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Wstęp 

Zapotrzebowanie na kompetencje w sektorze jest uzależnione od licznych czynników,  w tym 

także sytuacji w krajowej gospodarce, jak i rozwiązań systemowych (np. zmiany w zakresie 

systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego). Celem raportów jest analiza tych czynników i 

osadzenie potrzeb kompetencyjnych sektora w kontekście zarówno bieżącej sytuacji, 

długofalowych (i często globalnych) trendów oraz istniejących na naszym rynku rozwiązań 

systemowych, zarówno już funkcjonujących, jak i aktualnie wdrażanych czy dopiero 

planowanych. 

Niniejszy raport jest kolejnym, cząstkowym raportem prezentującym bieżący 

monitoring sektora w zakresie potrzeb kompetencyjnych, zmian legislacyjnych, sytuacji 

ekonomicznej w sektorze oraz regulacji legislacyjnych, mających wpływ na te aspekty. 

Podobnie jak poprzedni, niniejszy raport składa się z trzech zasadniczych części: 

1. Określenie ram dla raportu i wyzwań dla Sektora, do których raport się odnosi: 

wpływ pandemii Covid-19 na branże Sektora Chemicznego w Polsce; Zastosowane 

metody: analiza i synteza danych GUS i opublikowanych badań. 

2. Charakterystyka ogólna proponowanego rozwiązania i / lub omawianego w raporcie 

zagadnienia: Branżowe Centra Umiejętności  jako systemowe rozwiązanie 

wprowadzane obecnie w celu wsparcia branż funkcjonujących na rodzimym rynku; 

Zastosowane metody: desk research (analiza dokumentów, aktów prawnych, 

raportów). 

3. Odniesienie propozycji / rozwiązania do realiów Sektora Chemicznego w Polsce, 

przykłady dobrych praktyk, propozycje rekomendacji Rady dla Sektora: możliwości 

wsparcia Sektora poprzez Branżowe Centra Umiejętności. Zastosowane metody: 

desk research, metoda delficka. 

Celem tego raportu jest zatem analiza danych statystycznych ukazujących Sektor 

Chemiczny w post-covidowej nowej normalności, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w 

zakresie produkcji, kosztów pracy oraz zapotrzebowania na pracowników, w tym pojawiających 

się pytań o obszary i kierunki rozwoju dla Sektora, oraz opis możliwości wykorzystania na rzecz 
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sektora narzędzia systemu edukacji, jakim są Branżowe Centra Umiejętności. Raport ma na 

celu wesprzeć sektor chemiczny w Polsce w identyfikacji kompetencji kluczowych dla sektora, 

na co mają wpływ zmiany w sektorze wywołane pandemią COVID-19. Raport ma także na celu 

zarówno ogólne przedstawienie koncepcji Branżowych Centrów Umiejętności, jak i 

odniesienie do specyficznych potrzeb sektora chemicznego i zapotrzebowania na takie centra 

w branżach składających się na Sektor Chemiczny. Raport zawiera informacje na temat 

legislacji wprowadzającej to rozwiązanie systemowe, a także o warunkach funkcjonowania 

takich centrów, w sektorach, gdzie te instytucje już funkcjonują oraz potencjalnego ich 

wykorzystania jako instytucji wspierających Sektor Chemiczny.  
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Wpływ pandemii na branże Sektora Chemicznego oraz rynek pracy w 

Polsce. 

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczące zmiany w gospodarce, zarówno na poziomie 

globalnym i regionalnym1, jak i krajowym. Wskaźniki makroekonomiczne dla Polski, tak w 

ujęciu ogólnym, jak w podziale na branże, wskazują na wysoki wpływ pandemii na 

gospodarkę. W tej części raportu przedstawione i zanalizowane zostaną wybrane statystyki 

publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), ze szczególnym uwzględnieniem branż 

wchodzących w skład Sektora Chemicznego oraz zmian na rynku pracy mających wpływ na 

Sektor.  

 Długoterminowa analiza trendów gospodarczych pokazuje, jak ogromny wpływ na 

polską gospodarkę miała pandemia COVID-19. Wykres 1 prezentuje zmiany koniunktury 

gospodarczej,2 które są naturalne dla gospodarek i ich poszczególnych sektorów. Niemniej 

skala zmian we wskaźnikach ekonomicznych, jaka miała miejsce w 2020 roku znacząco 

odbiega od zwykłych wahań. Ważnym punktem odniesienia dla skali zmian, jakie nastąpiły w 

2020 roku, jest kryzys roku 2009, który także wyraźnie zarysowuje się na wykresie. Rażąca jest 

nie tylko różnica w poziomie koniunktury sprzed pandemii i po jej wybuchu, ale w czasie 

kryzysu finansowego w 2009 roku oraz gwałtownego spadku koniunktury w roku ubiegłym, 

spowodowanego pandemią COVID-19. 

 Ogólny poziom koniunktury gospodarczej jest wypadkową sytuacji gospodarczej we  

wszystkich sektorach gospodarki, a zatem także wskaźników opisujących koniunkturę w 

Sektorze Chemicznym. Koniunktura gospodarcza kraju stanowi też wyznacznik koniunktury w 

                                                      
 
 
1 Szczegółowa analiza trendów globalnych i regionalnych w Sektorze Chemicznym po pandemii COVID-19 została 

przedstawiona w raporcie monitorującym nr 20: Lis, A. (2021) Raport 20. Wykorzystanie narzędzi Systemu 

Edukacji do Wsparcia Sektora w budowaniu Nowej Normalności: Dodatkowe Umiejętności Zawodowe. 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, Kraków.   
2 Koniunktura gospodarcza: „wszelkie zmiany aktywności gospodarczej przejawiające się w zmianach 

podstawowych wskaźników ekonomicznych”, za: Rokicki, T. (2020). Zmiany w koniunkturze gospodarczej Polski 

w wyniku epidemii COVID-19. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (3), 105-126, s. 106 
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samym sektorze chemicznym. Jednocześnie ten sektor ze względu na swój charakter, jest 

powiązany pośrednio z wieloma innymi sektorami, zarówno w obszarze produkcyjnym, jak i 

usługowym. Wpływ pandemii na Sektor w dużej mierze spowodowany jest charakterem 

produkcji w składających się na niego branżach. W Sektorze Chemicznym najczęściej 

produkcja jest ciągła, a wiele zakładów ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa 

gospodarczego kraju. Dodatkowo, chemia zasila produktowo inne sektory, jak medycyna czy 

budownictwo. 

  

Wykres 1 Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w Polsce od stycznia 2004 r. do 
czerwca 2020 r. 

 

Źródło: Rokicki, T. (2020). Zmiany w koniunkturze gospodarczej Polski w wyniku epidemii 

COVID-19. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (3), 105-126, s. 108 

 

Branże Sektora Chemicznego obejmują liczne podsektory polskiego przemysłu. Główny 

Urząd Statystyczny dostarcza dane na temat przemysłu w Polsce grupując dane na podstawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Grupy PKD wchodzące do Sektora Chemicznego to 

liczne działy w ramach Sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe”, w tym w szczególności: 

 produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,  

 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,  

 produkcja wyrobów farmaceutycznych,  

 produkcja włókien chemicznych,   

 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,  
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 produkcja ceramicznych materiałów budowlanych,  

 produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki.  

