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Wstęp
Sektor Chemiczny to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki. Ma na to wpływ wiele
czynników –funkcjonowanie w tym sektorze spółek państwowych o ogromnym znaczeniu, jak i
duża różnorodność sektora, obejmującego liczne branże, a także jego rola – dostawcy dla branż
innych sektorów. Rozległość sektora i jego rola, a przede wszystkim wewnętrzna różnorodność,
powodują, że kompetencje i kwalifikacje potrzebne w sektorze są bardzo różnorodne i rozpięte
na wielu poziomach edukacji. Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego (SRK
Chem) opisuje kompetencje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania sektora, począwszy
od absolwentów szkół średnich aż po doktorów nauk. Jest to jedna z kilkunastu ram
sektorowych opracowywanych przez konsorcja przedstawicieli sektorów. Sektorowe ramy z
założenia miały być wykorzystywane praktycznie i dostosowane do potrzeb przedsiębiorców.
Ich przydatność dla niektórych branż została sprawdzona poprzez pilotażowe wdrożenia w
przedsiębiorstwach właściwych sektorów.
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. Tematem tego raportu
monitorującego jest SRK Chem, możliwości wykorzystania ramy w sektorze oraz potencjalne
korzyści, jaki może z wdrożeń odnieść sektor, biorąc pod uwagę doświadczenia innych
sektorów. Podobnie jak poprzednie raporty, składa się z trzech zasadniczych części, które
obejmują:
1. określenie ram dla raportu i wyzwań dla Sektora, do których raport się odnosi:
zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje na rynku pracy oraz procesy kadrowe
istotne dla przedsiębiorstw Sektora; Zastosowane metody: analiza i synteza raportu z
monitoringu zapotrzebowania na kompetencje przeprowadzonego w sektorze
chemicznym w ramach Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego, realizowanego przez PARP,
danych GUS i opublikowanych badań;
2. charakterystykę ogólną proponowanego rozwiązania i / lub omawianego w raporcie
zagadnienia: Sektorowe Ramy Kwalifikacji jako systemowe rozwiązanie wprowadzane w
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celu wsparcia branż funkcjonujących na rodzimym rynku; Zastosowane metody: desk
research (analiza dokumentów, aktów prawnych, raportów);
3. odniesienie propozycji / rozwiązań do realiów Sektora Chemicznego w Polsce, przykłady
dobrych praktyk, propozycje rekomendacji Rady dla Sektora: możliwości wsparcia
Sektora poprzez wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji. Zastosowane metody: desk
research (analiza artykułów naukowych, raportów z badań).
Celem tego raportu jest zatem nakreślenie specyfiki sektora chemicznego w zakresie
zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje (uwzględniając sytuację na rynku pracy w
sektorze), przedstawienie sektorowych ram i pilotażowych wdrożeń – zarówno z punktu
widzenia założeń legislacyjnych i wytycznych od instytucji finansujących opracowania i
wdrożenia, jak i wniosków po ich realizacji. Ponadto raport opisuje bardziej szczegółowo SRK
Chem, która dotąd nie uzyskała finansowania dla wdrożenia pilotażowego (mimo
wcześniejszych planów w tym zakresie). Uniemożliwia to analizę wniosków z realizacji
wdrożenia. Niemniej zainteresowanie podmiotów wdrożeniem, jak również wnioski innych
sektorów przemysłu mogą stanowić dobry punkt wyjścia dla obrania strategii wykorzystania
sektorowej ramy przez sektor chemiczny.
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Kompetencje i kwalifikacje a rynek pracy i procesy kadrowe
Sektor Chemiczny jest trzecim pod względem zatrudnienia sektorem przemysłowym w Polsce1.
Zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje w Sektorze jest duże i zróżnicowane, co wynikaz charakterystyki sektora. W sektorze chemicznym występuje popyt na pracowników
wykonujących najbardziej podstawowe prace w procesie produkcji, przez specjalistów od
zarządzania aż po działalność badawczo–rozwojową. Znaczne zróżnicowanie sektora pod
względem wielkości i rodzaju produkcji sprawia, że zapotrzebowanie przedsiębiorstw obejmuje
szeroki wachlarz kompetencji, który dodatkowo podlega szybkim zmianom, wynikającym z
wdrażanych innowacji i ciągłego postępu technicznego2. To oznacza szeroki zakres
zapotrzebowania na kompetencje oraz kwalifikacje pracowników od absolwentów branżowej
szkoły ponadpodstawowej aż do posiadaczy stopnia naukowego doktora.
Istotna dla zrozumienia tego zapotrzebowania jest zatem jasna definicja obu tych
terminów. Kompetencje, zgodnie z definicją wskazaną w Ustawie o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji, stanowią
szeroko rozumianą zdolność podejmowania określonych działań i
wykonywania zadań z wykorzystaniem efektów uczenia się (wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych) oraz własnych doświadczeń.
Dlatego kompetencji nie można utożsamiać z efektami uczenia się3.
W zależności od stanowiska, branży, a nawet wielkości przedsiębiorstwa ważne mogą być inne
kompetencje lub różny ich poziom. Bardzo ważne jest odróżnienie kompetencji pracownika od
posiadanych przez niego kwalifikacji. Kwalifikacje mogą (a nawet powinny) odzwierciedlać

1

Osowska M., Drzymulska-Derda M., Panowicz M., Kuklińska K.L. (red). (2020). Sektorowa Rama Kwalifikacji dla
przemysłu chemicznego (SRK Chem), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa,
https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-przemyslu-chemicznego-srk-chem/, dn. 30.11.2021, s.
9.
2
Tamże.
3
Zintegrowana Strategia Umiejętności, http://www.kwalifikacje.gov.pl/images/zsu.pdf, dn. 05.12.2021.
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kompetencje posiadane przez daną osobę, jednak nie jest to równoznaczne, ponieważ
kwalifikacje stanowią:
zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji
pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z
ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie
zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez
uprawniony podmiot certyfikujący4
Zapotrzebowanie na kwalifikacje także bywa różne w zależności od branży, stanowiska czy
wielkości przedsiębiorstwa. Ze względu na te uwarunkowania formalnie nadane kwalifikacje
mogą, choć nie muszą być kluczowe.
Sektor chemiczny został objęty monitoringiem kompetencji oraz rozwoju kapitału
ludzkiego w ramach Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Badania sektorowe dla chemii
(BBKL chemia), które stanowią jedno z kilku już opublikowanych badań sektorowych, zostały
opracowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Badania były realizowane
we współpracy z przedstawicielami sektora, w tym Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora
Chemicznego. Jak wskazuje BBKL chemia, w sektorze funkcjonują określone kluczowe procesy
biznesowe oraz związane z nimi kluczowe stanowiska pracy. Zidentyfikowano 6 kluczowych
procesów biznesowych. Należą do nich: opracowanie nowego produktu, pozyskanie klienta,
produkcja, zarządzanie zespołem, kontrola jakości, magazynowanie/transport/logistyka. Większość

kluczowych procesów w sektorze funkcjonuje także w innych branżach przemysłowych. 5
Niemniej w sektorze chemicznym procesy te wiążą się ze swoistymi dla tego sektora zadaniami

4

Rzeczpospolita Polska (2016) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Dz.U. 2016
poz. 64, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20160000064, dn.10.12.2021.
5

Walczak, Z., Budzelewski, M., Łubińska A., Piątek, K., Szatanowska, A. (2021). Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego
II – branża chemiczna. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020-2021, PARP,
Warszawa, [Dok. Elektr.] https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilans-kapitaluludzkiego-ii-branza-chemiczna, dn. 07.12.2021.
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oraz właściwymi dla nich stanowiskami pracy. Przykładowe zestawienie procesu biznesowego z
zadaniami zawodowymi i właściwymi dla nich stanowiskami zaprezentowano w Tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie wybranych kluczowych procesów biznesowych w sektorze chemicznym z
właściwymi zadaniami zawodowymi i stanowiskami pracy
Proces biznesowy
Opracowanie nowego
produktu

