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Warszawa, dnia 22 lipca 2021 r.

STANOWISKO
Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości
dotyczące projektu pt. Mikrokwalifikacje – więcej możliwości uczenia się przez całe
życie i szans na zatrudnienie
w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości”
UDA-POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18
Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości stanowi forum
wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak
i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w sektorze żywnościowym,
z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz
rynku pracy. Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjnozawodowych w Sektorze.
Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości z zadowoleniem
przyjmuje wstępną ocenę skutków inicjatywy pn. „Mikrokwalifikacje – więcej możliwości
uczenia się przez całe życie i szans na zatrudnienie’.
Naszym zdaniem inicjatywa dotycząca mikrokwalifikacji w obecnym, szybko zmieniającym
się świecie jest ze wszech miar słuszna i zasługuje na pełne poparcie.
Mając na uwadze, że inicjatywa dotycząca mikrokwalifikacji ma na celu:
• poprawę jakości, uznawania i wykorzystywania mikrokwalifikacji, stwarzając nowe
możliwości dla bardziej zróżnicowanej grupy osób uczących się w celu podnoszenia
ich umiejętności,
• zachęcanie do przemieszczania się po całej UE w celu kształcenia i podejmowania
pracy, aby doprowadzić do utworzenia europejskiego obszaru edukacji do roku 2025,
• zaangażowanie sojuszy w ramach europejskich szkół wyższych i centrów
zawodowych jako wzorców do naśladowania,
postulujemy:
• Stworzenie centralnego rejestru jednostek akademickich oraz zawodowych, w których
można będzie osiągnąć mikrokwalifikacje oraz jednolitego, czytelnego systemu
wydawania i uzyskiwania certyfikatów. Ośrodki te powinny dysponować odpowiednią
kadrą, a także warunkami do przeprowadzania wysokiej jakości szkoleń. Lista takich
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jednostek powinna być powszechnie dostępna wraz z zakresami przeprowadzanych
szkoleń, które powinny być dostępne dla jak najszerszego kręgu odbiorców. Ważne
jest, aby te szkolenia były propagowane w środkach masowego przekazu, gdyż
kluczowym zagadnieniem będzie powszechna wiedza o ich istnieniu z jednej strony,
z drugiej strony należy informacje te propagować wśród pracodawców w taki sposób,
aby traktowali oni certyfikaty dotyczące mikrokwalifikacji jako część wykształcenia
i pożądany element w trakcie rekrutacji.
• Aby szkolenia były dostępne powszechnie dla dużej i zróżnicowanej liczby ludzi
istotne jest, aby nie były organizowane wyłącznie w dużych miastach, w których
znajdują się ośrodki akademickie i centra szkoleń zawodowych, lecz również
w mniejszych miejscowościach z wykorzystaniem istniejących tam struktur lub
poprzez budowę nowych. Ważne jest aby miejsca organizowania szkoleń były
dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów, które to osoby mają
największy problem z poszerzaniem wiedzy niezbędnej do funkcjonowania
w zmieniającym się środowisku, zarówno zawodowym, jak i osobistym.
• Aby do roku 2025 utworzyć europejski obszar edukacji i zachęcać ludzi do
swobodnego przemieszczania się po terytorium UE, należy utworzyć centralną
organizację, która z jednej strony będzie koordynowała prace poszczególnych
jednostek szkoleniowych, z drugiej strony będzie badała zapotrzebowanie zatrudnienia
w poszczególnych sektorach i krajach UE oraz, we współpracy z istniejącymi
agencjami zatrudnienia, stworzy centralną bazę etatów/stanowisk. Taka centralna baza
informacji powinna zwiększyć możliwości i zachęcić ludzi do przekraczania granic
wewnątrzwspólnotowych.
• Wszystkie powyższe akcje będą możliwe do realizacji tylko w przypadku ich
współfinansowania z funduszy UE, dlatego też należy stworzyć jasny i czytelny
system przyznawania funduszy na ten cel.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektor Żywności Wysokiej Jakości

Przygotował: r.pr. Marcin Knapek – Ekspert Grupy roboczej ds. legislacji; projekt został przyjęty
przez Grupę roboczą ds. legislacji na spotkaniu w dniu 23.06.2021 r.
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