 
Tabela 1 Produkcja sprzedana przemysłu wg wybranych sekcji i działów (dane GUS, fragment) 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2021) Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 [Dok. Elektr.] 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-
rocznik-statystyczny-polski-2021,1,23.html  , dn. 29.08.2021. 
 
 Część branż, jak pokazują statystyki GUS, istotnie odczuło zmiany w związku z pandemią. 

Produkcja sprzedana w roku 2020 wzrastała znacznie wolniej, lub pozostała na niemal 

identycznym poziomie, co w latach ubiegłych. Sektor Chemiczny zareagował na pandemię 

bardzo niejednorodnie. Część branż i sektorów odczuło spowolnienie, inne, w tym przede 

wszystkim związane z medycyną oraz produkcją leków skorzystały na zmianach na rynku, jakie 

przyniosła pandemia. Wzrosty odnotowała między innymi branża farmaceutyczna, ale jak 

pokazują dane GUS, także produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz produkcja 

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (patrz Tabela 1, s. 6).  

 

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2021,1,23.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2021,1,23.html
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Tabela 2 Dynamika produkcji sprzedanej przemysłowa według wybranych grup PKD (ceny stałe; 
rok poprzedni =100), porównanie 2020 do 2019. 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2021) Przemysł – wyniki działalności w 2020 roku [Dok. 

Elektr.] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-

trwale/przemysl/przemysl-wyniki-dzialalnosci-w-2020-roku,9,4.html  , dn. 29.08.2021 , s. 28 

 

Wspomniany już bardzo gwałtowny spadek koniunktury gospodarczej w 2020 roku 

zaowocował dodatkowym raportem GUS poświęconym sytuacji polskiego przemysłu – 

„Przemysł – wyniki działalności w 2020 roku”.  Zawartość tego dokumentu także wskazuje na 

niejednorodną reakcję Sektora Chemicznego na kryzys związany z pandemią COVID-19. 

Spowolnienie odnotowały między innymi branże produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz 

produkcji farb i lakierów (por. Tabela 2, s. 8). Wzrost powyżej 20 % odnotowała natomiast 

branża przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. Jednocześnie wzrosty w przedziale 10 – 

20% odnotowały branże produkcji pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych, 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/przemysl-wyniki-dzialalnosci-w-2020-roku,9,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/przemysl-wyniki-dzialalnosci-w-2020-roku,9,4.html
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produkcji ceramicznych materiałów budowlanych oraz pozostałych wyrobów chemicznych. 

Mniejsze wzrosty odnotowała także branża produkcji kosmetyków.3 

Negatywne skutki pandemii na gospodarkę Polski, a także przemysł czy wreszcie 

Sektor Chemiczny są oczywiste. Warto jednak podkreślić, że w porównaniu z innymi gałęziami 

gospodarki, przemysł w Polsce bardzo dobrze poradził sobie z kryzysem, a niektóre branże 

Sektora Chemicznego odnotowały spore wzrosty w tym czasie. Jest to dobra prognoza dla 

przyszłości sektora, tym bardziej, że analizy gospodarcze, zarówno przygotowane przez GUS, 

jak i firmy konsultingowe, wskazują na dużą i pozytywną rolę przemysłu w odbudowie 

gospodarki po kryzysie covidowym: 

„[e]ksperci prognozują, że to właśnie przemysł będzie kołem 

zamachowym odradzającej się po pandemii polskiej gospodarki w 2021 

r. Warto zaznaczyć, że duże przedsiębiorstwa z branży mają większy 

udział w PKB niż przedsiębiorstwa sektora MSP (49,9% w porównaniu z 

18,1%). Według analityków – na tle pozostałych gospodarek 

europejskich polski sektor wytwórczy wypada korzystnie” Raport Polski 

przemysł w liczbach w 2021 roku, s. 5 

 

Z perspektywy kompetencji i kwalifikacji, będącej soczewką dla monitoringu Sektora 

opisywanego w niniejszym raporcie, równie ważna jak analiza finansowa Sektora, jest analiza 

rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia w Sektorze Chemicznym. Jak 

pokazują dane GUS, pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na rynek pracy w Polsce.  

„Dane (…) pokazują wzrostowy trend stopy bezrobocia w okresie od 

listopada 2019 r. do maja 2020 r. Największy wzrost odnotowano w 

kwietniu i maju 2020 r., co niewątpliwie stanowiło efekt COVID-19 oraz 

                                                      
 
 
3 Główny Urząd Statystyczny (2021) Przemysł – wyniki działalności w 2020 roku [Dok. Elektr.] 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/przemysl-wyniki-

dzialalnosci-w-2020-roku,9,4.html , dn. 29.08.2021 , s. 27 
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wprowadzanych w związku z pandemią ograniczeń. Oczekuje się, że 

negatywny wpływ środków ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-

19 na rynek pracy w Polsce będzie mniejszy niż w innych krajach Unii 

Europejskiej (…)” (Czech i inni, 2020, s. 45) 

Mimo tej pozytywnej konkluzji, wskazującej lepszą sytuację Polski w tym zakresie niż 

niektórych innych krajów Unii Europejskiej, stopa bezrobocia w Polsce zdecydowanie wzrosła. 

„Mały Rocznik Statystyczny Polski. 2021” podaje, że w porównaniu do roku 2019, liczba osób 

pracujących zmniejszyła się w naszym kraju o 194 tysiące. Sytuację w Sektorze Chemicznym 

można ocenić przyglądając się bardziej szczegółowym danym w podziale na sekcje. Za danymi 

GUS, dla przemysłu (czyli gałęzi gospodarki, w której mieści się najwięcej branż składowych 

Sektora Chemicznego) liczba ta zmniejszyła się o ponad 60 tysięcy (por. Tabela 3).4 

 

Tabela 3 Pracujący wg sekcji, dynamika liczby osób pracujących w Polsce 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2021) Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 [Dok. Elektr.] 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-

rocznik-statystyczny-polski-2021,1,23.html , dn. 29.08.2021, s. 130 

                                                      
 
 
4 Główny Urząd Statystyczny (2021) Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 [Dok. Elektr.] 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-

polski-2021,1,23.html , dn. 29.08.2021, s. 130 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2021,1,23.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2021,1,23.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2021,1,23.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2021,1,23.html
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Prócz wzrostu bezrobocia, analiza aktywności zawodowej Polaków pozwala także 

zobaczyć istotny dla przedsiębiorstw w czasie pandemii problem przestojów, co obrazuje 

Wykres 2 na stronie 12. Jak podaje GUS w „Analizie aktywności ekonomicznej ludności Polski”: 

„[w] IV kwartale 2020 r. 1211 tys. osób posiadało pracę, ale jej nie 

wykonywało w badanym tygodniu, co stanowiło 7,3% ogółu pracujących 

(analogiczne zbiorowości w poprzednim kwartale oraz przed rokiem liczyły 

odpowiednio: 1555 tys., tj. 9,4% oraz 951 tys. osób, tj. 5,8%). W ramach tej 

zbiorowości aż 323 tys. (tj. 26,7%) wskazało, że miało to bezpośredni 

związek z pandemią COVID-19 (w poprzednim kwartale było to „tylko” 97 

tys. osób, co stanowiło 6,2% wszystkich osób niewykonujących pracy w 

badanym tygodniu). Szczególnie istotną grupą są tu osoby, które miały 

przerwę w działalności zakładu pracy – w IV kwartale 2020 było ich 121 tys. 

