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Syntetyczne Sprawozdanie Pisemne  

(szczegółowe sprawozdanie sporządzono w formie nagrania)  

VIII POSIEDZENIA  

Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo  

12 maja 2022, godzina 15.00-17.30  

(Forma: Wideokonferencja na platformie komunikacyjnej MS TEAMS PTI)  

I. Agenda Posiedzenia:  

   

1 Rozpoczęcie Posiedzenia – Wiesław Paluszyński, Przewodniczący Rady    

2 Syntetyczne podsumowanie działań od ostatniego posiedzenia oraz zmiany w składzie Rady  - Paweł Oracz  

3 Informacja dot. wdrażania rekomendacji rozwojowej SRTCB oraz informacja dot. perspektywy dalszego 

funkcjonowania Rad Sektorowych – PARP: Monika Łyk, Urszula Klimiuk-Sadowa, Daniel Nowak  

4 Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – konferencja prezentująca wyniki I edycji projektu w dniu 26 maja 2022r. – 

PARP:  Iwona Krysińska  

5 Badania, analizy i rekomendacje Rady – Dariusz Chełstowski  

a. Informacja nt. Raportu z drugiej edycji badania „Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków 

pandemii koronawirusa” – Dariusz Chełstowski / przedstawiciel firmy Danae  

b. Informacja nt. prac dotyczących opracowania szczegółowych rekomendacji Rady w zakresie aktualizacji 

„Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora telekomunikacja”  

c. Informacja nt. prac dot. zgłoszenia przez Radę wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK  

d. Informacja nt. prac nad kolejną Rekomendacją rozwojową Rady  

e. Opinia dotycząca wsparcia uchodźców i sytuacji na branżowym rynku pracy w związku  z wydarzeniami 

na Ukrainie  

f. Opiniowanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK  

6 Współpraca biznes-edukacja – Maciej Wnuk  

a. Informacja o porozumieniach edukacyjnych   

b. Dalsze plany dotyczące warsztatów merytorycznych Rady   

c. Planowana Konferencja EDUMIXER 2022  

7 Przykłady dobrych praktyk prezentowanych podczas warsztatów merytorycznych Rady – Przedstawiciele 

biznesu; Samsung Polska: Tomasz Chomicki   

8 Działania informacyjne i komunikacyjne – Adam Sanocki    

a. Prezentacja nowych materiałów filmowych  

b. Planowane podcasty i webinary  

c. Udział w wydarzeniach branżowych   
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9 Informacja nt. bieżącej działalności Komitetów – Przewodniczący Komitetów:  

10 Sprawy różne, w tym plany kolejnych posiedzeń Rady  

11 Zakończenie Posiedzenia    

 

 

II. Przebieg, konkluzje i decyzje Rady  

 

Ad. 1. Posiedzenie otworzył i poprowadził Wiesław Paluszyński - Przewodniczący Rady, Prezes PTI. Przewodniczący 

przedstawił cel i zaplanowaną agendę posiedzenia, która została przyjęta bez uwag.   

 

Ad. 2. Paweł Oracz, Animator Rady przedstawił syntetyczne podsumowanie prac Rady, jej Komitetów i zespołów 

roboczych, w tym m.in. prace badawcze i analityczne, działania informacyjne i edukacyjne, działania związane z realizacją 

bieżących planów pracy oraz działania organizacyjne i animacyjne obejmujące: opracowanie sprawozdania z działalności 

Komitetów i Rady za rok 2021; opracowania Planów Pracy Komitetów na rok 2022; przeprowadzenie kampanii mającej  

na celu włączanie Interesariuszy branży do prac Rady oraz przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z Interesariuszami,  

którzy zgłosili akces do współpracy z Radą; współpracę z PARP dot. Konkursu Pracodawca Jutra, w tym działania Kapituły 

Sektorowej SRTCB; przedstawienie planowanej zmiany Operatora wdrażającego Rekomendację Rozwojową Rady; 

przedstawienie decyzji ministra w sprawie zmian składu Rady dokonanej na wniosek Rady. 