Zadania zawodowe


opracowanie koncepcji nowego
produktu
 opracowanie syntezy nowych
produktów
 przeprowadzenie procesów
chemicznych
 tworzenie dokumentacji
 udoskonalanie substancji
 opracowanie formuły produktów
 testowanie produktów
 przygotowanie próbek do testów
 opracowywanie wniosków
 przygotowanie produkcji oraz
 tworzenie instalacji doświadczalnej
 tworzenie dokumentacji

Kluczowe stanowiska
pracy
technolog
kierownik laboratorium
analityk chemiczny/
laborant/
pracownik laboratorium

Kontrola jakości







kontroler jakości
sprawdzanie dostaw
kontrola pracy maszyn
brygadzista na produkcji
kontrola produkcji
kontrola substancji
sprawdzenie jakości substancji kierownik laboratorium
zgodnie z ich specyfikacjami

Magazynowanie





zapewnienie ruchu magazynowego
wydawanie towaru
obsługa stanowisk związanych z
pracą magazynu, transportem i
logistyką

operator
maszyn
i
urządzeń
przemysłu
chemicznego/ operator
maszyn i urządzeń
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przygotowanie towaru
rozładowanie transportu/przyjęcie
towaru
zgłaszanie zamówień
dostarczanie produktu
sprawdzenie
produktów
ze
specyfikacją zamówienia
zakup surowca
składowanie surowców

przetwórstwa tworzyw
sztucznych
pracownik produkcji
brygadzista na produkcji
kontroler jakości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Walczak, Z., Budzelewski, M., Łubińska A., Piątek, K.,
Szatanowska, A. (2021). Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna. Raport
podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020-2021, PARP Warszawa, [Dok. Elektr.]
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilans-kapitalu-ludzkiego-iibranza-chemiczna dn. 07.12.2021, s. 50.

Kluczowe stanowiska określone przez BBKL chemia dla sektora chemicznego wiążą się z
realizacją specyficznych zadań zawodowych i są to:
1.

operator maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego/operator

maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych,
2.

pracownik produkcji,

3.

brygadzista na produkcji,

4.

kontroler jakości,

5.

analityk chemiczny/laborant/pracownik laboratorium, technolog,

6.

kierownik laboratorium,

7.

kierownik produkcji 6

Stanowiska te łączą się bezpośrednio z realizacją zawodowych zadań występujących
w co najmniej jednym kluczowym procesie biznesowym. Większość z nich łączy
zarówno umiejętności, które na podobnych stanowiskach są wymagane także w

6

Tamże, s. 49.
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innych branżach przemysłowych, jak również specyficzne kompetencje w zakresie
chemii. Zdecydowana większość pracowników sektora chemicznego, a także
większość pracodawców uznaje, że szkoły i uczelnie przygotowują swoich
absolwentów do pracy na tych, wymienionych w badaniu kluczowych stanowiskach.
Niepokojące może być jednak, że niemal połowa pracodawców (46%) w sektorze
uważa, że szkoły i uczelnie nie przygotowują swoich absolwentów do obejmowania
tych kluczowych stanowisk w sektorze (31%) lub trudno im powiedzieć czy
przygotowują (16%). Graficzna reprezentacja tych wyników przedstawiona jest
poniżej (Rys.1).

Rysunek 1. Przygotowanie przez szkoły lub uczelnie do pracy na kluczowych stanowiskach

Źródło: Walczak, Z., Budzelewski, M., Łubińska A., Piątek, K., Szatanowska, A. (2021) Branżowy Bilans
Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach
2020-2021, PARP, Warszawa, [Dok. Elektr.],
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilans-kapitalu-ludzkiego-iibranza-chemiczna, dn. 07.12.2021, s. 47.

Około jedna trzecia pracodawców i jedna czwarta pracowników sektora identyfikuje
lukę kompetencyjną – niedopasowanie oferty instytucji edukacji formalnej do zapotrzebowania
przedsiębiorstw sektora na kluczowych stanowiskach. Luki te mogą być spowodowane również
przez istnienie tak zwanej luki pokoleniowej wśród wykwalifikowanych pracowników. Mniejszy
niż zapotrzebowanie w sektorze dopływ młodych, wkraczających na rynek pracy absolwentów
szkół branżowych i uczelni wyższych. Dynamiczne zmiany w zakresie zapotrzebowania na
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kompetencje w sektorze także mogą być źródłem luk kompetencyjnych, chociaż na większą
dynamikę zmian wskazują przedsiębiorcy branży farmaceutycznej, niż przedstawiciele
pozostałych badanych branż w sektorze. Zagadnienie niedopasowania kompetencyjnego (luki)
jest szerzej omówione w badaniu BBKL chemia, w którym omówiono też jego wymiary.
Implikacje tego niedopasowania to przede wszystkim dostosowanie przez
przedsiębiorców procesów kadrowych tak, by owe niedopasowania niwelować lub zmniejszać
ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Z perspektywy właściwego dostosowania
podaży kompetencji do popytu na nie (i sektorze w ogóle) są przede wszystkim procesy:
rekrutacji, budowania ścieżek rozwoju pracowników, szkoleń i potwierdzania kwalifikacji
pracowników.
Jak pokazują wyniki Barometru Rynku Pracy z 2021 roku7 rekrutacja jest jednym z
największych wyzwań dla przedsiębiorców w obszarze przemysłu, do którego wlicza się sektor
chemiczny. Problemy te dotyczą wszystkich kategorii pracowników. Największy problem w
branżach przemysłowych jest jednak z rekrutacją pracowników niższego szczebla. W tej
kategorii przedstawiciele przemysłu wskazali na problem ze znalezieniem pracowników aż w
niemal 27% odpowiedzi8. Ponadto, ponad 60% respondentów tego badania będących
przedstawicielami przemysłu wskazało, że niedobory pracowników powodują trudności dla

7

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 1722.12.2020 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/Centrumprasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy/Barometr-Rynku-Pracy-Work-Service-XV-edycja#oferta , dn. 20.09.2021,
s. 70.
8
Tamże, s. 40.
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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)9.
W przypadku zidentyfikowania niedopasowania i braku możliwości zrekrutowania osób
o potrzebnych kompetencjach, ważnym procesem wspierającym dopasowanie posiadanych
kompetencji do potrzeb są plany rozwojowe oraz oferta szkoleniowa dla pracowników. Liczne
gałęzie przemysłu oferują szkolenia w obszarach zmieniających się technologii czy w zakresie, w
którym dana branża zmienia się szybko. W przypadku sektora chemicznego jednymi z
najbardziej kluczowych są kwestie związane z bezpieczeństwem10. W sektorze potrzebne są nie
tylko umiejętności (kompetencje) w tym zakresie, ale także często potwierdzone formalnie
kwalifikacje.
Procesem umożlwiającym potwierdzanie kwalifikacji, także zdobytych nieformalnie i
poza formalnie – jest walidacja. Zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
walidacja to:
sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji,
niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną
część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji11.
Walidacja pozwala na formalne uznanie efektów uczenia się (czyli wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych) składających się na określoną kwalifikację, nawet jeśli zdobycie tych
efektów uczenia się odbyło się w ramach edukacji pozaformalnej (np. kursy i szkolenia nie
włączające się do edukacji formalnej, oferowane np. przez pracodawcę) lub poprzez uczenie się

