
Projekt realizowany jest od 1 wrze-
śnia 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r., zaś 
konsorcjantami w projekcie są Pol-

skie Towarzystwo Chemiczne z Warszawy 
oraz Eurokreator sp. z o.o. z Krakowa. Cały 
projekt realizowany jest ze środków Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(POWER) działania 2.12 Zwiększenie wiedzy 
o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, 
a finansowany ze środków Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora 
Chemicznego skupiać będzie przedstawicie-
li przedsiębiorców, instytucji edukacji formal-
nej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, or-
ganizacji branżowych i partnerów społecz-
nych, stanowiącej platformę wymiany do-
świadczeń, przestrzeni identyfikowania obec-
nych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych 
pracodawców oraz kreowania rozwiązań edu-
kacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na 
rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicz-
nym. Dzięki funkcjonowaniu Rady przedsię-
biorstwa będą dostarczać wiarygodnych da-
nych o potrzebnych kwalifikacjach w repre-
zentowanym przez siebie sektorze. Pozwoli to 
także na wzrost skuteczności działań z zakresu 
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowe-
go. 30% pracodawców nie inwestuje w rozwój 
swoich pracowników, natomiast 25% spośród 
tych pracodawców, którzy korzystają z edu-
kacji pozaformalnej nie jest zadowolona z jej 
efektów. 30% przedsiębiorców spośród niein-
westujących jako główną przyczynę wskazu-
je brak oferty odpowiadającej na ich potrzeby. 

Wartością dodaną projektu jest oddziaływa-
nie na instytucje państwowe i samorządo-
we, znajdujące się poza grupami interesariu-

szy, których działalność jest związana z kre-
owaniem lokalnej polityki rynku pracy i sys-
temu zabezpieczenia społecznego w zakre-
sie aktywizacji zawodowej. Celem głównym 
projektu jest umożliwienie oddziaływania 
przedsiębiorców z sektora chemicznego na 
dostawców usług edukacyjnych i rozwojo-
wych, zarówno w sferze edukacji formalnej, 
jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właści-
wego partnerstwa przedsiębiorstw z tego 
sektora z instytucjami rynku pracy. 

Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK) to element 
wdrażanego obecnie w Polsce Zintegrowane-
go Systemu Kwalifikacji (ZSK). System ten ma 
za zadanie ułatwić pracownikom budowa-
nie wiarygodnego portfolio oraz pomagać w 
ścieżce kariery, a pracodawcom dać skuteczne 
narzędzie do upraszczania procesów rekruta-
cyjnych. System ma za zadanie połączyć pol-
skie kwalifikacje z rozwiązaniami europejski-
mi, które funkcjonują już od dłuższego czasu. 
SRK mają za zadanie zidentyfikować i zlikwi-
dować luki kompetencyjne w danych bran-
żach gospodarki. Ramy te zbiorą i uporządku-
ją wszystkie kwalifikacje funkcjonujące już na 
rynku pracy w danym sektorze oraz te kwa-
lifikacje, na które popyt dopiero się tworzy. 
Takie szerokie spojrzenie perspektywy ryn-
ku pracy umożliwi dostrzeżenie owych kie-
runków oraz lepszego rozwoju firm w kraju. 
SRK ma umożliwić również wiarygodne po-
twierdzenie kompetencji potrzebnych na da-
nym rynku pracy. Kwalifikacje włączone do 
ZSK są szczegółowo opisane zestawem wy-
maganych kompetencji i mają przypisany po-
ziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) obrazu-
jący stopień trudności wykonywanych zadań 
w danej branży. PRK to narzędzie, które umoż-
liwia porównywanie nadawanych kwalifikacji 

w obrębie branży, pomiędzy branżami, a tak-
że z kwalifikacjami nadawanymi w innych kra-
jach europejskich. Sektorowe Ramy Kwalifika-
cji to tak naprawdę uszczegółowienie zapi-
sów PRK w taki sposób, aby uwzględniały one 
specyfikę danego sektora gospodarki. Jeśli 
np. przedstawiciele danej branży stwierdzą, 
że niezbędne jest stworzenie ramy dla ich 
sektora, mogą sami zainicjować jej powstanie. 

Rada ds. Kompetencji Sektora Chemiczne-
go będzie również miała za zadania:
•	 opracowanie rekomendacji zmian/roz-

wiązań legislacyjnych w obszarze edu-
kacji dla sektora chemicznego,

•	 współpracę w zakresie zintegrowania 
edukacji z przedsiębiorcami,

•	 prowadzenie bieżących badań sektora 
w odniesieniu do zmian legislacyjnych, 
sytuacji sektora, rynku pracy, systemu 
kształcenia,

•	 prowadzenie akcji informacyjnej i ko-
munikacji dla sektora do instytucji edu-
kacyjnych, instytucji rynku pracy i part-
nerów społecznych,

•	 identyfikację potrzeb i opracowanie re-
komendacji dla tworzenia sektorowej 
ramy kwalifikacji.                                            ■

Sekretariat Rady ds. Sektora Chemicznego 
mieści się w Biurze Klastra Zielona Chemia 
w Szczecinie. 

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia – Krajowy Klaster Kluczowy ze Szczecina od września 2019 r. jest 
koordynatorem i liderem projektu pn. powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Sektora Chemii (SCH). Celem 
głównym projektu jest zwiększenie dopasowania umiejętności i kompetencji obecnych oraz przyszłych kandydatów do pracy i pracowników 
do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców w sektorze chemicznym i branżach pokrewnych.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Sekretariat Rady:
biuro@zielonachemia.eu 

www.radasektorowa-chemia.pl 
tel. 91 852 36 31
Animator Rady 

Przemysław Wojdyła
tel. 666 922 609 

Lider projektu – Klaster Zielona Chemia 
– serdecznie zaprasza wszystkie insty-
tucje, przedsiębiorców oraz osoby zain-
teresowane wspieraniem działań w za-
kresie kreowania rekomendacji sektoro-

wych do współpracy. 
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