 

Ad. 3. Zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele PARP poinformowali o rozwiązaniu umowy z Operatorem 

wdrażającym rekomendację rozwojową Rady tj. Stowarzyszeniem „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” 

oraz o zaplanowanym procesie wyłonienia i kontraktacji nowego Operatora. Podkreślono, że istotnym jest 

przygotowanie się Rady do bieżącej współpracy z nowym Operatorem w celu usprawnienia procesu wdrażania 

rekomendacji rozwojowej Rady. 

 

Ad. 4. Przedstawicielka PARP przedstawiła informację podsumowującą I edycję badań realizowanych w projekcie  

p.n. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego oraz zapowiedziała przygotowywaną konferencję prezentującą wyniki  tej edycji 

projektu. W planowanej na dzień 26 maja 2022r. konferencji uwzględniono udział 5-cioro Członków i Ekspertów Rady  

w roli panelistów w poszczególnych blokach konferencyjnych. Zapowiedziano ponadto rozpoczęcie przygotowań  

do kolejnej edycji badań BBKL branży  telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo oraz zaproszono przedstawicieli Rady do 

udziału w badaniach. 

 

Ad. 5. Dariusz Chełstowski, specjalista ds. monitorowania rynku,  przedstawił omówienie prac Rady dot. badań, analiz i 

rekomendacji Rady. W tym zakresie została omówiona: 

 Informacja nt. Raportu z drugiej edycji badania „Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii 

koronawirusa”, informacja uzupełniona została o prezentację przedstawiciela Wykonawcy tj. firmy Danae;  
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 Informacja nt. prac dotyczących opracowania szczegółowych rekomendacji Rady w zakresie aktualizacji 

„Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora telekomunikacja”, w tym prac związanych z kontraktacją 

specjalistycznej firmy doradczej celem wsparcia Rady w pracach eksperckich dotyczących opracowania 

wytycznych do nowelizacji obecnej SRK, z uwzględnieniem rekomendacji wypracowanych przez Radę. 

 Informacja nt. prac dot. zgłoszenia przez Radę wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK  

 Informacja nt. prac nad kolejną Rekomendacją rozwojową Rady. Prace realizowane będą w kolejnym kwartale 

2022r., a do Członków Rady oraz Ekspertów Komitetów będą przesyłane zaproszenia do udziału w pracach 

roboczych w tym zakresie 

 Opinia dotycząca wsparcia uchodźców i sytuacji na branżowym rynku pracy w związku  z wydarzeniami  

na Ukrainie  

 Opiniowanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK: Monitorowanie przestrzegania przepisów  

w zakresie ochrony danych u podmiotów, które przetwarzają dane osobowe; Obsługa i wykorzystywanie 

urządzeń cyfrowych: Programowanie w języku C++; Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp; 

Programowanie komputerów kwantowych; Monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych  

w systemie Mainframe; Programowanie w języku Java 

 

Ad. 6. Maciej Wnuk, animator merytoryczny warsztatów, przedstawił informacje nt. wypracowywanych branżowych 

porozumień edukacyjnych; planowanych kolejnych warsztatów merytorycznych oraz konferencji Edumixer 2022. 

Członkowie Rady zostali zapoznani z założeniami organizacyjnymi i merytorycznymi tych wydarzeń oraz zostali zaproszeni 

do współtworzenia ich agendy i przebiegu. Do Członków Rady oraz Ekspertów Komitetów są kierowane zaproszenia  

do udziału w konsultacjach i pracach roboczych w tym zakresie. 

Przedstawiono listę korzyści związanych z Porozumieniami Edukacyjnymi: Podnoszenie kwalifikacji obecnych i przyszłych 

pracowników (doskonalenie umiejętności oraz rozwój); Wykreowanie przestrzeni bezpośredniej wymiany doświadczeń 

między uczelniami i potencjalnymi pracodawcami z sektora IT, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo; Wspólna praca 

przy tworzeniu ram programowych w zawodach związanych z informatyką, telekomunikacją oraz z obszarem 

cyberbezpieczeństwa; Pozyskanie i kształcenie nowych pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym z naciskiem 

na kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce; Działania wizerunkowe poprzez komunikację 

przez Rady Sektorowe opisanych dobrych praktyk; Ustalenie wspólnych oczekiwań związanych z formą i zakresem 

współpracy; Współpraca z instytucjami eksperckimi takimi jak Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie 

Towarzystwo Informatyczne; Korzyści wizerunkowe – udział w konferencjach Rad, warsztatach. 