9

Tamże, s. 45
Osowska M. , Drzymulska-Derda M., Panowicz M., Kuklińska K.L. (red). (2020). Sektorowa Rama Kwalifikacji dla
przemysłu chemicznego (SRK Chem), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa,
https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-przemyslu-chemicznego-srk-chem/, dn. 30.11.202.
11
Rzeczpospolita Polska (2016) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Dz.U.
2016 poz. 64, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ , dn.10.12.2021.
10
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nieformalne (poprzez rozwijanie hobby, doczytywanie czy naukę w trakcie i poprzez
wykonywanie pracy)12.
Potrzeby kadrowe, zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje, ale także kluczowe
procesy kadrowe to obszary, które zmieniają się w czasie i, podobnie jak cały sektor, podlegają
trendom w zakresie tych zmian. BBKL chemia wskazuje na następujące dominujące trendy w
sektorze chemicznym:


rosnąca liczba i znaczenie regulacji UE związanych z proekologicznymi
strategiami Zielonego Nowego Ładu i Europejskiego Zielonego Ładu,



postępująca indywidualizacja (customizacja) – dopasowywanie produktów
do trendów rynkowych oraz wymagań poszczególnych klientów,



coraz większe powiązanie gospodarki polskiej ze światową (globalizacja) –
zaostrzenie konkurencji największych gospodarek świata,



postępujący rozwój Przemysłu 4.0 – tzw. czwarta rewolucja przemysłowa,



rosnące znaczenie kompetencji transdyscyplinarnych w kontekście rozwoju
kapitału ludzkiego13.

Pracodawcy sektora chemicznego w stopniu umiarkowanym są przekonani o wpływie
tych trendów na kwalifikacje i kompetencje potrzebne w sektorze. Najważniejsze z ich punktu
widzenia będą kompetencje transdyscyplinarne, a także związane z cyfryzacją i wprowadzaniem
Zielonego Ładu 14. Oznacza to wzrost znaczenia procesów kadrowych, wiążących się głównie z
zarządzaniem kompetencjami przedsiębiorstwa. Coraz większe znaczenie będzie miała

12

Lis,
A.
(red.)
(2019).
Rola
pracodawcy
bremen.de/effectvpl/products/product-3/, dn. 13.12.2021.

w

procesie

walidacji,

https://blogs.uni-

13

Walczak, Z., Budzelewski, M., Łubińska A., Piątek, K., Szatanowska, A. (2021). Branżowy Bilans Kapitału
Ludzkiego II – branża chemiczna. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 20202021, PARP, Warszawa, [Dok. Elektr.],
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilans-kapitalu-ludzkiego-iibranza-chemiczna dn. 07.12.2021, s. 51, dn. 13.12.2021.
14

Tamże, s. 54–56.
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potrzeba uwzględnienia tych coraz bardziej potrzebnych kompetencji w opisach stanowisk,
procesach rekrutacyjnych, ofercie szkoleniowej kierowanej do pracowników, a także
zaoferowanie możliwości formalnego potwierdzania kwalifikacji w tym zakresie.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji – narzędzie wsparcia branż w zakresie
kompetencji i kwalifikacji
Ramy kwalifikacji są narzędziami integrowania i ujednolicania polityki dotyczącej kompetencji i
kwalifikacji na różnych poziomach. W Polsce zaimplementowana została Europejska Rama
Kwalifikacji, a na jej podstawie opracowana krajowa, czyli Polska Rama Kwalifikacji oraz
kilkanaście ram odnoszących się do określonych gałęzi gospodarki, czyli sektorowych ram
kwalifikacji. Zestawienie najważniejszych informacji pozwalających je rozróżnić zaprezentowano
w Tabeli 2 na następnej stronie.
Na poziomie europejskim rolę integrującą oraz podstawę dla narodowych (krajowych)
ram stanowi Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), którą opracowano w celu wzmocnienia szans
Europy w dążeniu do bycia wiodącą gospodarką opartą na wiedzy w skali globalnej. Europejska
Rama Kwalifikacji została przyjęta w 2008 roku. Jest meta-ramą dla krajowych opracowań oraz
punktem odniesienia pozwalającym na porównywanie ram kwalifikacji różnych krajów (i różnych
systemów edukacyjnych) poprzez odniesienia ich do poziomów ERK15. ERK posiada osiem
poziomów od edukacji podstawowej (poziom 1), po uzyskania stopnia naukowego doktora
(poziom 8).
Krajowym odpowiednikiem ERK jest Polska Rama Kwalifikacji (PRK). PRK jest układem
odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w naszym kraju i jak ERK także ma osiem poziomów. W
Polsce możliwe do uzyskania są zarówno kwalifikacje pełne (kwalifikacje, które są nadawane
wyłącznie w ramach systemu oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz w

15

Méhaut, P., Winch, C. (2012). The European Qualification Framework: skills, competences or knowledge?,
European Educational Research Journal, Vol. 11(3), pp. 369-381.
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ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po ukończeniu kształcenia specjalistycznego,
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz
po uzyskaniu stopnia doktora16), jak i kwalifikacje cząstkowe (kwalifikacj[a] w zawodzie, (…)
kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po
przeprowadzeniu egzaminów w zawodach (…); kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów
podyplomowych(…) kwalifikacje nadawane po ukończeniu form kształcenia, [kwalifikacje
nadawane przez Polską Akademię Nauk i instytuty badawcze],(…), oraz kursów i szkoleń, (…)
kwalifikacje uregulowane i kwalifikacje rynkowe)17.

Tabela 2. Ramy kwalifikacji przyjęte w Polsce w Polsce
Nazwa

Akronim

Europejska Rama Kwalifikacji

ERK

Polska Rama Kwalifikacji

Sektorowa Rama Kwalifikacji

PRK

SRK

Opis


zasięg europejski



8 poziomów



zasięg krajowy



8 poziomów



poziom sektorowy



różna liczba poziomów w zależności
od sektora

Źródło: Opracowanie własne.
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Definicja za: Rzeczpospolita Polska (2016) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Dz.U. 2016 poz. 64, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20160000064, dn.10.12.2021.
17
J.w.
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Charakterystyki kwalifikacji opisane w PRK obejmują zarówno charakterystyki typowe dla
kwalifikacji nadawanych w szkolnictwie ogólnym, jak i zawodowym, a także w szkolnictwie
wyższym18.
W PRK, podobnie jak w Europejskiej Ramie Kwalifikacji (ERK), wyróżnia
się osiem poziomów kwalifikacji. Każdy z poziomów PRK został
scharakteryzowany za pomocą ogólnych stwierdzeń dotyczących
efektów uczenia się, wymaganych dla kwalifikacji danego poziomu. Dla
określania poziomu PRK nie ma znaczenia, czy wymagane dla
kwalifikacji efekty uczenia się są osiągane w ramach zorganizowanej
edukacji, czy w inny sposób. Charakterystyki poziomów PRK odnoszą się
do pełnego spektrum wymaganych dla kwalifikacji efektów uczenia się,
to znaczy wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Charakterystyki kolejnych poziomów PRK odzwierciedlają coraz wyższe
wymagania w tych zakresach19.
Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK) stanowią opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących
w danym sektorze lub branży20. Są kolejnym poziomem ram kwalifikacji, poświęconych
poszczególnym sektorom i specyficznym dla nich kompetencjom. Zgodnie z założeniami ustawy
o ZSK, miały być szansą na spójny (i odpowiadający branży) opis kwalifikacji branżowych oraz
lepszy dostęp do rzetelnej informacji na temat kwalifikacji w branży21. Ich głównym zadaniem
jest zwiększenie transparentności oraz poprawa opisu i organizacji kwalifikacji specyficznych dla
określonych sektorów. SRK są włączane do Zintegrowanego systemu Kwalifikacji (ZSK) na

