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Powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego to początek wieloletniego
programu. Podstawowym celem działania Rady jest prognozowanie zapotrzebowania instytucji sektora finansowego na pracowników posiadających kompetencje najbardziej pożądane
w obliczu rosnących oczekiwań klientów, ale też dokonującego się gwałtownie postępu technologicznego. To właśnie rozwój technologii, zmiany demograficzne i regulacyjne wymagają ciągłego doskonalenia, adaptacji i innowacyjności wszystkich pracowników. Prace Rady
tworzą sposobność do integracji i współpracy całego rynku finansowego: bankowców, ubezpieczycieli, przedstawicieli rynku kapitałowego i niebankowych pożyczkodawców oraz szkół
wyższych i firm szkoleniowych. Działalność Rady stwarza unikalną możliwość wspólnej pracy
nad zapewnieniem wysokiego poziomu kształcenia kadr instytucji zaufania publicznego. To
jest niezbędne nie tylko dla utrzymania jakości i konkurencyjności polskiego sektora finansowego, ale także zagwarantowania systemowej stabilności oraz bezpieczeństwa i satysfakcji klientów. Dodatkowym walorem działania Rady jest udział społecznych reprezentantów
pracowników sektora: Związków Zawodowych i Rad Pracowniczych. Taki skład Rady stanowi
o jej sile i pozwala oczekiwać, że wyniki pracy Rady będą w zrównoważony sposób wpływać
na rozwój kompetencji kadr sektora finansowego, ku pożytkowi zarówno pracodawców, jak
i pracowników. To jest najlepszą gwarancją dobrej jakości usług dla klientów. Jestem przekonany, że wspólny wysiłek Rady i regulatorów rynku zaowocuje wieloma dobrymi rezultatami,
odczuwalnymi przez klientów, przyczyni się do stałego wzrostu zamożności Polaków oraz
stabilnego rozwoju naszego kraju.

						
						

Krzysztof Pietraszkiewicz
Przewodniczący SRK SF
Prezes Związku Banków Polskich

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego wspiera rozwój pracowników, firm
i rynku usług finansowych. W ten sposób chcemy służyć klientom i gospodarce, wnosząc swój
wkład w podnoszenie dobrostanu obywateli. Naszym strategicznym celem jest pomoc w procesie transformacji środowiska pracy do ery świata opartego na rewolucji technologicznej 4.0.
Wierzymy głęboko, że to człowiek jest źródłem tworzenia wartości, a nasza praca w ogromnym
stopniu konstytuuje to, kim jesteśmy. Dlatego zapraszamy do sojuszu na rzecz uczenia się
przez całe życie i partnerstwa na rzecz jakości zatrudnienia w sektorze finansowym. Niech
praca w sektorze finansowym będzie atrakcyjna, potrzebna i doceniona. To ogromne wyzwanie wymaga realnego zaangażowania i współpracy firm, organizacji branżowych, instytucji
publicznych i organów państwa. Działajmy razem budując sektor oparty na wiedzy i sektorowych umiejętnościach przyszłości.
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Mariola Szymańska-Koszczyc
Animator SRK SF
Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

Rozdział

1. WPROWADZENIE
Standaryzacja procesu nabywania kompetencji zawodowych, ochrona
konsumentów poprzez wysokie kwalifikacje pracowników sektora, umacnianie
bezpieczeństwa obrotu finansowego oraz większa konkurencyjność polskich
finansistów na rynku krajowym i europejskim – to najważniejsze wyzwania,
jakie stawia przed sobą Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

1

Sektor finansowy, jako jeden z sześciu sektorów gospodarki polskiej, przystąpił
do pionierskiego projektu, który ma na celu lepsze dopasowanie kompetencji
bankowców i finansistów do nowych trendów rynkowych i oczekiwań klientów.
- W przypadku sektora finansowego powstanie i działalność Rady pozwoli na
dostosowanie i jeszcze lepsze wkomponowanie się całego sektora finansowego w zmieniający się krajobraz usług finansowych i potrzeb klientów banków.
Dzięki temu możliwe będzie także skuteczniejsze przygotowanie się instytucji
finansowych do nowych trendów rynkowych i regulacji oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług i obsługi klientów w bankach poprzez budowę
relacji powierniczych pomiędzy doradcą finansowym i klientem – powiedział
na pierwszej konferencji prasowej SRK SF Prezes Związku Banków Polskich
i Przewodniczący Rady, Krzysztof Pietraszkiewicz. Sektorowa Rada ds. Kompetencji jako reprezentacja sektora włącza się w tworzony właśnie w Polsce
i Unii Europejskiej nowy, transparentny i spójny system kwalifikacji, który dzięki
zdefiniowanym kompetencjom ułatwia komunikację uczestników rynku pracy
i pomaga realizować ideę uczenia się przez całe życie. Jak wskazują inicjato-

Ludzie dorośli muszą się
uczyć, aby dostosować swoje
umiejętności do wymagań
pracodawców w szybko
zmieniającym się
środowisku pracy.

rzy Rady, w Polsce wskaźnik uczestnictwa dorosłych w procesie uczenia się
przez całe życie jest niepokojąco niski. Unia Europejska wyznaczyła jako cel
na 2020 r. wartość tego wskaźnika na poziomie 15%. Aktualnie średnio w krajach unijnych kształtuje się on na poziomie 10,7%, a w Polsce w zeszłym roku
wynosił on zaledwie 3,5% (dane Eurostat). Nowe narzędzia tworzonego systemu: Europejska Rama Kwalifikacji, Polska Rama Kwalifikacji, a także sektorowe ramy kwalifikacji będą pomagać rozwijać się ludziom przez całe życie.
- Ludzie dorośli muszą się uczyć, aby dostosować swoje umiejętności do wymagań pracodawców w szybko zmieniającym się środowisku pracy. Uczelnie i firmy
szkoleniowe muszą skutecznie i na czas odpowiadać na te potrzeby. Kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora finansowego muszą być dobrze pomyślane, jasno opisane, potwierdzone i aktualizowane. Katalizatorem tych procesów
jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego - powiedziała podczas pierwszej dorocznej konferencji SRK SF Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości i Animator Rady, Mariola Szymańska–Koszczyc.
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2. PODSTAWY FORMALNE
DZIAŁANIA RADY
Projekt Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego został zainicjowany przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. Partnerstwo WIB, ZBP i PIU przystąpiło
Projekt
Sektorowej
Rady ds. Kompetencji
Sektora
Finansowego
zainicjowany
przez partnerstwo
do
konkursu
organizowanego
przez
Polską
Agencjęzostał
Rozwoju
Przedsiębiorczości
w
Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń.
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Partnerstwo WIB, ZBP i PIU przystąpiło do konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju
Opracowany
wspólnie wniosek uzyskał wysokie oceny PARP, która w listopadzie
Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
2016
r. podpisała
partnerstwem
umowęoceny
na realizację
powołania
i funkOpracowany
wspólniez wniosek
uzyskał wysokie
PARP, która projektu
w listopadzie
2016 r. podpisała
z
partnerstwem
umowę
na
realizację
projektu
powołania
i
funkcjonowania
Sektorowej
Rady
ds.
cjonowania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Rada ukonKompetencji Sektora Finansowego. Rada ukonstytuowała się podczas pierwszego posiedzenia
stytuowała się podczas pierwszego posiedzenia plenarnego 12 grudnia 2016 r.