(z czego dla 100 tys. przerwa ta związana była bezpośrednio z pandemią 

COVID-19). W stosunku do sytuacji zaobserwowanej w poprzednim 

kwartale odnotowano znaczący wzrost liczebności grupy pracujących 

niewykonujących pracy z tego powodu (w III kw. 2020 r. było to 65 tys., z 

czego dla 36 tys. przerwa ta była bezpośrednio związana z pandemią).” 

Główny Urząd Statystyczny (2020) Aktywność ekonomiczna ludności Polski 

– IV kwartał 2020 r., s. 9   

Mimo tej trudnej sytuacji nadal prawie 75% przedsiębiorców planuje utrzymanie 

poziomu zatrudnienia (spadek o 6% w porównaniu do roku poprzedniego) – zarówno poprzez 

rekrutację, jak i z pominięciem rekrutacji.5   

 

                                                      
 
 
5 Zawadzka, D. (red.) (2021) Raport Work Service – „Barometr Rynku Pracy XV”, [Dok. Elektr.] 

https://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy/Barometr-Rynku-Pracy-

Work-Service-XV-edycja#oferta , dn. 20.09.2021, s. 31 

https://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy/Barometr-Rynku-Pracy-Work-Service-XV-edycja#oferta
https://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy/Barometr-Rynku-Pracy-Work-Service-XV-edycja#oferta
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Wykres 2 Pracujący, którzy w badanym tygodniu nie wykonywali pracy z powodu przerwy w 
działalności zakładu pracy (w tysiącach). 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2020) Aktywność ekonomiczna ludności Polski 
– IV kwartał 2020 r. s. 9 
 

Rekrutacja bowiem jest również wyzwaniem dla przedsiębiorców, zwłaszcza w 

przedsiębiorstwach z sekcji przemysłu, czyli dominującej w Sektorze Chemicznym. Jak 

pokazują wyniki Barometru Rynku Pracy z 2021 roku6 najczęściej problemy ze znalezieniem 

pracowników występują właśnie w obszarze przemysłu. Problemy te dotyczą wszystkich 

kategorii pracowników. Największy problem w branżach przemysłowych jest jednak z 

rekrutacją pracowników niższego szczebla. W tej kategorii przedstawiciele przemysłu wskazali 

                                                      
 
 
6 Skrócona nota metodologiczna: „Zostało zrealizowane w dniach 21.12.2020-12.01.2021 metodą 

wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) z przedstawicielami małych, średnich i dużych 

firm. Próbę 507 pracodawców dobrano w kwotach dla wielkości zatrudnienia, po ok. 170 wywiadów dla firm 

małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (250+ pracowników), z 

uwzględnieniem miejsca prowadzenia działalności oraz branży firmy. Badanie pracowników zostało 

przeprowadzone w okresie 17-22.12.2020 roku metodą wywiadów online (CAWI) na panelu badawczym 

epanel.pl należącym do ARC Rynek i Opinia. Próba bazowa 524 pracowników odpowiada strukturze populacji 

pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości miejscowości zamieszkania – dzięki losowo-

kwotowemu doborowi badanych oraz ważeniu wyników. W pytaniach dotyczących emigracji zarobkowej próbę 

tę uzupełniono o bezrobotnych, na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz uczących się – próba wraz z 

pracującymi – 708.” Zawadzka, D. (red.) (2021) Raport Work Service – „Barometr Rynku Pracy XV”, [Dok. Elektr.] 

https://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy/Barometr-Rynku-Pracy-

Work-Service-XV-edycja#oferta , dn. 20.09.2021, s. 70 
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na problem ze znalezieniem pracowników aż w niemal 27% odpowiedzi.7 Ponadto, ponad 60% 

respondentów tego badania będących przedstawicielami przemysłu wskazało, że niedobory 

pracowników powodują trudności dla przedsiębiorstwa, w tym między innymi zwiększają 

koszty personalne (ok. 32 % odpowiedzi), uniemożliwiają zawieranie nowych kontraktów (ok. 

25 % odpowiedzi) czy wpływają na rezygnację lub ograniczenie inwestycji (ok. 19 % 

odpowiedzi).8 

Analizy te znajdują swoje potwierdzenie w danych statystycznych GUS. Większość 

branż Sektora Chemicznego, w tym branża farmaceutyczna, produkcji wyrobów z gumy i 

tworzyw sztucznych, produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej utrzymała poziom 

zatrudnienia. Nieznacznie zatrudnienie zwiększyła branża produkcji chemikaliów i wyrobów 

chemicznych (o 0,1%).9 Pokazuje to wyraźnie, że Sektor Chemiczny raczej dobrze poradził 

sobie z wyzwaniami pandemii, w tym przede wszystkim z koniecznością zmiany organizacji 

pracy. Jest to wyjątkowo trudne w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, niemniej jest to 

egzamin, który większość przedsiębiorstw w Polsce zdała, nawet przy braku dodatkowego 

wsparcia pracowników w pracy zdalnej. Wnioski z tego bezprecedensowego kryzysu powinny 

natomiast mieć wpływ zarówno na oczekiwania w zakresie kompetencji pracowników i 

kandydatów do pracy, jak i oferty edukacyjnej i szkoleniowej.10 

Branżowe Centra Umiejętności 

W odpowiedzi na liczne zagrożenia, w tym na zmiany w gospodarce spowodowane pandemią 

COVID-19, w kwietniu 2021 roku opublikowany został „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania 

                                                      
 
 
7 Tamże, s. 40 
8 Tamże, s. 45 
9 Główny Urząd Statystyczny (2021) Przemysł – wyniki działalności w 2020 roku [Dok. Elektr.] 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/przemysl-wyniki-

dzialalnosci-w-2020-roku,9,4.html  , dn. 29.08.2021 , s. 47 
10 Chomicki, M. i Mierzejewska, K. (2020). Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do 

świadczenia pracy zdalnej w okresie pandemii COVID-19. e-mentor, 5(87), 45–54. https://doi. 

org/10.15219/em87.149 , s. 53 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/przemysl-wyniki-dzialalnosci-w-2020-roku,9,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/przemysl-wyniki-dzialalnosci-w-2020-roku,9,4.html
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Odporności” (dalej KPO)11, będący przełożeniem środków z funduszy europejskich 

ukierunkowanych na wsparcie gospodarek po pandemii COVID-19 na konkretne reformy, 

programy i inwestycje w związku z odbudową gospodarek krajowych po kryzysie 

gospodarczym spowodowanym COVID-19. Polska ma być  beneficjentem środków w 

wysokości ponad 58 miliardów euro, a ich wydatkowanie zaplanowane zostało na najbliższe 

lata, czyli do końca 2026 roku poprzez Program Operacyjny „Odbudowa i Rozwój”. Priorytety 

dla tego programu, którego środki będą wydatkowane w trybie granowym, zostały 

przedstawione we wspomnianym Planie Odbudowy. 

