
   

 

 

Materiał informacyjny dot. utworzenia i funkcjonowania  

Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców 

 

Krajowa Izba Gospodarcza w partnerstwie z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym 

Instytutem Badawczym realizuje projekt pt. „Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku 

Materiałowego Surowców”, który jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami  

na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane 

kwalifikacje były dostosowanie do realnych potrzeb pracodawców sektora. W tym celu zostanie 

powołana Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, która 

będzie dostarczać wiarygodnych informacji o obecnych i przyszłych potrzebach kwalifikacyjno-

zawodowych w sektorze. Umożliwi to lepsze dostosowanie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych 

i szkół zawodowych oraz uczestników kursów i szkoleń do faktycznych potrzeb sektora. 

Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczęła kompletowanie kandydatów do założycielskiego składu 

Rady, który zostanie zarekomendowany do powołania na pierwszą czteroletnią kadencję 

przypadającą na lata 2019-2023.  

W początkowym okresie Rada będzie liczyła 20 członków z możliwością zwiększenia do nie więcej niż 

36 członków. Kandydaci na Członka Rady zostaną powołani, do udziału w jej pracach, przez ministra 

właściwego ds. gospodarki na wniosek Prezesa PARP. 

Zasady funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji zostały uregulowane w art. 4c oraz 4e 

ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 Nr 109 poz. 1158)  

oraz w ustawie Prawo oświatowe, gdzie Rady zostały wskazane jako instytucje, które wspierają 

system oświaty w zakresie kształcenia zawodowego. Rada stanowi organ o charakterze doradczo-

opiniotwórczym. 

Do głównych zadań Rady należeć będzie m.in.: 

• rekomendowanie rozwiązań w zakresie koniecznych zmian w obowiązujących regulacjach 

prawnych w obszarze edukacji pod kątem ich ujednolicenia, aktualizacji oraz dostosowania  

do potrzeb sektora, 

• zainicjowanie współpracy w zakresie tworzenia porozumień edukacyjnych pomiędzy 

przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi, 

• określenie obszarów badawczych, badania i monitorowanie zapotrzebowania na kompetencje  

w sektorze gospodarki odpadami, 
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• formułowanie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze, 

• uwzględnienie sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,  

w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach, 

• identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji rynkowych, 

• przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych, 

instytucji rynku pracy oraz partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe 

przedsiębiorstw. 

 

Rada będzie realizowała swoje zadania m.in. na podstawie zaplanowanych odrębnie w ramach 

projektu badań i analiz, których wyniki będą istotnym źródłem wiedzy dla członków Rady. 

Do składu Rady zapraszamy przedstawicieli następujących typów instytucji:  

a. przedsiębiorstwa działające w Sektorze Gospodarki Odpadami (SGO);  

b. organizacje branżowe SGO,  

c. Instytucje edukacji formalnej lub pozaformalnej prowadzące kształcenie i szkolenie zawodowe 

na potrzeby sektora; 

d. związki zawodowe; 

e. instytucje pełniące rolę regulatora lub nadzoru dla sektora;  

f. Rady Rynku Pracy, Wojewódzkie Rady Rynku Pracy;  

g. inne podmioty ważne z punktu widzenia działalności SR. 

Kandydaci na członków Sektorowej Rady będą weryfikowani w oparciu o niżej wymienione kryteria:  

• przynależność do jednego z typów instytucji [a) - g)], 

• rekomendacje z organizacji macierzystej, 

• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w SGO lub we współpracy z sektorem, 

• pierwszeństwo w rekrutacji będą posiadali przedstawiciele podmiotów zatrudniających osoby  

z niepełnosprawnościami. 

 

W celu zapewnienia reprezentatywności sektora gospodarki odpadami w Radzie najliczniejszą grupą 

członkowską będą stanowili przedstawiciele przedsiębiorców sektora reprezentujący główne 

specjalizacje (firmy zbierające odpady, sortownie, instalacje RIPOK, ITPOK, recyklerzy surowców 

wtórnych, instalacje biogazowe, kompostownie) oraz przedstawiciele największych w kraju 

organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorców z branży. 

Posiedzenia plenarne Rady będą odbywały się raz na kwartał (zakładamy, że przez pierwsze 3 lata 

funkcjonowania Rady odbędzie się 12 posiedzeń plenarnych). Z prac Rady będzie sporządzany roczny 

raport  wraz z wypracowanymi rekomendacjami, który będzie upowszechniany wśród interesariuszy  

i przekazany PARP. 
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Korzyści z uczestnictwa w pracach Sektorowej Rady: 

• nawiązanie współpracy z pozostałymi członkami Rady i innymi interesariuszami oraz możliwość 

podejmowania działań na rzecz reprezentowanej grupy, 

• wpływ na ważne dla sektora, państwa i społeczeństwa zagadnienia oraz na rekomendacje Rady  

w zakresie potrzebnych kompetencji w sektorze, 

• poprawa komunikacji pomiędzy interesariuszami sektora w zakresie określenia i unifikacji 

pożądanych kompetencji pracowników sektora gospodarki odpadami, 

• lepsza adaptacja sektora do nowych wymagań związanych z wdrożeniem 

Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (dalej GOZ) w zakresie przygotowania niezbędnych kadr 

w pięciu obszarach priorytetowych polityki UE w zakresie gospodarki odpadami oraz kompetencji 

miękkich, niezbędnych do wdrażania GOZ w miastach, 

• lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców, wynikających 

z dokonującej się modernizacji sektora i stosowaniem nowych technologii często opartych na IT, 

nowych procesów, usług i modeli biznesowych, 

• dostęp do przygotowanych w ramach projektu badań i analiz oraz  ich wykorzystanie  

do prognozowania i planowania działalności przedsiębiorstw z sektora, instytucji edukacyjnych, 

instytucji rynku pracy oraz instytucji publicznych, 

• możliwość długoterminowego wpływu na jakość kształcenia pracowników i kadr dla sektora 

gospodarki odpadami. 

 

Bieżącą obsługę prac Rady zapewni Sekretariat Rady, prowadzony przez Krajową Izbę Gospodarczą, 

który będzie zajmował się obsługą organizacyjno-administracyjną jej funkcjonowania. 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie utworzenia i funkcjonowania Rady Sektorowej  

ds. Kompetencji Odzysku Materiałowego Surowców oraz możliwości udziału w jej pracach prosimy  

o kontakt z Animatorem działania Rady – Panem Krzysztofem Kawczyńskim, tel. 600 401 251, email: 

kkawczynski@kig.pl 
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