2. PODSTAWY FORMALNE DZIAŁANIA RADY

plenarnego 12 grudnia 2016 r.

SRK SF JAKO PROJEKT W RAMACH PO WER
Kompetencji Sektora Finansowego"
"Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Komptenecji

Nr projektu: POWR.02.12.00-00-0001/16-00
Okres realizacji projektu: od 1.09.2016 do 30.06.2023
Wnioskodawca/Beneficjent: Warszawski Instytut Bankowości
Partner: Związek Banków Polskich
Partner: Polska Izna
Izba Ubezpieczeń
Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
w poszczególnych sektorach gospodarki

Wraz zzpowołaniem
Sektorowej
Rady Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
Wraz
powołaniem
Sektorowej
ds.
Kompetencji
Sektora
Finansowego
powstało 5 rad w innych sektorach gospodarki:
powstało 5 rad w innych sektorach

•gospodarki:
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie
• Sektorowa Rada ds. Kompetencji

w budownictwie
• Rada ds. Kompetencji Sektora IT

• Rada ds. Kompetencji Sektora IT
• Sektorowa Rada ds. Kompetencji

– Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna
• Sektorowa Rada ds. Kompetencji Przemysłu

i Innowacyjnych
• Mody
Sektorowa
RadaTekstyliów
ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Projekt Sektorowej
Rady ds. Kompetencji
Sektora Finansowego
został zainicjowany przez
partnerstwo WIB, ZBP i PIU

• Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki

• Sektorowa Rada ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów

• Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki
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Deklaracja Założycielska
Przyjęta podczas I posiedzenia plenarnego Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
dn. 12 grudnia 2016 r.

Europa, a wraz z nią Polska, tworzą nowy, transparentny i uporządkowany system kwalifikacji, który ułatwia komunikację
uczestników rynku pracy i pomaga realizować ideę uczenia się przez całe życie dla zatrudnienia. Kluczowe dla tego procesu
narzędzia to: Europejska Rama Kwalifikacji, Polska Rama Kwalifikacji, a także sektorowe ramy kwalifikacji. System jest aktualnie
wdrażany w Polsce na podstawie ustawy uchwalonej przez Sejm 22 grudnia 2015 r. Wprowadza się rozwiązania urzędowe,
tworząc jednocześnie możliwości dla inicjatyw branżowych.
Ważnym rozwinięciem tego kierunku działań jest uruchomiony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projekt
powołania i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji. Sektor finansowy podjął wyzwanie i został wybrany w postępowaniu konkursowym PARP do grona pierwszych sześciu sektorów, w których powstaną sektorowe rady ds. kompetencji.
W tych warunkach przed sektorem finansowym, indywidualnie i zbiorowo, otwiera się realna szansa wyjścia z inicjatywą
i zaproponowania elastycznego, zgodnego z potrzebami biznesu budowania i potwierdzania kompetencji pracowników w ich
kluczowych rolach zawodowych. Uważamy, że inwestycja w nową jakość profesjonalnych standardów zawodowych bankowców i finansistów jest wyzwaniem czasu, ale także zobowiązaniem wobec przyszłości - przyszłości pracowników, organizacji
i społeczności rynku finansowego jako całości. Utworzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego jest ważnym
krokiem w tym kierunku.

W przekonaniu, że dobrze dopasowane i potwierdzone kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora finansowego:

• podnoszą bezpieczeństwo sektora i zaufanie klientów,
• wzmacniają transparentność i jakość usług finansowych dla klientów,
• pomagają budować relacje powiernicze pomiędzy doradcą finansowym i klientem,
• umożliwiają skuteczniejsze przygotowanie się instytucji finansowych do nowych trendów rynkowych i nowych
regulacji,

• podnoszą konkurencyjność polskiego sektora i kadry polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim,
popieramy inicjatywę utworzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego i przystępujemy do Rady jako
członkowie założyciele.
W naszej aktywności będziemy koncentrować się na wspieraniu rozwiązań służących lepszemu dopasowaniu kompetencji
pracowników do potrzeb szybko zmieniających się usług finansowych. Do najważniejszych celów Rady należeć będzie:

• Włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji oraz wybranych kwalifikacji sektorowych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji, co zapewni jednocześnie powiązanie polskich kwalifikacji sektorowych z rynkiem europejskim,

• Prowadzenie prac badawczych i analitycznych w zakresie potrzeb kompetencyjnych sektora jako podstawa dla
podejmowania nowych inicjatyw,

• Inicjowanie i wspieranie opracowania nowych standardów sektorowych, w tym kwalifikacji, w odpowiedzi na nowe
trendy rozwojowe, z uwzględnieniem zmian regulacyjnych, technologicznych i demograficznych,

• Rozwój współpracy sektorowej wszystkich interesariuszy służącej skróceniu czasu reakcji oferty edukacyjnej 			
i szkoleniowej na nowo pojawiające się potrzeby kompetencyjne sektora,

• Działanie na rzecz zwiększenia perspektyw rozwojowych młodych pracowników, którzy skorzystają z uporządkowania,
większej transparentności oraz porównywalności kwalifikacji, w tym w wymiarze międzynarodowym.
7

Rozdział

3

3. GENEZA URUCHOMIENIA RADY
Sektor finansowy to ważny sektor gospodarki polskiej. Jego aktywa stanowią 121%
PKB. Sektor obejmuje usługami ok. 81% społeczeństwa oraz 100% podmiotów
gospodarczych. Najważniejszymi podmiotami sektora finansowego są: 626 banków, w tym 38 banków komercyjnych, 27 oddziałów instytucji kredytowych, 561
banków spółdzielczych, 27 zakładów ubezpieczeń na życie, 32 zakłady ubezpieczeń majątkowych, 1 zakład reasekuracji, 62 towarzystwa inwestycyjne, 30 domów
maklerskich, 12 otwartych funduszy emerytalnych i 49 SKOK i inne. Pod względem kapitałów własnych największy udział w sektorze ma działalność bankowa
i ubezpieczeniowa. Bardzo ważną instytucją sektora finansowego jest Narodowy
Bank Polski jako bank centralny. Najważniejszymi instytucjami otoczenia sektora
są: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Krajowa Izba
Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej. Oddziały przedsiębiorstw oraz usługi
sektora finansowego są dostępne na terenie całego kraju.
SRK SF: charakterystyka sektora
Aktywa sektora = 121% PKB
Dotarcie: 81% społeczeństw, 100% przedsiębiorców
Struktura wg kapitałów:

Sektor finansowy to ważny
sektor gospodarki polskiej.

Banki = 82,2%
Zakłady ubezpieczeń = 14,7%

Struktura wg podmiotów:

626 banków, 59 zakładów ubezpieczeniowych,
62 TFI, 30 domów maklerskich, 12 OFE

Zatrudnienie: 357 tys.
Banki: 171 tys.
Ubezpieczenie: 157 tys.

