

Duże 

przedsiębiorst

wa

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Komunikacji 
Marketingowej
www.radasektorowa-komunikacja.pl

J58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała 

działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie 

oprogramowania

J59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań 

wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i 

muzycznych

J60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i 

abonamentowych

M73.1 – Reklama 

nie



GRUPA DOCELOWA (operatorzy w trakcie wyboru)
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Rada sektorowa PKD

Duże 

przedsiębiorst

wa

Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i 
Cyberbezpieczeństwo
www.srtcb.radasektorowa.pl

J61.1 – Działalność w zakresie telekomunikacji 

przewodowej

J61.2 – Działalność w zakresie telekomunikacji 

bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej

J61.3 – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

J61.9 – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 

nie



GRUPA DOCELOWA (operatorzy w trakcie wyboru)
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Rada sektorowa PKD

Duże 

przedsiębiorst

wa

Rada ds. Kompetencji – Gospodarka Wodno-
Ściekowa i Rekultywacja
www.rada-gws.ios.edu.pl

E36 – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E37 – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

E39 – Działalność związana z rekultywacją i pozostała 

działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 

Nie

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Handel
www.sektorowarada-handel.kigcp.pl

G47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu 

detalicznego pojazdami samochodowymi nie

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Usługi 
Rozwojowe
www.rada.pifs.org.pl

P85.5 – Pozaszkolne formy edukacji nie



GRUPA DOCELOWA (operatorzy w trakcie wyboru)
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Rada sektorowa PKD

Duże 

przedsiębiorst

wa

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Chemia
www.radasektorowa-chemia.pl

C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie 

Koksu oraz Produktów Rafinacji Ropy 

Naftowej

C20 – Produkcja Chemikaliów i Wyrobów Chemicznych

C21 – Produkcja podstawowych substancji 

farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych

C22 – Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw 

Sztucznych 

Tak – C.21



GRUPA DOCELOWA (operatorzy w trakcie wyboru)
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Rada sektorowa PKD

Duże 

przedsiębiorst

wa

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Przemysł 
Lotniczo-Kosmiczny
http://rada-przemyslu-lot-kos.pl/

C30.3 – Produkcja statków powietrznych, statków 

kosmicznych i podobnych maszyn

C26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń 

peryferyjnych

C26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego

C26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów 

pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

C26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów

C26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu 

fotograficznego 

H51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski

H51.21.Z – Transport lotniczy towarów

H51.22.Z – Transport kosmiczny 

C30.3 - tak



Operatorzy w trakcie wyboru – niedługo zaczną działania
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Sektor Operator
Handel Krajowa Agencja Informacyjna "INFO" Sp. z o.o.

Żywność Wysokiej Jakości Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

Odzysk Materiałowy

Surowców
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Komunikacja Marketingowa Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.

Finanse Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Telekomunikacja i 
Cyberbezpieczeństwo

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Turystyka CERTES Sp. z o.o.



Jak się włączyć w system?
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1. Korzystanie ze szkoleń/doradztwa.

2. Członkostwo w radzie sektorowej.

3. Aktywny udział w badaniach rad albo dla sektora – wpływanie 
na treść rekomendacji.

Więcej o radach:
https://www.parp.gov.pl/sektorowe-rady-ds-kompetencji

Wiemy, jak ważne są kompetencje - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=RYIlFmobZt4


Dziękuję za uwagę.
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Kontakt

tel.: +48 22 432 71 85

e-mail: daniel_nowak@parp.gov.pl

www.parp.gov.pl

mailto:biuro@aaaaaaaaaaaaa.pl
http://www.aaaaaaaaaaaa.pl/