W KPO  przewidziano między innymi wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia 

zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. Zgodnie z założeniami, 

celem tych działań ma być zbudowanie przestrzeni dla skutecznej współpracy instytucji 

edukacyjnych, w tym szkół zawodowych i uczelni, ze środowiskiem pracodawców, ośrodków 

badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja 

szkolnictwa zawodowego. 

Założenia te mają być zrealizowane poprzez powołanie sieci Branżowych Centrów 

Umiejętności, będących infrastrukturą zapewniającą odpowiedź na potrzeby i oczekiwania 

rynku pracy oraz osób uczących się w kształceniu zawodowym, szkolnictwie wyższym lub poza 

formalnym systemem kształcenia. Przewidywane jest powstanie około 120 centrów, które 

będą mieścić się we wszystkich regionach Polski oraz oferować wsparcie skierowane do 

określonych branż i sektorów. Centra te mają zostać wyposażone w odpowiednią 

infrastrukturę niezbędną dla nowoczesnego kształcenia zawodowego, realizowanego na 

wszystkich poziomach (ponadpodstawowym i wyższym). Dodatkowo, centra te mają 

realizować europejską koncepcję doskonałości zawodowej. 

Te proponowane działania są zgodne z założeniami polskiego systemu oświaty. Prawo 

oświatowe wskazuje na istotna rolę współpracy instytucji oświatowych zarówno z 

                                                      
 
 
11 Rzeczpospolita Polska (2021) Krajowy Plan Odbudowy i Podnoszenia Odporności. [Dok. Elektr.] 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/czym-jest-kpo2   , dn. 06.09.2021 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/czym-jest-kpo2
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organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie oświaty, jak i w zakresie kształcenia 

zawodowego, z pracodawcami, organizacjami pracodawców oraz stowarzyszeniami 

zawodowymi i branżowymi, w tym także z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji. (patrz 

Ramka 1) 

Ramka 1 Współdziałanie szkół z innymi podmiotami - zapisy ustawy oświatowej 

Źródło: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 

Jak pokazują badania współpracy przedsiębiorców i placówek oświatowych z 2013 

roku, większość pracodawców współpracując ze szkołami, wybiera następujące formy 

współpracy: 

• zajęcia praktyczne; 

• praktyki zawodowe; 

• sponsorowanie szkół; 

• kształcenie zawodowe (zajęcia teoretyczne i praktyczne, np. laboratoria)12 

Branżowe Centra Umiejętności mają stanowić zinstytucjonalizowane wsparcie przygotowania 

kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach (w tym w branż 

Sektora Chemicznego) między innymi przez zapewnienie przestrzeni dla trwałej współpracy 

                                                      
 
 
12 Pfeiffer Agnieszka (2013) Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość i przyszłość. 

Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, http://biblioteka-

krk.ibe.edu.pl/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=412 , dn. 17.09.2021 

Art. 3 [Współdziałanie z innymi podmiotami] 

1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także 

osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. 

1a. System oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają także pracodawcy, organizacje 

pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub 

samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz Rada Programowa do spraw 

kompetencji, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 

http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=412
http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=412
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biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, aż do 

edukacji uniwersyteckiej. Ponadto istotnym zadaniem Branżowych Centrów Umiejętności ma 

być wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia 

zawodowego. Wybrane zadania Branżowych Centrów Umiejętności zebrano w Ramce 2 

poniżej. 

 

Ramka 2 Wybrane zadania Branżowych Centrów Umiejętności wg wskazówek MEiN 

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki (2021) Prezentacja Krajowy Plan Odbudowy Projekt 

MEiN – utworzenie 120 branżowych centrów umiejętności [Dok. Elektr.] 

https://pim.pl/uploads//2021/09/12.-Piotr-Bartosiak-Bran%C5%BCowe-Centra-

Umiej%C4%99tno%C5%9Bci.pdf , dn. 18.09.2021 

 udostępnianie bazy dydaktyczno-lokalowej  

szkołom, uczelniom i pracodawcom na cele edukacyjno-szkoleniowe, 

 pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy  

biznesu i edukacji, 

 upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w danej branży oraz 

wspieranie innowacji w kształceniu zawodowym, 

 analiza zapotrzebowania na zawody i umiejętności  

w danej branży, 

 prowadzenie kształcenia praktycznego  

dla młodzieży (uczniów i studentów),  

w tym osób z niepełnosprawnościami, 

 podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie osób dorosłych, w tym szkolenia dla 

pracowników branży (również w formule zdalnej), 

 szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, wykładowców uczelni 

oraz szkolenia  

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzących zajęcia z uczniami u 

pracodawców, 

 egzaminowanie, w tym walidacja umiejętności nabytych pozaformalnie i 

nieformalnie oraz egzaminy na uprawnienia branżowe, 

 przygotowanie osób z niepełnosprawnościami  

do wejścia na rynek pracy w danej branży, 

 wsparcie doradztwa zawodowego oraz promocja  kształcenia w zawodach danej 

branży. 

 

https://pim.pl/uploads/2021/09/12.-Piotr-Bartosiak-Bran%C5%BCowe-Centra-Umiej%C4%99tno%C5%9Bci.pdf
https://pim.pl/uploads/2021/09/12.-Piotr-Bartosiak-Bran%C5%BCowe-Centra-Umiej%C4%99tno%C5%9Bci.pdf
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Zgodnie z założeniami przedstawionymi w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania 

Odporności, pogłębionymi na spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji i 

Nauki (MEiN) dla zainteresowanych stron, Centra mają być zarówno miejscem realizacji 

szkoleń branżowych, jak i miejscem przeprowadzania egzaminów. Zgodnie z założeniami 

środki finansowe z Funduszu Odbudowy mają być przeznaczone na utworzenie (lub 

rozbudowę, lub przebudowę, lub adaptację) na zasadzie konkursowej oraz na wyposażenie 

120 tego typu ośrodków na terenie całego kraju. Tym samym ponad setka Branżowych 

Centrów Umiejętności powstanie zarówno w miejscach gdzie dotychczas inne instytucje 

podejmowały próby integracji środowisk edukacyjnego i biznesowego, jak i w zupełnie 

nowych miejscach Polski. Co do zasady, Centra będą powstawać przy szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe lub centrach kształcenia zawodowego.  

Ponadto środki z Funduszu Odbudowy mają na celu wspieranie bezpośrednio 

integracji środowisk branżowych w Centrach. Planowane są także projekty realizowane w 

partnerstwie branżowych organizacji pracodawców oraz szkół/placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe/Jednostek Samorządu Terytorialnego, we współpracy z uczelniami oraz 

ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Podsumowując, zadania Branżowych Centrów 

umiejętności to przede wszystkim integracja branż skoncentrowana na kształceniu 

umiejętności przydatnych zarówno aktualnie, jak i w dłuższej perspektywie czasowej. 