W ramach przygotowywanych Warsztatów Dobrych Praktyk, do końca października 2022 r. zrealizowane zostaną jeszcze 

trzy warsztaty dobrych praktyk.  

W ramach przygotowywanej Konferencji Forum Współpracy - Edumixer 2022 przedstawione zostały założenia:  

Proponowany temat przewodni: „Bezpieczeństwo w teleinformatyce. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy  

i przedsiębiorców” 
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Zaplanowano dalsze kroki: Powołanie Rady Programowej Forum; Przygotowanie wstępnych tematów paneli; Zatrudnienie 

Animatora Forum. 

 

Ad. 7. Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Chomicki, przedstawiciel firmy SAMSUNG  przedstawił praktyczne przykłady 

dobrych praktyk prezentowanych podczas warsztatów merytorycznych Rady. 

SAMSUNG Polska oraz Szkoła Główna Handlowa, na bazie wzajemnej praktycznej, wielowątkowej współpracy 

doprowadziły do poszerzenia i wzmocnienia oferty dla studentów polsko i anglojęzycznych, w ramach kierunków: Global 

Business, Finance and Governance; International Business; przedmiotów Technological Environment of International 

Business (w wersji angielskiej i polskiej); International Business Environment.  

Przedstawiciel firmy SAMSUNG dokładnie omówił zakres i wybrane przykłady tej współpracy. 

 

Ad. 8. Specjalista ds. komunikacji Adam Sanocki, przedstawił informacje na temat działań informacyjnych, edukacyjnych 

i komunikacyjnych Rady. Członkowie Rady i Eksperci z Komitetów zostali zaproszeni do udziału w trybie ciągłym  

w wywiadach i nagraniach w ramach przygotowywania materiałów informacyjnych do portali branżowych i mediów 

społecznościowych.  

Zapowiedziano przygotowywanie cyklu podcastów: 1 Porozumienie edukacji i biznesu to podstawa prawidłowo 

działającego rynku pracy; 2 Cyberbezpieczeństwo i regulacje prawne a potrzeby kompetencyjne; 3 Wpływ transformacji 

cyfrowej i innowacji w biznesie na zapotrzebowanie kompetencyjne w branży telekomunikacyjnej; 4 Kompetencje  

w obliczu gospodarki 4.0. 

 

Ad. 9. Przewodniczący Komitet przedstawili informację nt. bieżącej i planowanej działalności Komitetów,  

w tym m.in.:  

 Analiza inicjatyw i trendów rozwojowych środowiska branży TCB, w tym instytucji publicznych, instytucji 

pozarządowych,  

 organizacji branżowych, przedsiębiorstw itp.; 

 Prowadzenie działań informacyjnych w zakresie celów i zadań Rady, a także komunikowanie efektów działalności 

Rady;  

 Realizacja prac związanych z przygotowaniem szczegółowych wytycznych dotyczących zmian/aktualizacji 

Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora TCB; 

 Realizacja prac związanych z przygotowaniem wniosku o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji; 

 Monitorowanie, analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych, strategii oraz programów certyfikacji 

odnoszących się do sektora TCB w zakresie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji oraz ich adekwatności do 

uprawnień  

i obowiązków; 
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 Opracowanie Leksykonu Cyberbezpieczeństwa; 

 Współorganizacja XIII Konferencji Naukowej Hacking. 

 

Ad. 10. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na IX/X b.r. Nie zgłoszono innych spraw.  

  

III. Zakończenie Posiedzenia  

Po wyczerpaniu agendy Przewodniczący Rady, Wiesław Paluszyński, zamknął Posiedzenie.   

  

IV. Załączniki:  

1. Nagranie Posiedzenia – sprawozdanie szczegółowe  

2. Agenda Posiedzenia  

3. Prezentacja VIII Posiedzenia SRTCB 

4. Lista obecności  

5. Ankieta oceny spotkania  