18

Polska Rama Kwalifikacji, https://prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk/ , dn. 13.12.2021.
Chłoń-Domińczak, A., Sławiński, S., Kraśniewski, A. i Chmielecka, E. (2017). Polska Rama Kwalifikacji. Wiedza,
umiejętności, kompetencje społeczne, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, s. 4.
20
Rzeczpospolita Polska (2016) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Dz.U. 2016
poz. 64, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20160000064, dn.10.12.2021.
21
Trawinska-Konador, K., Chlon-Dominczak, A., Sienkiewicz, L. (2015). Development of the Sectoral Qualification
Framework as an Example of a Knowledge Management Approach. In European Conference on Management,
Leadership & Governance (p. 496), Academic Conferences International Limited.
19
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podstawie rozporządzania ministra właściwego. Procedura ta może być wszczęta z inicjatywy
ministra, sektorowej rady ds. kompetencji dla danego sektora lub zainteresowanego podmiotu.
SRK dla danego sektora musi zawierać charakterystyki dla poziomów kwalifikacji zgodnych z PRK,
ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.22
[Te] (…) wymagania dają szerokie spektrum możliwości w zakresie układu
poszczególnych

elementów

ramy,

dzięki

czemu

możliwe

jest

wypracowywanie rozwiązań zapewniających maksymalną funkcjonalność
SRK23.
Opracowanie SRK w Polsce można podzielić na dwa etapy, wypracowane podczas
przygotowywania pierwszych sektorowych ram dla sektora bankowego, branży IT i
telekomunikacji. Te dwa etapy to 1) etap podejścia naukowo–empirycznego oraz 2) etap
praktyczny. W pierwszym przeprowadzano analizy typu desk research skoncentrowane na
zidentyfikowaniu potrzeb kompetencyjnych i kwalifikacyjnych w sektorze oraz badania
jakościowe wśród przedsiębiorców sektora. Etap drugi objął współpracę przedstawicieli sektora
w formułowaniu sektorowej ramy24. Zgodnie z założeniami ustawodawcy, sektorowe ramy
kwalifikacji mają na celu wsparcie określonych branż poprzez działanie w duchu „branża dla
branży”. Tym samym sektorowe ramy mają wiązać się z określonymi korzyściami dla sektorów i
branż przez które i dla których zostały opracowane:

22

Rzeczpospolita Polska (2016) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Dz.U. 2016
poz. 64, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20160000064, dn.10.12.2021.
23
Araminowicz, K., Krygowska-Nowak , N. Kwinta-Odrzywołek, J, Słocińska, M. (2021). Analiza rozwiązań w zakresie
funkcjonujących w Unii Europejskiej ram kwalifikacji/kompetencji oraz systemów certyfikacji kompetencji w
obszarze sektora komunikacji marketingowej oraz sektorów/branż o zbliżonym charakterze – analiza porównawcza
rozwiązań polskich i europejskich, PARP, Warszawa.
24
Trawinska-Konador, K., Chlon-Dominczak, A., Sienkiewicz, L. (2015). Development of the Sectoral Qualification
Framework as an Example of a Knowledge Management Approach. In European Conference on Management,
Leadership & Governance (p. 496), Academic Conferences International Limited.
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1. Czytelny plan budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu
kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora i poszukiwanych
przez pracodawców.
2. Jednolity i miarodajny sposób oceny potencjału pracowników, możliwy dzięki
łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy.
3. Metodę wiarygodnej weryfikacji kompetencji kandydatów do pracy, co umożliwi
efektywniejszą rekrutację i zmniejszy ryzyko kosztownych pomyłek kadrowych.
4. Otwarte drzwi do współpracy na rynku europejskim dzięki rozpoznawalności
kwalifikacji i wiarygodności kompetencji kapitału ludzkiego firmy.
5. Pewne planowanie długoterminowych inwestycji i rozwoju firmy dzięki możliwości
identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku oraz realnemu wpływowi na
zmiany w programach kształcenia25.
Wiele branż zostało uwolnionych od dodatkowych regulacji. Zwiększyło to dostępność
branży dla nowych przedsiębiorców, ale pozostawiło wątpliwości co do jakości oferowanych dóbr
i usług. Sektorowe Ramy mają szansę być skuteczną odpowiedzią na deregulację w branży. SRK
umożliwia stworzenie standardów dotyczących zatrudnienia bez potrzeby tworzenia nowych
regulacji. Ramy sektorowe mogą posłużyć przedsiębiorstwom jako punkt odniesienia przy
tworzeniu własnych, stanowiskowych opisów kompetencji, wymagań rekrutacyjnych,
zakładowych procedur potwierdzania umiejętności oraz projektowania ścieżek kariery. SRK
zostały pomyślane jako połączenie branżowego żargonu i wystandaryzowanych opisów
kwalifikacji. Taka konstrukcja pozwala łączyć przejrzystość zapisów i ich uniwersalne zrozumienie
z dobrym dopasowaniem do wymagań i oczekiwań branży. Przykładowe sposoby wykorzystania
SRK, oparte na analizie wszystkich dotąd opracowanych sektorowych ram, przedstawiono na
Rysunku 2. na następnej stronie.

25

Sektorowe Ramy Kwalifikacji,https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowe-ramy-kwalifikacji/, dn. 30.11.202.
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Rysunek 2. Przykładowe sposoby wykorzystania sektorowych ram kwalifikacji

Źródło: Araminowicz, K. i inni (2021). Analiza rozwiązań w zakresie funkcjonujących w Unii
Europejskiej ram kwalifikacji/kompetencji oraz systemów certyfikacji kompetencji w obszarze
sektora komunikacji marketingowej oraz sektorów/branż o zbliżonym charakterze – analiza
porównawcza rozwiązań polskich i europejskich, PARP, Warszawa, s. 46.
Dotychczas do systemu wprowadzono 16 Sektorowych Ram Kwalifikacji, które zostały
opracowane przez wyłonione w systemie konkursowym konsorcja reprezentujące podmioty
zainteresowanych branż. Poza sektorem chemicznym, sektorowe ramy opracowały także takie
sektory jak: Budownictwo, Energetyka, Górnictwo, Handel, Motoryzacja, Nieruchomości,
Przemysł mody, Rolnictwo, Sektor bankowy, Sektor informatyczny, Sport, Telekomunikacja,
Turystyka, Usługi rozwojowe i Zdrowie publiczne. W tabeli (załącznik 1) zebrano dostępne ramy
sektorowe wraz z datami publikacji i raportami końcowymi oraz informacją o realizacji
pilotażowego wdrożenia.
Mimo licznych możliwości wykorzystania SRK przez branże oraz realizacji poszczególnych
ram sektorowych we współpracy z sektorami oraz przez instytucje z nimi związane – SRK
napotykają liczne bariery przy wdrożeniu do biznesu. Do najistotniejszych, jak wykazują autorzy
analizy dotychczas wypracowanych sektorowych ram kwalifikacji, należą: brak spójności, brak
informacji i brak współpracy. Ramy jak dotąd nie są dobrze rozpoznawalne, a w licznych branżach
ani wiedza o tym, że istnieją, ani do czego mogą się przysłużyć, jest niewielka. Ponadto często
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brak jest spójnych działań na poziomie administracji, a używane słownictwo również nie zawsze
jest spójne. Wreszcie, barierą dla implementacji SRK, może być brak ugruntowanej współpracy
między biznesem a edukacją26. Na Rysunku 3. przedstawiono zestawienie barier zaprezentowane
w raporcie na temat SRK przygotowanym przez PARP.