Według „Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy”,
prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zawodami
typowymi dla sektora finansowego są m.in.: kierownicy w instytucjach
finansowych i ubezpieczeniowych, specjaliści ds. finansowych i rachunkowych,
doradcy finansowi i inwestycyjni, analitycy finansowi, dealerzy i maklerzy
aktywów finansowych, pracownicy ds. kredytów, pożyczek i pokrewni, agenci
ubezpieczeniowi, kasjerzy bankowi i pośrednicy finansowi.
Zawodami regulowanymi w sektorze finansowym są: doradcy inwestycyjni (541
os.), maklerzy papierów wartościowych (2909 os.), maklerzy giełd towarowych
(353 os.), agenci ubezpieczeniowi (ok. 130 tys. os.), brokerzy ubezpieczeniowi
i reasekuracyjni (ok. 3500 os.), aktuariusze (347 os.).
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1
Wszystkie dane liczbowe w tym rozdziale są podane na podstawie Studium Wykonalności SRK SF, opracowanym
przez partnerstwo WIB, ZBP i PIU na etapie ubiegania się o uruchomienie projektu SRK SF w sierpniu 2016 r.

Łączne zatrudnienie w sektorze finansowym w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie. Spada
poziom zatrudnienia w oddziałach bankowych. Cechą charakterystyczną jest wysoka fluktuacja pracowników
pomiędzy przedsiębiorstwami, szczególnie w obszarze sprzedaży produktów finansowych i obsługi klienta, co
powoduje stałe zapotrzebowanie na nowych pracowników. Wysoka dynamika ewolucji sektora finansowego
powoduje z jednej strony potrzebę zatrudniania pracowników o wysokim poziomie adaptacyjności, z drugiej,
pracowników o nowych, specyficznych dla sektora kompetencjach.
Na potrzeby sektora finansowego kształcą wyższe uczelnie i firmy kształcenia pozaformalnego. Uczelnie kształcą
276,7 tys. studentów na kierunku biznes i administracja i na kierunkach powiązanych z potrzebami sektora
finansowego 136,8 tys. studentów. Proces kształcenia kadr jest też w znacznym stopniu realizowany przez same
przedsiębiorstwa. Np. w 2014 roku banki przeznaczyły na szkolenia 1,44% funduszu płac, co daje budżet ok.
200 mln zł. Niezależnie od postępującej ewolucji miejsc pracy, nasilającej się automatyzacji procesów, sektor
finansowy pozostanie ważnym pracodawcą na rynku, generując nowe miejsca pracy, coraz częściej o nowym
profilu.
Na lukę kompetencyjną wskazują wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego. W zakresie niedopasowania
kompetencji raport BKL z 2015 roku wskazuje, iż w proces rozwoju kompetencji należy włączyć wszystkich
uczestników rynku pracy, tj. m.in.: odpowiednie władze, pracodawcy, pracownicy, związki zawodowe, organizacje
branżowe, placówki edukacyjne.„Nie ma możliwości, by sam system edukacyjny, bez zaangażowania pracodawców,
przygotował absolwentów pod względem umiejętności praktycznych pożądanych w miejscu pracy”. W sektorze
finansowym brakuje danych nt. luki kompetencyjnej. Dostępne badania pokazują braki w obszarze kompetencji
powiązanych z nowoczesnymi technologiami, adaptacyjnością do zmian i nowych wymagań, wynikających
z wprowadzanych regulacji sektorowych.
Mówiąc o perspektywach sektora finansowego warto odnieść się do prognostycznego opracowania Europejskiej
Federacji Bankowej z 2015 roku. Wśród najważniejszych zagrożeń rozwoju sektora wskazano:
• utrzymująca się spuścizna po kryzysie roku 2008
• nowa fala regulacji
• wyzwania bankowości cyfrowej, łączącej zmieniające się preferencje klientów z możliwościami
nowoczesnych technologii
• osłabiona reputacja sektora
• nowy trend do finansowania potrzeb z rynku kapitałowego
• słabe prognozy gospodarcze na kolejne lata.
SRK SF: charakterystyka sektora
Wysoki poziom regulacji sektorowych
Mocne powiązanie z rynkiem europejskim i globalnym
Wysoka dynamika zmian: procesy regulacyjne, konsolidacyjne, cyfryzacji i automatyzacji, demograficzne
Niski poziom uregulawania kwalifikacji: nieliczne kwalifikacje regulowane
Kształcenie formalne: wyższe uczelnie
Kluczowa rola kształcenia pozaformalnego, w tym wewnętrznego przez przedsiębiorstwa
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Mapę potrzeb kompetencyjnych sektora bankowego jako ważnej części sektora finansowego udostępnia
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego, SRKB. Sektorowa wiedza, umiejętności i kompetencje
społeczne zostały uporządkowane na 5 poziomach kwalifikacji. Projekt opracowania Ramy był źródłem ważnych
rekomendacji dla procesu rozwoju kompetencji sektorowych, wynikających z wywiadów przeprowadzonych
z interesariuszami sektora. Wskazywano m.in. na potrzebę dostarczania nowych, precyzyjnie opisanych
i potwierdzonych umiejętności, potrzebnych na rynku pracy; zwiększenia perspektyw rozwojowych młodych
pracowników, którzy mogliby korzystać z uporządkowania, większej transparentności oraz porównywalności
kwalifikacji, w tym w wymiarze międzynarodowym oraz możliwości potwierdzania w procesie walidacji zdobytych
osiągnięć przez osoby z doświadczeniem. Postulowano powołanie specjalnego ciała reprezentującego banki
i pozostałych interesariuszy sektora w kwestiach dotyczących SRKB oraz włączenie SRKB do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji.
Badania prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych „Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych
sektorach” wskazały na słabości procesu rozwoju kompetencji w sektorze bankowym. Z raportu IBE wyłania
się przede wszystkim niska ocena dostosowania procesu edukacji do wymagań rynku pracy oraz współpracy
między systemem edukacji, szczególnie formalnym, a pracodawcami. Obraz potrzeb kompetencyjnych jest słabo
uporządkowany, co może świadczyć o ograniczonej świadomości tych potrzeb. Brakuje systematyki w podejściu
do kluczowych zagadnień, mechanizmów powiązania strony popytowej z podażową i rozwiązań umożliwiających
prognozowanie. We wnioskach raportu autorzy podkreślali, że formalne programy kształcenia nie nadążają
za zmianami następującymi w sektorze bankowym: „w ramach edukacji formalnej studenci zapoznają się
z wiedzą sprzed 10 czy 15 lat”. Lukę kompetencyjną muszą wypełnić pracodawcy poprzez odpowiednie
szkolenia wewnętrzne i we współpracy z firmami edukacji pozaformalnej. Autorzy innego badania wskazali, że
absolwenci kierunku ekonomia oraz finanse i rachunkowość cechują się prawie zupełnym brakiem umiejętności
praktycznych, co przejawia się m.in. w braku przygotowania do prowadzenia analiz ekonomicznych, budowania
relacji z klientami czy słabej znajomości programów komputerowych. Badacze stwierdzili, że „do głównych
przyczyn rozbieżności oczekiwań pracodawców i absolwentów szukających pracy należy bardzo ograniczona
współpraca między firmami i instytucjami poszukującymi nowych pracowników a uczelniami.”
Reasumując, analiza przeprowadzona na potrzeby opracowania Studium Wykonalności projektu Powołania
i funkcjonowania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego wyraźnie wskazała na potrzebę
podjęcia działań, które zwiększą wiedzę interesariuszy sektora finansowego nt. potrzeb kwalifikacyjnozawodowych sektora dziś i w przyszłości.
Najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy to:
• Brak kompleksowych danych i badań o potencjale kompetencyjnym i potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
sektora finansowego
• Brak badań nt. prognozy potrzeb kompetencyjnych sektora finansowego, czynników zapewniających rozwój
potencjału kompetencyjnego sektora oraz utrzymanie atrakcyjności zatrudnienia w sektorze, w tym poprzez
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy
• Słaba współpraca między podmiotami edukacji formalnej i pozaformalnej a przedsiębiorstwami sektora
finansowego i innymi ważnymi instytucjami na rzecz dostosowania kompetencji pracowników do potrzeb nowo
powstających modeli biznesowych i skrócenia czasu reakcji między nowymi potrzebami kompetencyjnymi
a ofertą edukacyjną, w sektorze opartym na wiedzy, wykorzystującym coraz mocniej nowoczesne technologie,
z uwzględnieniem zmian regulacyjnych, pokoleniowych i demograficznych
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• Potrzeba przygotowania rozwiązań, które umożliwią wykorzystanie zbudowanego już dorobku sektora
finansowego, w tym Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego, w powiązaniu z funkcjonowaniem
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji.