Wytyczne z Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie organizacji i zadań tych Centrów zostały 

przedstawione na konferencjach dedykowanych tej inicjatywie. Przykładowe zadania 

Branżowych Centrum Umiejętności  proponowane przez MEiN zostały zestawione w ramce 

powyżej (Ramka 2, s.16). 

Inicjatywa Branżowych Centrów Umiejętności jest ponadto spójna z działaniami na 

poziomie europejskim. W aktualnej perspektywie finansowej, w ramach Akcji Kluczowej 2: 

„Współpraca organizacji i instytucji” programu Erasmus+, przewidziano finansowanie Centrów 
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Doskonałości Zawodowej (Centres of Vocational Excellence)13. Ich celem ma być działalność 

na szczeblu narodowym (w szczególności w zakresie wspierania innowacji oraz łączenie 

systemów innowacji na poziomie europejskim) oraz transnarodowym (ze szczególnym 

uwzględnieniem tworzenia punktów odniesienia dla kształcenia zawodowego poprzez 

zbliżanie centrów doskonałości zawodowej o zbliżonych zainteresowaniach, podejściach do 

innowacji).14 

 Finansowane przez Komisję Europejską centra mają za zadanie ujednolicać rozwiązania 

w krajach Unii w zakresie doskonalenia kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z 

założeniem, by „równać do góry”. Proces ten ma być wspierany między innymi poprzez 

funkcjonowanie identycznych centrów zarówno w krajach, które posiadają wysoko rozwinięte 

systemy doskonałości zawodowej, jak i będące w trakcie budowania takich systemów. Sieć 

takich centrów, zgodnie z założeniami, ma stanowić światowej klasy rozwiązanie w zakresie 

doskonałości zawodowej.15 

 Szczegółowy opis tego, czym ma być Centrum Doskonałości Zawodowej pozwala 

dostrzec zbieżność między założeniami Akcji Kluczowej 2: Współpraca organizacji i instytucji 

programu Erasmus+, a krajową inicjatywą Branżowych Centrów Umiejętności. Jak podaje 

Komisja Europejska, Centrum Doskonałości Zawodowej: 

 „stanowi integralną część ekosystemów umiejętności, przyczyniając 

się do rozwoju regionalnego, innowacji, włączenia społecznego i 

strategii inteligentnej specjalizacji; 

 jest częścią trójkąta wiedzy, ściśle powiązaną z innymi sektorami 

kształcenia i szkolenia, środowiskiem naukowym i 

przedsiębiorstwami;16 

                                                      
 
 
13 Komisja Europejska, Centra Doskonałości Zawodowej: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/programme-guide/part-b/key-action-2/centres-vocational-excellence_pl dn. 15.09.2021 
14 Tamże. 
15 Komisja Europejska: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501  , dn. 15.09.2021 
16 Podkreślenie własne. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/centres-vocational-excellence_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/centres-vocational-excellence_pl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501
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 umożliwia osobom uczącym się nabywanie kompetencji zawodowych 

i kluczowych dzięki wysokiej jakości ofercie, która opiera się na 

zapewnieniu jakości, sprzyja budowaniu innowacyjnych form 

partnerstwa ze światem pracy i jest wspierana dzięki stałemu 

rozwojowi zawodowemu nauczycieli i kadry prowadzącej szkolenia, 

innowacyjnym i integracyjnym metodom pedagogicznym, strategiom 

mobilności i umiędzynaradawiania.” Komisja Europejska, Centra 

Doskonałości Zawodowej: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-

guide/part-b/key-action-2/centres-vocational-excellence_pl  dn. 

15.09.2021 

Świadomość spójności między planami ustawodawcy, a priorytetami w najbliższej 

perspektywie finansowej Unii Europejskiej, pozwala na optymizm w zakresie finansowania 

powstawania i inicjowania działalności centrów, których zadaniem jest integrowanie 

poszczególnych branży w obszarze kształtowania umiejętności oczekiwanych na rynku 

aktualnie, jak również wspierających ich innowacje i przyszłość.  

Branżowe Centra Umiejętności dla Sektora Chemicznego 

Inicjatywa rozwoju sieci Branżowych Centrów Umiejętności jest w Polsce inicjatywą nową, 

stąd nie ma możliwości przedstawiania czy analizy korzyści tego typu centrum dla Sektora 

Chemicznego. Niemniej idea budowania partnerstwa na rzecz kształcenia dla Sektora nie jest 

nowa, a istniejące bardziej lub mniej formalnie partnerstwa pozwalają na antycypację 

zarówno potrzeb w zakresie działań integrujących edukację i rynek pracy, jak i potencjalne 

efekty takich działań dla Sektora. 

 Przez wiele lat sektor edukacji, w tym w szczególności szkolnictwo i kształcenie 

zawodowe, przechodziło szereg reform. W tym czasie pojawiały się liczne inicjatywy mające 

na celu dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań nowoczesnej gospodarki, a także 

zwiększenie zainteresowania kształceniem zawodowym wśród młodzieży. Działania te były 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/centres-vocational-excellence_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/centres-vocational-excellence_pl
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bardziej lub mniej skuteczne, a przede wszystkim bardziej lub mniej trwałe, stąd kolejne 

propozycje powodowały niekiedy wrażenie permanentnej zmiany. Tym bardziej warto ze 

szczególną uwagą przyjrzeć się aktualnie proponowanym rozwiązaniom, tak by zobaczyć 

szanse, jakie otwierają, jak również zagrożenia wynikające z doświadczenia poprzednich 

inicjatyw, które mogą być zgubne i dla tego rozwiązania.  

 Niniejsza część raportu składa się z dwóch części. W pierwszej zostało opisane 

funkcjonujące na bazie umów bilateralnych partnerstwo w Sektorze Chemicznym. W drugiej, 

na podstawie badania metodą delficką wskazano potencjalne szanse i zagrożenia związane z 

nową inicjatywą integrowania systemu edukacji i rynku pracy poprzez Branżowe Centra 

Umiejętności.  

 

Studium przypadku partnerstwa branżowego w Sektorze Chemicznym 

Mimo, że inicjatywa Branżowych Centrów Umiejętności jest, jak już wielokrotnie wspomniano 

w tym raporcie, nowa, sama koncepcja współpracy branży w celu przygotowania 

kompetentnych kadr potrzebnych na rynku pracy nie jest nowa. W Polsce jak dotąd nie 

przyjęła się jedna inicjatywa, która dobrze funkcjonowałaby i rozwijała się w wielu branżach i 

regionach, niemniej nie oznacza to, że dobra współpraca nie miała czy nie ma dotąd miejsca. 

 W Sektorze Chemicznym można przytoczyć kilka takich inicjatyw, biorąc pod lupę 

jedno duże przedsiębiorstwo.17 Dla potrzeb tego raportu przeanalizowana została współpraca 

pomiędzy podmiotami powiązanymi z reprezentacją Sektora Chemicznego w Tarnowie. 