Rysunek 3 Bariery wykorzystania sektorowych ram kwalifikacji w biznesie

Źródło: Araminowicz, K. i inni (2021). Analiza rozwiązań w zakresie funkcjonujących w Unii
Europejskiej ram kwalifikacji/kompetencji oraz systemów certyfikacji kompetencji w obszarze
sektora komunikacji marketingowej oraz sektorów/branż o zbliżonym charakterze – analiza
porównawcza rozwiązań polskich i europejskich, PARP, Warszawa, s. 62.
Od kilku lat oprócz opracowywania SRK dla kolejnych branż i sektorów, Instytut Badań
Edukacyjnych finansował także pilotażowe wdrożenia sektorowych ram kwalifikacji dla
wybranych branż. Dotychczas przeprowadzono 5 pilotażowych wdrożeń w sektorach:

26

Araminowicz, K. i inni (2021). Analiza rozwiązań w zakresie funkcjonujących w Unii Europejskiej ram
kwalifikacji/kompetencji oraz systemów certyfikacji kompetencji w obszarze sektora komunikacji marketingowej oraz
sektorów/branż o zbliżonym charakterze – analiza porównawcza rozwiązań polskich i europejskich, PARP, Warszawa,
s. 62.
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budownictwo, sektor bankowy, przemysł mody, telekomunikacja i turystyka. Kolejne dwa
wdrożenia, w sektorach nieruchomości i IT są aktualnie w toku. Pełną listę opracowanych
publikacji SRK wraz z datami opracowania oraz informacją na temat pilotażowego wdrożenia
zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora chemicznego
Chemia to specyficzna dziedzina – to jednocześnie rozbudowany sektor gospodarki, jak również
precyzyjnie określona dziedzina nauki i przedmiot edukacji – od szkoły podstawowej po kierunki
studiów wyższych. Łączenie tych trzech wymiarów to rzadkość, która może działać na korzyść
sektora i stanowić jedno ze źródeł jego siły. Sektorowa Rama Kwalifikacji, poprzez swoją rolę –
informacyjną, porządkującą i wprowadzającą transparentność w zakresie opisu kwalifikacji i
kompetencji charakterystycznych dla sektora, może być narzędziem przydatnym, aby
wykorzystać wyjątkowość sektora chemicznego na jego korzyść.
Realizując ideę „branża dla branży”, proces opracowania SRK w znacznym stopniu
opierał się na konsultacjach w sektorze. Już sam proces opracowania ram jest zatem korzyścią
dla sektora, gdyż wykorzystywał dyskusję w szerokim gronie podmiotów sektora w zakresie
kompetencji i kwalifikacji. Duży zasięg ramy (od 3 do 8 poziomu PRK) wymusił dialog z
przedstawicielami systemu edukacji na poziomie zawodowym i wyższym, ale także instytucji
kształcenia dorosłych i edukacji pozaformalnej27.
Konstrukcja Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego (SRK Chem)
odpowiada Polskiej Ramie Kwalifikacji, a przez to także Europejskiej Ramie Kwalifikacji.
Opracowanie ramy było częścią procesu przystosowywania Zintegrowanego System Kwalifikacji
do potrzeb różnych branż oraz podniesienia jakości w zakresie kwalifikacji i kompetencji w

27

Osowska M. , Drzymulska-Derda M., Panowicz M., Kuklińska K.L. (red). (2020). Sektorowa Rama Kwalifikacji dla
przemysłu
chemicznego
(SRK
Chem),
Instytut
Badań
Edukacyjnych,
Warszawa,
https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-przemyslu-chemicznego-srk-chem/, dn. 20.11.2021.
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ramach określonych branż, dla których SRK opracowano. SRK Chem obejmuje 6 poziomów PRK,
od 3 do 8 poziomu kwalifikacji. Na Rysunku 4 pokazano poziomy sektorowych ram kwalifikacji.

Rysunek 4. Poziomy PRK sektorowych ram kwalifikacji

Źródło: Osowska M. , Drzymulska-Derda M., Panowicz M., Kuklińska K.L. (red). (2020).
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla przemysłu chemicznego (SRK Chem), Instytut Badań
Edukacyjnych, Warszawa,. https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dlaprzemyslu-chemicznego-srk-chem/, dn. 20.11.2021, s.7.
SRK Chem jest dostosowana do bardzo różnego zapotrzebowania na kwalifikacje w sektorze –
od podstawowych umiejętności zawodowych potrzebnych do pracy przy produkcji w branżach
sektora chemicznego, aż po stopień naukowy doktora i możliwość rozwijania innowacyjnych
technologii. Zarówno rozpiętość ramy, jak i duża liczba branż wchodzących do sektora – co
wiąże się także z wieloma różnymi technologiami – stanowiła wyzwanie przy tworzeniu ramy
sektorowej. Główną zaletą rozwiązań SRK Chem jest świadomość wyzwań, trudności i
uwarunkowań na etapie opracowywania ramy:
SRK Chem w trakcie całego procesu opracowywania (…) była oceniana pod
kątem elastyczności. Analizowano, czy zaproponowane zapisy są na tyle
uniwersalne, że obejmują wszystkie technologie i rozwiązania organizacyjne
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w przemyśle chemicznym, które możliwe były do przewidzenia na etapie
powstawania projektu SRK Chem. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę tempo
zachodzących zmian i trudność w przewidywaniu ich konsekwencji,
zasadnym byłoby dokonanie przeglądu SRK Chem w perspektywie 3–5 lat.
Doświadczenie z przeprowadzonych prac wskazuje, że dla zapewnienia
efektywnego przebiegu procesu, zarówno tworzenia, jak i rozwijania SRK,
należy zadbać o reprezentatywność sektora (...). W zespole eksperckim oraz
wśród pozostałych osób zaangażowanych w proces dalszych prac nad SRK
powinny znajdować się wyłącznie osoby wnoszące wartość w postaci
gruntownej wiedzy branżowej lub też doświadczenie w tworzeniu
Sektorowych Ram Kwalifikacji (…)28.
Biorąc pod uwagę potrzeby przedsiębiorstw sektora chemicznego wyrażone w
publikowanych badaniach, jak również analizy z wprowadzania innych sektorowych ram
kwalifikacji, które pilotażowo wdrażano w przedsiębiorstwach – istotnym zadaniem dla
przedstawicieli sektora chemicznego jest porównanie potrzeb z możliwościami, jakie w innych
sektorach dawało wdrożenie SRK. Jednocześnie, przewagą sektora chemicznego może być
możliwość lepszego przygotowania wdrożenia, między innymi przez skorzystanie z doświadczeń
innych branż. Jak wynika z wniosków i rekomendacji wybranych pilotażowych wdrożeń SRK,
kluczowe dla powodzenia wdrożenia jest jego upowszechnienie. Dostępność do informacji na
temat SRK i procesów kadrowych, jakie można zbudować w przedsiębiorstwach zamiast
opracowywania własnych, niespójnych z systemem edukacji i ZSK w poszczególnych
przedsiębiorstwach. Zestawienie rekomendacji z wybranych pilotażowych wdrożeń SRK z
wnioskami dla sektora chemicznego zawarto w Załączniku 2. tego raportu.