SRK SF: wnioski z analizy

Brak ogólnodostępnych, kompleksowych badań i danych o potencjale
kompetencyjnym i potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych sektora
Słaba współpraca pomiędzy podmiotami edukacji formalnej
i przedsiębiorstwami sektora
Potrzeba lepszego dopasowania kompetencji pracowników do nowo
powstających modeli biznesowych i skrócenia czasu reakcji pomiędzy potrzebami
kompetencyjnymi pracodawców a ofertą edukacyjną
Potencjał do wykorzystania zbudowanego dorobku sektora w zakresie kwalifikacji

Przywołując genezę powstania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego warto podkreślić, że
motywacją do uruchomienia Rady były nie tylko deficyty i luki, ale też możliwość wykorzystania dotychczasowego
dorobku sektora, funkcjonujących rozwiązań, projektów, inicjatyw w obszarze rozwoju kompetencji i kwalifikacji
sektorowych.

SRK SF: dotychczasowe inicjatywy sektora

System Standardów
Kwalifikacyjnych
w Bankowości Polskiej

• Od 1996
• 25 banków, 22 instytucje edukacyjne
• Ponad 16 tys. stopni zawodowych

Projekt Sektorowej Ramy
Kwalifikacji dla Sektora
Bankowego

• 2013-2015
• 18 banków UKNF, ZBP, 7 wyższych 		

Projekt Nowoczesne
Zarządzanie Biznesem

uczelni, 5 firm szkoleniowych

• Od 2011
• 122 uczelnie wyższe
• Biznes dla edukacji studentów
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W Sektorowej Radzie
ds. Kompetencji
Sektora Finansowego
reprezentowane
są wszystkie grupy
interesariuszy.

4. DRUŻYNA SRK SF:
STRUKTURA, PODMIOTY, LUDZIE
W Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Finansowego reprezentowane są
wszystkie grupy interesariuszy: przedsiębiorstwa – banki, ubezpieczyciele; izby
i organizacje branżowe, zrzeszające banki, ubezpieczycieli i instytucje rynku
kapitałowego; podmioty edukacji formalnej i pozaformalnej – uczelnie i instytucje
szkoleniowe; partnerzy społeczni –związki zawodowe; Ministerstwo Finansów
w charakterze obserwatora. Zgodnie ze strukturą sektora finansowego, w którym
wiodącą rolę odgrywają banki, bankowość jest silnie reprezentowana w Radzie,
poprzez przedstawicieli banków komercyjnych (w tym małych, średniej wielkości
i dużych), Banku Gospodarstwa Krajowego, banków spółdzielczych, dwóch zrzeszeń
banków spółdzielczych oraz Związek Banków Polskich. Obszar ubezpieczeń
reprezentowany jest przez przedstawiciela małej firmy ubezpieczeniowej,
największego ubezpieczyciela oraz Polską Izbę Ubezpieczeń. Rynek kapitałowy
jest obecny w Radzie poprzez przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych,
Izby Domów Maklerskich, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Przedstawiciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce reprezentuje
rynek instytucji finansowych, takich jak m.in. firmy pożyczkowe, firmy pośrednictwa
finansowego, zarządzania wierzytelnościami, consumer finance. Szkolnictwo
wyższe reprezentowane jest przez przedstawicieli zarówno publicznych, jak
i prywatnych uczelni oraz Członka Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich. Partnerzy społeczni są obecni w Radzie poprzez 2 członków
Rady i 2 członków-obserwatorów z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, członka
Rady reprezentującego jednocześnie Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych i Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego oraz członka Rady z Forum
Związków Zawodowych.

SRK SF: charakterystyka sektora

Banki

Organizacje
branżowe

Ubezpieczyciele

Związki
zawodowe

Instytucje
publiczne

Firmy
szkoleniowe
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Wyższe
uczelnie

Zgodnie z Regulaminem SRK SF przyjętym na pierwszym posiedzeniu plenarnym Rady w grudniu 2016 roku,
Organami Rady są:
• Posiedzenie Plenarne Rady,
• Prezydium Rady,
• Przewodniczący Rady.
Posiedzenia Plenarne Rady odbywają się regularnie, raz na kwartał. Podczas Posiedzeń Plenarnych zapadają
najważniejsze decyzje Rady, podejmowane są uchwały.

Nasza drużyna
SRK SF

Członkowie Rady i goście podczas IV posiedzenia plenarnego SRK SF 18 września 2017 r.

Istotną rolę w zarządzaniu pracami SRK SF odgrywa Prezydium Rady. Zgodnie z Regulaminem, „W skład Prezydium
Rady wchodzą Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących oraz Animator Rady, ustanowiony w ramach Projektu
i wskazany przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości.” Wiceprzewodniczący Rady pełnią jednocześnie
funkcję Przewodniczących komitetów. Jeden z nich kieruje pracami Komitetu ds. Edukacji, Kwalifikacji i SRK, drugi
zaś Komitetu ds. SBKL, badań i analiz.
Kluczowa jest rola Animatora, który wchodzi w skład Prezydium Rady i jednocześnie wypełnia wszystkie zadania,
wynikające z funkcji Animatora zdefiniowanej przez PARP. Animator odpowiada m.in. za:
• Inicjowanie i nadzór merytoryczny nad pracami prowadzonymi przez Radę w głównych obszarach jej aktywności
• Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych Rady
• Koordynowanie pracy Sekretariatu Rady
• Pobudzanie aktywności i integrowanie członków Rady
• Reprezentowanie Rady w sprawach dotyczących jej działalności, w tym w kontaktach z instytucjami publicznymi
i Radą Programową
• Zapewnienie reprezentatywności sektora w Sektorowej Radzie
13

Bieżącą obsługę prac Rady zapewnia Sekretariat SRK SF, prowadzony przez Warszawski Instytut Bankowości.
Sekretariat Rady m.in. prowadzi bieżącą komunikację z członkami Rady, przygotowuje, gromadzi i przechowuje
dokumentację z prac Rady oraz prowadzi sprawy członkowskie Rady.