Wybór studium przypadku jest podyktowany potrzebą zgłębienia podstaw dobrej współpracy i 

zrozumienia wzajemnych oddziaływań i kontekstu, na co ta metoda pozwala.18 

 Omawiana współpraca opiera się na porozumieniach bilateralnych między 

zaangażowanymi podmiotami: Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu 

                                                      
 
 
17 Por. Grupa Azoty SA. Edukacja: https://grupaazoty.com/kariera-i-edukacja/edukacja , dn. 22.09.2021   
18 Hartley J. (2004) Case study Research [w]: Cassell, Cathrine, Symon, Gillian (red.) (2006), s. 323 

https://grupaazoty.com/kariera-i-edukacja/edukacja
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Chemicznego, szkołą kształcącą w zawodach chemicznych oraz przedsiębiorstwem Grupa 

Azoty SA w Tarnowie. Dodatkowo, zarówno szkoła, jak i Grupa Azoty SA współpracują także z 

lokalną uczelnią wyższą – Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Zestawienie 

współpracujących stron prezentuje Tabela 4 na stronie 21. 

 

Tabela 4 Partnerstwo branżowe Sektora Chemicznego w Tarnowie 

Typ Partnera Instytucja 

Stowarzyszenie 

Branżowe 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 

(SITPChem) 

Szkoła Zespół Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie 

Dodatkowo: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Przedsiębiorstwo Grupa Azoty S.A. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Stowarzyszenie branżowe współpracuje zarówno ze szkołą (gdzie współpraca ma na 

celu wspieranie szkoły w kształceniu kadr), jak i z przedsiębiorstwem gdzie współpraca ma na 

celu wsparcie stowarzyszenia w realizacji celów, jak również podniesienie jakości kadr 

dostępnych dla przedsiębiorstwa w wyniku tego działania. Główne wymiary współpracy 

SITPChem i przedsiębiorstwa Grupa Azoty S.A. to wsparcie przy  organizacji branżowych 

sympozjów i konferencji, zarówno poprzez przekazanie środków finansowych, jak i 

udostępnianie zaplecza organizacyjnego. 

Szkoła współpracując z przedsiębiorstwem otrzymuje wsparcie o charakterze 

finansowym, organizacyjnym, merytorycznym, a także w zakresie zapewniania miejsc praktyk i 

organizowania zajęć w terenie. Wsparcie finansowe przejawia się przede wszystkim w 

dofinansowywaniu remontów sal i pracowni. Ponadto Grupa Azoty S.A. wspiera organizację 

wydarzeń branżowych z udziałem szkoły i/lub jej uczniów. Współpracuje także w zakresie 

realizacji praktyk zawodowych oraz organizacji zajęć lub wizyt młodzieży na terenie 

przedsiębiorstw, w tym na przykład zwiedzanie określonych instalacji dedykowanych 
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określonej, omawianej w szkole technologii produkcji. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, 

10 % uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie ma zagwarantowane 

miejsce pracy w tarnowskich zakładach Grupy Azoty S.A. 

Współpracując ze stowarzyszeniem branżowym, szkoła przede wszystkim otrzymuje 

wsparcie merytoryczne i organizacyjne, niemniej sami uczniowie otrzymują też wsparcie 

finansowe. Stowarzyszenie organizuje wyjazdy na sympozja branżowe oraz konferencje, 

ponadto szkoła organizuje konkurs we współpracy z SITPCHem dla najlepszych uczniów 

przedmiotów chemicznych. Co roku w dniu Święta Edukacji Narodowej przyznawane są trzy 

nagrody fundowane przez stowarzyszenie. Nagrody te mają wymierną wartość finansową dla 

uczniów – pierwsze miejsce to nagroda w wysokości 1000 złotych, drugie – 700 złotych, a 

trzecie 500 złotych. Te i inne działania stowarzyszenia mają na celu promocję uczenia się 

przedmiotów chemicznych i dążenie do doskonałości zawodowej, która łączy się zarówno z 

ciekawą pracą, jak i możliwościami awansu oraz prestiżem. 

Dodatkowo szkoła współpracuje z uczelnią oferując kształcenie w klasie patronackiej, 

objęte patronatem zarówno przedsiębiorstwa Grupa Azoty S.A., jak i Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Tarnowie, oferującej zainteresowanym absolwentom dalsze kształcenie 

na poziomie wyższym. Zatem nawiązana w tym regionie współpraca w ramach Sektora 

Chemicznego to działania na rzecz rozwoju branży połączone z dbałością o rozwój instytucji i 

kapitału w regionie.  

Według zainteresowanych stron, współpraca opisana w tej części „może nie jest 

modelowa, ale jest poprawna”. Model współpracy branżowej, bazujący na tarnowskim 

doświadczeniu, został przedstawiony graficznie i stanowi Załącznik 2. do raportu. 

Najważniejsze wnioski z doświadczenia tarnowskiej współpracy w ramach Sektora 

Chemicznego to:  

1. konieczność finansowania tego typu inicjatyw, gdyż każde spotkanie, nawet 

wizyta w zakładzie pracy, wymaga nakładów finansowych (związanych np. z 

koniecznością oddelegowania pracownika, który zajmie się grupą uczniów na 

terenie zakładu); 
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2. potrzeba lokalnego zaangażowania wszystkich stron i ich dbałości o rozwój 

regionu, gdyż bez tego trudno o zaangażowanie w czasochłonne i 

niedochodowe inicjatywy, które sprzyjają rozwojowi regionu, jako całości w 

dłuższej perspektywie czasowej. 

Mimo bilateralnych umów wiążących współpracujące strony, działania bardzo często 

są skoordynowane, co zależy nie tylko od charakteru wiążących strony umów, a przede 

wszystkim od dobrej woli i inicjatywy osób zaangażowanych we współpracę w każdej ze stron. 

W tym kontekście instytucja integrująca być może pozwoliłaby na lepsze wykorzystanie 

potencjału jakie posiadają współpracujące strony, w tym zapewnienie dodatkowego 

finansowania czy wsparcie kadrowe. 

 

Wnioski z badania z użyciem metody delfickiej 

Decyzje podparte badaniami to standard, do którego zmierza się w wielu dziedzinach, między 

innymi w edukacji czy kształtowaniu polityk publicznych. Jedną z metod wykorzystywanych do 

wsparcia podejmowanych decyzji czy obierania właściwych ścieżek rozwoju jest metoda 

delficka, zastosowana także na potrzeby tego raportu. Nota metodologiczna do badania z 

użyciem metody delfickiej stanowi Załącznik 1. 