28

Osowska M. , Drzymulska-Derda M., Panowicz M., Kuklińska K.L. (red). (2020). Sektorowa Rama Kwalifikacji dla
przemysłu chemicznego (SRK Chem), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa,
https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-przemyslu-chemicznego-srk-chem/, dn. 20.11.2021, s.
36, podkreślenia własne.
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Wdrożenie SRK Chem jest bowiem zapewne kwestią czasu. Po pierwsze, kolejne
wdrożenia SRK w kolejnych sektorach otrzymały finansowanie i najprawdopodobniej również
sektor chemiczny uzyska środki finansowe na przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia swojej
ramy kwalifikacji. Po drugie, jak wykazały rozmowy z przedstawicielami sektora, nie brakuje
podmiotów chętnych podjąć się pilotażu SRK Chem, mimo nadal bardzo ograniczonej wiedzy na
jej temat czy sektorowych rad kwalifikacji wśród przedstawicieli biznesu.
W opinii reprezentantów biznesu w sektorze chemicznym rozwój obszaru zarządzania
kompetencjami wymaga standaryzacji w zakresie procesów personalnych do rynkowego
poziomu. Jej celem jest zapewnienie sukcesji i ciągłości życia przedsiębiorstw po odejściu jego
założycieli, zatrzymanie talentów i zniwelowanie problemów, które mogą pojawiać się w
związku z „luką pokoleniową”, która już jest widoczna.
Wdrożenie SRK Chem może być przydatne w zakresie oceny kompetencji na
poszczególnych poziomach oraz ułatwić wymianę kadrową z przedsiębiorstwami w Europie.
Nade wszystko jednak, potencjał wykorzystania SRK Chem to systemowe zarządzanie kapitałem
ludzkim, a tym samym pomoc przedsiębiorstwom w sektorze w sprostaniu wyzwaniom, jakie
przynoszą nowe technologie, zapotrzebowanie na nowe kompetencje czy luka pokoleniowa w
przemyśle chemicznym. Dobrą podstawą dla potencjalnych wdrożeń pilotażowych jest
podejście systemowe już obecne wśród przedsiębiorców sektora do wszelkich procesów
biznesowych, w tym również do procesów kadrowych.
Potwierdzają to przytaczane w tym raporcie wyniki badania Bilansu Kapitału Ludzkiego BBKL Chemia29. Działania na rzecz standaryzacji procesów, które są dobrą podstawą dla pilotażu
wdrożenia SRK Chem, to m.in.:


standaryzacja procesu wsparcia rozwoju zawodowego,

29

Por. Walczak, Z., Budzelewski, M., Łubińska A., Piątek, K., Szatanowska, A. (2021). Branżowy Bilans Kapitału
Ludzkiego II – branża chemiczna. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020-2021.
Warszawa: PARP, [Dok. Elektr.], https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilanskapitalu-ludzkiego-ii-branza-chemiczna, dn. 07.12.2021.
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wdrożenie nowego standardu dla procesu rekrutacji zewnętrznych,



wprowadzenie rekrutacji wewnętrznych,



rozpoczęcie wdrażania procesu on-boarding – zapewniającego rynkowy
standard przyjęcia do pracy,



rozpoczęcie prac nad zmianą podejścia do generowania zakresów obowiązków,



dokonywania weryfikacji pracowników produkcji kierowanych do awansów –
wdrożenie nowego standardu we współpracy z kadrą menedżerską segmentów
biznesowych30.

Realne procesy biznesowe31, które zidentyfikowano w ramach BBKL chemia, są spójne z tym, do
czego mogą być wykorzystane narzędzia, które oferuje SRK Chem. Proponowane do pilotażu
działania są odzwierciedleniem realnego zapotrzebowania na procesy kadrowe ze strony
przedsiębiorców w sektorze chemicznym. Procesy te mogą być kluczowe dla realizacji zarówno
celów przedsiębiorstwa, jak i całego sektora. Cele strategiczne dla branży wyrażają się także w
wymienionych powyżej procesach, które wspierają budowanie systemowego zarządzania
kapitałem ludzkim, wzmacniają działania na rzecz rozwoju kompetencji i niwelują problemy
związane z pojawianiem się „luki pokoleniowej” oraz luk kompetencyjnych powodowanych
innymi czynnikami.
SRK Chem wyznacza standardy określające kwalifikacje na poszczególnych poziomach.
Umożliwi to przepływ przejrzystej dwukierunkowej informacji o zapotrzebowaniu na
kwalifikacje pomiędzy systemem edukacji a przedsiębiorstwami sektora, a także instytucjami
rynku pracy. Budowa ramy pozwala także na wykorzystanie jej w mniejszej skali: informację o
zapotrzebowaniu w danym przedsiębiorstwie / na danym stanowisku, co pozwoli lepiej

30

Niejawne negocjacje w jednym z kluczowych, dużych, państwowych przedsiębiorstw sektora w zakresie realizacji
wdrożenia SRK.
31
Procesy biznesowe rozumiane za BBKL chemia jako: sekwencje działań prowadzących do uzyskania określonego
celu biznesowego. Cel biznesowy procesu stanowi efekt, który może zostać osiągnięty i wykorzystany przez klienta
danego procesu. [za:] PARP, Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT – II edycja,
https://www.parp.gov. pl/storage/publications/pdf/ba985ad7c4e547c7cd6cef26570265c1.pdf
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planować rozwój kadr, a także potwierdzić kompetencje uzyskane przez pracowników w
ramach edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego, także w miejscu pracy. Wdrożenie
może ułatwić proces pozyskiwania pracowników, wymianę kadrową, ścieżki szkoleniowe i
potwierdzania kwalifikacji. Równocześnie ścisłe i czytelne określenie kwalifikacji na określonych
poziomach umożliwi prawidłowe planowanie i wdrożenie procesów edukacyjnych.
Jak wskazują wyniki sondażu wśród przedstawicieli przedsiębiorstw sektora,
przeprowadzone wiosną 2021 roku, mimo ograniczonej wiedzy w zakresie SRK Chem,
przedsiębiorcy byli skłonni podjąć rozmowy i planować działania w ramach jej pilotażowego
wdrożenia. Skłonność ta, zarówno wśród reprezentantów potentatów sektora, jak i małych i
mikroprzedsiębiorstw, może wynikać z ograniczonych możliwości własnych procesów kadrowych
w porównaniu z zestandaryzowanymi procesami bazującymi na sektorowej ramie. Zestawienie
stanowisk pracy oraz procesów (możliwych do wsparcia / wdrożenia przy wykorzystaniu narzędzi
opracowanych w ramach SRK Chem) najbardziej atrakcyjnych dla przedsiębiorców
uczestniczących w próbie poznania opinii przedsiębiorców na temat możliwości wdrożenia
sektorowej ramy kwalifikacji w sektorze chemicznym, zawarto w Załączniku 3. niniejszego
raportu.

Podsumowanie
SRK Chem wyznacza standardy określające kwalifikacje na poszczególnych poziomach – może to
pozwolić na przejrzystą informację o zapotrzebowaniu na kwalifikacje na danym stanowisku.
Informacja ta może wpłynąć na lepsze dostosowanie kształcenia dla potrzeb sektora do realnych
wymogów przedsiębiorstw w zakresie kompetencji, a także pozwoli lepiej planować rozwój kadr
oraz potwierdzić kompetencje uzyskane przez pracowników w ramach edukacji pozaformalnej i
uczenia się nieformalnego a także w miejscu pracy. Wdrożenie SRK Chem w przedsiębiorstwa
sektora może ułatwić takie procesy kadrowe występujące w sektorz jak: proces pozyskiwania
pracowników, wymiana kadr, zaspokojenie obecnych luk kompetencyjnych. Równocześnie ścisłe
i czytelne określenie kwalifikacji na ich poszczególnych poziomach umożliwi prawidłowe
planowanie i wdrożenie procesów edukacyjnych.
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Powyższe czynniki zdecydowały o tym, że w kilku sektorach w Polce dokonano pilotażowej
implementacji odpowiedniej sektorowej ramy kwalifikacji. Przedsiębiorcy działający w sektorze
chemicznym zamierzając wykorzystać opracowane i gotowe do użycia narzędzie, jakim jest SRK
Chem, muszą przede wszystkim dysponować wiedzą oraz właściwymi i pełnymi informacjami na
temat tego narzędzia. W pewnym stopniu na szanse implementacji sektorowych ram kwalifikacji
w sektorze chemicznym wpływa zdiagnozowane w ramach badań sondażowych duże
zainteresowanie w sektorze tym narzędziem oraz dostrzeganie przez przedsiębiorców potrzeby
rozwoju procesów kadrowych w przedsiębiorstwach sektora chemicznego. Jak wynika z analiz
wniosków pilotażowych wdrożeń innych sektorowych ram kwalifikacji, kluczowym elementem
jest informacja. Stanowi podstawę budowania świadomości przedsiębiorców sektora, ale także
reprezentantów instytucji nadzorujących i klientów przedsiębiorstw. Ponadto może stanowić
ważny element współpracy przedsiębiorstw i przedstawicieli instytucji edukacyjnych kształcących
kadry dla potrzeb sektora. 32
Niemniej niska świadomość istnienia ramy kwalifikacji i możliwości jej wykorzystania, a
także duży poziom ogólności tego narzędzia powodują, że wdrożenie SRK Chem może być trudne,
a ewentualne korzyści dla sektora, jako całości – odczuwalne w niewielkim stopniu. Dążenie do
wdrożenia SRK Chem (nie tylko pilotażowego- w ramach projektu finansowanego ze środków
publicznych) wymaga działań zapewniających popularyzację wiedzy o tej ramie kwalifikacji, jej
przydatności i zaletach poprzez rozpowszechnienia szczegółowej i łatwo dostępnej informacji.
Warto zbudować platformę dyskusji i porozumienia w sektorze, która pomoże różnym branżom
sektora skorzystać z ogólnych i elastycznych, ale przez to i niedostosowanych dokładnie do
potrzeb przedsiębiorców poszczególnych opisów kwalifikacji. Naturalnym gospodarzem takiej
dyskusji, platformą porozumienia i informatorem może być Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Chemicznego.