Członkowie Prezydium
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Krzysztof Pietraszkiewicz

Andrzej Maciążek

Przewodniczący SRK SF
Prezes Związku Banków Polskich

Wiceprzewodniczący SRK SF,
Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń

Magdalena Legęć

Mariola Szymańska-Koszczyc

Wiceprzewodniczący SRK SF,
Wiceprezes BGŻ BNP Paribas SA

Animator SRK SF,
Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

Podczas II posiedzenia plenarnego Rady, w marcu 2017 r., powołano trzy komitety:

KOMITET
DS. EDUKACJI,
KWALIFIKACJI
I SRK

KOMITET DS.
SBKL, BADAŃ
I ANALIZ

KOMITET
EWALUACYJNY

Komitet ds. Edukacji, Kwalifikacji i SRK
ma za zadanie inicjowanie i wspieranie działań Rady w obszarze edukacji, kwalifikacji i sektorowych ram
kwalifikacji, nowych kwalifikacji rynkowych oraz sektorowych porozumień edukacyjnych. W skład Komitetu
wchodzi 17 członków SRK SF. Pracami Komitetu kieruje Wiceprzewodnicząca Rady, Magdalena Legęć.

Komitet ds. SBKL, badań i analiz
ma za zadanie inicjowanie, wspieranie i akceptowanie wyników badań i analiz, zarówno w ramach sektorowego
badania Bilans Kapitału Ludzkiego, jak i badań i analiz własnych, prowadzonych przez Radę. W skład Komitetu
wchodzi 13 członków SRK SF. Pracami Komitetu kieruje Wiceprzewodniczący Rady, Andrzej Maciążek.

Komitet Ewaluacyjny
ma za zadanie monitorowanie jakości pracy Rady, raportowanie wyników oceny i formułowanie wniosków
doskonalących dla działalności Rady. Komitet tworzą: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska oraz prof. dr.
hab. inż. Jerzy Woźnicki.

SRK SF: struktura organizacyjna

PREZYDIUM
PRZEWODNICZĄCY

ANIMATOR RADY

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

KOMITET DS. BKL, BADAŃ
I ANALIZ

KOMITET DS. EDUKACJI,
KWALIFIKACJI I SRK

KOMITET EWALUACYJNY
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5. CELE I WYZWANIA SRK SF:
RAMOWY PROGRAM DZIAŁANIA
Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER) celem głównym projektu powołania i funkcjonowania Sektorowej Rady ds.
Kompetencji Sektora Finansowego jest:

zwiększenie wiedzy o potrzebach kompetencyjnych
i kwalifikacyjno-zawodowych sektora finansowego wśród
podmiotów reprezentujących interesariuszy sektora
Działania Rady wspierają realizację strategicznych celów zdefiniowanych na
poziomie Unii Europejskiej w strategii Europa 2020, które przekładają się na cele
„Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020”,
przyjętej przez rząd RP w 2013 r. Działania Rady wspierają tworzenie gospodarki
opartej na wiedzy i współpracy przez inicjatywy sektorowe służące wzmocnieniu
procesu uczenia się przez całe życie oraz tworzeniu innowacyjności w zakresie
procesów zarządzania kadrami i organizacji poprzez wykorzystanie kompetencji
opisanych językiem efektów uczenia się oraz transparentnych kwalifikacji
odniesionych do ram kwalifikacji.
Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego, aby wypełnić cel główny
projektu powołania i funkcjonowania SRK SF w perspektywie do 2023 r., postawiła
przed sobą następujące wyzwania:

Sektor finansowy
razem
dla rozwoju
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SRK SF: cele i wyzwania

Badać i analizować
stan kompetencji,
prognozować potrzeby
kompetencyjne
w sektorze

Udostępniać
informacje o potencjale
kompetencyjnym
i potrzebach kwaifikacyjno-zawodowych
sektora

Inicjować i wspierać
opracowanie nowych
standardów sektorowych,
w tym kwalifikacji w odpowiedzi na nowe trendy
rozwojowe

Działać na rzecz zwiększenia jakości, transparentności i porównywalności kwalifikacji,
w tym wymiarze
międzynarodowym

Inicjować
porozumienia edukacyjne
dla lepszego/szybszego dopasowania oferty
edukacyjnej do potrzeb
pracowników
i pracodawców
sektora

Upowszechniać
i wspierać rozwiązania
służące uczeniu się przez
całe życie, w tym walidację
kompetencji

Wykorzystać
zgromadzony dorobek
sektora w zakresie kwalifikacji dla odpowiedniego
powiązania kwalifikacji
sektora z publicznymi
rozwiązaniami polskimi i
międzynarodowymi.

Powyższe cele i wyzwania zostały przełożone operacyjnie na Ramowy Program Działań na lata 2016-2023. Program ten został przyjęty do
realizacji przez członków Rady podczas pierwszego posiedzenia plenarnego SRK SF w grudniu 2016 r.
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Ramowy Program Działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, 2016-2023:
• 1. Posiedzenia Sektorowej Rady (raz na kwartał, pierwsze: 2016)
• 2. Przyjęcie ramowego programu działań Rady (2016)
• 3. Powołanie komitetów Rady (2016)
• 4. Uruchomienie strony internetowej Rady i udostępnianie informacji o potencjale kompetencyjnym i potrzebach
kwalifikacyjno-zawodowych sektora finansowego (2016)
• 5. Poinformowanie interesariuszy o powołaniu SR (2016)
• 6. Rozpoczęcie monitorowania sektora pod względem struktury dla zapewnienia reprezentatywności Rady (2017)
• 7. Przyjęcie planu komunikacji Rady z interesariuszami, w tym przekazywanie informacji do instytucji rynku pracy oraz
partnerów społecznych (2017)
• 8. Przedstawienie PARP składu Rady wraz z Regulaminem Rady, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Prezesa
Agencji (2017)
• 9. Kwartalny newsletter Rady (2017)
• 10. Przygotowanie materiału informacyjno-edukacyjnego SR (2017, raz do roku)
• 11. Okresowa weryfikacja i aktualizacja ramowego programu działań i przyjęcie planu pracy Rady na rok kolejny rok
• 12. Coroczna konferencja Rady (pierwsza: 2017)
• 13. Doroczny raport Rady (pierwszy: 2017)
• 14. Decyzja dotycząca wniosku Rady w sprawie wystąpienia do właściwego ministra o włączenie Sektorowej Ramy
Kwalifikacji dla Sektora Bankowego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (2017)
• 15. Opracowanie propozycji wypełniania przez Radę określonych zadań w procedurze włączania kwalifikacji rynkowych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Decyzja Rady w sprawie wniosku do właściwego ministra (2017)
• 16. Opracowanie koncepcji sektorowego badania kompetencji Bilans Kapitału Ludzkiego realizowanego przez PARP
(2 razy w projekcie, w latach 2017 i 2020)
• 17. Opracowanie koncepcji i realizacja badań własnych Rady (2 badania własne Rady w projekcie, 			
w latach 2018 i 2020)
• 18. Opracowanie i realizacja analiz sektorowych, innych niż Bilans Kapitału Ludzkiego (analiza sektorowa: 		
2019, 2021, 2023)
• 19. Podpisanie porozumień sektorowych pomiędzy podmiotami kształcącymi i pracodawcami, służących lepszemu
dopasowania kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy (m.in. dwa porozumienia, 2019, 2021)
• 20. Przegląd Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego i rekomendacja dotycząca zasadności i metody
opracowania sektorowej ramy dla sektora finansowego, przy uwzględnieniu analizy funkcjonowania Polskiej Ramy
Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (2018)
• 21. Identyfikacja potrzeb tworzenia nowych kwalifikacji sektorowych i wydanie rekomendacji Rady (2022)
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6. PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI
RADY: CO UDAŁO SIĘ ZROBIĆ
Przystępując do projektu powołania i funkcjonowania Sektorowej Rady ds.
Kompetencji Sektora Finansowego, partnerstwo WIB, ZBP i PIU przyjęło tzw.
kamienie milowe, które pozwalają monitorować postęp prac w projekcie i zadania
realizowane przez Radę. Część z nich udało się zrealizować już w pierwszym roku
działalności SRK SF.
XII
2016