 Refleksja nad potrzebą, a także szansami i zagrożeniami dla Branżowych Centrów 

Umiejętności nie może mieć miejsca bez rozważań i nad potrzebnymi umiejętnościami. Jak 

pokazują dane statystyki publicznej, ale także badania ekonomiczne i analizy gospodarcze, 

ostatni bezprecedensowy kryzys wymusił przyspieszenie widocznych już wcześniej trendów,.19 

Zdaniem ekspertek i ekspertów biorących udział w badaniu, największe znaczenie dla Sektora 

Chemicznego mają i będą miały kompetencje związane ze zmiennością otoczenia. W 

                                                      
 
 
19 Por. : Lis, A. (2021) Raport 20. Wykorzystanie narzędzi Systemu Edukacji do Wsparcia Sektora w budowaniu 

Nowej Normalności: Dodatkowe Umiejętności Zawodowe. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, 

Kraków 
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szczególności te kompetencje to kreatywność, zdolność do szybkiego uczenia się, ale także 

myślenie systemowe, elastyczność, ale także umiejętność śledzenia trendów i specjalizacji 

adekwatnych do aktualnych potrzeb. Potrzebne umiejętności to zbiór kompetencji 

generycznych, ale umocowanych w kontekście Sektora Chemicznego. Sektor Chemiczny, jak 

zauważa jedna z osób zaproszonych do udziału w badaniu, jest specyficzny, gdyż w kontekście 

gospodarczym jest sektorem bardzo szerokim, a w kontekście edukacyjnym – wąskim, z małą 

liczbą szkół i uczonych w nich zawodów. 

Specyfika Sektora może mieć wpływ na lukę między ofertą edukacyjną systemu 

edukacji, a potrzebami kompetencyjnymi rynku pracy. Rozdźwięk między jednym a drugim 

zdiagnozowali wszyscy eksperci i ekspertki biorący udział w badaniu. Liczne reformy 

kształcenia zawodowego i zmniejszenie liczby szkół oraz uczniów także mają wpływ na tę 

sytuację. Ponadto, jak zauważa część ekspertek i ekspertów, środowisko szkolne nie wykazuje 

chęci współpracy. Raczej spotyka się odosobnione dobre praktyki niż sprawnie działający 

system i atmosferę sprzyjającą budowaniu partnerstwa. 

 Mimo niemal jednomyślnej diagnozy zaproszonych do badania ekspertek i ekspertów, 

że istnieje luka pomiędzy zapotrzebowaniem na kompetencje czy umiejętności na rynku 

pracy, a ofertą systemu  edukacji i kształcenia zawodowego, jest wiele różnych głosów w 

sprawie powołania nowej instytucji, jak również roli, którą może lub powinna ona spełniać. 

Poproszeni o wypowiedź eksperci i ekspertki zauważyli zarówno szanse dla Sektora wynikające 

z powoływania Branżowych Centrów Umiejętności, jak również zagrożenia. Główną 

wątpliwością wobec BCU, a tym samym i zagrożeniem, jest bardzo ogólne sformułowanie tak 

celów, jak i zadań. Na podstawie dostępnych dotychczas informacji nie ma możliwości by 

ocenić za co rozliczane będą te instytucje, czy będą to nowe instytucje, czy raczej centra 

powoływane w ramach istniejących instytucji oraz na ile obejmą one i wykorzystają potencjał 

już istniejących sieci współpracy. 

 Ogromnym zagrożeniem dostrzeganym przez ekspertki i ekspertów jest zatem 

wykorzystanie tej inicjatywy jako pozornego działania. Jedna z osób uczestniczących w 

badaniu w kontekście tego zagrożenia przywołała cytat z Biblii, iż „nie należy wlewać starego 
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wina w nowe bukłaki”. Niewątpliwie nowa jakość, zwłaszcza wzbogacona o myślenie 

systemowe i nastawiona na kreowanie nowej rzeczywistości, to ogromna szansa dla 

wszystkich sektorów, w tym dla Sektora Chemicznego. Niemniej liczne doświadczenia 

wcześniejszych reform i inicjatyw, wywołują uzasadnione obawy o rzeczywistą zmianę 

wynikającą z powoływania nowych form instytucjonalnych. 

 Jednocześnie, większość rozmówców wskazuje na liczne obszary, w których Branżowe 

Centra Kompetencji mogą się sprawdzić. Jest to przede wszystkim skoordynowanie działań w 

ramach branż lub Sektora w zakresie współpracy, w tym przede wszystkim zaangażowanie 

zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Centrum 

edukacyjne mogłoby także pozwolić na „wyrównanie do góry” w zakresie kluczowych 

umiejętności wśród pracowników dużych zakładów i pracowników MSP. Tego typy działania 

są zbieżne z opisywanym w poprzedniej części europejską koncepcją wspierania doskonałości 

zawodowej. 

 Kolejnym obszarem będącym potencjalną szansą na rozwój BCU i ich trwałe wpisanie 

się w Sektor Chemiczny jest wsparcie szkół i placówek edukacyjnych w wykorzystywaniu 

nowych, ale już od jakiegoś czasu dostępnych narzędzi wspierających uzyskiwanie najbardziej 

aktualnych umiejętności. Jednym z tych narzędzi są opisane bardziej szczegółowo w 

poprzednim raporcie monitorującym Dodatkowe Umiejętności Zawodowe (DUZ). Liczne DUZ-

y wymagają określonego zaplecza technicznego i / lub technologicznego oraz współpracy z 

przedsiębiorcami. Powołanie Branżowych Centrów Umiejętności może być szansą dla całego 

sektora żeby lepiej wykorzystywać istniejące już rozwiązania. 

W jednej z rozmów przeprowadzonych w ramach tego badania, padło sformułowanie, 

że teraz wszystkie narzędzia i możliwości współpracy szkół i biznesu „są już na stole”, niemniej 

nie są wykorzystywane. Nie ma pewności, że nowa instytucja radykalnie zmieni tę sytuację. 

Mając jednak świadomość licznych szans na realne korzyści dla całego Sektora z działalności 

jednostki integrującej branżę – tak w zakresie edukacji skierowanej na potrzeby rynku pracy, 

jak i wspierania innowacyjności – podjęcie odpowiednich działań może zniwelować zagrożenia 

wynikające z powoływania kolejnej instytucji w zastępstwie realnych działań. W dużej mierze 
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od działań Sektora zależy więc czy zostaną wykorzystane lekcje z poprzednich, upadłych już 

inicjatyw na rzecz zmniejszania luki między wymogami rynku pracy a ofertą edukacyjną. 

 Podsumowanie  

Polska gospodarka, w tym branże Sektora Chemicznego zdecydowanie odczuły skutki kryzysu 

wywołanego pandemią COVID-19. Sektor Chemiczny, który składa się z wielu branż, 

zareagował na kryzys niejednorodnie, a branże sektora odnotowywały zarówno spadki, jak i 

wzrosty na poziomie 20% i wyższym. Bez względu jednak na wpływ koniunktury gospodarczej 

na poszczególne branże w Sektorze, ostatni kryzys zmienił oblicze rynku pracy. COVID-19 

spowodował przestoje w przemyśle, czyli gałęzi gospodarki, z którą głównie powiązany jest 

Sektor Chemiczny.  

W skali kraju zmniejszyła się liczba zatrudnionych, mimo, że zdecydowana większość 

przedsiębiorstw stawiała na utrzymanie poziomu zatrudnienia. Jednocześnie, zwłaszcza 

przemysł, cierpi z powodu braku wykwalifikowanych pracowników, na wszelkich szczeblach, a 

zwłaszcza niższym. Wszystkie te czynniki powodują, że wzrasta waga działań podejmowanych 

na rzecz kształtowania potrzebnych w Sektorze kompetencji i sprzężenia kształcenia z 

potrzebami rynku pracy. Tym bardziej, że niedobory pracowników stanowią realny problem (i 

koszt) dla pracodawców. Problem ten dotyka głównie przemysł, co jest tym bardziej kluczowe, 

że właśnie przemysł ma szansę stanowić „koło zamachowe” dla Polskiej gospodarki 

wychodzącej z kryzysu. 