32

Por. Załącznik 2.
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Podejmowane obecnie przez Radę działania edukacyjne (masowy otwarty kurs online
(ang. massive open online course, MOOC pt. „Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce –
perspektywa Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Zrozumienie, zainteresowanie, włączenie do
działania”, webinaria), jak również działania sieciujące (networkingowe) w postaci dyskusji
panelowych i badań fokusowych, w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia świadomości
w sektorze i przekonują do podejmowania dalszych dyskusji między przedsiębiorcami,
przedstawicielami sektora edukacji i nauki, organizacji pozarządowych reprezentujących sektor
chemiczny (np. SITPChem, Klaster „Zielona Chemia”, PiPC, PTChem). Strategia wykorzystania
sektorowej ramy kwalifikacji przez sektor chemiczny może być oparta na kilku znaczących
elementach:


rozpowszechnianiu informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kompetencji,
możliwości SRK Chem i potencjału wykorzystania jej w sektorze oraz działalności
Sektorowej Rady ds. Kompetencji,



prowadzeniu dyskusji w ramach sektora, które umożliwią silniejszą integrację i
współpracę między instytucjami edukacji dla sektora a przedsiębiorstwami
przemysłowymi, która pozwoli na wypracowanie wspólnego języka i zrozumienia dla
potrzeb sektora i charakterystycznych właściwości edukacji i przemysłu w sektorze,



wykorzystaniu środków publicznych wspierających wdrożenie SRK Chem i działanie
Sektorowej Rady ds. Kompetencji na rzecz transparentności i jakości w zakresie opisu
kwalifikacji i zarządzania kompetencjami w sektorze.
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Źródło: Opracowanie własne.
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Załącznik 2. Analiza porównawcza wniosków i rekomendacji z wybranych pilotażowych wdrożeń sektorowych ram
kwalifikacji w innych sektorach33
Wnioski i rekomendacje ze zrealizowanego pilotażu SRK
Budownictwo34
Rekomendacja:
„opracowanie we współpracy z
Sektorową Radą ds. Kompetencji w
Budownictwie i Instytutem badań
Edukacyjnych planu upowszechniania
Sektorowej Ramy Kwalifikacji w
Budownictwie w środowisku
pracodawców budownictwa, biorąc pod
uwagę praktyczne aspekty stosowania
SRK-Bud i potrzeby firm w tym zakresie”
Wniosek:
Sektorowa rama „[p]ozwala (…) na
precyzyjne określenie potrzeb i luk w

Implikacje użyteczne dla
sektora chemicznego

Bankowość35
Wniosek:
„Katalizatorem upowszechnienia
proponowanego podejścia powinno być
szersze stosowanie wspólnego zasobu pojęć
i narzędzi ZSK przez organy regulujące i
nadzorujące sektor, szczególnie, że są to
rozwiązania wprowadzone w sferze
publicznej.”

 Ujednolicenie zasobu pojęć,
którym posługują się
przedstawiciele sektora:
przedsiębiorcy, instytucje i
zrzeszenia, szkoły zawodowe,
wyższe i placówki kształcenia
dorosłych

Wniosek:
„Implementacja SRKB przynosi korzyści
wszystkim interesariuszom sektora:

 Wysokie zróżnicowanie
sektora i różne technologie,
ale także niejednorodny

33

Podkreślenia własne.
Cytaty z wnioskami i rekomendacjami z wdrożenia SRK-Bud za: Związek Zawodowy “Budowlani”. (2019). Raport. Wykonanie pilotażowego wdrożenia
Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo (SRK-Bud) w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych. Warszawa: Instytut Badań
Edukacyjnych.
35
Cytaty z wnioskami i rekomendacjami z wdrożenia SRKB za: Warszawski Instytut Bankowości. (2018). Pilotażowe wdrożenie sektorowej ramy kwalifikacji
dla sektora bankowego w zakresie zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie. Raport końcowy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
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35

zakresie kompetencji pracowników. (…)
umożliwia jednocześnie szczegółowe
opracowanie charakterystyki danego
stanowiska pracy na każdym poziomie
(…) jak i na określenie relacji pomiędzy
stanowiskami nadzoru i wykonawczymi
oraz pomiędzy różnymi wykonawczymi
stanowiskami pracy. To bardzo istotne
zarówno dla dużych firm o
rozbudowanej strukturze jak i dla
mniejszych przedsiębiorstw,
dysponujących ograniczonymi środkami
i skoncentrowanych na maksymalnie
efektywnym wykorzystaniu kompetencji
zespołu pracowników.”

Rekomendacja:
„promocja rezultatów pilotażu SRK-Bud
i opracowanych w nim narzędzi opisu
stanowisk pracy, walidacji i audytu
kompetencji przez instytucje rynku
pracy, instytucje edukacyjne i
szkoleniowe a także administrację

klientom, pracownikom, przedsiębiorstwom
oraz Regulatorowi i Nadzorcy.
Transparentnie opisane efekty uczenia się
pracowników i potwierdzone kwalifikacje są
ważną metodą podnoszenia jakości usług i
konkurencyjności na rynku finansowym,
ochrony klientów, zwiększania przejrzystości
rynkowej i wreszcie zapewnienia stabilności
na rynku.”
Wniosek:
„[SRKB to s]kuteczne narzędzie
komunikowania się z rynkiem: klientami,
partnerami biznesowymi oraz organami
regulacyjnymi i nadzorczymi dla
potwierdzenia wysokiej jakości
uporządkowanych zestawów efektów
uczenia się i kwalifikacji pracowników w
przełożeniu na jakość świadczonych usług”
Rekomendacja:
„Rekomendujemy kampanię informacyjną,
promującą poziomy PRK, które są od
zeszłego roku umieszczane na świadectwach
szkolnych i dyplomach wyższych uczelni. Jest
to kontekst czytelny dla wszystkich

sposób opisywania
wymagań, mogą być
przyczyną mniejszej
ruchliwości pracowników w
sektorze, a tym samym
mniejszej dostępności już
wykwalifikowanej kadry.
Transparentność i unifikacja
w tym zakresie wesprze
zarówno pracodawców, jak i
samych pracowników

 Tylko dobrze znane i
rozpoznawalne rozwiązania
mają szansę zmienić i
wesprzeć sektor jako całość.
Wdrożenia w pojedynczych
przedsiębiorstwach mogą
przyczyniać się do
36

publiczną. Przyjęcie wspólnych
kryteriów opisu stanowisk pracy ułatwi
komunikację pomiędzy interesariuszami
ZSK we wszystkich sektorach (przede
wszystkim pomiędzy instytucjami
kształcącymi i szkolącymi a
pracodawcami) i pomoże podejmować
racjonalne decyzje dotyczące polityk w
zakresie rozwoju kompetencji na
szczeblu regionalnym i krajowym”

zainteresowanych, co ułatwia zrozumienie,
czym są poziomy ramy kwalifikacji”