Rozdział
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Posiedzenia Sektorowej Rady (raz na kwartał, pierwsze: XII 2016)
Posiedzenia plenarne SRK SF są ważnymi wydarzeniami w działalności Rady.
Stanowią główne forum wypracowywania stanowisk Rady i podejmowania
kluczowych inicjatyw. Stają się też ważnym forum wymiany doświadczeń
pomiędzy członkami Rady, udostępniającymi dobre praktyki ze swoich
organizacji. Posiedzenia Rady są też istotnym elementem monitorowania
i zapewnienia jakości działań SRK SF. W okresie do końca 2017 r. odbyło się
pięć posiedzeń plenarnych SRK SF: w grudniu 2016, w marcu 2017, w czerwcu
2017, we wrześniu 2017 i w grudniu 2017.

XII
2016

Przyjęcie planu pracy Rady, w tym podział zadań pomiędzy
poszczególnych członków Sektorowej rady (XII 2016)
Plan pracy Rady został przyjęty na I posiedzeniu plenarnym SRK SF,w horyzoncie
czasowym obejmującym cały projekt i najbliższy rok, w formie dwóch
dokumentów: Ramowy Program Działań SRK SF, 2016-2013 oraz Ramowy
Plan Pracy na rok 2017. Podczas I posiedzenia Rady dokonano też podziału
zadań pomiędzy poszczególnymi członkami SRK SF, z uwzględnieniem
indywidualnych profilów członków Rady, dla zapewnienia skuteczności
i efektywności działań SRK SF. Wyłoniono Prezydium Rady, składające się
z Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. Podczas I posiedzenia
pozostali członkowie Rady zostali poproszeni o zadeklarowanie swojego
udziału w jednym z trzech tworzonych komitetów Rady, zgodnie ze swoimi
kompetencjami i zainteresowaniami. Składy komitetów ukonstytuowały się
na kolejnym posiedzeniu plenarnym SRK SF, w marcu 2017 r.

III
2017

Kamienie milowe SRK SF
2016-2017

Przyjęcie planu komunikacji Rady z interesariuszami, w tym
przekazywanie informacji do instytucji rynku pracy oraz partnerów
społecznych (III 2017)
Aktywność komunikacyjna SRK SF jest integralną częścią działalności
Rady, której ważnym zadaniem jest udostępnienie wiedzy o potrzebach
kompetencyjnych i kwalifikacyjno-zawodowych sektora. Podczas II posiedzenia
plenarnego SRK SF, w marcu 2017 r. członkowie Rady podjęli decyzję
o przyjęciu zaproponowanego przez Prezydium Rady Planu Komunikacji SRK
SF. Członkowie Rady zostali zaproszeni przez Prezydium do kierowania sugestii
odnośnie tego dokumentu, aby móc go w przyszłości doskonalić.
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PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI RADY: CO UDAŁO SIĘ ZROBIĆ

XII
2016

Powołanie dwóch pierwszych komitetów Rady (XII 2016)
Działania merytoryczne SRK SF zostały wyodrębnione do dwóch obszarów: po pierwsze, edukacji,
kwalifikacji i sektorowych ram kwalifikacji oraz po drugie, sektorowego Badania Kapitału Ludzkiego, innych
badań i analiz. W związku z tym Rada powołała Komitet ds. Edukacji, Kwalifikacji i SRK oraz Komitet ds.
SBKL, badań i analiz. Postanowiono powołać również Komitet Ewaluacyjny, którego głównym zadaniem
jest monitorowanie jakości pracy Rady. Wszystkie trzy komitety zostały formalnie powołane uchwałą II
posiedzenia plenarnego Rady w marcu 2017 r.

XII
2016

Przedstawienie PARP składu Rady wraz z Regulaminem Rady, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez
Prezesa Agencji (XII 2016)
Rada skierowała do PARP oficjalną informację, przedstawiając skład Sektorowej Rady ds. Kompetencji
Sektora Finansowego. PARP jest również informowany na bieżąco o zmianach, wprowadzanych w składzie
Rady. Regulamin Rady, zatwierdzony podczas II posiedzenia SRK SF w marcu 2017 r., został przekazany do
PARP. Zarówno aktualny skład Rady, jak i Regulamin są dostępne na stronie internetowej SRK SF.

XII
2016

Poinformowanie interesariuszy o powołaniu Sektorowej Rady (XII 2016)
Wkrótce po I posiedzeniu plenarnym SRK SF, w grudniu 2016 r. odbyła się pierwsza konferencja prasowa,
na której ogłoszono ukonstytuowanie się Rady, jej Deklarację Założycielską i plany działań. W rezultacie
konferencji prasowej ukazały się publikacje nt. SRK SF, zarówno w wydaniach papierowych, jak
i elektronicznych, w mediach ogólnopolskich, np. Forbes, BiznesOnet, Gazeta Prawna, Puls Biznesu, jak
i branżowych, np. miesięcznik Bank, FinanseWP, BS.net.pl, łącznie w 17 tytułach.
Na początku 2017 r. Prezydium Rady wystosowało pismo do szerokiego grona interesariuszy Sektorowej
Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, informujące o powołaniu Rady, jej składzie instytucjonalnym
oraz celach i zadaniach. Wysyłką objęto Prezesów oraz menedżerów HR w bankach, zarządy firm
ubezpieczeniowych, innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, rektorów uczelni, szefów firm
szkoleniowych. Łącznie wysyłką objęto 233 odbiorców.