 Branżowe Centra Umiejętności to nowa inicjatywa powiązana z Krajowym Planem 

Odbudowy i Wzmacniania Odporności. Inicjatywa ta przede wszystkim ma na celu wsparcie 

wychodzących z kryzysu branż w zakresie właściwej podaży umiejętności potrzebnych obecnie 

w nowoczesnej gospodarce, jak również w zakresie umiejętności przyszłości, które pozwolą 

zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki i poszczególnych jej branż. Rozwiązanie to jest 

spójne z planowanymi na szczeblu europejskim działaniami na rzecz doskonałości zawodowej. 

Zwłaszcza w zakresie kluczowych w nowej normalności kompetencji, odpowiedzią na owe luki 

i zapotrzebowanie w sektorze mogą być Branżowe Centra Umiejętności, których rola może 
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tym większa, gdy będą inicjatywami zarówno na poziomie krajowym, jak i transnarodowym, 

zgodnie z założeniami centrów doskonałości zawodowej inicjowanymi w aktualnej 

perspektywie finansowej Komisji Europejskiej. 

 Działania integrujące Sektor powinny być priorytetem i stanowią kluczowe wyzwanie. 

Od sposobu, w jaki sektor sobie z nim poradzi może zależeć jego kondycja w przyszłości. 

Grantowy sposób finansowania jest w tym kontekście zarówno zaletą, jak i wadą. Zaletą, 

ponieważ o finansowanie działań w ramach BCU będą mogły starać się instytucje branżowe i 

konsorcja umocowane także wśród przedsiębiorców. Wadą tego rozwiązania jest jego 

niepewność i potencjalnie – po raz kolejny krótkoterminowość. Wobec powyższego, wszelkie 

plany w kontekście wykorzystania Branżowych Centrów Umiejętności na rzecz Sektora 

Chemicznego muszą tymczasem być bardzo ogólne i ostrożne. Warto jednak już teraz brać pod 

uwagę to nowe narzędzie w działaniach Sektorowej Rady, której rola w integracji Sektora może 

być znacząca i zależy od podejmowanych przez to gremium dziaań. 

Kluczowym pytaniem, które stoi zatem przed Sektorową Radą Kompetencji ds. Sektora 

chemicznego jest możliwość wsparcia integracji sektora i zwiększenia podaży kadr 

posiadających umiejętności potrzebne przedsiębiorstwom w Sektorze.  Spójne działania na 

szczeblu krajowym i europejskim mogą sugerować jak istotne są działania integrujące Sektor 

na poziomie krajowym i promujące dobre rozwiązania na poziomie transnarodowym. 

Sektorowa Rada Kompetencji ds. Sektora Chemicznego może być zatem przyczynkiem dla 

tworzenia sieci Branżowych Centrów Umiejętności, które będą kreatorami rzeczywistej 

zmiany i integracji środowiska. Mogą one również stanowić centra doskonałości zawodowej, 

których głównym zadaniem będzie „równanie do góry”, tak w kontekście krajowym, jak i 

transnarodowym.   
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Załączniki 
 

Załącznik 1. Notka metodologiczna 
 
Raport został wzbogacony badaniem jakościowym metodą delficką. Metoda delficka, czyli 

inaczej ekspercka, jest jedną z metod heurystycznych, pozwalającą na ocenie potencjalnych 

rozwiązań przez grono ekspertów. W ramach niniejszego Raportu zrealizowano badanie  

Zostały przeprowadzone wywiady z ekspertami, których cechowała znajomość Sektora 

Chemicznego i / lub zaangażowanie w zakresie rozwoju kompetencji i kwalifikacji w Polsce. 

Zaproszeni eksperci i ekspertki W tabeli zebrano informacje na temat zrealizowanych 

wywiadów, w tym charakterystyki opisujące zaproszonego do rozmowy Eksperta oraz datę 

rozmowy. Kolejność Ekspertów w tabeli uwarunkowana datą realizacji rozmowy. 

 

Lp. Ekspert Data rozmowy 

1 Osoba zaangażowana w tworzenie standardów 

kształcenia zawodowego, kierująca jednym z Centrów 

Kształcenia Nauczycieli, związana z Sektorową Radą ds. 

Kompetencji Sektora Chemicznego 

14.09.2021 

2 Osoba pracująca w państwowej instytucji rynku pracy, 

od lat zawodowo związana z budowaniem partnerstwa 

między instytucjami kształcenia a biznesem, związana z 

Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Chemicznego 

17.09.2021 

3 Osoba zajmująca się naukowo kompetencjami i 

kwalifikacjami od prawie 30 lat, będąca ekspertem 

bolońskim, nauczająca na uczelni wyższej, na wydziale 

chemii przez kilka dekad, związana z Sektorową Radą 

ds. Kompetencji Sektora Chemicznego 

20.09.2021 

4 Osoba pracująca w dużej spółce Sektora Chemicznego 

na stanowisku „kierownik działu nadzoru”, z ponad 20-

letnim doświadczeniem zawodowym w Sektorze 

22.09.2021 

5 Osoba pracująca w jednej z największych spółek 

Sektora Chemicznego na stanowisku technolog, 

związana zawodowo z Sektorem Chemicznym od 30 lat 

22.09.2021 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Eksperci udzielali wywiadów w formie telefonicznej,  internetowej lub bezpośredniej. 

Wywiady trwały minimum 30 minut, nie dłużej niż 45 minut. Wywiad miał charakter 

częściowo ustrukturyzowany i obejmował trzy główne zagadnienia: trendy co do kwalifikacji 

potrzebnych w Sektorze, dostosowanie aktualnej oferty do potrzeb branż Sektora 

Chemicznego oraz potrzeba i ewentualnie rola jednostki integrującej branże, zwłaszcza 

system edukacji i przedsiębiorców. Poruszane zagadnienia miały formę pytań inicjujących, po 

których następowała mniej ustrukturyzowana rozmowa mająca na celu zgłębienie opinii 

eksperta na temat danego obszaru poruszanego w wywiadzie. Pytania główne były zadawane 

zawsze w tej samej kolejności i brzmiały następująco: 

1. Jak  Pan/i odbiera zmiany sektorowe w branży w zakresie zapotrzebowania na 
kompetencje i kwalifikacje ? Na jakie kwalifikacje widzi Pan/i zapotrzebowanie? 

2. Proszę o ocenę systemu wsparcia kompetencji i kwalifikacji w Polsce pod kątem 
istniejącej sieci szkolnej, edukacji akademickiej, centrów kształcenia? 

3. Jak powinna być oferta edukacyjnych centrów integrujących rynek i edukacji? 
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Załącznik 2. Model budowania partnerstwa instytucji edukacji, organizacji branżowych i przedsiębiorstw na podstawie 

studium przypadku w Sektorze Chemicznym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy przypadku współpracy w Sektorze Chemicznym. 
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