Rekomendacja:
„zapoznanie się przez pracodawców
budownictwa z SRK-Bud jako
dokumentem ilustrującym związki
realnego rynku pracy ze Zintegrowanym
Systemem Kwalifikacji, poziomami
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji a
także dokumentem porządkującym i
dostarczającym (poprzez opis
charakterystyk poziomów PRK)
wskazówek do prawidłowego opisu
stanowisk pracy”

Rekomendacja:
„Stopniowe wprowadzanie języka efektów
uczenia się i odniesień do poziomów SRKB w
opisach stanowisk pracy w Banku, ze
szczególnym uwzględnieniem opisu
wymaganego profilu kompetencyjnego”

oszczędności w tych
przedsiębiorstwach czy
pomóc lepiej zarządzać
kompetencjami. Jednak jeśli
ze środków ma skorzystać
całe środowisko, to
rozwiązania oparte na SRK
Chem powinny nie tylko
zaistnieć w sektorze, a być
rozwiązaniami
rozpoznawalnymi, a nawet
docelowo powszechnymi
 Sektor chemiczny ma
wieloletnią, dobrze
ugruntowaną współpracę
między szkołami
zawodowymi a
przedsiębiorstwami. Są to
jednak przykłady dobrych
praktyk, a nie systemowe i
powszechne wzajemne
rozumienie stron. Wzajemne
zrozumienie może być
wzmocnione poprzez
posługiwanie się
jednakowym zakresem pojęć
37

i wspólnym rozumieniem
kompetencji oraz sposobem
ich grupowania
Rekomendacja:
„(…) [p]rzygotowanie
wystandaryzowanych opisów
kluczowych (a jeśli to możliwe –
wszystkich) stanowisk pracy. Struktura
przykładowego opisu może być
modyfikowana – zgodnie z wymogami
pracodawcy i polityką kadrową firmy
uzależnioną od jej profilu działalności i
wielkości oraz od rodzaju stanowiska
pracy”

Rekomendacja:
„Zastosowanie tego samego zasobu pojęć i
narzędzi ułatwiłoby wdrożenie regulacji i –
co ważniejsze – dostarczyłoby większej
transparentności i jakości na rynku usług
finansowych w obszarze wiedzy,
umiejętności, kompetencji społecznych i
kwalifikacji. Wykorzystanie SRKB (…) jako
punktu odniesienia dla rozwiązań
wewnętrznych przedsiębiorstwa oznacza
wyznaczenie czytelnych i pożytecznych
pomostów pomiędzy standardami
biznesowymi, wymaganiami nadzorczymi
oraz publicznym Zintegrowanym Systemem
Kwalifikacji. Niesie także ze sobą potencjał
standaryzacji rynku w obszarze kwalifikacji
sektorowych powiązanych z wymaganiami
nadzorczymi.”

 Posługiwanie się
jednakowym zakresem pojęć
i wspólnym rozumieniem
kompetencji oraz sposobem
ich grupowania zapewnia
także możliwość lepszego,
bardziej trafnego przepływu
wykwalifikowanych kadr
między poszczególnymi
branżami sektora. Tym
samym lepiej umożliwia
reagowanie na luki
kompetencyjne i sprzyja
zwiększonej mobilności
pracowników w obrębie
sektora

Źródło: Opracowanie własne.

38

Załącznik 3. Proponowane działania i procesy kadrowe w ramach wdrożenia SRK Chem
Stanowiska zgłaszane do objęcia pilotażem SRK Chem w przedsiębiorstwach uczestniczących w
sondowaniu opinii przedsiębiorców sektora w zakresie możliwości implementacji SRK Chem
(zbieżne w więcej niż jednym podmiocie)
1. Kierownik,
2. Kontroler-Rachmistrz,
3. Laborant,
4. Mistrz,
5. Technolog,
Wiodące duże przedsiębiorstwo państwowe z sektora chemicznego wybrało z wykazu możliwości
najbardziej interesujące procesy, które byłoby skłonne realizować w ramach pilotażu. Nalezą do
nich następujące procesy w przedsiębiorstwie, w zakresie których można implementować SRK
Chem:

1.

Analiza i projektowanie opisów stanowisk

Analiza elementów opisu stanowisk pod względem wymaganego profilu kompetencji,
odniesienie elementów profili kompetencyjnych do charakterystyk SRK na odpowiednim
poziomie, w razie potrzeby stosowne modyfikacje lub też nowe opisy stanowisk uwzględniające
profile kompetencyjne z wykorzystaniem charakterystyk SRK.

Cel działania: modyfikacja lub utworzenie opisów stanowisk uwzględniających charakterystyki
SRK.

Oczekiwany rezultat: uzupełnienie dokumentacji kadrowej przedsiębiorstwa o odniesienia do
SRK, co wesprze kolejne etapy zarządzania kompetencjami poprzez usprawnienie identyfikacji
luk kompetencyjnych, analizy potrzeb szkoleniowych i projektowania ścieżek rozwoju
pracowników oraz ułatwi wdrożenie zakładowego system potwierdzania kompetencji.
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2.

Audyt kompetencji, analiza potrzeb szkoleniowych, wsparcie w planowaniu rozwoju

pracowników
Projekt narzędzia do audytu kompetencji osób wykonujących konkretne zadania i analizy potrzeb
szkoleniowych. Badania tego rodzaju mają na celu diagnozowanie obszarów i poziomów
umiejętności pracowników. Obejmują działania o charakterze badania ankietowego,
psychometrycznego, wywiadu, obserwacji lub inne, odpowiednie do potrzeb podmiotów i
charakterystyk stanowisk. Należy przeprowadzić analizy wszystkich osób zatrudnionych na
stanowiskach wytypowanych do pilotażu. Efekty audytu kompetencji mogą służyć jako podstawa
do zaprojektowania systemu wsparcia planów rozwoju zawodowego pracowników, np. poprzez
ustalanie indywidualnych planów rozwoju.

Cel działania: diagnozowanie obszarów i poziomów umiejętności pracowników objętych
pilotażem.

Oczekiwany rezultat: opracowanie narzędzi do analizy i audytu określonych kompetencji
pracowników objętych pilotażem, które jako podstawa do zaprojektowania systemu wsparcia
planów rozwoju zawodowego pracowników, np. poprzez ustalanie indywidualnych planów
rozwoju.

3.

Projektowanie wewnętrznego systemu potwierdzania kompetencji

Projekt narzędzi i procesów potwierdzania kompetencji osób wykonujących zadania na rzecz
firmy odnoszące się do charakterystyk poziomów SRK Chem. Na podstawie analizy efektów
uczenia się potrzebnych dla danej kompetencji, należy opracować propozycje narzędzi
walidacyjnych i procedur potwierdzania efektów uczenia się. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie
tych kompetencji, które zostały nabyte drogą nieformalnego i poza formalnego uczenia się. Mają
one w założeniu służyć tworzeniu portfolio kompetencji kandydatów, wykorzystywane później
przy projektowaniu ścieżek rozwoju i awansu w ramach podmiotu.
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Cel działania: zaprojektowanie narzędzi i procesów potwierdzania kompetencji osób
wykonujących zadania na rzecz firmy odnoszące się do charakterystyk poziomów SRK.

Oczekiwany rezultat: opracowanie wewnętrznego systemu potwierdzania kompetencji wpłynie
na lepsze wykorzystanie tych kompetencji, które zostały nabyte drogą poza formalnego i
nieformalnego uczenia się (np. w ramach pracy).
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