XII
2016

Uruchomienie strony internetowej Rady i udostępnianie informacji o potencjale kompetencyjnym i
potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych sektora finansowego SF (XII 2016)
Na koniec grudnia 2016 r. została przygotowana i uruchomiona strona www.rada.wib.org.pl jako podstrona
Warszawskiego Instytutu Bankowości. Struktura i szata graficzna strony zostały opracowane zgodnie
z wymogami PARP. Na początek na stronie zamieszczone zostały podstawowe informacje o Radzie, m.in.
lista członków, Deklaracja Założycielska, Regulamin Rady. Strona jest sukcesywnie rozbudowywana.
W Aktualnościach i Wydarzeniach na bieżąco zamieszczane są informacje o najważniejszych wydarzeniach
z życia Rady, takich jak posiedzenia plenarne, posiedzenia Prezydium i Komitetów, przygotowania do
sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Na stronie dostępne są wszystkie wydania newslettera
Rady. Strona służy również jako miejsce do udostępniania raportów i analiz z rynku, zarówno polskich,
jak i zagranicznych, związanych tematycznie z obszarami działalności Rady. Rada pozyskuje aktywnie
odwiedzających stronę, zapraszając na nią w swoich materiałach informacyjno-edukacyjnych, na
rollup’ach, ściankach promocyjnych, w newsletterach, w prezentacjach na temat Rady, również w mediach
społecznościowych.
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XII
2016

Kwartalny newsletter (pierwszy XII 2016, kolejne co kwartał)
Newsletter jest ważnym elementem planu komunikacji Sektorowej Rady. Stał się regularnym narzędziem
komunikowania się Rady z interesariuszami sektorowymi. Zawiera aktualne informacje, komunikaty oraz
zaprasza do zaangażowania się w inicjatywy Rady.
Pierwsze wydanie newslettera, z informacją o uruchomieniu Rady i zapowiedzią sektorowego badania BKL,
ukazało się w marcu 2017 r. (I kwartał roku), po II posiedzeniu plenarnym Rady. Kolejny newsletter został
wydany w czerwcu 2017 r., trzeci we wrześniu 2017 r., czwarty w grudniu 2017 r. Każdorazowo newsletter
dociera do ok. 4.000 odbiorców w wysyłce mailowej. Ponadto, jest dostępny na stronie internetowej Rady.

IV
2017

Przygotowanie materiału informacyjno-edukacyjnego Sektorowej Rady (IV 2017, kolejne raz do roku)
Opracowano i wydrukowano materiały edukacyjno-informacyjne o działalności Rady, w dwóch wersjach
graficznych: dla interesariuszy sektora i instytucji rynku pracy oraz dla studentów wyższych uczelni. Materiały
zawierają część prezentującą Radę – jej cele, zadania, program działań oraz element edukacyjny, zawierający
dane na temat sektora finansowego, opracowane na podstawie Studium Wykonalności SRK SF. Materiały
wydrukowano w łącznym nakładzie 10.000 egzemplarzy (2 x 5.000 egz.), do szerokiej dystrybucji wśród
przedsiębiorstw, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, wyższych uczelni, instytucji rynku pracy
oraz instytucji pełniących rolę nadzoru i regulatora.

I
2017

Rozpoczęcie monitorowania sektora pod względem struktury i nowych interesariuszy
(I 2017, raz do roku)
Na I posiedzeniu plenarnym SRK SF Rada ukonstytuowała się w składzie 26 osób, reprezentujących 25
instytucji. Już na starcie projektu Rada była reprezentatywna: składała się z przedstawicieli przedsiębiorstw
sektora, organizacji branżowych, uczelni, firm edukacyjnych, związków zawodowych. Po pierwszym posiedzeniu
Rady, na początku 2017 r., w ramach działań monitorowania sektora i pozyskiwania nowych interesariuszy,
Prezydium pracowało nad uzupełnieniem składu Rady. Pojawiły się też zapytania od zainteresowanych
instytucji. W wyniku tych działań do Rady przyjęto kolejne 9 osób, reprezentujących 9 instytucji. Na obecnym
etapie Rada liczy 35 członków, reprezentujących wszystkie grupy interesariuszy, w odpowiednich proporcjach.

XII
2017

Okresowa weryfikacja i aktualizacja planu pracy Rady
(raz w roku, pierwsza weryfikacja działań Rady po roku: XII 2017)
Plan pracy Rady, w ujęciu całościowym (2016-2023) i rocznym (2017) został przyjęty na I posiedzeniu
plenarnym SRK SF, w grudniu 2016 r. Pierwszy kompleksowy przegląd, weryfikacja i aktualizacja planów
zostały przewidziane po roku działalności. Na posiedzeniu plenarnym Rady w grudniu 2017 r. przyjęto
uchwałą Ramowy Plan Pracy SRK SF na rok 2018.

IV
2017

Coroczna konferencja Sektorowej Rady (pierwsza IV 2017, raz do roku)
20 czerwca 2017 r. odbyła się pierwsza doroczna konferencja Sektorowej Rady dla sektora finansowego
i szkolnictwa wyższego. W konferencji wzięły udział 133 osoby. Wśród nich byli przedstawiciele zarówno
sektora finansowego – bankowości, ubezpieczeń, rynku kapitałowego, jak i środowiska akademickiego.
Program konferencji obejmował 8 wystąpień w formie prezentacji, w tym gościa zagranicznego oraz debatę
z udziałem 9 prelegentów. Konferencja odbyła się pod hasłem „Kompetencje sektora finansowego A. D.
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2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”. Konferencja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ze strony
uczestników i zebrała pozytywne opinie, w szczególności odnośnie poziomu merytorycznego wystąpień.
I
2018

Doroczny raport Sektorowej Rady (pierwszy: I kw. 2018, kolejne co rok)
W projekcie założono, że Rada będzie podsumowywała każdy rok swojej działalności rocznym raportem,
który będzie zawierał wnioski z badań, rekomendacje i stanowiska SRK SF. Pierwszy raport roczny, będący
podsumowaniem pierwszego roku funkcjonowania Rady, ukazuje się w lutym 2018 r. Kolejny raport ukaże
się jeszcze w 2018 r., po zakończeniu sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego, i będzie zawierał
wnioski i rekomendacje płynące z badania. Raporty są drukowane w nakładzie 1.000 sztuk i dystrybuowane
do szerokiego grona interesariuszy.

I
2017

Rozpoczęcie monitorowania sektora pod względem struktury i nowych interesariuszy
(I 2017, raz do roku)
Na początku roku 2017 r. SRK SF została przez PARP zaproszona do sektorowego badania BKL jako pierwsza
spośród rad, co zostało formalnie zaakceptowane przez członków Rady na II posiedzeniu plenarnym SRK
SF w marcu 2017 r. Realizatorem badania jest Zespół Badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, na zlecenie
PARP. Sektorowa Rada pełni w projekcie badania SBKL rolę konsultacyjną i wspierającą. W wyniku spotkań
grupy roboczej, z udziałem przedstawicieli UJ, PARP, Prezydium Rady, członków Komitetu ds. SBKL, badań
i analiz i pozostałych zainteresowanych członków SRK SF, wydyskutowano cele, metodologię oraz zakres
przedmiotowy i podmiotowy badania, dostosowując je do sytuacji i potrzeb sektora finansowego. Przyjęta
koncepcja badania została zaprezentowana wszystkim członkom Rady podczas III posiedzenia plenarnego
w czerwcu 2017. Uzgodniono, że badanie będzie miało charakter jakościowy, a jego główne cele to:
• Określenie wyzwań, przed jakimi stoi sektor finansowy w wymiarze kompetencyjnym w związku ze
zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi (horyzont 3 i 5 lat)
• Określenie kierunków rozwoju kadrowego sektora i związanego z nim zapotrzebowania na
kompetencje.
Badanie rozpoczęto od analizy danych zastanych. Na tym etapie głównym źródłem wiedzy dla Zespołu
Badawczego UJ była ekspertyza autorstwa dr Moniki Klimontowicz, dr Iwy Kuchciak i dr hab. Lecha
Kurklińskiego pt. „SBKL Analiza sytuacji w sektorze finansowym”, przygotowana przez ALTERUM Ośrodek
Badań i Analiz Systemu Finansowego. Następnie Zespół Badawczy przystąpił do I etapu badania
foresightowego. Przeprowadzono serię wywiadów z ekspertami – praktykami z rynku finansowego. Po
wywiadach odbyły się trzy panele eksperckie, dla trzech podsektorów: bankowości, ubezpieczeń i rynku
kapitałowego, z udziałem kolejnej grupy ekspertów - praktyków. Rada wsparła ten etap badania poprzez
rekrutację wysokiej klasy ekspertów merytorycznych z rynku finansowego, którzy podzielili się swoją wiedzą
ekspercką w badaniu jakościowym, uczestnicząc w wywiadach i panelach. Eksperci angażowani do badania
reprezentują organizacje i przedsiębiorstwa reprezentowane w Radzie, a także spoza kręgu Rady. W ten
sposób poszerza się grono przedsiębiorców zaangażowanych w badanie zapotrzebowania na kompetencje
w sektorze. Na bazie dotychczasowych działań, tj. analizy danych zastanych, wywiadów i paneli eksperckich,
Zespół Badawczy UJ opracował pierwszą wersję tez delfickich do badania ankietowego, do konsultacji
z Sektorową Radą. Badanie jest kontynuowane w 2018 r. Kolejne etapy to: badanie ankietowe metodą
delficką w dwóch falach, skierowane do grupy kilkudziesięciu ekspertów rynkowych, panele eksperckie
w trzech podsektorach (bankowość, ubezpieczenia, rynek kapitałowy), panel syntezujący, raport końcowy,
warsztaty rekomendacyjne. Zakończenie badania jest przewidziane na II kwartał 2018 r. Wyniki badania
wraz z wnioskami i rekomendacjami będą przedmiotem kolejnej publikacji SRK SF.
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OPRACOWANIE PRZEZ RADĘ ROZWIĄZAŃ DLA SEKTORA W ZAKRESIE DOPASOWANIA
KOMPETENCJI DO JEGO POTRZEB:
Decyzja w sprawie wystąpienia o oficjalne ustanowienie SRKB (IX 2017)
Podczas III posiedzenia SRK SF w czerwcu 2017 r. została zaprezentowana Sektorowa Rama Kwalifikacji dla
Sektora Bankowego, SRKB jako otwarcie dyskusji i przygotowanie do rozstrzygnięcia przez Radę kwestii
włączenia SRKB do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Temat ten został podjęty, zgodnie z planem,
podczas IV posiedzenia plenarnego SRK SF we wrześniu 2017 r. Decyzją członków Rady otwarto wówczas
proces konsultacji i możliwość zgłaszania uwag i propozycji ewentualnych modyfikacji SRKB przez członków
Rady, w szczególności tych, którzy nie uczestniczyli wcześniej w pracach nad tworzeniem SRKB. Na
V posiedzeniu plenarnym SRK SF w grudniu 2017 r. zostały przedstawione wszystkim członkom Sektorowej
Rady wnioski z posiedzenia Komitetu ds. Edukacji, Kwalifikacji i SRK, dotyczące ostatecznego kształtu SRKB,
w kontekście włączenia jej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z rekomendacją Komitetu
oraz Prezydium Rady podjęto uchwałę o włączeniu SRKB do ZSK, w niezmienionym, zaakceptowanym
przez Radę kształcie. Animator wraz z Sekretariatem Rady przystąpili do opracowania wniosku do ministra
właściwego. Złożenie stosownego wniosku do ministra właściwego jest zaplanowane na 2018 r.

Opracowanie propozycji zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
przez Sektorową Radę
Na V posiedzeniu plenarnym SRK SF w grudniu 2017 r. zaprezentowano wszystkim członkom Rady
koncepcję wypełnienia przez Sektorową Radę części zadań związanych z procesem włączania kwalifikacji
rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Koncepcja ta została wcześniej przedyskutowana
i rekomendowana przez Komitet ds. Edukacji, Kwalifikacji i SRK oraz Prezydium Rady. Zgodnie z tą
rekomendacją podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia do właściwego ministra z propozycją wypełniania
przez Radę określonych zadań w procedurze włączania kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji, warunkowaną udostępnieniem wspierającego finansowania publicznego. Zadania związane
z rozpatrywaniem wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK obejmują: przeprowadzenie
konsultacji wniosku z zainteresowanymi środowiskami, wystąpienie o opinię specjalistów w sprawie
społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK, dokonanie oceny wniosku oraz przypisanie
poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji. Złożenie stosownego wniosku z propozycją do ministra
właściwego jest zaplanowane na 2018 r.
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7. SRK SF: PROJEKCJA NA 2013
Sektor finansowy w Polsce wkracza w okres systemowej transformacji.
Zmiany technologiczne, obejmujące wykorzystanie uczenia się maszynowego,
internetu rzeczy, blockchain i in., połączone ze zmianami demograficznymi
i środowiskowymi, nabierają niespotykanego dotychczas przyspieszenia i skali.
Dostępne badania i raporty jednoznacznie pokazują, że w perspektywie 10
lat funkcjonować będą nowe typy przedsiębiorstw, zwinne organizacje, które
potrzebować będą pracowników z nowymi umiejętnościami i nowego typu
przywództwa. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego chce być
branżowym THINK TANKiem dla procesów transformacji kadrowej sektora.

Rozdział

7

SRK SF: rozwiązania dla transformacji kadrowej sektora
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Będziemy dostarczać aktualnej informacji na temat potrzeb kompetencyjnych i kwalifikacyjnych w sektorze.
Będziemy formułować rekomendacje rozwiązań wzmacniających dopasowanie umiejętności do potrzeb
środowiska pracy. Będziemy katalizatorem współpracy wszystkich interesariuszy sektora na rzecz jakości
zatrudnienia w sektorze finansowym w Polsce, z myślą o pracownikach, firmach i klientach sektora.
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51 podmiotów

5,1% BS
560 podmiotów

0,6% SKOK
48 podmiotów

Sieć bezpieczeństwa
sektora finansowego

Infrastruktura sektora finansowego:

Pracownicy sektora finansowego: ok. 357 tys. osób

357 tys. osób

Kształcenie wyższe na potrzeby sektora finansowego:
ok. 414 tys. studentów

Szacunkowy roczny budżet szkoleniowy banków:
ok. 1,5% budżetu płac, tj. ok. 200 mln zł.

414 tys. studentów

ok. 1,5%

200 mln

* Wszystkie dane na podstawie Studium Wykonalności SRK SF
Sekretariat
Sektorowej Rady ds. Kompetencji
Sektora Finansowego
ul. Wiejska 12A
00-490 Warszawa
tel.: +48 22 826 99 24
faks: +48 22 826 81 26
rada@wib.org.pl
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